Ételkészítés

1

Ételek, évszakok
1. Miért táplálkozunk a különbözô évszakokban másképp?
2. Miért fontos az étel elkészítésének idejét megbecsülni?
Az étrendkészítés szempontjai

Nyáron

Az egészséges táplálkozás alapja a helyesen
összeállított étrend. Így célszerû a következô
szempontokat figyelembe venni:
• az életkort és nemet,
• az alkatot,
• az évszakot, az idényszerûséget,
• az egészségi állapotot,
• a végzett munkát,
• a változatosságot,
• az arányokat,
• az egyéni ízlést,
• az ízek harmóniáját,
• a fôzésre rendelkezésre álló idôt.

Egyél fôleg nyers és párolt zöldségeket, halakat,
„könnyebb” fôtt ételeket (kevés nehéz sültet)
és sok gyümölcsöt!
Igyál sok természetes
folyadékot!

Télen

Ôsszel
Mivel át kell állni a melegrôl a közelgô hidegre, fogyassz soványabb húsokat (szárnyasokat), gyümölcsöt! Csökkentsd a nyári folyadékmennyiséget!

Sok meleg ételt egyél, és kicsit kevesebb, de
meleg italt igyál!

Példa téli ebédre
a) paradicsomleves, rizses hús, cékla,
b) bableves, túrós metélt, alma.
Tavasszal
Fogyassz nyers, friss vitamindús zöldségeket,
fôzeléket, salátákat és több folyadékot!
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1. Állíts össze két nyári ebédet!
2. Milyen zöldségeket látsz a képen?
3. Melyikbôl milyen ételt készíthetsz?

Érdekességek
1

Melyik élelmiszerbôl mennyit vegyél, az attól
függ, hány személyre készíted az ételt. Ehhez
segítséget kaphatsz a receptekbôl. Nem mindegy, hogy hol vásárolod meg a hozzávalókat.

Mit jelent a makrobiotikus étrend?
A makrobiotika görög szó, és azt jelenti, hogy „nagy
élet” – vagyis egy olyan életmód, amely kiegyensúlyozott, személyre szabott, igazodik a környezet
változásaihoz, és mindezek által egyensúlyban tartja a közérzetünket. A makrobiotikus táplálkozás teljes értékû, biominôségû alapanyagokra épül; fontos,
hogy lehetôleg azt együk, ami az éghajlatunkon terem. Alapjában véve vegetáriánus, de valamennyi
állati fehérje esetenként megengedett.

FIGYELMEZTETÉS!
Csak biztonságos, ellenôrzött helyrôl vásárolj
élelmiszert!
A jó szakácskönyv receptjei tartalmazzák az
elkészítési idôt is. A menü kiválasztásának egyik
szempontja, hogy mennyi idôd van elkészíteni.
Szempontja lehet még a rendelkezésedre
álló pénz is.
Az egyes üzletekben, vásárcsarnokokban az
árak különbözôek. Érdemes bevásárlás elôtt
tájékozódnod az árakról.

PARADICSOMLEVES 4 SZEMÉLYRE:
1 kg paradicsom
1 fej hagyma
4 kávéskanál liszt
5 evőkanál cukor
1 zacskó betűtészta
Olaj
ZelLer
só

380,- Ft
16,- Ft
12, -Ft
72,- Ft
130,- Ft
48, - Ft
20,- Ft
2,- Ft
680,- Ft

4. Számítsd ki, mennyibe kerülnek 4 személyre
a karfiolleves hozzávalói!
5. Nézz utána mennyi az elkészítési ideje!

2
Mit igyunk?
Táplálkozástudományi szempontból a rendszeres
gyümölcsfogyasztás ellátja a szervezetet vitaminokkal, így a szomjúságérzetet legcélszerûbb tiszta vízzel
oltani az ízesített italok helyett. Készíthetünk otthon
sokféle gyógynövényteát is, amelyek jól helyettesítik az üdítôket. Az ún. lényerô edények segítségével otthon is elôállíthatunk télire gyümölcsleveket. A 100%-os gyümölcslevek és
az ásványvizek tekinthetôk elfogadhatónak. Az ásványvizek közül is a
szénsavmentes.
Forrás: Internet Tudomány és életmód

1. Sorold fel az étrendkészítés szempontjait!
2. Milyen ételeket ennél ôsszel ebédre?
3. Miért kell utánanézni, hogy mit hol vegyél meg?

