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Darmowe owoce w szkołach - UE walczy z
otyłością
"Niniejsza propozycja dowodzi, że traktujemy poważnie wyzwanie, jakim jest walka z otyłością" powiedziała komisarz do spraw rolnictwa Mariann Fischer Boel.

Program "owoce w szkole" ma na celu wyrabianie dobrych nawyków żywieniowych u młodych osób.
Te nawyki, przekonuje KE, utrzymują się w późniejszych latach życia. "Zbyt wiele dzieci spożywa
zbyt mało owoców i warzyw. Wystarczy przejść się którąkolwiek główną ulicą w Europie, by ujrzeć
rozmiary problemów, którym musimy stawić czoło w związku z nadwagą dzieci" - powiedziała
komisarz.
Oprócz dostarczania owoców i warzyw, w ramach programu wymagać się będzie od uczestniczących
w nim państw członkowskich określenia krajowych strategii uwzględniających inicjatywy edukacyjne
i podnoszących poziom świadomości oraz dzielenia się najlepszymi praktykami.
W UE nadwagę ma około 22 mln dzieci. Ponad 5 mln z nich cierpi na otyłość, przy czym przewiduje
się, że liczba ta będzie rosnąć każdego roku o 400 tys.
Propozycja KE jest następstwem zobowiązania podjętego w trakcie negocjacji nad reformą wspólnej
organizacji rynków owoców i warzyw w czerwcu 2007 roku.
KE podkreśla, że eksperci są zgodni co do tego, że zdrowe odżywianie może odegrać dużą rolę
w zmniejszaniu odsetka osób otyłych oraz redukcji ryzyka poważnych problemów zdrowotnych,
takich jak choroby układu krążenia oraz cukrzyca typu 2.
Światowa Organizacja Zdrowia zaleca codzienne spożycie 400 gramów owoców i warzyw netto na
osobę. Większość Europejczyków nie osiąga tego celu, a tendencja zniżkowa jest szczególnie
widoczna u młodych ludzi.
KE przekonuje, że rodziny o niższych dochodach wykazują tendencję do spożywania mniejszej ilości
owoców i warzyw. "Z tego względu darmowe dostawy tych zdrowych produktów w szkołach mogą
mieć rzeczywisty wpływ na kształtowanie się nawyków żywieniowych, w szczególności na obszarach
będących w najmniej korzystnej sytuacji" - czytamy w komunikacie.
Komisja zadeklarowała kwotę 90 mln euro rocznie na dostawy owoców i warzyw do szkół z budżetu
UE. Rządy będą mogły zdecydować, czy chcą uczestniczyć w programie czy nie. Programy będą
współfinansowane zgodnie z podziałem 50/50 lub 75/25 w najbiedniejszych regionach UE (o niższym
poziomie PKB na mieszkańca). Państwa członkowskie będą mogły oczywiście dołożyć dodatkowe
środki pieniężne, jeśli taka będzie ich wola.
Rozpoczęcie programów przewidziano na rok szkolny 2009/2010.
Komisarz Fischer Boel dokonała we wtorek inauguracji programu "owoce w szkole" podczas
uroczystości w Falkenhausschule w Kehl w Niemczech, niedaleko Strasburga, gdzie brała udział
w sesji Parlamentu Europejskiego.
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Śląscy naukowcy opracowali model opieki
kardioonkologicznej
W publikacji opisano okres od marca 2016 r. do grudnia 2019 r.
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Blizny można leczyć
Blizna bywa dla pacjenta problemem nie tylko kosmetycznym.
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1/3 pracowników woli złożyć wypowiedzenie,
niż wrócić do biura
Wiele osób, które świadczą pracę z domu nie jest jeszcze gotowych na powrót do biura.
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COVID-19 wyzwala w płucach nieoczekiwany
mechanizm
W komórkach płuc wirus SARS-CoV-2 wyzwala szlak biochemiczny, zwany układem dopełniacza.
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Choroba meningokokowa jest lekceważona
Mimo, iż może w ciągu 24 godzin doprowadzić do zgonu dziecka.
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Przyjmujący leki alergicy są mniej podatni na
zakażenie COVID-19
Badania wskazują, że alergicy przyjmujący leki rzadziej zarażają się koronawirusem.
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Szczepionki mRNA a możliwość zakażenia
SARS-CoV-2
Możliwe jest złapanie koronawirusa po szczepieniu, ale ryzyko jest naprawdę niewielkie.
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Istnieje związek między szczepieniem
przeciwko grypie i...
Podobne dane płyną z całego świata, to wciąż nie udało się dokładnie tego ustalić.
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