Брюксел, 22 септември 2009 г.

Кампания на ЕС за здравословно хранене – нова
инициатива в борбата срещу затлъстяването
сред децата
Яж, пий, движи се: вкусната дружина на ЕС. На 28 септември 2009 г.
Мариан Фишер Боел, комисар по земеделието и развитието на
селските райони, ще даде началния сигнал за нова кампания за
здравословно хранене. Кампанията се състои от три пътуващи
изложения, които ще тръгнат от седалището на ЕС — сградата
Берлеймон в Брюксел, и които ще дадат възможност на децата в
цяла Европа да участват в организирани на място дейности и игри.
Европейската комисия ще стартира интерактивен уебсайт,
състезания и други събития с една основна цел — да подобри
хранителните навици на децата. За да достигне посланието до поширока публика, белгийската шампионка по тенис Жюстин Енен и 8годишният рекордьор на Гинес Росолино Канио ще подкрепят
инициативата.

Страхотно е да си в добра форма!
Кампанията за здравословно хранене, която се финансира изцяло от
бюджета на ЕС за земеделие, ще се проведе успоредно със схемите на ЕС за
раздаване на плодове и мляко в училищата, които са важни инициативи за
изграждането на по-балансиран режим и здравословни хранителни навици у
децата.
Посланието на Кампанията за здравословно хранене е: Яж, пий, движи се
направо в училищата. Осем седмици невероятните герои на вкусната дружина
ще пътуват през Белгия, северна Франция, Обединеното кралство, Ирландия,
Естония, Литва и Полша. Всеки ден пътуващото изложение ще посещава по
две училища. Общо нашето пътуващо изложение ще посети 18 000 деца в 180
училища с посланието: Храни се здравословно, защото е страхотно да си в
добра форма.
Едновременно с пътуващото изложение, в продължение на осем седмици на
уебстраницата на вкусната дружина на ЕС ще тече интерактивна игра за
търсене на съкровище. Децата в училищна възраст от 8 до 15 години от целия
ЕС ще се опитват да спечелят забавни и спортни награди.

История на досието
Представяне пред по-широка публика
Един от участниците в пресконференцията много добре познава чувството за
постигната цел, което вливат младостта, добрата форма и здравето. Росолино
Канио, осемгодишно италианско момче, е най-младият плувец в историята,
преплувал пролива Месина, между остров Сицилия и континенталната част на
Италия. На 27 юли 2009 г. той си извоюва място в Книгата на рекордите на

Гинес, като преплува дългия 3,6 km пролив за 58 минути. Неговото
представяне ще бъде част от стартирането на инициативата.
Новата уебстраница, на която ще има видео послание от белгийската
шампионка по тенис Жюстин Енен, също ще бъде представена на
пресконференцията, която ще завърши с кратко представяне на пътуващото
изложение.
Информационни пакети и обикновени рекламни материали ще бъдат на
разположение на журналистите в училищата, които пътуващото изложение ще
посети, всеки път когато то влезе в нова страна. Проявяващите интерес
журналисти ще бъдат поканени да останат и да отразят събитието и как то се
приема от децата.
Основната задача на пътуващото изложение е забавлението. Веднага щом
бъдат представени здравословните хранителни навици и важността на
балансирания хранителен режим, идва времето на забавни групови игри.
Вниманието на децата ще бъде привлечено от викторина, онагледена с
диапозитиви и организирани на място дейности, а за да се засили още повече
ефектът от посланието ще бъдат раздавани безплатно материали.
ЕС предприема действия днес, за да помогне на децата да изберат
полезните храни
След като неотдавна проучване на Евробарометър показа, че три четвърти от
участниците са „напълно съгласни“, че в „днешно време изглежда, че има
повече деца с наднормено тегло отколкото преди пет години“, представителите
на медиите не трябва да се съмняват, че темата е от голям интерес и
заслужава да бъде отразена.
Всъщност в ЕС около 22 млн. деца са с наднормено тегло, като 5 млн. от тях са
със затлъстяване. Безспорно е време да се сложи край на тази тенденция или
да се понесат нейните последици. Диабет, сърдечносъдови заболявания и
дори ранни случаи на остеопороза очакват тези младежи, които пренебрегват
нуждата да се хранят и да пият правилно и разумно.

За допълнителна информация виж:
Кампания за вкусната рецепта:
http://ec.europa.eu/tasty-bunch
Актуализирани
материали
за
пресата
http://ec.europa.eu/tasty-bunch/press-corner

са

публикувани

Схема на ЕС за предлагане на плодове в училищата:
http://ec.europa.eu/agriculture/markets/fruitveg/sfs/index_en.htm
Европейска схема за предлагане на мляко в училищата:
http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/schoolmilk/index_en.htm
DG AGRI: http://ec.europa.eu/agriculture/index_en.htm
DG SANCO: http://ec.europa.eu/health-eu/my_lifestyle/nutrition/index_en.htm
За контакти:
Michael Mann: 02 299 9780
Johan Reyniers: 02 295 6728
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