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LÉPÉSEK AZ ÉRTÉKES,
MINŐSÉGI TÁPLÁLKOZÁSÉRT A
MISKOLCI ARANYBAN! ÉTELLEL
AZ EGÉSZSÉGES ÉLETÉRT!

Iskolánk alapítványa a
Martinkertvárosi Iskoláért
Oktatási Alapítvány elnyerte
az Emberi Erőforrások
Minisztériuma által
meghirdetett „EFOP-1.8.5-17
Menő menzák az iskolákban
– Egészséges étkezést és
életstílust népszerűsítő
programok” pályázatát.
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MENŐ MENZA

Menő menzás programok az
iskolánkban
2018 tavaszán projektnyitó rendezvény
keretében tanulóink és a szülők megismerték
pályázatunk célkitűzéseit.
2018. februárban
Üzemlátogatás

Megtekintettek
egy
gyümölcsöskertet,
megismerkedtek a lekvár- és befőttkészítés
módjával és eszközeivel. Megkóstolták a friss
gyümölcsből készült lekvárokat és egyéb
termékeket.

Érdekes volt diákjaink számára nyomon
követni a tej feldolgozását a forrói Abaújtej
Közös Vállalatnál tett látogatáson.

2018. szeptemberben
Főzőverseny
A
pályázat
keretében
diákjaink
meghallgathatták Gulyásné Debreczeni Ildikó
dietetikus
tanácsait
az
egészséges
táplálkozásról. A témával kapcsolatban a
gyerekek osztályonként ötletes, jó tanácsokkal
ellátott plakátokat készítettek, melyekből
kiállítást rendeztünk az iskola aulájában.

2018. októberben
Látogatás egy mintagazdaságba.
Iskolánk diákjai a pályázatnak köszönhetően
egy
szemléletformáló,
ismeretbővítő
kiránduláson vettek részt az aggteleki Koltay
parasztudvarban.

Egészséges táplálkozást népszerűsítő
előadások
A Menő menza pályázat keretében több
előadáson,
egyéni
és
kiscsoportos
foglalkozáson
vettek
részt
tanulóink.
Megismerkedtek az egészséges táplálkozás
alapelveivel, előnyeivel és fontosságával. A
foglalkozásokat dietetikus szakember tartotta.
A szülők és a gyerekek számára konzultációs
lehetőséget is biztosított.
Iskolánk igazgatónője egy előadás keretében
az egészséges ivóvízfogyasztás fontosságára,
a vízkészlet megóvására hívta fel a tanulók
figyelmét. Az osztályoknak a projekt során
több alkalommal is lehetőségük nyílt közös
szendvics, gyümölcssaláta, turmix készítésére
a pályázat által biztosított nyersanyagokból.
Az
elkészült
finomságokat
közösen
fogyasztották el.

MENŐ MENZA
Menő menzák az iskolában
„EFOP-1.8.5-17 Menő menzák az
iskolákban
Egészséges étkezést és életstílust
népszerűsítő programok”
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A gyerekek válogathattak a finomabbnál
finomabb italokból, mely mindenkinek
nagyon ízlett.

Gyógynövényes termékbemutató és kóstoló
A Menő menza pályázat keretében lehetőség
nyílt arra, hogy megismerkedjünk a
gyógynövényekkel és az azokból készült
termékekkel. A tájékoztatást és kóstolót
Sinkuné Nagy Emese tartotta. A gyógyító
hatású finom teákat, szörpöket, lekvárokat
mindenki szívesen fogyasztotta.

Abaújtej termékbemutató és kóstoló
Az előadást Gulyásné Debreczeni Ildikó
dietetikus, a kóstolót az Abaújtej miskolci
részlegének vezetője, Kurmai Jánosné tartotta.
Sokféle, kalciumban gazdag tejterméket
kóstoltunk, mely mindenkinek nagyon ízlett.

A bemutatón szülők is részt vettek, ők is jól
érezték magukat.
Egészségnap
A felső tagozatos tanulók gyümölcsturmixot
készítettek, melyhez friss és mirelit
gyümölcsöt használtak.
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MENŐ MENZA
Zöldségszobor készítés

Hernádszentandrás – Szentistvánbaksa

A Menő Menza pályázat keretében a diákok
zöldségszobrokat készítettek. Minden osztály
friss zöldségből és gyümölcsből
kompozíciókat alkotott. Nagyon kreatív,
szemet gyönyörködtető művek születtek.

