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REZUMAT

Abordările naționale privind alimentația ele-
vilor în Europa este diferită. Promovarea mâncării 
la pachet pe parcursul afl ării elevilor la ore în școală 
poate fi  ca o alternativă a alimentației elevilor. În urma 
studierii conținutului cantitativ și calitativ a mâncării 

la pachet în Europa au apărut Ghiduri cu liste de pro-
duse alimentare recomandate special pentru mâncarea 
la pachet și cerințele igienice față de casolete și sălile 
de luare a hranei.

Cuvinte-cheie: mâncarea la pachet, elevi, ali-
mentația sănătoasă
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ABSTRACT

National approaches on pupil’s feeding in Eu-
rope are different. The promotion of lunchbox during 
the school hours can be an alternative for pupil’s fe-
eding. After studying the quantitative and qualitative 

content of lunchbox in Europe have appeared Guides 
with lists of recommended foods for special lunchbo-
xes and hygiene requirements for boxes and for rooms 
where pupils can have lunch.
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Promovarea unei alimentații sănătoase în școli 
este o cauză de dezbateri publice de mai mulți ani la 
nivelul Consiliului Europei. Cei mai importanți ac-
tori din domeniu sunt: educatorii școlari în nutriție și 
sănătate, şcoala, autoritățile publice locale, părinţii, 
elevii și guvernele. Probleme cele mai discutate sunt: 

creșterea prevalenței excesului de greutate legate de 
alegerea alimentelor și a modelelor de activitate fi zică 
a elevilor, oferirea alimentelor sănătoase în școli, li-
bera alegere sănătoasă a elevilor de gustări și băuturi 
în școală, companii private sau publice de promovare 
a alimentației sănătoase în școală, furnizarea meselor 
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calde în școală, mâncarea sănătoasă la pachet și stra-
tegii naționale pe care guvernele ar trebui să le dez-
volte [1].

Organizația Mondială a Sănătății recunoaște că 
copiii care dezvoltă mai devreme obiceiuri alimen-
tare sănătoase au mai multe șanse de a menține aceste 
obiceiuri și la vârsta de adult, ceea ce reduce riscul 
de boli cronice viitoare, cum ar fi  bolile cardiovas-
culare, hipertensiunea, accidentul vascular cerebral, 
cancerul, diabetul zaharat non-insulino-dependent și 
osteoporoza. Sănătatea și starea de nutriție bune sunt 
esențiale pentru o bună performanță școlară. În același 
timp, nivelul de educație al unui individ infl uențează 
sănătatea, capacitatea și motivația de a menține un 
stil de viață sănătos. Bine proiectate și administrate, 
programele de educație în nutriție, la costuri relativ 
scăzute, pot modifi ca comportamentul nutrițional la 
copiii din școală. Cu toate acestea, de foarte multe ori 
aceste programe nu refl ectă furnizarea de alimente în 
școli, esențială pentru crearea unui mediu alimentar 
sănătos în școală [2].

Datele studiului Consiliului Europei și Institu-
tului de cercetări danez în alimentație, privind alimen-
tația copiilor din clasele primare pe parcursul orelor la 
școală, demonstrează că abordările naționale privind 
alimentația elevilor în Europa este diferită:

sunt state în care toți elevii claselor primare 
primesc gratuit o masă caldă la cantina școlară, iar 
elevii nu au dreptul să aducă cu ei mâncare la pachet 
de acasă (Finlanda și Suedia); 

există state în care toți elevii claselor pri-
mare primesc gratuit o masă caldă, însă ei au dreptul 
să aducă mâncare la pachet de acasă (Scoția, Anglia, 
Franța, Luxemburg, Cehia, Republica Moldova, Cro-
ația, Slovenia și Slovacia);

în alte state, elevii pot mânca la cantină, dar 
pot aduce cu ei de acasă mâncare sau pot cumpăra 
ceva de la bufetul școlar (Olanda, Belgia, Germania, 
Danemarca, Italia, Portugalia, Lituania, Turcia, Polo-
nia și Spania). 

și un al patrulea grup de state în care elevii 
cumpără alimente de la bufetul școlar, aduc mâncare 
cu ei la pachet de acasă sau mănâncă în unele pro-
grame speciale, fără ca școlile să dispună de cantine 
(Norvegia, Islanda, Albania, Cipru, Elveția, Austria și 
Irlanda) [3].

