Ételkészítés
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Az egészségmegôrzés
1. A táplálkozás befolyásolja-e az egészséges életmódot?
2. Miért kell sokat mozogni?
Gondolkodtál-e már azon, hogy az egészséges
életmód mi mindent tartalmaz?
Az egészség az ember számára a legnagyobb
kincs. Az egészséged megôrzésének kulcsa az
egészséges életmód.
Az egészséget befolyásoló tényezôk:
környezet

20%
egészségügyi
ellátás

10%

életmód

50%

Egészséges táplálkozás
Az elfogyasztott ételek ne tartalmazzanak túl sok
zsírt és szénhidrátot, de tartalmazzanak elegendô vitamint, ásványi és rostanyagot. Ne feledkezz
meg a folyadék bevitelérôl sem! A napi szükséglet 1,5–2 liter (egyes táplálkozási szakemberek
szerint 2– 2,5 liter) folyadék. Ez ne kóla és szénsavas üdítôital legyen, hanem ivóvíz, ásványvíz
vagy rostos gyümölcslé.
Jó, ha naponta többször, legalább ötször étkezel. Ekkor a napi energiaszükséglet javasolt
elosztása a következô:
reggeli
20%
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tízórai
10%

20%
genetika

vacsora
25%

1. Mit tudsz leolvasni a fenti kördiagramról?
Egészségünket nagymértékben befolyásolja
az életmódunk és környezetünk.
Az egészséges életmódhoz tartozik többek
között a rendszeres mozgás, a tudatos és helyes
táplálkozás.
Minden élôlény létének kezdetétôl táplálkozik. A táplálkozás során az ember biztosítja a
maga számára az élethez szükséges:
• energiát,
• vizet,
• rostokat,
• vitaminokat és ásványi anyagokat.
Energiát adó tápanyagok a szénhidrátok, zsírok. Építô tápanyagok – a sejtek építéséhez szükséges tápanyagok a fehérjék, ásványi anyagok, víz.
Védô tápanyagok – a vitaminok, ásványi anyagok.
Ezek bevitele a növekedést és a fejlôdést biztosítja. Nagyon fontos egészségünk szempontjából az elfogyasztott élelmiszerek, készételek eredete, mennyisége és idôbeni elosztása.
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ebéd
35%

uzsonna
10%

Reggelinél igyatok meleg folyadékot (teát, kakaót, tejeskávét, tejet)! Fehérjéket tartalmazó
ételként: sajtot, tojást, felvágottat stb. Tízóraira,
uzsonnára fogyasszatok gyümölcsöt vagy zöldséget! Az ebéd legyen tartalmas, a vacsora könnyebb.

FIGYELMEZTETÉS!
Kerüld a túlságosan sós és fûszeres ételeket.
Mindig kényelmesen ülve étkezz!
Egynapi étrend:
Reggeli:
tejeskávé, vajas kenyér sajttal és retek
Tízórai: alma
Ebéd: paradicsomleves, párolt marhaszelet
rizzsel, savanyúság
Uzsonna: banán
Vacsora: párolt csirkemell párolt zöldséggel.
2. Állíts össze te is egy napra étrendet egészséget megôrzô ételekbôl!
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Érdekességek
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Éhezés
A világon több millió, Magyarországon is
több százezer ember, köztük nagyon sok gyerek éhezik. Ugyanakkor az emberi fogyasztásra
szánt élelmiszerek egyharmada, körülbelül 1,3
milliárd tonna élelmiszer kerül évente kidobásra, mely terheli a környezetet is.
Kétféle éhezést különböztethetünk meg. Az
egyik, amikor egyáltalán nem jut a szervezet
tápanyaghoz, a másik, amikor a bevitt energia és táplálék minôségi összetétele nem megfelelô. Az utóbbi alultápláltsághoz vezet. Ekkor
vitamin és ásványianyag-hiány lép fel, mely gátolja a testi és szellemi fejlôdést.
Az éhezés mellett másik társadalmi probléma
az egyes rétegeknél a túlfogyasztás, mely elhízáshoz vezet.
Közétkeztetés
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A magyar családok életvitelének alakulása következtében igen sok gyermek étkezik az iskolában, a szülôk a munkahelyükön. A családok szinte
csak este, hétvégeken és ünnepnapokon tudnak
együtt étkezni.

A tápanyagokból képzôdô energiát kalóriaértékben (kcal)
fejezzük ki. Ma már inkább a kalóriaszükséglet helyett
energiaszükségletrôl beszélünk. Az energiát kJ (kilojoule
– ejtsd kilódzsul) mértékegységben fejezzük ki.
1 kcal = 4,2 kJ. Például a testben való elégetésekor
1 gramm szénhidrát és 1 gramm fehérje is 17,2 kJ energiát ad, 1 gramm zsír 39,0 kJ.
Az átlagos napi energiaszükséglet életkoronként és nemenként változó:
Életkor

Fiúk

Lányok

9–12 év

10500 kJ

9600 kJ

12–15 év

11700 kJ

10500 kJ

15–18 év

12600 kJ

11700 kJ

A magyar konyha és gasztronómia kialakulása
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Egy nép étkezési kultúrája, szokásai, konyhájának fejlôdése az adott nép történelmével szorosan összefügg.
A honfoglalás elôtti korban az elômagyarok az uráli ôshazában halászattal, vadászattal, gyûjtögetéssel szerezték meg táplálékukat. Az étkezésre, a felhasznált nyersanyagokra és a készítési módokra az ebbôl a korból
származó szavakból következtethetünk, így pl. hal, ôz,
vad, nyúl, keszeg, sügér, fogoly, fajd. Ôseink eledeleiket
nyárson sütötték vagy fôzték, de már alkalmazták az
aszalást, a szárítást, a füstölést is.
A húsos zacskó, amit a nyeregre akasztottak, és az a tény,
hogy a feltört hátú ló sebeit nyers hússzelettel gyógyították, az alapja annak a téves és kissé rosszindulatú állításnak, hogy a magyarok „nyereg alatt puhítják a húst”.

