Skema
SCHOOL

ĦALIB
MILK
GĦALL-ISKEJJEL

Scheme

										

Jannar 2021

Għażiż Student,
Wara l‑ħidma li saret mill‑Ministeru għall‑Agrikoltura, is‑Sajd, l‑Ikel u d‑Drittijiet tal‑Annimali (MAFA),
b’kollaborazzjoni mal‑Ministeru tal‑Edukazzjoni (MFED) u l‑Ministeru tas‑Saħħa (MFH), bi pjaċir qed inħabbar
it‑tnedija tal‑Iskema tal‑Ħalib fl‑Iskejjel li se tkopri s‑sena skolastika 2020 – 2021, skema li se tkun ko‑finanzjata
mill‑fondi tal‑Unjoni Ewropea u fondi nazzjonali.
F’dan l-aħħar żmien il-pajjiż iffaċċja sitwazzjoni diffiċli ħafna minħabba l-imxija tal-pandemija COVID-19 u
l-impatt tagħha. Madankollu, meta wieħed jikkunsidra l-importanza ta’ din l-iskema li tgħin sabiex it-tfal jitrawmu
jikkonsmaw aktar prodotti tajbin għas-saħħa fi żmien fejn għadhom qed jiffurmaw id-drawwiet ta’ ikel u xorb
tagħhom, il-gvern ħa d-deċiżjoni li jniedi din l-iskema mill-ġdid bi ftit tibdiliet mis-snin passati li jikkunsidraw ukoll
l-effetti tal-pandemija COVID-19. Għaldaqstant, sabiex jitnaqqas il-kuntatt soċjali, qed tiġi introdotta sistema
ġdida fejn il-parteċipanti se jingħataw vouchers li bihom jistgħu jakkwistaw il-porzjon ħalib frisk tal-Benna ta’
500ml, b’2.5% xaħam, mingħand il-growsers u supermarkits kollha ġewwa Malta u Għawdex.
Din l‑Iskema hija miftuħa għat‑tfal li għandhom bejn tlieta (3) u ħdax‑il (11) sena li jattendu skejjel primarji
amministrati jew rikonoxxuti mill‑Ministeru għall‑Edukazzjoni.
Kemm‑il darba jkollok bżonn ta’ aktar informazzjoni, inti ġentilment mitlub tikkuntattja lill‑Aġenzija għall‑Pagamenti
Agrikoli u Rurali (ARPA) billi ċċempel fuq 22 926 148 jew tibgħat email fuq arpa‑ss.mafa@gov.mt.
Inselli għalik,