1 Ételek, évszakok
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Tartósítási eljárások
1. Sorolj fel élelmiszer-tárolási módokat!
2. Miért jobb a házilag tartósított élelmiszer,
mint a kereskedelemben kaphatók?
3. Sorold fel, milyen tartósítási eljárásokat ismersz!

Az élelmiszerek tartósítása az embert ôsidôk
óta foglalkoztatja. Ma a világkereskedelem
nagymértékû fejlôdésével a fejlett országokban minden évszakban szinte a világ minden táján honos élelmiszerek kaphatók. Ezt elôsegíti a
tartósítási módok fejlôdése.
A romlási folyamatokat kellett elôször megismerni ahhoz, hogy védekezni tudjanak ellene.
Fizikai tényezôk

Fény okozta színváltozás, hômérséklet, páratartalom károsító hatásai.

Kémiai tényezôk

Oxidáció, mely folyamat a levegôtôl indul meg. Például:
zsiradékok avasodása, C-vitamin bomlása.
Különbözô szennyezôdések, ilyenek például az állati
kártevôk, valamint a mikroorganizmusok ellen alkalmazott
vegyszerek élelmiszerbe való kerülése.

Biológiai tényezôk

Bizonyos parányi élôlények, mikroorganizmusok az ember
számára is fontos tápanyagokat a saját anyagcseréjükre
használnak fel.
Kedvezô feltételek mellett rendkívül gyorsan szaporodnak.
A baktériumok a növény- és állatvilág határán mozgó
mikroszkopikus élôlények. Ételfertôzést, ételmérgezést
okozhatnak.
Penész: mozgásra nem képes, rendszerint többsejtû
élôlények.
Élesztô: emberre ártalmatlan egysejtû.
Férgek, rovarok, rágcsálók.

TARTÓSÍTÓ ELJÁRÁSOK

Fizikai
Kémiai
Hôkezelés
• Pasztôrözés
• Sterilezés
Hôelvonás
• Hûtés
• Fagyasztás
A víztartalom
csökkentése
• Besûrítés
• Szárítás
• Aszalás
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Fizikai-kémiai
Tartósítószerek
Antioxidánsok
Sózás
Pácolás
Füstölés
Cukrozás

Tartósításnak nevezzük mindazokat a gyakorlati eljárásokat, amelyekkel táplálékainkat
megóvjuk a mikroorganizmusok káros tevékenységétôl, valamint az egyéb romlást okozó
hatásoktól.
A fizikai és a fizikai-kémiai tartósítási eljárások ismertebbek.
1. Nézz utána könyvtárban vagy az interneten!

Tartósítás kémiai módszerekkel
Tartósítószerek: az élelmiszerbe juttatott tartósítószerek – többnyire szervetlen és szerves
vegyszerek – segítségével gátolják meg a mikroorganizmusok káros tevékenységét. Fontosabb
tartósító vegyszerek, melyek egészségügyileg meghatározott határértékig keverhetôk az
élelmiszerhez: kénessav, hangyasav, szorbinsav,
benzoesav, ecetsav, etilalkohol.
Antioxidánsok: többnyire természetes eredetû vegyületek, melyek megakadályozzák a
zsiradékoknak vagy zsírtartalmú élelmiszereknek az oxidációs romlását. A szervezetre nem
mérgezôek. Ilyenek: E-vitaminok, karotinoidok,
aszkorbinsav.
Tartósítás biológiai módszerekkel
A tejsav az élelmiszerekben található szôlôcukorból tejsavbaktériumok hatására keletkezik.
Ez gátolja a rothasztó és a patogén baktériumok
elszaporodását.
Az antibiotikumok mikroorganizmusok sejtjeiben termelôdô anyagok. A gyógyászatban már
régóta használják. Az élelmiszerek tartósítására
más eljárással kombinálják, pl. húsok, halak, sajtok, konzervek, zöldségfélék tartósítására.
A fitoncidok magasabb fejlettségû
Biológiai
növényekben képzôdô mikrobaölô
anyagok. Többnyire illékony vegyületek, a növényi illóolajok egyik
összetevôi. Tartósító hatásuk régTejsavas erjedés
óta ismert, a vöröshagymában, fokAntibiotikumok
hagymában, paprikában, petreFitoncidok
zselyemgyökérben és levelében,
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Érdekességek