Készíts szendvicset!
Hozzávalók:
• kenyér,
• margarin,
• felvágott,
• díszítéshez
zöldségek
(paradicsom,
paprika,
uborka, retek ...)

?

1. Miért szükséges a mozgás az ember számára?
2. Miért szükséges táplálkozni?
3. Hányszor tanácsos naponta étkezni?
4. Sorold fel a legfontosabb tápanyagokat!

1 Az egészség megôrzése
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Élelmiszerek
beszerzése, tárolása
1. Hol szerezhetsz be élelmiszert?
2. Milyen élelmiszer-tárolási módokat ismersz?
A fogyasztók ma már sok helyen beszerezhetik az élelmiszereket: nagy bevásárlóközpontokban, piacokon, kis üzletekben.
1. Szerinted hol a legcélszerûbb beszerezni az
élelmiszereket? Válaszod indokold!
Mi is az élelmiszerlánc?
Egy kapcsolatrendszer. E rendszer tagjai a
vállalkozók, a fogyasztók, a tudomány és oktatás képviselôi, a hatóságok. Közöttük kölcsönös
kapcsolat van. A lánc az elsôdleges termék elôállításával kezdôdik, ezt követi a tárolás, szállítás, feldolgozás, és a lánc vége a kereskedelem
és a fogyasztó.
Nagyon fontos az élelmiszerlánc nyomon
követhetôsége, melyet az Európai Unió is elôír.
Nem csak az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerek termelését, feldolgozását és elosztását
kell lépésrôl-lépésre követni, és pontosan leírni.
Ugyanez vonatkozik az állati takarmányokra,
az élelmiszereket elôállító vagy élelmiszerként
fogyasztott állatokra is, és minden olyan anyagra, amely az élelmiszerbe, takarmányba belekerülhet.
2. Gondold végig a liszt élelmiszerláncát!
A nyomon követhetôség lehetôvé teszi a kockázatos élelmiszertermék célirányos kivonását,
és a nagyközönség pontos informálását.
Tudatos és takarékos élelmiszer-beszerzés

Vásárlási szempontok:
• Mindig készíts bevásárlólistát!
• Bevásárlás elôtt tájékozódj a különbözô üzletek árairól az interneten vagy reklámújságból!
• Részesítsd elônyben a magyar termékeket!
• Mindig olvasd el az élelmiszercímkét!
Az élelmiszercímke tartalmazza a gyártó, a
csomagoló és a forgalmazó nevét és címét, a
termék összetételét, a szavatosság idejét.
Élelmiszereket csak biztonságos helyrôl vásároljunk. Zöldségeket és gyümölcsöket célszerû
államilag ellenôrzött piacokon vagy bevásárlóközpontokban beszerezni. A bevásárlás után
az élelmiszereket hûtôszekrényben tároljuk a
felhasználásukig.
Az élelmiszereket csomagoltan (polietilénvagy alumíniumfóliában), a készételeket fedett
edényben, kihûlés után – dobozban – tedd a hûtôszekrénybe!

mirelitáru

felvágott,
tejtermék
fôtt étel
zöldség,
gyümölcs

Élelmiszerek
elhelyezése
a hûtôszekrényben

FIGYELMEZTETÉS!
A hûtôszekrényt tartsd mindig tisztán! Tisztításkor a hûtôszekrényt szódabikarbónás oldattal
mosd át elôször, ez szagtalanít! Csak ezután mosd
át tiszta vízzel és töröld szárazra a felületét!

8

Érdekességek
Az E-számokról
Az EU az 1960-as években dolgozta ki a tagállamaiban engedélyezett adalékanyagok rendszerét. Tehát
minden adalék kapott egy E-számot. Ennek elsôdleges
oka ugyan a kémiai elnevezések különféle értelmezési
nehézségeinek elkerülése volt, de elterjedésükben nagy
szerepet kaptak az erôsödô fogyasztóvédelmi követelések is. Eredetileg négy adalékcsoportra szabályoztak:
• E-100-tól kezdôdô számokkal jelölték a természetes
és mesterséges színezékeket.
• E-200-tól jelölték az antioxidánsokat, az emulgeátorokat és a savanyítószereket.
• E-400-tól kezdôdnek a sûrítôanyagok, zselésítôszerek.

A zöldségféléket tárolhatjuk:
•

zöldségtároló prizmában

•

pincében

•

veremben
•

erkélyen, ládában

•

mélyhûtôládában

•

hûtôkamrában

A tárolóhelyiségeket mindig alaposan ki kell
takarítani mielôtt a termést elhelyezzük benne.
Elsôsorban a burgonyát és a káposztaféléket
tároljuk így:
föld
szalma
termény

Jelenleg több mint 700 engedélyezett anyagot használnak fel. A fogyasztók növekvô E-szám fóbiája miatt
a gyártók újabban az adalékanyagok teljes nevét írják
ki a termékeken.
Az ipari tartósításnál: adalékanyagok, színezékek,
tartósítószerek, antioxidánsok, sûrítôanyagok, emulgeálószerek, savanyúságot szabályozó anyagok, aromák és ízfokozók, csomósodást és lesülést gátló anyagok, édesítôszerek és cukorhelyettesítôk, enzimek szerepelnek.

?

1. Miért fontos az élelmiszer nyomon követhetôsége?
2. Hol végeznéd a nagybevásárlást?
Válaszod indokold!
3. Hol tárolhatnád télire a sárgarépát?

szellőzőcsatorna

föld
szalma
föld

Zöldségtároló prizma

termény

A verem általában 2m x 2m-es. Elsôsorban
gyökérzöldséget (sárgarépa, petrezselyem, zeller) és burgonyát tárolunk benne. Pincében, ládában is tároljuk a zöldségeket. A burgonya és a
gyökérzöldségek rétegei közé célszerû homokréteget tenni. Ugyanígy az erkélyen, teraszon levô
ládában is.

szellőzőcsatorna
Verem

2 Élelmiszerek beszerzése, tárolása
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Tápanyagaink
összetétele
1. Nevezd meg az energiát adó, a védô és az építô tápanyagok
csoportjait!
2. Sorolj fel állati és növényi eredetû élelmiszereket!