Onor. Anton Refalo
Ministru għall‑Agrikoltura, is‑Sajd, l‑Ikel u d‑Drittijiet tal‑Annimali
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L‑ISKEMA TAL‑ĦALIB
GĦALL‑ISKEJJEL
L‑Iskema tal‑Ħalib għall‑Iskejjel hija amministrata mill‑Aġenzija għall‑Pagamenti Agrikoli u Rurali (ARPA), fi ħdan
il‑Ministeru għall‑Agrikoltura, is‑Sajd, l‑Ikel, u d‑Drittijiet tal‑Annimali (MAFA), b’kollaborazzjoni mas‑Servizzi
Nazzjonali ta’ Sapport Edukattiv, fi ħdan il‑Ministeru għall‑Edukazzjoni (MFED), u t‑Taqsima tal‑Kontroll u
Prevenzjoni ta’ Mard Infettiv, fi ħdan il‑Ministeru għas‑Saħħa (MFH). Din l‑iskema hija ko‑finanzjata mill‑Fond
Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija (EAGF) u l‑Gvern Malti.
F’konformità mal‑għanijiet tal‑Gvern, l‑Iskema tal‑Ħalib għall‑Iskejjel se tikkonsolida l‑qafas li jwassal sabiex
it‑tfal ġewwa Malta u Għawdex jesperjenzaw titjib fis‑saħħa u fil‑kwalità tal‑ħajja. L‑għan ewlieni tal‑Iskema
tal‑Ħalib ġewwa Malta hija li torganizza u timplimenta kampanja nazzjonali ffukata sabiex iżżid b’mod sostanzjali
l‑ammont ta’ ħalib fid‑dieti tat‑tfal fi żmien fejn għadhom qed jikbru u jiffurmaw id‑drawwiet tagħhom tal‑ikel u
tax‑xorb. L‑Iskema tal‑Ħalib għall‑Iskejjel hija aċċessibbli għat‑tfal kollha bejn l‑etajiet ta’ 3 u 11‑il sena, li qed
jattendu skejjel primarji amministrati jew rikonoxxuti mill‑Ministeru għall‑Edukazzjoni.
Iċ‑ċirkustanzi eċċezzjonali li esperjenzajna matul is‑sena skolastika 2019‑2020 minħabba l‑pandemija
tal‑COVID‑19 irriżultat fl‑għeluq tal‑istabbilimenti edukattivi fil‑gżejjer tagħna u żiedu l‑importanza li jitnaqqas
il‑kuntatt soċjali biex tiġi minimizzata l‑firxa. Għaldaqstant, din l‑Iskema ġiet ippreżentata bi sfidi ġodda li
ġġeneraw il‑bżonn li tiġi riveduta l‑implimentazzjoni tal‑Iskema, b’mod partikolari sabiex tiġi żgurata l‑fattibbiltà
li jintlaħaq l‑għan tagħha li t‑tfal jiġu pprovduti b’porzjonijiet tal‑ħalib b’mod regolari u jiġi promoss il‑konsum
ta’ tali prodotti.
Għalhekk, it‑tfal li qed jipparteċipaw se jirċievu sett ta’ vouchers li jistgħu jiġu skambjati għal porzjon wieħed
ta’ ħalib frisk tal-Benna ta’ 500ml, b’2.5% xaħam fil‑ġimgħa. Il‑vouchers se jkunu kkuluriti skont ix‑xahar sabiex
jindikaw f’liema xahar huma validi u jistgħu jiġu skambjati mingħand il-growsers u supermarkits kollha madwar
Malta u Għawdex. Għal aktar informazzjoni żur is-sit elettroniku tal‑ARPA https://agrikoltura.gov.mt/en/arpa/
Pages/commonMarketOrganisation.aspx. Vouchers skaduti mhumiex se jiġu aċċettati.
Il‑bidla għal dis‑sistema ġdida ta’ vouchers se jfisser li t‑tfal li qed jipparteċipaw se jkunu qegħdin jirċievu
d‑doppju tal‑porzjonijiet ta’ ħalib li kienu jirċievu fis‑snin li għaddew, filwaqt li tagħti wkoll flessibbiltà sabiex
jinġabru l‑porzjonijiet skont il‑konvenjenza tal‑parteċipanti minn kwalunkwe ħanut parteċipi.
Jekk tixtieq aktar informazzjoni, jew għal mistoqsijiet, inti ġentilment mitluba/a tikkuntattja lill‑ARPA permezz ta’
email fuq arpa‑ss.mafa@gov.mt jew billi ċċempel fuq 22926148.
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NIEKLU BNIN GĦAS‑SAĦĦA
U GĦAL AMBJENT AĦJAR