Élelmiszerek légmentes tartóedényekben történô tartósításának ötlete Nicolaus Appert (1749–1841) párizsi
cukrászmestertôl származik.
Appert bizonyítani nem tudta, csupán feltételezte, hogy
a hevítés elpusztítja a romlást okozó enzimeket. Az
Appert által kitalált konzerválási módszert Peter Durand
angol vállalkozó szabadalmaztatta.
1895-ben Louis Pasteur tudományosan megmagyarázta
a konzerválás lényegét, és kidolgozta eljárását, a pasztörizálást. A 60–90 °C fok közötti gyors felhevítés elpusztítja a mikrobákat.
a kapor zöld részeiben, citromban, retekben, tormában, babérlevélben, a borsban mutattak ki
ilyen anyagokat.

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:

Tartósításkor mindig figyelj arra, hogy
• mindig csak egészséges, tartósításra
alkalmas élelmiszert tartósíts,
• ne használj primôr árut,
• a tartósításkor használandó eszközök
tiszták, épek legyenek,
• a hûtôszekrényt mindig a benne levô élelmiszereknek megfelelô hômérsékletre állítsd,
• a felengedett élelmiszert ne fagyaszd vissza,
• konzervet ne fagyassz le,
• a füstölt készítményeket száraz, hûvös, szellôs helyen tárold!
Rövidebb idejû tartósítás a hûtés. A hûtôszekrénybe a fôtt ételt mindig kihûtve jól zárható edényben vagy becsomagolva tedd be.
A megmaradt ételt, ami még nem romlott
meg, de abban a formában már nem akarja a
család elfogyasztani, fel lehet még használni.
Például a szikkadt kalácsból lehet máglyarakást
készíteni, sült húsból készíthetsz húspástétomot. Számtalan ötletet találsz még szakácskönyvekben és az interneten.
2. Honnan tudod meg, ha megromlott egy élelmiszer vagy étel?
3. Az alábbi képeken az ecetes uborka befôzési
fázisait látod összekeverve. Az ábrákon lévô
betûk segítségével rakd helyes sorrendbe!

A

B
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Az E-számokról

• 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.
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 használt adalékanyagok: színezékek, tartósítószerek, antioxidánsok, sûrítôanyagok,
emulgeálószerek, savanyúságot szabályozó anyagok,
aromák és ízfokozók, csomósodást és lesülést gátló
anyagok, édesítôszerek és cukorhelyettesítôk, enzimek.

?

1. Mik okozzák az élelmiszerekben a romlási folyamatot?
2. Sorold fel a tartósítási eljárások 4 csoportját!
3. Milyen tartósítási eljárásokat kell alkalmazni a baracklekvár készítésénél?

C

D

2 Tartósítási eljárások
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Ételek elkészítése
1. A konyhatechnikai eljárások melyik csoportjába tartozik
a fôzés, a sütés?
2. Mi a fôzés?
3. Mi a sütés?
Ahogy 5. osztályban tanultad, a konyhatechnikai eljárásokkal alakítjuk át az élelmiszereket
ételekké.

A leveseket fôzéssel készítjük, melyek többségét valamilyen módon sûríteni kell.

Lisztszórás
A puhára párolt fôzeléket (zöldbab, zöldborsó
stb.) zsírjára visszasütjük, a szükséges mennyiségû
liszttel megszórjuk, jól elkeverjük. Ezután engedjük fel a szükséges mennyiségû folyadékkal (vízzel, tejjel, tejszínnel, húslével), majd jól felforraljuk. Ilyen módon sûrítjük a pecsenyeleveket is.

2. A konyhatechnikai eljárások melyik csoportjába tartozik a sûrítés?

4. Mit gondolsz, készítheted-e lisztszórással a
burgonyafôzeléket? Válaszod indokold!

Sûrítési eljárások

Készíts paradicsomlevest!

1. Ismételd át, mit tanultál errôl 5. osztályban!

Rántás
Felhevített zsiradékban (olaj, zsír, margarin,
vaj) lisztet pirítunk, a tûzrôl levéve hideg vízzel
elkeverjük, és a forrásban lévô ételbe öntjük. A
pirítás idôtartamától függôen beszélünk fehér,
világos és barna rántásról. A fehér rántás készítésénél csak átforrósítjuk a lisztet a zsiradékban, hogy ne maradjon nyers. Fehér rántással
készül a besamelmártás, melyet víz helyet tejjel
engedünk fel. Diétás ételeknél zsiradék nélkül,
„szárazon” pirítjuk meg a lisztet. A rántás készülhet ízesítéssel is.