Táplálkozás
A táplálék összetétele nyújtja mindazt, amire az
emberi szervezetnek az élethez, a növekedéshez és a jó közérzethez szüksége van. Mindent,
amit megeszünk és megiszunk, az élelmiszerek
sokaságát tápláléknak nevezzük. Élelmiszer:
mindazon anyagok, amelyeket változtatás nélkül vagy különbözô módon elkészítve megeszünk vagy megiszunk. Minden életmûködésünk energiát igényel.
Az élelmiszereket több szempont szerint
csoportosítjuk. Eredetük szerint megkülönböztetünk: állati és növényi eredetû élelmiszereket.
Csoportosíthatjuk biológiai értékük szerint, ebben az esetben az egy csoportba tartozó élelmiszerek egymással helyettesíthetôk.
Az élelmiszereket a táplálkozástudománnyal
foglalkozók nyolc csoportba osztották.

Gabonafélék, liszt
és lisztkészítmények

Hús és húskészítmények,
hal, tojás

Hüvelyesek
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Tej és tejtermékek

Zöldségfélék

Gyümölcsök

A fûszernövények nem tartoznak a fô táplálékok körébe, de szerepük jelentôs. Javítják
az élelmiszerek minôségét, fokozzák az élelmiszerek élvezeti értékét.
Jelentôsebb hazai fûszernövényeink: paprika, majoranna, borsikafû, kakukkfû, tárkony
stb. Külföldrôl származó fûszerek: bors, fahéj,
vanília, szegfûszeg, babérlevél, szerecsendió,
koriander stb.
Ha naponta a nyolc csoport mindegyikébôl fogyasztasz egyfajta élelmiszert, szervezeted számára megfelelô mennyiségben, akkor egészségesen étkezel.
1. Gondold végig a tegnapi étrendedet! Hiányzott-e belôle valami?
A különbözô élelmiszerek eltérô mennyiségben tartalmaznak fehérjét, szénhidrátot, zsírt,
vitaminokat és ásványi anyagokat.
A zöldségféléknek és gyümölcsöknek igen
fontos táplálkozástani jelentôségük van, mert:
• magas víztartalmuk miatt könnyen emészthetôk,
• fontos vitaminok forrásai,
• fedezik a szervezet ásványianyag-szükségletét,
• szénhidráttartalmuk könnyen felszívódik,
• 10%-nál több szénhidrátot tartalmazó
zöldségfélék jelentôs energiát is adnak,
• rosttartalmuk elôsegíti az emésztést,
• íz- és illatanyaguk az emésztônedvek termelését serkentik,
• a gyümölcsök közül a csonthéjasok jelentôs
energiát biztosítanak,
• a gyümölcsök és zöldségek jó része nyersen
is fogyasztható.

Állati és
növényi
eredetû zsírok

Cukor és tömény
gyümölcskészítmények

2. Állíts össze egyheti étrendet lázas beteg számára!
3. A táplálékpiramisról olvasd le, mely élelmiszerekbôl, ételekbôl kell többet, és melyekbôl
kevesebbet fogyasztanod!



Törekedj arra, hogy minden étkezés során az elfogyasztott ételek megfelelô arányban tartalmazzák
a szükséges tápanyagokat. Ezt nevezzük komplettálásnak (komplett: teljes, hiánytalan). Például: saláták mellé jó, ha eszel egy szelet húst vagy halat,
vagy a salátába teszel fôtt tojást. Ugyanis a zöldségek tartalmaznak vitaminokat, ásványi anyagokat,
rostanyagokat, de nem tartalmaznak elegendô
fehérjét. Kizárólag csak zöldféle fogyasztása nem
biztosítja a szükséges energiát. A fôétkezések (reggeli, ebéd, vacsora) mindig tartalmazzanak teljes
értékû fehérjét! Az állati eredetû élelmiszerek fehérjéi többnyire teljes értékûek. Így pl.: tej, tojás, sajt,
hús, de teljes értékû fehérjét tartalmaz a gomba és
a szója is. Ha naponta fogyasztasz zöldséget,
gyümölcsöt (és hetente legalább egyszer halat)
biztosítod szervezeted vitaminszükségletét. Így fölösleges külön vitamint szedned, ami esetleg káros
is lehet.
A kóros elhízás ugyanúgy, mint a kóros soványság, károsítja egészségedet.
Zsírok,
olajok,
édességek
10%
Hús, baromﬁ, hal,
tojás, szárazbab,
olajos magvak
12%