Iċ‑ċavetta għal drawwiet ta’ dieta tajba hija li tgawdi dieta aktar varjata, b’aktar ħaxix u ammonti tajba ta’ ikel
frisk u bil‑qies. Jeżistu l‑linji gwida tal‑ikel bbażati fuq id‑Dieta Mediterranja 1,2, mifruxa fuq sitt gruppi tal‑ikel
biex jgħinuna ninkludu aktar varjetà ta’ ikel. Dawn jinkludu:
• l‑ħxejjex;
• l‑frott;
• ċ‑ċereali sħaħ bħal ħafur, quinoa, xgħir, għaġin u ross ismar; u l‑patata;
• l‑ħalib u l‑prodotti magħmula mill‑ħalib ( jogart, irkotta u ġobon);
• l‑legumi (fażola, għads, ful, piżelli), ħut, bajd, tjur u laħam dgħif; u
• ż‑żjut tajba għas‑saħħa.
Li nieklu firxa wiesgħa ta’ ikel mill-gruppi differenti ta’ l-ikel tagħmilha aktar faċli biex niksbu n‑nutrijenti u dak
kollu meħtieġ biex ġisimna jħossu tajjeb, filwaqt li jitnaqqas ukoll ir‑riskju tagħna li nikkunsmaw wisq ikel li jista’
jagħmel il‑ħsara aktar ma’ nikbru fl‑età.
Hu fatt li dak li nieklu huwa importanti mhux biss għall‑benesseri personali tagħna imma wkoll għall‑ambjent
tagħna. Għalhekk għandna dejjem nippruvaw li nieklu bil‑għaqal biex nieħdu ħsieb tagħna nnfusna kif ukoll
tal‑ambjent tagħna.
IL‑ĦXEJJEX U FROTT
Il‑ħxejjex u frott fihom ħafna vitamini, minerali u sustanzi protettivi oħra li jinsabu fid‑diversi kuluri. Huma
jinkludu wkoll il‑fibra li tgħina nħossuna mimlijin u żżomm l‑imsaren tagħna b’saħħithom. Hu magħruf li ħxejjex
b’kontenut għoli ta’ fibra bħall‑brokkoli, pastard, basal, kaboċċi u fażola huma għażla tajba favur l‑ambjent.
Ejjew għalhekk, nieklu ammonti tajba ta’ ħxejjex u frott kuljum.
IL‑ĦUT U FROTT TAL‑BAĦAR
Hu rrakkomandat li l‑ħut u l‑frott tal‑baħar jittieklu darbtejn fil‑ġimgħa, b’wieħed minnhom ħut żejtni. Tajjeb ukoll
li tvarja t‑tipi ta’ ħut li nieklu. Dawn jgħinuna niksbu l‑proteini li għandna bżonn kif ukoll is‑sustanzi bħall‑vitamina
D, il‑jodju u s‑selenju; li xi wħud minna jistgħu ma jkunux qed jiksbu biżżejjed. Ħut żejtni bħas‑salamun,
is‑sardin u l‑kavalli, huma għanja fix‑xaħmijiet omega‑3 li huma tajbin għas‑saħħa tal‑qalb kif ukoll għall‑iżvilupp
u l‑funzjoni tal‑moħħ. Tajjeb li jittiekel ħut sostenibbli bħall‑makkarell, l‑awrat u l‑ispnott biex ikun possibbli li
nkomplu nieklu l‑ħut fil‑futur.
IĊ‑ĊEREALI SĦAĦ META NIEKLU GĦAĠIN, QAMĦ, ĦOBŻ U ROSS!
Il‑qamħ sħiħ fih il‑fibra, ħadid, aċidu foliku, antiossidanti u sustanzi protettivi oħra. Dawn jgħinuna nnaqqsu
r‑riskju tagħna għall‑mard aktar tard fil‑ħajja. Jgħinuna nżommu piż ta’ ġisimna tajjeb billi l‑fibra tgħin inħossuna
mimlijin. Iċ‑Ċereali sħaħ bħax‑xgħir, il‑quinoa, l‑millieġġ u l‑patata huma għażla tajba favur l‑ambjent ukoll.
Tajjeb li l‑patata tinħasel sew u tittiekel bil‑qoxra wkoll għall‑aktar fibra.
NAGĦŻLU XAĦMIJIET TAJBIN GĦAS‑SAĦĦA!
Il‑ġisem jeħtieġ xaħmijiet tajba. Hu tajjeb li nikkonsmaw aktar xaħmijiet mhux saturati bħaż‑żebbuġ u
ż‑żejt taż‑żebbuġa. Dan għaliex ir‑riċerka wriet tnaqqis ta’ riskju ta’ mard tal‑qalb meta jittieħed xaħam
mhux saturat flok xaħam saturat bħall‑butir, żejt tal‑palma jew xaħam trans bħal dawk li nsibu f’xi prodotti
kummerċjali.
Kont taf li ż-żejt taż-żebbuġa ġeneralment għandu inqas impatt fuq l-ambjent minn xaħam ieħor bħal eżempju
butir u ż-żejt tal-palma? Aqra t‑tikketti tal‑ikel għal għażliet aħjar.