FIGYELMEZTETÉS!
A fûszert mindig a tûzrôl levéve tedd a rántásba, nehogy megégjen.
3. Gyûjts olyan ételeket, melyeket rántással lehet sûríteni!
Habarás
A szükséges mennyiségû lisztet vízzel, tejjel, tejszínnel vagy tejföllel csomómentesre keverjük,
meleg lével felengedjük, és a forrásban lévô
ételbe öntjük. Ezután jól felforraljuk. Ha nem
sikerült csomómentesre keverni a lisztet, szûrôn
átengedve tesszük az ételbe.
Habarással sûrítheted a tejfölös zöldfôzelékeket, gyümölcsleveseket, mártásokat.
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Hozzávalók 2 személyre
1 kg paradicsom, vagy 3-4 dl
télire befôzött paradicsom, vagy
egy 150 g-os sûrítettparadicsomkonzerv
2 evôkanál olaj vagy 2 dkg zsír
2 dkg liszt
cukor, só ízlés szerint
ízesítéshez babérlevél vagy zeller
Elkészítési idô kb. fél óra

Elkészítése
Tisztítsd meg a paradicsomot a zöld részeitôl!
Mosd meg! Vágd négybe!
Fôzd meg fél liter vízben!
Ha a héja már levált róla, törd át szitán!
Készíts világos rántást! Engedd fel az áttört paradicsomlével! Ha sûrített paradicsomból készíted, engedd fel a rántást hideg vízzel, és keverd
bele a paradicsomkonzervet! Ízesítsd sóval, cukorral, babérlevéllel vagy zellerrel! Fôzd lassan
20 percig. Fôzhetsz bele levesbetétnek betûtésztát, rizst, galuskát, de tálalhatod pirított
zsemlekockával is.
5. Csoportosítsd a betûk segítségével, hogy az
alábbi ételeket milyen sûrítési eljárásokkal
készítheted el! Vannak olyan ételek, amelyeknél többfélét is alkalmazhatsz!

Roston sütés
Faszénparázson, villany- vagy gáztûzhely sütôjében elhelyezett rácson is süthetünk. A roston
sült húsok, zöldségek, sajtok élvezeti és tápértéke nagyobb, zsírtartalma pedig alacsonyabb,
mint a serpenyôben, zsírban sült húsoké, ezért
fogyasztásuk egészségesebb.
6. Süss pizzát!

y
a) zöldbabfôzelék b) burgonyafôzelék c) gyümölcsleves d) zöldborsóleves
A) rántással B) habarással C) lisztszórással
Ízesítés
Különbözô fûszerek és ízesítôszerek felhasználásával növelheted az ételek élvezeti értékét.

Hozzávalók 2 személyre
25 dkg liszt (teljes kiôrlésû)
2 dkg élesztô
1 teáskanál cukor
az élesztô felfuttatásához
75 ml víz az élesztôhöz
2 evôkanál olívaolaj
1 teáskanál só
langyos víz az összegyúráshoz
Kelési idô: élesztô 20 perc,
tészta 45-50 perc
sütés 170 °C-os sütôben 15-20 perc

FIGYELMEZTETÉS!
Ízesítéskor óvatosan járj el! Az ízesítôanyagokat fokozatosan tedd az ételbe, mert hozzátenni szinte mindig lehet, de elvonni belôle már
sokkal nehezebb.
Sütés
Az elkészítô eljárások közül a sütés igényli a
legtöbb figyelmet és hozzáértést. Könnyen túlsütheted az ételt, ami ettôl megég vagy kiszárad.
A sületlen étel is ront az élvezeti értéken, vagy
akár ehetetlen. A sütés is hôhatás. Megkülönböztetünk száraz (zárt hôhatás a kemencében,
sütôben vagy grillrácson) sütést, valamint zsiradékban való sütést.
Sütés sütôben: Az egyes ételek (húsok, sütemények, rakott ételek) sütéséhez más és más hôfokú
sütô szükséges. A receptek általában tartalmazzák, hogy hány °C-on és mennyi ideig kell sütni,
és mikor szabad kinyitni a sütô ajtaját.
Zsiradékban sütés: Ez a gyors, hirtelen sütés eszköze. Frissen sült hal- hús-, szárnyas- vagy egyes
tésztaételeinket, a burgonyát süthetjük olajban, zsírban vagy vajban. Az étel jellegétôl függ,
hogy bô vagy kevés zsiradékban végezzük a sütést. Bô zsiradékban sütjük például rántott húst,
a farsangi fánkot.
Kevés zsiradékban sütjük például a natúrszeletet, palacsintát.

