Bruxelles, 22 septembrie 2009

Campania UE în favoarea unei alimenta ii sănătoase
– o nouă ini iativă în lupta împotriva obezită ii
infantile
Savurează, bea si fă mi care: echipa savorilor a UE. La 28 septembrie 2009,
Mariann Fischer Boel, comisarul pentru Agricultură i Dezvoltare Rurală, va
da startul unei noi campanii în favoarea unei alimenta ii sănătoase.
Campania va consta din trei manifestări itinerante având ca punct de plecare
sediul UE, clădirea Berlaymont din Bruxelles, i le va oferi copiilor din
întreaga Europă ansa de a lua parte la activită i i jocuri organizate la fa a
locului. De asemenea, Comisia Europeană va lansa un site web interactiv,
competi ii i alte manifestări, toate având un singur scop - îmbunătă irea
deprinderilor alimentare ale copiilor. Justine Henin, campioana belgiană la
tenis, i Rosolino Cannio, în vârstă de opt ani, de inător al unui record
Guinness î i vor aduce contribu ia la transmiterea acestui mesaj.

Este distractiv să fii în formă
Campania în favoarea unei alimenta ii sănătoase, finan ată în întregime din
bugetul comunitar destinat agriculturii, se va derula în paralel cu Programul
comunitar în favoarea consumului de fructe în coli i cu Programul
comunitar de distribuire a laptelui în
coli – ini iative importante care
promovează o dietă mai echilibrată i deprinderi alimentare mai sănătoase în rândul
copiilor.
Campania în favoarea unei alimenta ii sănătoase face cunoscut mesajul
„Mănâncă, bea i fă mi care” direct în coli. Timp de opt săptămâni, personajele
uimitoare care animă Echipa savorilor vor călători prin Belgia, nordul Fran ei,
Regatul Unit, Irlanda, Estonia, Lituania i Polonia. Manifestarea itinerantă va vizita
câte două coli pe zi. În total, manifestarea noastră itinerantă va ajunge la 18 000 de
copii din 180 de coli. Mesajul: Mânca i sănătos, deoarece este distractiv să fii în
formă.
În paralel cu manifestarea itinerantă, se va derula timp de 8 săptămâni, pe pagina de
internet UE a Echipei savorilor, o vânătoare interactivă de comori. colari cu vârste
între 8 i 15 ani din întreaga Europă vor concura în cadrul diverselor competi ii
sportive i de divertisment.

Context
Informarea unui public mai larg
Unul dintre vorbitorii de la conferin a de presă cunoa te senza ia de împlinire pe
care o poate produce faptul de a fi tânăr, în formă i sănătos. Rosolino Cannio, un
băiat italian de 8 ani, este cea mai tânără persoană care a traversat înot strâmtoarea
Messina, ce desparte Sicilia de continent. La data de 27 iulie 2009, el i-a câ tigat
un loc în Cartea Recordurilor după ce a traversat înot cei 3,6 km ai strâmtorii în 58
de minute. Prezentarea sa va face parte din ceremonia de lansare.

Cu ocazia conferin ei va fi prezentat i noul site web, care va include un mesaj
video din partea campioanei belgiene la tenis, Justine Henin. Conferin a se va
încheia cu o exemplificare a manifestării itinerante.
De asemenea, la sosirea manifestării itinerante într-o nouă ară, vor fi puse la
dispozi ia jurnali tilor, în colile vizitate de aceasta, dosare de presă i materiale
promo ionale. Jurnali tii interesa i vor fi invita i să rămână i să relateze despre
impactul evenimentului în rândul copiilor.
Cuvântul de ordine în cazul manifestărilor itinerante va fi distrac ia. Prezentarea
deprinderilor alimentare sănătoase i a importan ei unei diete echilibrate va fi
urmată de jocuri distractive pe echipe. Un concurs de tipul „cine tie câ tigă”,
ilustrat cu ajutorul diapozitivelor i cuprinzând activită i improvizate va capta toată
aten ia copiilor, cărora le vor fi distribuite i mici cadouri, menite să accentueze
mesajul.
UE trece la ac iune pentru a-i ajuta pe tineri să facă alegeri inteligente în
ceea ce prive te alimenta ia
Având în vedere un sondaj Eurobarometru recent, care indică faptul că trei sferturi
dintre responden i sunt „total de acord” că „în prezent par să fie mai mul i copii
supraponderali decât acum cinci ani”, reprezentan ii presei pot fi siguri că subiectul
are poten ialul unei tiri de mare importan ă, demnă de a fi făcută publică.
Într-adevăr, aproximativ 22 milioane de copii din UE sunt supraponderali, 5 milioane
dintre ace tia fiind obezi. Fără îndoială că a sosit momentul să inversăm această
tendin ă sau să suportăm consecin ele. Diabet, boli cardiovasculare i chiar
osteoporoză în stadiu precoce, iată pericolele care îi pândesc pe ace ti tineri, care
nu con tientizează încă necesitatea de a mânca i de a bea sănătos i echilibrat.

Pentru informa ii suplimentare:
Campania Echipa savorilor:
ec.europa.eu/tasty-bunch
Dosarul de presă actualizat este publicat la adresa: http://ec.europa.eu/tastybunch/press-corner
Programul comunitar de încurajare a consumului de fructe în

coli:

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/fruitveg/sfs/index_en.htm
Programul european de distribuire a laptelui în

coli:

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
Persoane de contact:
Michael Mann: +32 2 299 9780
Johan Reyniers: +32 2 295 6728
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