
17 Nisan 2013 TweetTweet 1

Öğrencilere, sütten sonra konserve

Öğrencilere, sütten sonra konserve

balık da verilecek

balık da verilecek

KAZIM PIYNAR İSTANBUL - İSTANBUL

Öğrencilerin ihtiyacı olan proteini sağlamak ve sağlıklı
beslenmeye teşvik için başlatılan okul sütü projesine bir
yenisi daha ekleniyor. Deniz Ürünleri Sanayicileri Derneği ile
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan
protokolle önümüzdeki yıl okullarda konserve balık ve balıklı
sandviç dağıtılacak.

Türkiye’deki balık tüketimini artırmayı hedefleyen Deniz Ürünleri
Sanayicileri Derneği (DESAD), küçük yaşta balık tüketim alışkanlığı
kazandırmak için harekete geçti. DESAD Yönetim Kurulu Başkanı
Niyazi Önen, “Derneğimizin kuruluş gayesi balığı halkımıza sevdirmek
ve daha çok tüketilmesini sağlamak. Biz de bunun için böyle bir proje
üzerinde çalıştık ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile
protokol imzaladık.” dedi.

    Su ürünleri ihracatında Türkiye’nin 2012 yılında 500 milyon dolara
yaklaştığını ifade eden Önen, “Şu an ihracat rakamlarımız tatmin
edici; fakat iç piyasa için aynı şeyi söyleyemeyiz. Bu yüzden biz de bu
sektörün öncü ve büyük şirketleri olarak böyle bir karar aldık ve balığı
tanıtma atağına geçtik. Amacımız iç piyasayı daha da büyütmek.”
dedi.  Son yıllarda iç piyasada tüketimin düştüğüne dikkat çeken
Önen, Türkiye’de geçen yıl kişi başı yıllık balık tüketiminin 6,1 kg
olduğunu, oysa bu rakamın 2008 yılında 8,8 kg civarında seyrettiğini
belirtti. Türk insanının kırmızı et ve tavuk yeme alışkanlığının
geçmişten gelen bir alışkanlık olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:
“Burada da esas sorun halkımızın kırmızı et ve tavuğa karşı
geliştirdiği kültür ve balığa soğuk bakması var. Ancak biz bunun
değişmesi için çalışıyoruz. Bunun için bir proje geliştirdik ve İstanbul İl
Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir protokol imzaladık. İlk aşamada 10
civarında okulda sağlıklı beslenme ile ilgili eğitim verilecek. Yine
üyelerimizin katkılarıyla özellikle gelir seviyesi düşük semtlerin
bulunduğu milli eğitim müdürlüğünce belirlenmiş pilot okullarda
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ücretsiz ürünler dağıtacağız.” Bunların içinde balık konserveleri, balık
ekmekli sandviçler gibi DESAD üyelerinin ürettiği ürünlerin yer
alacağını kaydeden Önen, “Böylece hem küçük yaşta onlara balığı
tattırmış olmayı hem de sosyal bir yardımda bulunmayı hedefliyoruz.
Bunun için de önümüzdeki sene eylül ayından itibaren başlanacak bu
çalışmaya.” dedi.

    İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız da asıl hedefin
obeziteyle mücadele olduğunu ifade etti. Deniz ürünlerinin
kullanımına yönelik başlatılan bir çalışma olduğunu anlatan Yıldız, şu
bilgileri verdi: “Proje pilot okullarda uygulanacak. Amacımız
çocuklarımızın kırmızı et yerine deniz ürünlerinin tüketilmesi
konusunda bir farkındalık oluşturmak. Eğitimciler okullarda
seminerler, dersler verecek. Çeşitli etkinlikler ve kampanyalar
yapılacak. Çocuklarda son yıllarda daha çok görülmeye başlanan
obeziteye karşı da bir bilinçlendirme olacak.”

Tüketici güveni için logolu ürünler satacağız

Balıkların tezgahta taze satılmasının dışında özellikle marketlerde yer
alan konserve çeşitleri de bulunuyor. Ayrıca başta somon olmak
üzere farklı türlerde balıklar da yurtdışından ithal ediliyor. Bu tür
ürünleri alırken tüketicilerin kesinlikle markalı ürünler almaları
tavsiyesinde bulunan DESAD Başkanı Önen şöyle konuştu: “Bu
sayede riskli ürün yeme korkusu yaşamamış olurlar. Çünkü hem ilgili
bakanlık hem de marka olmuş firmalar bu tür güven sarsıcı
hareketlerde bulunmak istemezler. Muhtemel bir sıkıntıda sistem
geriye dönük işleyerek gerekirse ürünler toplatılıyor. Zaten bizim
DESAD olarak bununla ilgili de çalışmamız var. Bundan sonra
derneğimize üye olanların ürünlerinin üzerinde aynı TSE belgesi gibi
‘DESAD’ logosunu koymayı düşünüyoruz ki, bu o ürünün bir garantisi,
kalitesi olduğu anlaşılsın.”
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