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Malia Wollan

EbédidQ

Az íróasztali ebédelés szomorú térhódítása

June Jo Lee társadalomkutató tizenegy éven 
át járta Amerikát, hogy étkezési szokásaikról 
faggassa a honfitársait. Gyakran figyelt meg 
irodai dolgozókat munkahelyükön. Egy interjú 
alkalmával egy építési cégnél dolgozó húsz 
év körüli seattle-i ügyintézQ azt mondta neki: 
„Nem emlékszem, hogy a héten leültem volna 
asztalhoz enni, ha íróasztalomat nem számítjuk. 
Chicagóban Lee beszélt egy informatikussal, 
aki a számítógépe elQtt ebédelt, és kitartóan 
kerülte az ebédlQt; ott csak a különcök ettek. 
Más valaki mesélte, hogy minden héten hoz 
magával egy salátástálat a hipermarketbQl, és 
abból csipeget, ha éhes.

Lee-nek antropológus végzettsége van, és a 
Hartman Group Tanácsadó cégnek dolgozik. 
Olyan ügyfeleknek ad tanácsot, mint például 
a Kraft Foods, a PepsiCo, a Nestlé, a Whole 
Foods Market és a Google, hogy jobban meg-
értsék, hogyan gondolkoznak az emberek az 
ételekrQl és milyenek ételfogyasztási szokásaik, 
és így újracsomagolhassák termékeiket, újakat 
tervezzenek, másfajta terjesztési módszereket 
találjanak, vagy éppen segítsék saját alkalma-
zottaik eredményes munkavégzését és egész-
séges táplálkozását. A sok beszélgetés, jegyze-
telés és elemzés végeztével Lee így összegzi 
tapasztalatait: „Igen elszomorító látni, ahogy az 
emberek a munkahelyükön esznek.”

Az 1987-es TQzsdecápák (Wall Street) cí-
m_ filmben hangzik el Gordon Gekko híres 
megjegyzése: „Ebéd? Viccelsz? Csak a 
pancserok ebédelnek.” Ez a sor minden 
bizonnyal elQre megjósolta az amerikai 
munkahelyek jövQjét, ahol az ebédelésre szánt 
idQ egyre inkább a semmittevés fogalmával 
lett egyenlQ. Valószín_leg több értelme lehetett 
az ebédszünetnek, amikor a dolgozók még 
fáradságos munkával keresték kenyerüket – a 
földeken, építkezéseken, a feldolgozóiparban 
–, mely megkövetelte a test táplálékkal való 
ellátását és pihentetését. Ott azonban, ahol 

mindenki a számítógép elQtt ül, kevésbé és 
kevesebben érezzük úgy, hogy ebédszünetet 
kellene tartanunk.

Ma a szakemberek mintegy 62%-a mondja 
azt, hogy általában a számítógép elQtt ebédel, 
mely jelenséget a társadalomtudósok újabban 
a „desktop dining”, azaz íróasztali ebédelés 
névvel illetik. Az evés háttérbe szorul a meg-
beszélések, a sok elmaradt elintéznivaló vagy 
megválaszolandó e-mail mögött. Az ameri-
kai felnQttek nagyjából fele egyedül ebédel. 
A Hartman Group felméréseibQl kiderül, hogy 
az ún. ezredfordulós nemzedék munkavállalói 
közül sokan – saját elmondásuk szerint – vol-
taképpen jobban szeretnek egyedül enni. A 
vizsgálati alanyok negyedrésze egyetértett azzal 
az állítással, hogy „Egyedül eszem, hogy több 
mindent tudjak egyszerre csinálni.”

Mindez egy szempontból jótékony hatással 
lehet egészségünkre: magányosan valószín_-
leg kisebb mennyiségeket fogyasztunk el. Az 
1920-as évekig nyúlnak vissza a sertéseken, 
patkányokon, kutyakölykökön, csirkéken, fu-
tóegereken és egyéb állatokon végzett kísérle-
tek, melyek igazolják a jelenséget, melyben az 
egyén többet eszik mások jelenlétének hatására. 
A tudósok korábban éveken át úgy hitték, hogy 
az emberek másképp viselkednek. Az állatok 
mohón falnak, az emberek pedig ebédelnek – 
gondolták. A késQbbi kutatások folyamán kide-
rült, hogy az emberek szintén „falnak”. Ha csak 
egy asztaltársunk is van, az már 44%-kal növeli 
az elfogyasztott étel mennyiségét. Valójában 
minél többen vannak jelen, annál többet esznek 
az emberek. Egy tanulmány szerint hét vagy an-
nál több ember társaságában a kísérleti alanyok 
96%-kal többet ettek, mint amennyit egyedül 
ettek volna.