Il‑ġewż u ż‑żrieragħ huma wkoll sorsi tajbin ta’ xaħmijiet għas‑saħħa. L‑aħjar dawk mingħajr il‑melħ jew zokkrijiet.
IL‑ĦALIB U PRODOTTI TAL‑ĦALIB
Prodotti tal‑ħalib fihom ammonti adegwati ta’ kalċju li għandna bżonn għall‑għadam u s‑snien. Fihom ukoll
vitamini u minerali oħra, kif ukoll proteini. Prodotti tal‑ħalib b’inqas xaħam fihom daqstant nutrijenti daqs
dawk b’xaħam sħiħ, iżda b’anqas xaħam saturat u inqas kaloriji. Tajjeb li nagħżlu ħalib u prodotti tal‑ħalib
mingħajr żieda ta’ ħlewwa kif ukoll dawk miżjuda bil‑vitamini fosthom il‑vitamina D. Huma jgħinu wkoll
biex isaħħu l‑ġisem kontra l‑mard. Qabel ma tikkonsma dawn il‑prodotti, ċċekkja t‑tikketti tal‑ikel u għażel
dawk b’inqas melħ u zokkor; u minflok żid frott frisk jew iffriżat.
Il‑prodotti tal‑ħalib mill‑baqar jirrilaxxaw gass metanu, li mhux tajjeb għall‑ambjent, u għalhekk għandhom
jittieħdu bil‑qies. Madankollu, l‑annimali li jirgħu jistgħu jagħmlu l‑parti tagħhom għall‑ambjent.
INQAS LAĦAM AĦMAR U PPROĊESSAT!
Għandna nieklu inqas laħam aħmar bħaċ‑ċanga u majjal u laħam ipproċessat (bergers u zalzett) għal saħħitna.
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Ir‑rakkomandazzjoni li ma
jittikielx aktar minn żewġ
porzjonijiet
fil‑ġimgħa
speċjalment
laħam
ipproċessat
tgħin
biex
nipproteġu l‑imsaren tagħna.
Laħam ipproċessat fih ukoll
ħafna melħ u xaħam saturat,
li wkoll marbuta mal‑mard
aktar ma nikbru fil‑ħajja.
Il‑laħam fih nutrijenti vitali,
iżda fażola, ċiċri, għads, ħut,
bajd u tjur ukoll jipprovdu
ħafna ħadid u proteini. Barra
dan, il‑laħam l‑aktar iċ‑ċanga
u l‑ħaruf għandhom impatt
negattiv akbar fuq il‑klima u
l‑ambjent tagħna.
INQAS MELĦ!
Ħafna
mill‑melħ
jinstab
f’ikel bħall‑ħobż, il‑ġobon,
il‑prodotti tal‑laħam u l‑ikliet
tar‑ristoranti. Għalhekk għal
darb’oħra hi drawwa tajba li
taqra l‑kontenut tal‑melħ fuq
it‑tikketti tal‑ikel u tagħżel
dak l‑ikel li fih inqas melħ.
L‑użu ta’ ħwawar friski jew
imnixxfin, lumi, tewm, il‑kari u
ħwawar oħra jtejbu t‑togħma
tal‑ikel b’inqas melħ.
INQAS ĦELU!
Prodotti tal‑ikel u x‑xorb
b’ħafna zokkor miżjud, se
jkun fihom ħafna kaloriji bi ftit
li xejn nutrijenti; li jagħmilha
faċli li jiżdied il‑piż żejjed u
miegħu l‑mard. Għaldaqstant
importanti li jiġu evitati
zokkrijiet moħbija li jinsabu
fi prodotti bħal flavoured
yoghurts, ċereali ħelwin u
deżerti tal‑frott.
Bħala xorb, l‑ilma huwa
l‑aħjar xarba biex ittaffi
l‑għatx. Huwa ħafna aħjar minn xorb biz‑zokkor, inkluż dawk minn juices u sports drinks. Il‑ħelu, ix‑xarbiet
ħelwin u luminati wkoll għandhom impatt negattiv fuq l‑ambjent.
Kif rajna, nistgħu nħarsu saħħitna biex ngawdu l‑ħajja u fl‑istess ħin inħarsu l‑ambjent. Bis‑sehem ta’ kull
wieħed u waħda minnha, kif jgħid il‑Malti, ‘bil‑qatra, l‑qatra tintela’ l‑ġarra!’
REFERENZI:
1
Linji Gwida Għall‑Adulti Maltin: https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health‑promotion/Documents/
library/publications/Dieta%20tajba%20HI.pdf
2
Linji Gwida dwar id‑Dieta għat‑tfal Maltin: https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health‑promotion/
Documents/library/publications/Dieta%20tajba%20HI.pdf
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NUTRIMENT GĦAL EDUKAZZJONI SĦIĦA