Zöldség
18%
Kenyér,
gabonafélék,
rizs,
tésztafélék
35%

Tej, joghurt,
sajt
12%

Az elfogyasztott táplálékot szervezetünk tápanyagokra bontja.
A fehérjék, zsírok, szénhidrátok és vitaminok a szervezet tápanyagai.
Fehérjék a víz után az emberi test legnagyobb részét képezik. A
szövetek építésére és felújítására szolgálnak.
A szervezet nem képes tartalékolni, ezért minden nap fogyasztani kell! Teljes értékû fehérjéket tartalmaznak a tej, a tejtermékek, a tojás, a hús, a gomba és a szója.
Nem teljes értékû fehérjét tartalmaznak a gabonafélék, hüvelyesek, színes fôzelékek, gyümölcsök.
Zsírok energiát adó tápanyagok. A szervezetnek szüksége van
zsiradékra, mert egyes vitaminok csak zsírban oldódnak fel.
Szénhidrátok legnagyobb szerepe a szervezet energiaellátásában van.
Vitaminok két nagy csoportját különböztetjük meg. A vízben
oldódó vitaminokat (B, C) naponta kell fogyasztani, mert a
szervezet nem tudja raktározni. A zsírban oldódó vitaminok
(A, D, E, K) viszont elraktározódnak, így könnyen túladagolhatók, és ez legalább olyan káros, mint a hiányuk.
A C-vitamin növeli a szervezet ellenálló képességét a fertôzések és vírusos megbetegedésekkel szemben. Legtöbb
C-vitamint tartalmaz a zöldségfélék közül a paprika, a káposztafélék, a spenót, a paradicsom. Gyümölcsök közül a
csipkebogyó, a fekete ribizke, a citrom, a narancs, a mandarin, a szamóca.
A B-vitamin: az idegrendszerre hat. Sok B-vitamin található a
gabonafélékben, a hüvelyes fôzelékekben, élesztôben, tojásban, petrezselyemzöldben, szójában, májban, húsokban,
spárgában, spenótban, csipkebogyóban, banánban, mandulában.
Az A-vitamin szerepe a növekedésben, a normális látás
biztosításában, a bôr és a nyálkahártyák állapotának fenntartásában van. Tiszta A-vitamint tartalmaz a máj, a tojássárgája, a tejföl, a halolaj.
A D-vitamin legfontosabb szerepe a csontosodás elôsegítése, a
kalcium és foszfor anyagcseréjének biztosítása.
D-vitaminban gazdag élelmiszerek: a halhús, a csukamájolaj,
a tojássárgája, a margarin, a gombák.
Az E-vitamin részt vesz a növekedés, az izmok és az idegrendszer megfelelô mûködésének szabályozásában. Az E-vitamin
megtalálható a sárgarépában, a paradicsomban, a sütôtökben, a májban, a vajban, a tojássárgájában, a halolajban.
A K-vitamin leveszöldségekben, a májban, a tojássárgájában
fordul elô. A véralvadás folyamatában vesz részt.
Ásványi anyagok közül a legfontosabb a kalcium, a vas, a
foszfor, a kálium, a nátrium, a magnézium, a fluor.
A vas hiánya vérszegénységet okoz.
Rostanyagok: az emésztôszervek tökéletes mûködésében
van igen fontos szerepük. Ezeket a zöldségfélék, a saláták, a
gyümölcsök fogyasztásával biztosítja az ember a szervezete
számára.

Gyümölcs
13%

1. Mit nevezünk tápláléknak?
2. Hány csoportba sorolhatjuk élelmiszereinket?
3. Mi a jelentôsége a táplálkozásban a gyümölcsöknek?

3 Tápanyagaink összetétele
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Ételkészítési
eljárások
1. Mi az élelmiszer?
2. Miért alakulhat ki kóros soványság?
3. Hogyan lesz az élelmiszerbôl étel?

A fôzéskor bô, forrásban levô folyadékban (víz, tej, bor, pác stb.)
puhítjuk az élelmiszert, míg
az állati vagy növényi rostok
megpuhulnak, az ízek kialakulnak, s így élvezhetôvé
válik az étel.
A forrázás és az abálás is fôzés. Forrázásnál
1-2 percig forró vízbe mártjuk
vagy leöntjük az élelmiszert.Abálásnál az abálólé hôfoka csak 90°C. Abálunk
pl. szalonnát, füstölt húst, hurkát.
3. Sorold fel, milyen eredetû zsiradékokat ismersz! Nevezd meg ezeket!
Azokat az eljárásokat, amelyekkel az élelmiszereket
ételekké alakítjuk át, konyhatechnikai eljárásoknak nevezzük.
1. A fa ágai a konyhatechnikai eljárások négy fô
csoportját mutatják. A levelekrôl olvasd le, melyik csoportba melyik eljárás tartozik!
Elkészítô mûveletek
Nagyon sok élelmiszer fogyasztható nyersen
is, de vannak, amelyek nem, vagy a menüsorhoz nem illik nyersen társítani. Így ezeket
az elkészítô mûveletekkel tesszük ehetôvé.
Az elkészítô eljárások során a tisztított, darabolt, formázott, esetleg lazított, ízesített élelmiszereket hôkezeléssel tesszük fogyaszthatóvá.
2. A konyhatechnikai eljárások melyik fô csoportjába tartozik a fôzés, a sütés és a párolás?
Fôzés, sütés, párolás során az élelmiszereket
hôkezelésnek vetjük alá.
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A sütés során valamilyen zsiradékban sütjük
vagy forró légáramlatban, zárt térben, víz nélkül (sütôben, kemencében) puhítjuk vagy roston sütjük az élelmiszert.
Sütôben süthetsz nagyobb darab pecsenyehúsokat, szárnyasokat, zöldségféléket (például:
töltött gombát, töltött cukkinit) süteményeket,
kenyeret.
A bô zsiradékban sütés a gyors, hirtelen ételkészítés eszköze.
Süthetsz roston faszénparázs felett, villanyvagy gázroston is. Az így készült étel tápértéke
nagyobb, zsírtartalma pedig alacsonyabb, ezért
fogyasztásuk sokkal egészségesebb.
A pároláskor a fôzés és a sütés általában
együttesen érvényesül.
Valamilyen zsiradékban átfuttatjuk az élelmiszert, majd többszöri kevés víz, mártás vagy
páclé hozzáadásával pároljuk puhára.
Készíthetsz így húsételeket, zöldségeket, fôzelékeket.
A párolás másik formája a gôzölés, amikor
párolóedényt használunk. Így a víz nem éri az
élelmiszert, csak az abból keletkezett gôz puhítja meg azt.



Naponta elvégzendôk: szellôztetés, beágyazás, rendrakás, ételkészítés, mosogatás, cipôtisztítás, a fürdôkád, WC és mosdókagyló kimosása, tisztítása, kisebb vásárlás.
Hetente elvégzendôk: porszívózás, portörlés,
burkolatok tisztítása, bevásárlás.
Havonta elvégzendôk: nagybevásárlás, egyegy helyiség alapos nagytakarítása.
Ritkábban elvégzendôk: ablakmosás, ajtók
lemosása, szônyegek tisztítása, bútorok átfényezése, kárpitjainak kitisztítása, díszítô lakástextíliák kimosása, kitisztítása.
4. Van-e állandó otthoni feladatod a tanuláson
kívül? Gondold át, és írd le a füzetedbe, hogy
te mit szoktál otthon segíteni! Miben tudnál
még hasznos lenni családod számára?
A pároláskor az élelmiszerek jobban megtartják ízüket, zamatukat.
A munka
megszervezése
Az ételek elkészítését
mindig az elôkészítô mûveletekkel kell kezdeni.
Ha csoportban dolgoztok, az órán beszéljétek
meg, ki mit fog csinálni. Ha valamelyikôtök gyorsabban végez a rábízott feladattal, segítsetek
egymásnak.