Az egyértelm_en megszabott ebédidQ visz-
szaszorulásával azonban a dolgozók rászoknak 
a nassolásra. Egy 122 alkalmazottat vizsgáló 
tanulmányban az emberek átlagosan 476 ka-
lóriányi ételt tárolnak az íróasztalfiókjukban. 
Egyvalaki 3000 kalóriát raktározott el, többek 
között csipszet, csokoládészeleteket és öt felpat-
tintós tonhalkonzervet. Az egyéni élelmiszertar-
talékokon túl ott vannak még azok a helyek az 
irodákban, ahol felhalmozódik a maradék – a 
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fogadásról megmaradt szendvicsek; egy szüle-
tésnapi torta maradványai; valakinek a házi 
süteménye; és a soha ki nem fogyó cukorkástál. 
Mikor a Kaliforniai Egyetemen az irodai dol-
gozókat kérdezték a kutatók, Davis, az egyik 
válaszadó „ételszentélyeknek” nevezte ezeket a 
közös készleteket.

Néha túl sok minden halmozódik fel ezek-
ben az „élelmiszerraktárakban”, és ez a bárki 
által használt munkahelyi h_tQk esetében még 
veszélyes is lehet. Egy felmérésben a több mint 
2100 teljes munkaidQben dolgozó közül szin-
te mindenki használhatta a h_tQszekrényeket. 
Mikor a tisztaságról kérdezték Qket, pontosan 
40%-uknak nem volt tudomása arról, hogy ta-
karították-e a h_tQt, vagy úgy tudta, hogy csak 
ritkán, illetve egyáltalán nem. Nem túl kelle-
mes munkatársunk ottfelejtett, nyálkás állagú-
vá vált bébirépakonzervje mellett keresgélni 
a h_tQben, de az igazi veszélyforrás a Listeria 
monocytogenes baktérium. Ellentétben más 
kórokozókkal, mint például az E. coli baktéri-
ummal, a listeria nagyon jól érzi magát 4 Celsius 
fokon, mely a h_tQszekrények ideális hQmérsék-, mely a h_tQszekrények ideális hQmérsék-
lete. Még Bill Marlernek, az ország legkiválóbb 
fogyasztóvédelmi jogászának seattle-i ügyvédi 
irodájában is lejárt szavatosságú ételek, rothadó 
saláták és régóta otthagyott felvágottak kerül-
tek elQ nemrégiben a h_tQbQl. „Hát ez kínos 
– mondta nekem. – Olyan, mint egy biztosítási 
ügynök, akinek nincs biztosítása.”

Az egészségügyi kockázatokon túl, a számító-
gép elQtt elköltött ebéd megfoszt bennünket attól, 
hogy irodánkat az együttm_ködés, a megújulás 
és a társasági együttlét helyének érezzük. Nehéz 
ezt az érzést táplálni, amikor a dolgozók külön 
kanalazzák joghurtjukat a képernyQ monokróm 
kék fényét bámulva. Brian Wansink, a Cornell 
Egyetem Élelmiszer- és Márkalaboratóriumának 
professzora és igazgatója kiemeli, hogy az „író-
asztali ebéd” már nem tudható be többé a szor-
galom jelének sem; manapság aki a számítógép 
elQtt ebédel, többnyire a Facebookot nézegeti. 
Wansink és más kutatók t_zoltóállomások szá-
zadosait és alezredeseit vizsgálták egy amerikai 
nagyvárosban. JelentQs pozitív összefüggéseket 
találtak a munkahelyi teljesítmény, illetve a kö-
zös étkezés és fQzés között. Azok a t_zoltóállo-

mások, ahol a t_zoltók együtt ettek, alkalmazot-
taik együttm_ködQbb magatartásáról számoltak 
be: jobban végezték munkájukat.

„A munkahelyünkön is elégedettebbnek érez-
zük magunkat, ha együtt eszünk kollégáinkkal 
– mondta Wansink. – Jobban szeretjük nemcsak 
munkánkat, de a körülöttünk dolgozókat is.”

Egy kis statisztika:

55% az egyedül elfogyasztott ebédek száma 
Amerikában, szemben az egyedül elfogyasztott 
vacsorák 32%-ával. 

Délután 2-tQl 4-ig tart a munkahelyeken a 
napi nassolási csúcsidQszak az NPD Group pi-
ackutató cég szerint.

5,1 millió becslések szerint az ételautomaták 
száma az Egyesült Államokban – 96%-kal több, 
mint 1995 elQtt.

Malia Wollan rendszeresen publikál a The 
Times hasábjain, és a magazin Tip (How to…) 
rovatának cikkírója.

(The New York Times Magazine)

Diane Ravitch

MitQl jó egy iskola? 
Egy közoktatási reformkísérlet Amerikából

Dale Russakoff: Az ösztönzQ: Ki felel 
Amerika iskoláiért? (The Prize: Who’s in 
Charge of America’s Schools), (Houghton 
Mifflin Harcourt kiadó, 2015, 246 oldal) 

és 
Kristina Rizga: A nagy küldetés: Egy iskola 

története : a szakértQk kudarca – a tanulók 
és a tanárok diadala (Mission High: One 

School, How Experts Tried to Fail It, and the 
Students and Teachers Who Made It Triumph), 
(Nation Books kiadó, 2015, 320 oldal) cím_ 

könyveinek recenziója

Az utóbbi években az amerikai közoktatást ár-
talmas gondolatokkal és elhibázott politikai in-
tézkedésekkel próbálták szétzúzni. Országunk 