Elkészítése
Az élesztôt keverd el a 75 ml vízben a cukorral együtt, meleg helyen futtasd föl. A kelesztôtálba tedd bele a lisztet, keverd bele a sót, öntsd
hozzá a felfuttatott élesztôt és az olívaolajat.
Annyi langyos vízzel gyúrd össze, hogy közepesen lágy tésztát kapj. Keleszd meg. Nyújtsd ki
ujjnyi vastagra, kend meg ketchuppal, szórj rá
pizza-fûszerkeveréket. Rakhatsz rá ízlésed szerint párolt zöldséget vagy csak különbözô sajtokat, felvágottat, olívabogyót, csemegekukorica-konzervet stb. A tetejére reszelt sajtot. Tedd
a sütôbe és süsd meg.

Érdekességek

Konyhai turpisságok
1. A sovány húsokat panírozás elôtt kenjük meg olajjal,
akkor sütés közben nem száradnak ki.
2. Fûszereket nem csak a húsokra tehetünk grillezéskor. Ha a faszénparázsra babérlevelet, rozmaringot
vagy más illatos fûszereket szórunk, a húsok átveszik
az aromás illatokat.
3. Ha kicsit sós lett a fôtt étel, fôzz bele egy-két szem
krumplit, az csökkenti a sósságát.
4. A bablevest úgy is sûrítheted, hogy a benne fôtt zöldségeket összeturmixolod, így egészségesebb.
5. Ha a kicsit szárazabb kenyeret pár percre nedves
konyharuhába csavarod, majd elômelegített sütôbe
teszed 5-10 percre, olyan lesz, mintha friss lenne.

?

