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HATALMAS SIKERREL ZÁRULT A LIDL EDUKÁCIÓS VERSENYE 
Félezer értékelt feladatlap, 280 iskolából  

 

Budapest, 2020. november 19. – Nagy népszerűségnek örvendett a diákok körében a Lidl 

Egészségesen az iskolapadban programja. A kezdeményezés keretében meghirdetett 

online Tudáspróbán, amely az egészségtudatos táplálkozást járta körül 737 általános 

iskolás szállt versenybe, melyből országszerte 280 iskolából 505 véglegesített és beküldött 

feladatlapot értékelt a zsűri. A feladatok összeállításában a Magyar Dietetikusok Országos 

Szövetsége nyújtott szakmai támogatást.   

 

Rendkívüli érdeklődés övezte a Lidl által indított online tanulmányi versenyt, ahol 6-8. 

osztályosok gyakorlati, kreatív feladatokat oldottak meg a tudatos vásárlás, egészségtudatos 

főzés és táplálkozás témájában. Az izgalmas, hétköznapi példákra épülő feladatok - legyen szó 

termékcímke értelmezéséről, élelmiszercsoportok ismeretétről vagy az egészséges ételkészítési 

technikákról – népszerűek voltak a diákok körében. A szülők bevonásával a fiatalok még 

egészséges menüsort is terveztek, melyek között nagyon sok igazán ötletes megoldás is 

született. A megmérettetés sikerét mutatja, hogy 280 általános iskolából, 323 osztályból végül 

505 véglegesített és beküldött online Tudáspróbát értékelt a szakmai zsűri. A Lidl a 

középiskolásokra is gondolt, a nekik szóló Fald a színeket! kihívásra számos színes, egészséges 

és kreatív recept és ételfotó érkezett.  

A Lidl Magyarország 2015-ben indította útjára az Egészségesen az iskolapadban! elnevezésű 

kezdeményezését, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet a gyerekek egészséges 

táplálkozásának fontosságára, egyben megossza az ezzel kapcsolatos ismereteket a szülőkkel. 

A vállalat fontosnak tartja, hogy már egészen fiatal kortól felhívja a figyelmet az 

egészségtudatos táplálkozásra, ugyanakkor törekszik arra is, hogy mindezt a lehető 

legkönnyedebb formában tegye. A programról bővebb információ itt található.  

 

------------------------------ 
Lidl Magyarországról 

Az 1930-as években, Németországban alapított Lidl hazánk egyik legdinamikusabban fejlődő élelmiszerlánca. A Lidl 
Magyarországon 2004-ben nyitotta meg első logisztikai központját és 12 üzletét, ma pedig már 186 áruházzal van jelen hazánkban, 
és több mint 7000 munkavállalót foglalkoztat. A vállalat 2004-es magyarországi piacra lépése óta töretlenül fejlődik: nem csak a 
diszkont szegmensben ért el vezető szerepet, de forgalmát tekintve az élelmiszer kiskereskedelmi láncok között is a 
legdinamikusabb növekedést tudhatja magáénak.  

A vállalat emellett különös figyelmet fordít a magyar beszállítókra, a magyar gazdaság támogatásának és fejlesztésének jegyében, 
ennek köszönhetően termékeinek közel 60 százalékát magyar beszállítóktól szerzi be.  

További Információk: 

Lidl Magyarország 
Tőzsér Judit 

mailto:sajto@lidl.hu
https://vallalat.lidl.hu/fenntarthatosag/lidl-a-gyermekekert/egeszsegesen-az-iskolapadban


 

2 | 2  

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

Lidl Magyarország · Vállalati kommunikáció 

Tőzsér Judit · H-1037 Budapest – Rádl árok 6. · +36-20-776-0017 

sajto@lidl.hu 

 

Vállalati kommunikációs vezető 
Tel: +36-20-776-0017 
E-Mail: sajto@lidl.hu  
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