FIGYELMEZTETÉS!
• Mindig csak addig hôkezeld az élelmiszereket, amíg feltétlenül szükséges, mert a hôhatás sok értékes tápanyagot tönkretesz!
• Amit lehet, fedô alatt hôkezelj, mert így
az ízeket, vitaminokat, ásványi anyagokat
jobban megôrzi az élelmiszer!
• Energiatakarékosság szempontjából a fôzôedény alja és a fôzôlap egyforma méretû
legyen, illetve gáz esetén a gáz lángja ne
érjen az edény szélén kívül.

Munkamegosztás a családban
A családok nagy része napjainkban csak úgy tud
megélni, ha mind a két szülô dolgozik. Ezért a
házimunka elvégzésébôl a család minden tagjának ki kell vennie a maga részét, hogy mindenki
számára jusson elég szabadidô. A házimunkák
csoportosításának egyik lehetséges felosztása
lehet gyakoriságuk szerint:


Különbözô tevékenységekhez szükséges energia:
Labdajátékok 55 kJ/perc, tornázás 16kJ/perc TV-nézés 0,4 kJ/
perc, írás 2,1 kJ/perc, evés 1,4 kJ/perc
Elhízás
Az elhízás nemcsak esztétikailag zavaró, hanem az egészségre is nagyon káros. A kövér gyermeknek, felnôttnek a belsô
szervei is elzsírosodnak, és így nem tudják maradéktalanul ellátni a feladatukat. Néhány betegség, ami az elhízott személyeknél könnyebben kialakul: szív- és érrendszeri betegségek,
magas vérnyomás, cukorbetegség.
Kóros soványság
A kóros soványság, anorexia – direkt koplalással érik el, akik
fogyni akarnak. A betegség következménye vérnyomás- és
pulzuscsökkenés, de károsodhat a szív és az agy is. Bulímia –
ebben a betegségben szenvedô személy az elfogyasztott ételt
valamilyen úton-módon kihányja. Következménye a tápcsatorna, gyomor idült gyulladása, kiszáradás, só- és vízháztartás
felborulása, vitaminok kiürülése a szervezetbôl.

?

1. Sorold fel az elôkészítô mûveleteket!
2. Mely konyhatechnikai eljárásokat kell alkalmaznod egy párolt csirkemell elkészítésénél?
3. Miért kell rövid ideig hôkezelni az élelmiszereket?

4 Ételkészítési eljárások
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Gépek, eszközök
a konyhában
1. Miért hasznosak a háztartási gépek?
2. Milyen gépeket vásárolnál saját háztartásodba!

A háztartás gépesítése különféle technikai eszközök üzembe helyezését jelenti, hogy emberi
energiát és idôt takarítsunk meg.
A technika fejlôdésével a háztartási gépek is
egyre fejlettebbek lettek. A legtöbb gép programozás után elvégzi a funkciójának megfelelô
feladatot, például kenyérsütôgép, automata
mosógép.

2. A lenti konyhai kisgépeket csoportosítsd az
alábbi szempontok szerint:
A: mechanikus készülékek,
B: hôkészülékek,
C: motorral mûködô készülékek (motoros készülékek),
D: motoros hôkészülékek!
Konyhai kisgépek:

1. Nézd meg, milyen energiaosztályú háztartási
gépeitek vannak otthon!



A konyhai gépek burkolatát leggyakrabban
mûanyagból készítik, mert a mûanyagok legtöbbje jó elektromos szigetelô, könnyû és könynyen tisztántartható.

FIGYELMEZTETÉS!
•
•

Olajsütô

Kézi szeletelô

Mechanikus diódaráló

Elektromos szeletelô

Konyhai robotgép

Mechanikus konzervnyitó

Figyelmesen olvasd el az egyes gépek használati útmutatóját, és azt mindig tartsd be!
Ma még elôfordulhat olyan háztartási gép,
amelybe az elektromos csatlakozó nincs beépítve. Az ilyen gépeknél az üzembehelyezés
sorrendje:
1. helyezd a gépbe a csatlakozót,
2. dugaszolóaljzatba csatlakoztasd,
3. kapcsold be a gépet!
Kikapcsolásnál pont fordítva.

Ha az elektromos csatlakozó be van építve a
gépbe, akkor:
1. elôször mindig a dugaszolóaljzatba dugd
be a csatlakozót,
2. csak ezután kapcsold be a gépet!
Kikapcsolásnál pont fordítva.
Mûködô gépbe ne nyúlj bele!
Ne használj sérült, meghibásodott készüléket!
Vizes kézzel ne nyúlj az elektromos csatlakozóhoz!
Csak áramtalanítás után tisztítsd ki a gépet!
Az automata gépeket ne hagyd felügyelet nélkül
bekapcsolva!
•
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Mikrohullámú sütô

Szendvicssütô

Érdekességek



3. Milyen veszteségeket okoz a helytelen fôzôedény használata? Magyarázd meg!
HELYES

HELYTELEN

FIGYELMEZTETÉS!
• Amit lehet, fôzz kuktafazékban, mert a kukta
lerövidíti a fôzési idôt, s így jobban megôrzi
az élelmiszer a tápanyagokat!
• Használj vastagabb aljú edényt fôzésnél, mert
így a hô jobban eloszlik, gyorsabban elkészül
az étel, és sokkal nehezebben ég oda!
• Vigyázz mert a konyha a legbalesetveszélyesebb üzem! A kifröccsenô forró zsiradék, folyadék, a felemelt fedô alól kicsapódó gôz
súlyos égési sérüléseket okozhat!
• Földre ne tegyél le forró zsiradékkal, vízzel
teli lábost, mert beleléphetsz!
• Gáztûzhelynél ne dolgozz bô, hosszú ujjú ruhában, mert a gáz lángja meggyújthatja azt!
• Forró edényt csak hôálló lapra tegyél!
• Ne használj alumíniumból készült fôzôedényt,
evôeszközt!
Kisebb javítások a konyhában
A gyakran használt konyhai eszközök meghibásodhatnak, ezekkel ne dolgozz tovább!
A fedô-, a lábas-, a serpenyô fogóját, ha meglazult a csavar, csavarozd vissza, mivel ez így
balesetveszélyes. Elektromos készülékek meghibásodása esetén a javítást bízd szakemberre!

