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In order to take the dietary requirements of each and
every pupil into account, the cooking staff take this
information and create menus around it. They then
submit these menus to Itsas Natura, a company that
provides comprehensive consultancy on food safety &
food hygiene for all food handlers in the industry. A
nutritionist also checks the menus to ensure they provide
pupils with a balanced diet.

Резултатът
Всеки опит се прави, за да отговори на общите
хранителни изисквания; учениците с алергии или
други състояния получават специални адаптирани
ястия, докато балансирана диета се получава
едновременно за всички ученици. Училището
разпространява и копие от менюто, което съдържа
съвети за планиране на балансирано вечерно
хранене, което осигурява на децата и подрастващите
адекватно хранене по време на растежа им.
Училищният дух е, че не е достатъчно само да се
хранят учениците; от съществено значение е да ги
научите как да се хранят сами.

Здравословно
Храненето е проектирано така, че да отговаря на
хранителните изисквания на всеки етап от обучението
на учениците. Те им осигуряват балансирана диета и
гарантират, че получават достатъчно количество от;
въглехидрати, липиди, протеини, витамини и
минерали.

Устойчиво
Всички ястия са качествени и отговорно приготвени,
като дават пример на учениците. С предварително
планиране на храненията и отчитане на
индивидуалните изисквания на учениците кухнята
избягва излишната подготовка и отпадъците от
чиниите.

Етично
Училището внушава на учениците значението на
здравословните хранителни навици и отговорната
консумация. Училището се стреми да се грижи за
ученици със специална диетаизисквания, без да ги
отчуждава.

Диетични изисквания
Ястията са адаптирани към хранителните изисквания
на децата. Училището прави специални мерки за тези,
които страдат от алергии, непоносимост и други
състояния.

Tип: Хранене по -здравословно в 
училище

Cтрана:  Испания, Доностия в Страната на 
баските- Сан Себастиан

Училищна 
трапезария

01 ZURRIOLA IKASTOLA

Защо това е добра практика?Този проект преобразува училищното

хранене. Уникално, сервираните ястия са предварително планирани

и адаптирани към хранителните нужди на учениците, диетичните

алергии и всякакви други специални нужди, които учениците могат

да имат. Въпреки че училището се грижи за големи групи, всички

ученици получават храна, която им осигурява адекватно хранене и

същевременно насажда здравословни хранителни навици. По този

начин етосът на здравословното хранене на това заведение

преобладава и те гарантират, че увеличаването на количествата не

засяга тяхнотокачество и хранително съдържание.

Относно
Zurriola Ikastola е образователна кооперация на
начални и средни училища в Баската автономна
общност, където учениците се преподават изцяло или
предимно на родния си баски език. Организацията се
състои от родители, ученици и работници и е
създадена, за да предоставя качествено образование
на баски език въз основа на усъвършенствани методи
на преподаване. Zurriola Ikastola има няколко кампуса
и обслужва предучилищни нива на всички нива:
бебета, начално, задължително средно образование и
Bachillerato (испанският еквивалент на изпити на ниво
A на английски език). Учениците от всички нива могат
да обядват в трапезарията на всеки кампус и
заседанията се организират според възрастта. Hurra е
един от трите кампуса с трапезария: той обслужва
ученици от първи и първи клас, четирите средни
училища и двете години Bachillerato. Трапезарията се
състои от екип от трима професионални готвачи,
ръководен от мениджъра Junkal Manterola.
Трапезарията осигурява приблизително шестстотин и
седемдесет ученици с обяд всяка седмица от
понеделник до петък.

Проблемът
Една от основните трудности при планирането на
училищните менюта е, че все повече ученици имат
алергии и непоносимост. Най -честите са алергии към
мляко, ядки и яйца. Непоносимостта към глутен,
известна още като цьолиакия, също се проявява често.
В тежки случаи тези алергии могат да имат сериозни
последици за здравето и затова е важно да се вземат
предвид когапланиране на менюто
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Следвайте историята на ZURRIOLA IKASTOLA

https://zurriolaikastola.eus/
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