MESSAĠĠ MIS-SEGRETARJU PARLAMENTARI GĦALL-FONDI EWROPEJ

L-edukazzjoni ħija tagħlim u preparazzjoni għall-ħajja. Ma tiqafx wara l-bibien tal-klassi u tal-iskola. Ma ddurx
biss mal-kotba u mal-istudju. Hija opportunità biex it-tfal jitgħallmu jgħixu tajjeb, jibżgħu għal saħħithom u
jibżgħu għal xulxin.

L-iskema tal-ħalib fl-iskejjel hija inizjattiva ko-finanzjata b’fondi Ewropej mill-Fond Agrikolu Ewropew ta’
Garanzija (FAEG). Fil-fatt, aktar minn €260,000 ġew allokati għal din l-inizjattiva. Bil-kollaborazzjoni ta’ diversi
dipartimenti tal-Gvern, din l-iskema se tkun qed ittejjeb is-saħħa tat-tfal tagħna biex ikollhom kwalità ta’ ħajja
aħjar.

Saħħitna tiddependi fuq ħafna fatturi li jiffurmawna bħala persuni u dan jibda minn meta nkunu għadna
żgħar. Fost l-iktar importanti hemm l-ambjent madwarna, li nħobbuh u nipproteġuh biex ingawduh. Hemm
l-ikel li nieklu biex isostnina u jagħtina l-enerġija meħtieġa biex nikbru u niżviluppaw fiżikament u nimmaturaw
intellettwalment.
Is-sistema edukattiva tagħna tipprovdi ħafna mezzi biex dan l-iżvilupp jissaħħaħ u jkun appoġġjat minn tagħlim
kontinwu b’mod dirett u prattiku. Tajjeb niftakru li madwar id-dinja hawn miljuni ta’ tfal neqsin mill-ikel u li dan
ma jwassalx biss għal mard serju, imma wkoll għal nuqqas ta’ opportunitajiet fil-ħajja. Huwa tajjeb li napprezzaw
il-fatt li nsibu l-ikel meħtieġ u nitgħallmu u nidraw dwar l-aħjar nutriment addattat għal saħħitna, fosthom il-ħalib,
il-frott u l-ħxejjex. Ma’ dawn norbot l-eżerċizzju fiżiku, l-isport u l-attivitajiet extra- u ko-kurrikulari. Iktar ma
nidraw minn kmieni dwar dan kollu, iktar nevitaw kumplikazzjonijiet meta nikbru.
Il-Gvern jinvesti għal dan kollu fl-iskejjel kollha u b’hekk jappoġġja bil-fatti lill-istess studenti u lill-familji. Hekk
tfisser edukazzjoni olistika - moħħ tajjeb f’persuni b’saħħithom.

