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Nemzetközi szinten is elindult az Európai Friss Csapat program
Magyar – francia – belga összefogás a zöldség- és gyümölcsfogyasztás növeléséért
Nemzetközi, online sajtótájékoztatón jelentették be a mai napon Párizsban, hogy három
európai ország együttműködésében útjára indul az Európai Friss Csapat program, melynek
fő célkitűzése a zöldség- és gyümölcsfogyasztás népszerűsítése. A program az Európai Unió
társfinanszírozásában valósul meg, 2021 és 2023 között, a korábbi Európai Friss Kalandok
program folytatásaként.
A nemzetközi programindító sajtótájékoztatón többek között elhangzott, hogy a NAK, az
Interfel, a francia szamóca- és a paradicsom-uborka termelői szervezet (AOPn) mellett 2021től csatlakozik a programhoz a francia Kiwi Szakmaközi Iroda (BIK) és a belga minőségi
mezőgazdaság előmozdításával foglalkozó ügynökség, az Apaq-W is. Az Európai Friss Csapat
kampány finanszírozását az Európai Unió 80 százalékban vállalja, ami a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara (NAK) esetében 1,2 millió euró támogatást jelent.
Az újabb hároméves program célja, hogy a részt vevő országokban a gyermekes családok
körében további 1-3 százalékkal növekedjen a zöldség- és gyümölcsfogyasztás, mert a 2017

és 2018 közötti európai 4 százalékos növekedés* nem elégséges, különösen a fiatalok,
illetve a gyermekes szülők körében.
Magyarországon a napi átlag zöldség- és gyümölcsfogyasztás 304 gramm/fő*, ami ugyan
emelkedést mutat a korábbi adatokhoz képest, de még mindig elmarad a WHO napi 400
gramm/fő ajánlásától, leginkább a fiatalabb generációk körében.
– A fiatalok fogyasztási szokásait, az étkezési kultúrát megváltoztatni nem gyors folyamat. Sok
energiára, sok erőfeszítésre van szükség, így a következő három évre is van előttünk éppen
elég feladat. Hiszen most már lehetőségünk lesz egészen 18 éves korukig elkísérni a fiatalokat,
és bemutatni nekik: azon túl, hogy a zöldség- és gyümölcsfogyasztás egészséges,
természetesen tud finom is lenni. A szülőket és a gyerekeket egyaránt igyekszünk közelebb
vinni az egészséges táplálkozáshoz – fogalmazott az újabb hároméves periódussal
kapcsolatban Győrffy Balázs, a NAK elnöke.
A legújabb tanulmányok szerint ugyan nő az igény a zöldségek és a gyümölcsök iránt, de
ahhoz, hogy a családok mindennapi étrendjének állandó részévé váljanak, folytatni kell a
megkezdett munkát.
Magyarországon az Európai Friss Csapat program ezért is bővítette korábbi célcsoportját,
így a 18 év alatti tizenéveseket és a 30 és 50 év közötti szülőket szeretné elsősorban elérni.
A zöldség- és gyümölcsfogyasztás mennyiségének növelése érdekében a program bővíteni
szeretné a gyermekek és szüleik ismereteit „a termőföldtől a tányérig”, valamint szeretné
eloszlatni a friss gyümölcsökkel és zöldségekkel kapcsolatos előítéleteket, különösen
azokat, amelyek a konyhai elkészítés bonyolultságával és időigényességével kapcsolatosak.
Emellett segít az egész családnak felfedezni a zöldségek és gyümölcsök ízének erejét, és
széles körben ösztönzi ezek fogyasztását.
A nemzetközi sajtótájékoztatón Győrffy Balázs elmondta, öröm számára, hogy a következő
három évben is lesz lehetőség együtt dolgozni azért, hogy a fiatal generációt is
megismertessük a zöldség- és gyümölcsfogyasztás élvezetével, annak egészséges voltával.
*Forrás: Freshfel – Fogyasztási monitor 2020
**Forrás: Freshfel 2020 – Napi zöldség- és gyümölcsfogyasztás grammban az EU országaiban
2018-ban

Háttérinformáció:
Az INTERFEL 1976-ban létrehozott francia zöldség-gyümölcs szakmaközi szervezet, amely a frisszöldség- és gyümölcságazat
szereplőit, szakértőit fogja össze, képviseli az érdekeiket a termeléstől kezdve egészen az értékesítésig. A szakmaközi szervezet
célja, hogy párbeszédet folytasson a különböző ágazatok között, illetve népszerűsítse a friss zöldség- és gyümölcsfogyasztást,
valamint felhívja az emberek figyelmét a változatos és kiegyensúlyozott étrend fontosságára, köztük a zöldség- és
gyümölcsfogyasztásra.
A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA 2013 tavaszán alapított, kötelező tagsággal rendelkező szervezet. A köztestület tagja
valamennyi mezőgazdasági, élelmiszeripari és vidékfejlesztési tevékenységet folytató természetes és jogi személy. A kamara
mintegy 400 ezer fős tagsága révén a teljes hazai élelmiszerláncot lefedi, közülük több mint 50 ezren foglalkoznak zöldség- és
gyümölcstermeléssel. Rugalmas és szakmailag felkészült szervezetként a NAK az alapítása óta azon dolgozik, hogy lendületet
adjon a magyar agráriumnak. Legfontosabb feladata a magyar agrár- és élelmiszerszektor erősítése, a magyar termékek
versenyképességének javítása itthon és a nemzetközi piacokon. Vezető szerepet tölt be a nemzeti agrár- és élelmiszer-stratégia
alakításában és megvalósításában, továbbá a kormányzat első számú szakmai tárgyalópartnereként széles körű igazgatási és
szolgáltatási közfeladatokat lát el.
Az AOPn Fraises de France 2008-ban létrehozott francia szamócatermelői szervezet, amely több mint 350 francia
szamócatermelőt tömörít és képvisel.
Az AOPn Tomates et concombres de France a francia uborka- és paradicsomtermelői szervezet, amely közel 1000 termelőt
tömörít egész Franciaországban, a know-how-juk megosztása, a környezet iránti elkötelezettségük és a minőségi termékek
érdekében.
A Bureau national Interprofessionnel du Kiwi (BIK) csaknem 40 éve egyesíti a francia kivitermelőket, szövetkezeteket és
szállítókat. A BIK tagjainak kivitermelése a francia termelés mintegy 65% -át teszi ki.
Az Apaq-W 2003 óta a minőségi mezőgazdaság előmozdítását célzó vallon ügynökség (Apaq-W, korábban ORPAH, 1938-ban
alakult), amelynek célja a vallon mezőgazdaság és kertészet, valamint a mezőgazdasági, kertészeti és feldolgozott
mezőgazdasági termékek imázsának erősítése.
Az Európai Friss Csapat program első hároméves periódusa, az Európai Friss Kalandok 2018 és 2020 között futott hazánkban.
Célja a zöldség- és gyümölcsfogyasztás népszerűsítése volt elsősorban a családok és a 6-14 éves korú gyermekek körében. A
program első három évének eredményeként a 8-14 évesek körében, akik kifejezetten kevés zöldséget- és gyümölcsöt
fogyasztanak, 30% feletti a program kabalafiguráinak, Fruttinak és Vegginek az ismertsége. A zöldség-gyümölcs testvérpár az
elmúlt időszakban az egész országot bejárta, 35 ezer kilométert utazott, és 45 roadshow- valamint 100 nagyáruházi helyszínen
7750 kilogramm zöldséggel és gyümölccsel kóstoltatta meg az érdeklődőket.
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