Un alt studiu demonstrează că europenii au trei 
tipuri de mâncare la pachet adusă de elevi la școală: 

primul tip este cel pregătit de părinți acasă, 
care este de obicei servit rece și conține o tartină, mai 
rar fructe și legume; 

tipul doi sunt cutiile servite centralizat de 
anumite fi rme de catereeng care la dorința părinților 
la o anumită oră aduc întregii clase pungi cu mâncare 
la pachet;

și o a treia formă a mâncării la pachet este cea 
cumpărată de la magazine gata ambalată și pregătită 
pentru a fi  servită de copii, dar ea conține în exces 
produse alimentare bogate în sare, zahăr și grăsimi, și 
o cantitate extrem de mică de fructe [4].

Un studiu transversal a fost realizat în regiunea 
Hunter din New South Wales (Australia). Rezultatele 
arată că majoritatea copiilor din studiu aduc mâncarea 
la pachet de acasă (86%). Cu toate acestea, majorita-
tea copiilor din studiu se folosesc de cantina școlii și 
de obicei achiziționează alimente mai puțin sănătoase 
și băuturi cu conținut sporit de zahăr. Acest studiu 
confi rmă ipoteza că de multe ori cantina școlii poate 
fi  un mijloc de a infl uența obiceiurile alimentare ale 
copiilor [5]. În școlile australiene, majoritatea elevilor 
au cu ei zilnic mâncare la pachet de acasă, și doar 14% 
din elevi cumpără alimente de la cantina școlii [6].

Studiul efectuat de către Hudson și Walley pe 
problema siguranței alimentare a mâncării la pachet 
denotă că aproximativ 60% din elevii din Marea Bri-
tanie mănâncă prânzul la pachet în mod regulat [7]. 

În Republica Moldova mâncarea la pachet a 
elevilor este mai puțin studiată, însă un studiu pe un 
liceu privat din municipiul Chișinău efectuat de către 
specialiștii Centrului Național de Sănătate Publică, a 
constatat că o cotă impunătoare de elevi (34,3%) iau 
mâncare la pachet cu ei de acasă la școală, aceasta fi -
ind foarte variată: fructe autohtone și exotice, plăcinte 
și alte produse de patiserie, tartine sau unele produse 
lactate.

La o analiză a conținutului caserolelor în care 
își aduc elevii mâncarea la pachet (Australia) s-a con-
statat că 80,1% elevi au în ele pâine și produse cere-
aliere, 57,2% biscuiți, 67,7% fructe, 68,1% produse 
alimentare cu conținut de grăsimi (unt, margarină, 
unt de cocos), 27,9% produse din carne și ouă, 12,8% 
legume, 10,6% produse fast-food, 27,0% ciocolată 
și produse alimentare cu conținut sporit de zahăr și 
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30,0% brânză, fructe uscate și nuci. Din băuturi în ca-
serole elevii aveau 33,8% apă, 32,4% suc de fructe 
(deseori extrem de îndulcit), și 2,5% lapte. Mâncarea 
școlară furnizează în medie 3087±26 kJ. Aproximativ 
10% din copii au folosit cantina școlii și acești copii 
au obținut mai multă energie și mai multă energie to-
tală de la prăjituri, fast food-uri și băuturi răcoritoare 
decât copiii care au avut mâncare la pachet (P<0.001). 
Cu toate acestea, peste 90% dintre copii au mâncat 
snack-uri, produse alimentare sărace în micronutrienți 
însă cu o densitate energetică înaltă [8].

Mâncarea la pachet în Australia este dată și co-
piilor de la grădinițele cu program prelungit. A fost 
surprinzător faptul că părinții le-au pus preșcolarilor 
în caserole tartine gătite de casă (93,0%), pâine și ce-
reale (92,0%), fructe (75,3%) și apă (47,1%), produse 
alimentare cu cantitate energetică înaltă (68,7%), bă-
uturi cu cantitate energetică înaltă (68,7%) și chipsuri 
și fast food-uri (15,0%), iar legume au primit doar 
5,4% [9].

Conform unui studiu efectuat de Asociația Irish 
Food Board (Bord Bia) mai mult de jumătate din pă-
rinții americani (55%) au afi rmat că au inclus chipsu-
rile în mâncarea la pachet a copiilor și aproximativ ju-
mătate din părinții englezi (46%) susțin același lucru. 
O cotă extrem de mică susțin același lucru din țările 
europene ca Olanda (1%), Germania (2%) și Irlanda 
(5%) [10, 11].