Reggel 8 órakor elindultunk a busszal
Bioszentandrásra. Nagyon vártuk, hogy
odaérjünk. Mikor megérkeztünk, azonnal
mentünk a biokertészetbe. Megismerkedtünk a
biogazdálkodással, a zöldségtermesztéssel.
Voltunk egy bioboltban, ahol különböző
ízvilágú szörpöt, lekvárt kóstolhattunk és
vásárolhattunk.
Később elmentünk a vendégházba,
ahol egy nagyon finom ebédet
kaptunk.
Étlap: zöldségleves petrezselymes
grízgaluskával, csirkemell
petrezselymes törtkrumpli és
hozzá salátát, amit a
biokertészetben termesztettek, mellé pedig
egy citromfűből készült limonádé.
Átmentünk Szentistvánbaksára, ahol
meglátogattuk az állatokat: kecskét,
kecskegidát, lovat, szamarat, malacot, tyúkot,
kacsát, ludat, nyulat.
A kecsketanyán a kecsketej felhasználásának
lehetőségeit ismertük meg.
Végül elmentünk a szappanházba,
ahol bemutatták nekünk a
bioszappan készítését,
és megfestettük a szappanokat.
Mindenkinek nagyon jól sikerült.
Volt virág, szív, maci, kocka alakú
szappan.
Hazafele menet mindenki elfáradt,
és mindenki sokat mesélt otthon.

Haltúra
Tanulóink szemléletformálását szolgálta a
szegedi haltúra. A diákok a halfeldolgozással,
a halfogyasztás fontosságával ismerkedtek és
finom halételeket kóstolhattak.

Herr Noémi
4. osztályos tanuló beszámolója

MENŐ MENZA
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Menő Menza – Projektzáró
2019. júniusában megtartottuk projektzáró
rendezvényünket, ahol Klemmné Lőrincz
Ildikó intézményvezető beszámolt a pályázat
céljáról,
a
megvalósított
gazdag
programsorozatról, az elért eredményekről.
PPT vetítés keretében képes bemutatón
keresztül kaptak ízelítőt vendégeink a színes
rendezvényekről. Egy rövid séta során
megtekinthették a pályázat eredményeképpen
megvalósult magaságyásokat, ivókutakat és
tankonyhát is. Mindezt látványfőzés zárta,
ahol egészséges ételeket kóstolhattunk.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Észak-Magyarország című napilapjában
az alábbi cikk jelent meg az iskolánkban
zajló programról:
Az Arany János iskola igazi menő menzája
Az egészséges étkezést és életstílust
népszerűsítő programot szerveztek az
iskolásoknak.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Menő
menzák az iskolákban címmel hirdetett
pályázatot, amelyen a Martinkertvárosi
Iskoláért Oktatási Alapítvány is nyert.
Étkezés és életstílus
A pályázaton nyert pénzösszegből számos, az
egészséges étkezést és életstílust népszerűsítő
programot szerveztek a Miskolci Arany János
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola diákjainak.
Több
szemléletformáló,
ismeretbővítő
kiránduláson vettek
részt a tanulók. Ellátogattak az Abaújtej
feldolgozó üzemébe, az aggteleki Koltayparasztudvarba, Hernádszentandrásra egy
biogazdaságba és Szegedre egy haltúrára.
Szentistvánbaksán egy falusi gazdasággal és a
kecsketejből készült bioszappan készítésével
ismerkedhettek a gyerekek.
Az egészséges étkezést egy dietetikus
előadások
keretében
népszerűsítette.
Egészségnapok
(gyümölcsturmix-,
zöldségsaláta-készítés),
termékbemutatók
színesítették a programot.

A lapot szerkesztették
tanárok: Dr. Bacsóné Menyhért Mónika,
Firkaláné Juhász Mária, Roppantó Judit,
Tóth Árpádné
rendszergazda: Kozma Viktor

Ágyások és ivókutak
A pályázat keretében 3 magaságyást
alakítottak ki, az udvarra pedig 2 ivókutat
helyeztek ki. Egy új, modern háztartási
gépekkel felszerelt tankonyha is a tanulók
rendelkezésére áll.
Forrás: boon.hu