A háztartási gépek története

A háztartási gépek fejlôdése az áramszolgáltatás terjedésével párhuzamosan haladt.
A 19–20. század fordulóján megszülettek a
háztartási kisgépek, használatuk azonban a
világ legfejlettebb országaiban sem vált általánossá a 20. század közepéig.
Magyarországon 1960-ig a háztartások meglehetôsen szerény számban büszkélkedhettek
háztartási készülékkel. A meglévô kisgépek
többsége a háború elôttrôl, sôt nagyrészt importból származott.
A mikrohullámú sütôk az új technológiák
közül a legszéleseb körben használtak. A
mikrohullámok áthatolnak az üvegen és a
mûanyagon, ezért ezek felhasználhatók az
étel melegítésére.
Néhány jó tanács a mikrohullámú sütô használatához:
• Minden elektronikai és hôt kibocsátó készüléktôl távol legyen!
• Mindig legyen hely a készülék és a fal között,
így a ventilátor elegendô levegôt kap.
• Fémbôl készült vagy fémes edényeket ne tegyünk a mikróba! Vigyázat, néhány festék is
tartalmaz fémet, melyekkel tányérokat, bögréket festenek meg!
• Alufólia használata is tilos!
• Lezárt üveget, palackot ne melegítsünk, ne
tegyünk be héjával egész tojást, mert szétrobbanhat!
• A mikrohullámú sütô használatához hôálló
üvegedények, bögrék, csészék, az agyag- és
porcelánedények felelnek meg. Jók a kifejezetten mikrohullámú fôzés céljára gyártott mûanyag edények, fedôk.
• A készüléket üresen ne kapcsoljuk be!
• Az edényeket mindig fedjük le, zamatosabbak lesznek az ételek, és sütônket is könynyebb tisztán tartani.
• Melegítésre, fôzésre, párolásra használható,
sütni csak a grillezôvel kombinált mikrosütôben lehet.

?

1. Milyen szempontokat vennél figyelembe
konyhai gép vásárlásnál?
2. Milyen a jó fôzôedény?
3. Hogyan lehet a konyhai baleseteket megelôzni?
4. Gyûjts olyan recepteket, melyek mikrohullámú sütôben készíthetôk el!

5 Gépek, eszközök a konyhában
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Receptek értelmezése
1. Milyen alkalmakra készíthetünk hidegtálat?
2. Milyen alapanyagokból, ételekbôl készíthetünk hidegtálat?
3. Mivel díszítheted a hidegtálat?
Receptek értelmezése
A receptek mindig tartalmazzák a szükséges
élelmiszereket és azok mennyiségét. Ha pontosan kiméred és betartod az elkészítés mûveleti
sorrendjét, akkor a siker nem marad el. Vannak
élelmiszerek, amelyek helyettesíthetôk egymással, például vaj és margarin, de a helyettesítést
inkább akkor alkalmazd, amikor nagyobb gyakorlattal rendelkezel, vagy kérdezd meg édesanyádat vagy tanárodat.
Ha éppen nincs kéznél mérleg és nem fontos
a pontos mennyiség, mérhetsz pohárral, kanállal
1 csapott evôkanál zsír
= kb. 2 dkg
1 csapott evôkanál liszt
= kb. 1 dkg
1 csapott evôkanál dara = kb. 1 dkg
1 csapott evôkanál só
= kb. 1,5dkg
1 csapott evôkanál cukor = kb.1,5 dkg
1 deciliter liszt
= kb. 5 dkg
1 deciliter dara
= kb. 7 dkg
Ha bögrét vagy poharat ír a recept mérôeszköznek, azon általában 2,5 deciliteres ûrtartalmút kell érteni.
Készítsd a hidegtálat töltött tojásból és töltött
sonkatekercsbôl!

FIGYELMEZTETÉS!
A tojás fôzôvízébe tegyél egy csapott kávéskanál sót! Így könnyebben tudod levenni a
héját.
Ha a tojást hideg vízbe helyezed, akkor meg
tudod állapítani, melyik a friss. A nem friss
tojás úszik a víz felszínén.
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Receptek

y

Töltött tojás


1

Hozzávalók 4 személyre:
4 db keményre fôtt tojás,
kb. 5 dkg margarin
Ízesítéshez
1 csapott mokkáskanál ôrölt fehérbors,
2-2 teáskanál mustár, ketchup,
Piros Arany, reszelt vöröshagyma,
1 mokkáskanál fokhagymakrém,
2 evôkanál majonéz,
ízlés szerint só.
Elkészítés módja:
Fôzd meg a tojásokat keményre (10 perc)!
Vedd le a héját! Hosszában vágd ketté! A
tojás sárgáját kapard ki egy tálba! Tedd hozzá
a margarint, a majonézt és a fûszereket! Jól
keverd össze! Az így kapott krémet töltsd viszsza a kettévágott tojásfehérjébe! Díszítheted
egy kis petrezselyemzölddel, Piros Arany vagy
ketchup-pöttyel!

y


2

Töltött sonkatekercs

Hozzávalók 4 személyre:
8 szelet sonka,
125 g krémsajt,
1 kávéskanál ecetes, reszelt torma,
1 reszelt savanyú uborka,
1 kávéskanál fokhagymakrém,
100 g tartármártás:
1 kávéskanál mustár,
1 kávéskanál citromlé,
1 kávéskanál porcukor,
80 g majonéz,
20 g tejföl.
A fentieket keverd össze! Töltsd meg vele
a sonkaszeleteket, és tekerd fel!
A töltött tojásokat és a sonkatekercseket helyezd ízlésesen tálra! Tehetsz a tálra zöldsalátát,
petrezselyemzöldet, paradicsomot díszítésnek.
Segítenek a képek.