Mâncarea la pachet este o practică răspândită 
și în Statele Unite ale Americii unde copiii aduc mân-
care la pachet, în special, în taberele de zi care sunt 
în lunile de vară. Un studiu efectuat de cercetătorii 
Universității Carolina de Sud timp de 3 ani de analiză 
a alimentelor care sunt aduse la pachet de către elevi, 
în special a consumului de fructe, legume și apă, a 
demonstrat că în primul an de studiu înainte de in-
tervenție și în ultimul an de studiu, după intervenție 
s-au obținut succese impunătoare asupra consumu-
lui unor grupe de alimente. Intervențiile au fost niște 
cursuri interactive citite copiilor, părinților și educa-
torilor despre alimentația sănătoasă. După intervenție 
cota legumelor din caserolele copiilor a crescut de 6 
ori, consumul de fructe a crescut de 2 ori, consumul 
de apă în favoarea băuturilor îndulcite a crescut de 
la 41,9% la 61,3%. Au scăzut semnifi cativ consumul 
de băuturi cu coloranți și conservanți și a scăzut la 

jumătate consumul alimentelor de tip fast-food și a 
chipsurilor [12,13].

În Marea Britanie este mai puțin întâlnită mân-
carea la pachet, deoarece școlile sunt prevăzute cu 
cantine școlare, însă în școlile din Irlanda unde lip-
sesc cantinele școlare elevii aduc cu ei zilnic mâncare 
la pachet. Școala de psihologie a Universității Bongor 
a emis o intervenție prin care copiii se uitau la un fi l-
muleț interactiv despre alimentația sănătoasă o dată 
la 8 zile, în pauza de masă și ca recompensă primeau 
unele fructe sau legume. Astfel, s-a observat că lotul 
supus intervenției timp de 12 luni a avut îmbunătățiri 
semnifi cative la calitatea și cantitatea mâncării aduse 
la pachet de către elevi, crescând raportul fructelor și 
legumelor, față de lotul control unde pe parcursul stu-
diului acestea, din contră, au scăzut. În urma studiilor, 
Irlanda a propus Ghiduri pentru părinți și profesori 
despre mâncarea sănătoasă la pachet, efectuând inter-
venții permanente în întreaga țară [14].

Mâncarea la pachet este o practică răspândită 
în întreaga lume, inclusiv în Africa de Sud, unde stu-
diile demonstrează că 69% dintre elevii din 16 școli 
primare din Western Cape au cu ei zilnic mâncare la 
pachet, iar 49% dintre elevi achiziționează zilnic cel 
puțin un produs de la magazinele din școală. Cele mai 
multe caserole aduse de acasă conțineau pâine albă cu 
carne procesată, în timp ce cel mai frecvent aliment 
cumpărat de la magazin au fost chipsurile. Studiul 
din Africa de Sud a constatat că copiii care au cu ei 
mâncare la pachet la școală au o mai mare diversi-
tate dietetică și un consum de mese mai regulat pe 
zi, comparativ cu cei care nu au mâncare la pachet la 
școală [15].

O cercetare de la Universitatea din Leeds arată 
că doar 1% din prânzurile la pachet respectă stan-
dardele nutriționale dure care au fost stabilite pentru 
prânzurile din cantinele școlare. 85% din prânzurile la 
pachet au fost prevăzute cu o tartină, 19% cu legume, 
54% cu fructe, 17% cu brânză, 44% cu un desert pe 
bază de lapte, 82% cu gustări restricționate (chipsuri 
sau produse de cofetărie) și 61% cu o băutură îndul-
cită [16]. În primul studiu de acest gen, echipa de cer-
cetare Leeds, din Foods Standard Agency, a constatat 
că 82% din caserole cu mâncare a elevilor conțineau 
alimente bogate în grăsimi saturate, sare și zahăr, cu 
alimentele alese de părinți, inclusiv chipsuri, dulciuri 
și biscuiți [17, 18].
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Potrivit recensământului Departamentului Edu-
cației din 2008, peste 127.000 de elevi din Irlanda de 
Nord (42% din elevii prezenți) au luat cu ei la școală 
mâncare la pachet [19]. Un studiu care a cuprins în-
treaga insulă (2005) verifi că echilibrul nutrițional a 
peste 2.500 de prânzuri la pachet a elevilor, în urma 
căruia a constatat că 9 din 10 cutii de prânz (92%) 
conținea alimente bogate în grăsimi și zahăr. Aproape 
jumătate din toate prânzurile la pachet (47%) nu au 
avut porții de fructe și legume și peste două treimi 
din caserolelor de prânz (71%) nu îndeplinesc stan-
dardele obligatorii meselor școlare pentru Irlanda de 
Nord [20].