Dawn il-fondi qed jiġu allokati biex jipprovdu sapport ħalli tintlaħaq il-mira tal-Unjoni Ewropea li tippromwovi stil
ta’ ħajja aktar san għat-tfal partikolarjament billi tippromwovi l-konsum ta’ ikel aktar tajjeb għas-saħħa.
Is-sapport li qed jiġi provdut permezz tal-allokazzjoni ta’ fondi Ewropej għal dan il-proġett huwa mezz kif
nassiguraw li l-oġġettivi ta’ dan il-programm jintlaħqu u l-konsum ta’ ikel aktar san jiġi assigurat.
B’din l-iskema, minflok it-tqassim tal-ħalib fl-iskejjel se tiddaħħal sistema ta’ vawċers li tipprovdi lit-tfal tal-iskola
bid-doppju tal-ammont ta’ ħalib li kienu jieħdu fis-snin ta’ qabel, filwaqt li tipprovdi aktar flessibiltà fir-rigward
tal-ġbir tal-ħalib mingħand kwalunkwe ħanut li qed jipparteċipa fl-iskema.
Din l-iskema hija eżempju ċar ta’ kif fondi Ewropej qed jiġu investiti direttament għall-benefiċċju tat-tfal tagħna
ħalli jitrawwmu fi drawwiet ta’ ikel aktar tajjeb għas-saħħa.
Inselli għalik,
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Dr Justyne Caruana

Stefan Zrinzo Azzopardi

Ministru tal-Edukazzjoni

Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej
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INFORMAZZJONI
MID-DIRETTORAT
GHALL-AGRIKOLTURA
Madwar Malta u Għawdex insibu 97 razzett tal‑ħalib li fihom jinżammu madwar 6,600 baqra li bejniethom
jipproduċu madwar 70,000 litru ħalib kuljum.
Illum il‑ġurnata kulħadd huwa konxju dwar l‑importanza tal‑konsum tal‑ħalib u l‑benefiċċji li jġibu miegħu
n‑nutrijenti li fih, bħall‑ vitamini u kalċju. Ħalib frisk lokali huwa magħmul minn raħħala Maltin li b’dedikazzjoni,
sagrifiċċju u impenn jipproduċu ħalib ta’ kwalità waqt li jżommu l‑baqar tagħhom f’saħħithom u kuntenti.
Il‑produzzjoni tal‑ħalib tirrikjedi xogħol bla waqfien matul is‑sena kollha, inklużi Ħdud u festi. Dan għaliex kull
baqra trid tinħeleb abbażi ta’ skeda stretta ta’ 12‑il siegħa kuljum fejn jekk ma tinżammx din ir‑rutina jkun hemm
kumplikazzjonijiet fuq is‑saħħa tal‑baqra. Normalment, ir‑raħħala jeħilbu l‑baqar wara nofsinhar għall‑ħabta
tal‑5:00pm u l‑jum ta’ wara għall‑ħabta tal‑5:00am. Il‑ħalib jinżamm f’temperatura ta’ madwar 4 gradi Celcius
fuq ir‑razzett sakemm jittieħed lil Malta Dairy Products sabiex tiġi assigurata l‑kwalità tal‑ħalib filwaqt li jiġi
pasturizzat u ppakjat. Dan kollu jsir fi żmien 24 siegħa sabiex ikun żgur li l‑ħalib huwa frisk u bnin u kull
attenzjoni hija mgħotija matul il‑proċess kollu.
Is‑settur agrikolu lokali huwa settur fejn il‑poplu Malti jistà jiddependi fuqu partikolarment fi żmien ta’ tfixkil
globali għaliex jgħin jiżgura s‑sigurtà.
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