FIGYELMEZTETÉS!
Ha balkezes vendéged érkezik, az evôeszközök elhelyezése fordítva történik.
Poharat a tányértól jobbra-elôre, savanyúságos
tányért vagy kistálat a tányértól balra-elôre
kell elhelyezni. Az ültetôkártyát helyezheted
a tányérba vagy a tányér elé. A menükártyát
a poharak elé helyezd! Ezeket készítheted
magad is, például hímzéssel vagy montázzsal.
A szalvétát nagyon sokféleképpen felteheted.
Például a villa alá bal oldalra, szalvétagyûrûvel
összefogva a tányérba, szépen hajtogatva a
pohárba.

Terítés
A szépen, ízlésesen megterített asztalnál sokkal
jobb kedvvel és étvágygyal étkezhetünk.
1. Nézd meg a képet! Mi
teszi széppé a terítést?
Ha terítesz, figyelj arra, hogy az asztalterítô,
a szalvéta és a tányérok harmonizáljanak színben és mintázatban. Az asztaldísz ne legyen
30 cm-nél magasabb, és olyan helyre kell tenni
az asztalon, hogy ne zavarjon a tálalásban. A
tányér széle 1 cm-re legyen az asztal szélétôl. Az
evôeszközök közül a tányér jobb oldalára kell
tenni a kést, a kanalat, bal oldalára a villát. Az
utolsó evôeszköz a tányér szélével legyen egy
vonalban, a kés éle a tányér felé nézzen. Minden fogáshoz külön evôeszközt kell feltenni. A
különbözô fogásokhoz felrakott evôeszközöket
a fogyasztás sorrendjében kívülrôl befelé haladva használd! A desszertes kanalat, kést, villát a
tányér elé tesszük.

2. Teríts meg egy asztalt két személyre három
fogásos ünnepi ebédhez!
vagy
3. Készíts hímzéssel ültetôkártyát!

1

Érdekességek

Miért könnyezünk hagymahámozás közben?
A hagyma hámozása közben megsértjük a hagymasejteket, a sejtekben lévô illóanyagok egy része gázzá alakul. Ezek a gázok bejutnak a szembe, keverednek a
könnyel, és ez bántja a szemet. Ettôl az még erôsebben
könnyezik. Ha a hagymás kezünkkel megdörzsöljük a
szemünket, még rosszabbul járunk.
2
A XX. század utolsó éveitôl az emberek egyre jobban
odafigyelnek az egészséges táplálkozásra. A vitaminok,
a természetes ásványi sók, a rostos tápanyagok, nyers
zöldségek, gyümölcsök fontosságának tudatosulásával egyre nagyobb szerepet kapnak étkezésünkben a
különbözô saláták. A salátákhoz úgyszólván minden
növényi eredetû friss anyag felhasználható, és csaknem
végtelen változatban elkészíthetô: tojással, halakkal,
hússal, szárnyassal, vadhússal, gombával keverve. A
saláta különbözô öntetekkel, fûszerezett, ízesített ecetolajkeverékkel, majonéz, tartár- vagy más mártással
elôételként is tálalható, sôt kissé bôvebb adagolásban
önálló ételként is fogyasztható, például könnyû, nyári
vacsorának.

?

1. Milyen élelmiszerbôl készítenél karácsonyra hidegtálat?
2. Mivel díszítenéd a karácsonyra készített
hidegtálat?
3. Mivel díszítesz egy ünnepi asztalt?

6 Receptek értelmezése
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Környezettudatosság
1. Hogyan takarékoskodhatsz a vízzel a konyhában is?
2. Mivel tudod védeni környezetünket
a házimunkák során?
Rákospalotai szemétégetô


1

Környezetvédelem a konyhában

FIGYELMEZTETÉS!

Az ember életminôsége szempontjából fontos a
jól élhetô, egészséges környezet.
Hulladéknak a keletkezési helyén már nem
hasznosítható anyagokat nevezzük.
A hulladékok összetételébôl mérhetô egy ország fejlettsége.

Komposztálásnál fontos, hogy az elrothadó
hulladékokból elôzetesen kivegyük a kertünk vagy a mezôgazdaság számára káros
szemetet.

Keletkezési helyük szerint az alábbiakban csoportosítjuk a hulladékokat:
• Települési (kommunális) hulladék.
• Ipari hulladék.
• Mezôgazdasági hulladék.
• Építési hulladék.

FIGYELMEZTETÉS!
Veszélyes hulladék mindenütt keletkezik, azt
külön kell kezelni.
A települési hulladékok egy részét a háztartásokban keletkezett hulladékok teszik ki (ilyenek
az ételkészítés során keletkezett szerves és szervetlen hulladékok, ételmaradékok).
Veszélyes hulladékok is keletkeznek a háztartásokban: pl. elhasznált elemek, vegyszeres üvegek, lejárt szavatosságú gyógyszerek, kiégett
izzók és fénycsövek, elromlott és használhatatlanná vált háztartási gépek, lejárt szavatosságú
és megromlott élelmiszerek.
Ezek megfelelô gyûjtése és tárolása fontos
környezetvédelmi feladat.
Ételkészítéskor a konyhában jelentôs szerves
hulladék keletkezik. Ezeket jól zárható edénybe
kell tenni, hogy ne lepjék el a bogarak, legyek
és rágcsálók. Ha a háztartásban vagy a ház körül
vannak állatok, akkor amit lehet, etessünk meg
ezekkel az állatokkal. Amit lehet komposztálni
(újrahasznosítani) kell. Komposzt: szerves trágya.
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Komposztálás

Ha nem áll módunkban az elôzô lehetôségek
kihasználása, szelektív hulladékgyûjtést kell alkalmazni.
Szelektív hulladékgyûjtés: ezzel nem a szeméttelepek „hegyeit“ növeljük, hanem
újrahasznosíthatóvá tesszük a keletkezett hulladékot. Jó néhányukat, pl.
papír, üveg, fém és mûanyag
újra fel lehet dolgozni.
Amit meg nem, azt elégetve – megfelelô szûrôés tisztítóberendezésekkel
ellátott üzemekben – energiát
nyerhetünk belôle.
Többféle csoportosítás létezhet, az alábbi
egy klasszikus csoportosítás:


2

1. eltörött pohár
2. reklámújság
3. kólásdoboz
4. olívaolajos üveg
5. konzervdoboz

6. betelt füzet
7. tejesdoboz
8. margarinos doboz
9. üdítôs palack

A konyhai hulladék csökkenthetô, ha
• megfelelô mennyiségû élelmiszert vásárol a
család,
• az élelmiszerek megfelelô tárolásával,
• megmaradt ételbôl új étel készíthetô,
például kumplipürébôl liszt hozzáadásával
krumlispogácsa süthetô,
megmaradt sült húst leradálva kevés fûszer
hozzáadásával húspástétom készíthetô.