Țările Europene unde nu sunt prevăzute cantine 
sunt dotate cu niște săli speciale pentru luarea mesei, 
unde copiii pot veni în pauze și servi mâncarea lor la 
pachet (Italia, Spania, Irlanda). Pentru respectarea ce-
rințelor de igienă, aceste clase sunt dotate cu lavoare 
și săpun unde elevii își spală mâinile înainte și după 
masă. În țările unde sunt cantine, copiii pot veni cu 
mâncarea la pachet la cantină pentru a lua masa. În 
școlile unde sunt amplasate bufete școlare, este pre-
văzut un spațiu cu mese unde elevii mănâncă și nu 
întotdeauna sunt dotate cu lavoare unde să-și spele 
mâinile [21].

A fost investigat rolul caserolelor ca un vehi-
cul efectiv potențial de contaminare încrucișată. La 
fel, s-a efectuat măsurarea temperaturii din caserolele 
tipice folosite pentru transportarea și păstrarea mân-
cării la pachet pe termen de o zi de școală pentru a 
furniza informații cu privire la profi lul de temperatură 
de-a lungul ciclului de utilizare de zi cu zi. Studiul a 
constatat că în timp ce majoritatea părinților au fost 
conștienți de riscurile potențiale de siguranță alimen-
tară asociate cu caserolele în care dau mâncare la pa-
chet copilului lor, ei au recunoscut că controlul slab 
al temperaturii în timpul unei zile de școală a crescut 
riscul de siguranță alimentară, dar ei nu au luat întot-
deauna măsuri adecvate pentru a gestiona acest risc. 
În ciuda faptului că microbiologia a dat doar rezultate 
negative, astfel neavând nici o dovadă directă a riscu-
rilor imediate de siguranță alimentară în acest studiu, 
controlul temperaturii a fost o problemă-cheie de si-
guranță alimentară, deoarece temperatura la care era 
supusă mâncarea la pachet pe parcursul zilei de școală 
variază foarte mult [8].

Ghidurile pentru instruirea părinților referitoare 
la pregătirea mâncării la pachet, din Irlanda, Australia 
și Canada conțin sfaturi despre curățarea, împacheta-
rea, transportarea și păstrarea mâncării la pachet până 
când copilul o mănâncă. Astfel, se recomandă ca pă-
rinții să arunce orice alimente perisabile care nu au fost 
mâncate până la sfârșitul zilei și neapărat să spele cu 
apă caldă și săpun zilnic caserolele din masă plastică 
sau sticlă reutilizabile și să le usuce. Ghidurile propun 
învelirea caserolelor într-o pungă cu gheață, după care 
să fi e introduse în husa pentru mâncarea la pachet. 
Pentru fructele proaspete specialiștii recomandă spă-
larea lor și învelirea doar în hârtie de bucătărie. Pentru 
elevi ghidurile recomandă ca pachetul să nu fi e păstrat 
într-un loc cald, cum ar fi  în apropierea radiatoarelor 
sau în lumina directă a soarelui [22, 23, 24, 25].

Concluzii: 

Strategiile de promovare a unei alimentații 
sănătoase în rândul elevilor pe timpul în care se afl ă la 
școală ar trebui să fi e orientate spre conținutul mâncă-
rii la pachet și în special a celui pregătit acasă.

Promovarea mâncării la pachet poate: să în-
curajeze interesul elevilor în a face alegeri alimentare 
sănătoase; oferă părinților informații relevante cu pri-
vire la aspectele legate de produse alimentare și de 
sănătate; crește contactul dintre școală și familie; să 
încurajeze școala să abordeze o alimentație sănătoasă; 
să sprijine organele responsabile în implementarea și 
respectarea standardelor nutriționale pentru prânzu-
rile școlare [25]. 
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