FIGYELMEZTETÉS!
A gyûjtôkonténereken mindig jelölik, hogy mit
gyûjtenek benne. Ma már minden nagyvárosban
több szelektív gyûjtôhely, úgynevezett szelektív
hulladékgyûjtô sziget van kijelölve. Szerves hulladékok részére ezeken a gyûjtôhelyeken nem
szokott tárolóeszköz lenni, mert az gyorsan
bomló, rothadó, így kellemetlen szagú és egészségkárosító.
A konyhában is sokat tehetsz az egészséges
környezetért.
A szemetesbe lebomló mûanyagból készült
zsákot tegyél!
A vegyszereket, ha teheted, helyettesítsd természetes anyagokkal, pl. vízkôoldásra ecetet
vagy citromot használj! Használj környezetbarát
mosó- és mosogatószert! A nagyon szennyezett
vagy beleszáradt ételmaradékot tartalmazó edényeket áztasd be! Ha nincs otthon mosogatógép,
csak az öblítést végezd folyó vízben!
Minél kevesebb eldobható háztartási eszközt,
tányért, csomagolóanyagot stb. használj! Az
elemmel mûködô készülékekben, kisgépekben
használj újratölthetô akkumulátorokat!
Vásárláskor figyelj a csomagolóanyagokra, hogy
melyikkel szennyezed kevésbé a környezeted.

FIGYELMEZTETÉS!
Csak „A” energiaosztályú háztartási gépeket használj!
Amit lehet, kuktában fôzz! Hamarabb megfô, így kevesebb energiára van szükség.
1. Rajzolj szelektív hulladékgyûjtô konténereket a füzetedbe! Gyûjts szelektíven (üveg,
papír, mûanyag, fém)! A hulladékok elôtt
álló számot írd a megfelelô konténerbe (a
konténereket lásd a 18. oldal alján):

A sütésre elhasznált olajat gyûjtsd össze, a
legtöbb benzinkúton átveszik!

Érdekességek


1

A fejlôdô országokban sok a szerves hulladék. Fejlett
országokban sok a szervetlen hulladék.
Magyarországon évente 350 kg hulladék keletkezése jut
egy fôre.



Egyre több cég foglalkozik itthon és a világban azzal,
hogy hulladékból terméket állítson elô.
Alumínium italosdobozok újrahasznosításával készültek
a londoni metró szellôzôventilátorainak egyes alkatrészei. Magyarországon 1982 óta mûködik hulladékégetômû.

?

1. Miért fontos védenünk a környezetünket?
2. Hogyan csoportosíthatjuk a hulladékokat
keletkezési helyük szerint?
3. Miért ajánlott szelektíven gyûjteni a hulladékot?
4. Mivel tudod védeni a környezetet a konyhai tevékenység során?

7 Környezettudatosság
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RÉSZÖSSZEFOGLALÁS
1. Válaszd ki az alábbi menüsorokból, melyik a
legegészségesebb!
A Lebbencsleves,
Pörkölt
nokedlivel,
Tortaszelet

B Húsleves,
Natúr
halszelet,
Párolt
zöldség,
Gyümölcssaláta

6. Milyen edényt látsz a képen? Melyik elkészítô
mûveletnél tudnád alkalmazni? Miért jó, ha
így készíted el ételeid nagy részét?

C Paradicsomleves,
Krumplistészta,
Fagylalt

2. Milyen eszközökre és alapanyagokra van
szükséged egy húsos szendvics elkészítéséhez?
Mivel díszítenéd ezt a szendvicset?
3. Helyezd el az alábbi élelmiszereket a hûtôszekrénybe! A számok és betûk segítségével
válaszolj!

A.

7. Gondold végig, milyen háztartási gépek segítik az otthoni házimunkát! Gyûjtsd össze, mire
lenne még szükség, hogy a háztartásvezetést
könnyebben, idôtakarékosabban lehessen elvégezni!
8. Teríts meg egy ünnepi asztalt legalább 4 fôre,
anyák napjára!

H.
I.

B.
C.

J.

D.
E.

1. tojás
2. fôtt étel

K.

F.

3. üdítô
4. felvágott

G.
L.

4. Az alábbi konyhatechnikai eljárások közül
melyek tartoznak az elôkészítô mûveletek
közé?
fôzés, tálalás, lazítás, párolás, ízesítés,
díszítés, tisztítás, sütés, rántás
5. Milyen ételeket készítenél a képen látható
élelmiszerekbôl?
Hogyan készítenéd el, hogy megfeleljen az
egészséges táplálkozás kritériumainak?
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9. Hasznos-e ha a hulladékokat szelektíven gyûjtöd? Miért?
10. Csoportosítsd a házimunkákat az alábbiak
szerint! (Segítenek a betûk és a számok.)
A) Naponta elvégzendôk
B) Hetente elvégzendôk
C) Havonta elvégzendôk
D) Ritkábban elvégzendôk
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ablakmosás
Szellôztetés
Egy-egy helyiség alapos nagytakarítása
Beágyazás
Portörlés
WC- és mosdókagyló kimosása
Nagybevásárlás
Porszívózás
Kisebb vásárlás
Rendrakás
Mosogatás
Burkolat tisztítása
Cipôtisztítás
Ajtók lemosása
Lakástextíliák kimosása, kitisztítása