1. Sorold fel a sûrítési eljárásokat!
2. Hol sütnél zöldséget?
3. Mi az elônye a roston sütésnek?

3 Ételek elkészítése
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Hungarikumok
1. A történelem során milyen események befolyásolhatták
a magyar konyha kialakulását?
2. Milyen jellegzetes magyar ételeket ismersz?
A hagyományos magyar konyhát a változatos
ételféleségek, egyedi és karakteres ízvilág jellemzi. Ez Magyarország jó természeti adottságain, az évszázados hagyományos állattartás és
növénytermesztés, valamint a manufakturális
élelmiszer-elôállítás örökségén alapszik.
Az elôétel nem volt tradicionális része a magyaros ételsoroknak. Európából került be a hazai ételválasztékba.
Leves
A magyar ember étkezésében kiemelkedôen fontos szerepet játszik a leves.
Közülük is elsô helyen áll a húsleves,
amely készülhet baromfi-, sertés- és
marhahúsból (Újházi-tyúkhúsleves).
A levesbe való tészták közül a csigatészta a legnépszerûbb. A magyar levesek sorában kiemelkedô helyet foglal el a halászlé, amely különbözô
fajtájú halak, hagyma, zöld és vörös
paprika gazdag keveréke (szegedi halászlé, bajai
halászlé, balatoni halászlé).
További levesfajtáink az egytálétel jellegû,
laktató gulyásleves, bableves (Jókai-bableves)
és a palócleves; a könnyebb gyümölcslevesek
között a hideg meggyleves; a savanyú levesek közül a cibere- és a káposztaleves. A levesek egy részét rántással sûrítik; ez az elkészítési mód szinte csak a magyar konyhára jellemzô.
1. Nézz utána a fent említett levesek receptjeinek!
Fôtt ételek
A hús a legdrágább élelmiszernek számított régen is
és ma is. Fôként rántott hús,
sült hús, pörkölt vagy töltött
káposzta formájában kerül
az asztalra. A magyar parasztok leggyakrabban háziszárnyasokat sütöttek, fôztek;
közülük is leginkább a tyúkot. A kacsa és a liba csak a
módosabb parasztok asztalára került, ott is inkább csak
ünnepi alkalmakkor.
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A vízparton élôk fô tápláléka a hal volt. Ôshonos magyar halaink a ponty, a süllô, a csuka, harcsa,
a keszeg és a kecsege. Az alföldi pásztorok életében fontos szerepet játszott a juhhús. A legfontosabb magyar táplálék volt a sertéshús. A disznóhús jelentette a család egész évi zsír-, szalonna- és
kolbászszükségletét. Az esztendô egyik legfontosabb eseménye a disznóvágás volt, amire legtöbb
helyen karácsony elôtt került sor. Ezért a sertészsír
használata a magyar konyha egyik nagy jellemzôje.
A húsból kolbászt, szalonnát, sonkát, májas hurkát és disznósajtot készítettek. Minden magyar
tájegységnek megvolt a maga kolbász- és hurkareceptje. Ezeket sózással, pácolással, fôzéssel, füstöléssel, lesütéssel, szikkasztással tartósították. Ma
is igen híres a gyulai
kolbász, a téliszalámi, a magyar sonka,
a füstölt szalonna, a
csabai kolbász és a
szalámi, a debreceni
kolbász és a libamájpástétom.
Köretek
Leggyakoribb köret a burgonya és a rizs volt. Régebben a köles, a hajdina és a kukorica fogyasztása is elterjedt volt.
Fontosabb zöldségek a paprika, a paradicsom,
a vöröshagyma – világhírû a makói hagyma – fokhagyma –, sárgarépa, petrezselyemgyökér, karalábé, a káposztafélék, karfiol, fôzôtök, sütôtök,
az uborka, a borsó, bab.
Fôzelék
Szinte minden zöldségfélébôl készülhet. A fent
említett zöldségeken kívül még sóskából, spenótból, zöldbabból, babból, kelkáposztából,
lencsébôl, sárgaborsóból, zöldborsóból is készülnek fôzelékek. A fôzelékek szinte csak a
magyar konyhában készülnek fôfogásként.
Tészták
Legismertebb és legelterjedtebb volt a búzából,
rozsból készült kenyér. Ezt nagy tisztelet övezte.
Az asszonyok dolga volt a kenyérsütés. A középkorban még 2–3 cm vastag, 20–30 cm átmérôjû,

A legjellegzetesebb
magyar ételek

Halászlé
Borjúpaprikás

puha lepénykenyeret készítettek. Ilyen tésztából
készült a híres debreceni perec is.
A fôtt tésztáknak is nagy szerepe volt a paraszti étrendben: galuska, tarhonya, káposztás
kocka, túrós csusza, diós, mákos metélt.
Tejtermékek
Nagy szerepet játszik a magyar konyhában a
tej. Készül belôle aludttej, túró, író, sajt, tejföl,
vaj, kefir, joghurt, tarhó (juhtejbôl készült sûrû
joghurt). A tejfölbôl a magyar konyha sokkal
többet használ ételek behabarására, mint más
népek. Nagyon sok ételünk ízesítôje is, például
pörköltök, rakott- töltött káposzta stb.
Desszertek
A cukrászsütemények készítését a magyarok a franciáktól tanulták meg.
Világhírû magyar édességek
a dobostorta, a Rákóczi-túrós,
a somlói galuska, a rigójancsi, az aranygaluska,
madártej vagy a már hungarikumnak számító Túró Rudi.
Desszertként szolgálnak a túrógombóc, a fánk
és a palacsinta, vagy a burgonyatésztából készülô,
különbözô ízesítésû gombócaink is. Ez utóbbiakat egy-egy tartalmas leves után fôétkezéskor
nem csak desszertként szoktuk fogyasztani.
Fûszerek
A magyar ételek jellegzetessége,
hogy fûszeresek. Legtöbbet használt fûszerünk az ôrölt piros
paprika. Alföldi parasztok ismerték fel, hogy zsírban pirított hagymához adva jól oldódik a fûszerpaprika
íz- és színanyaga. Ez az úgynevezett pörköltalap.
A magyar konyha ezeken kívül még nagyon sokféle fûszert használ.

Töltött káposzta

Kolbászos lecsó

Magyar borok
18 éven aluli személy nem ihat szeszes italt.
Tudnod kell, hogy a múlt század végéig hazánk
Franciaország után Európa második legnagyobb
bortermelô országa volt. Éghajlati és talajadottságaink nagyon jók a szôlôültetvényeknek. Híres borvidékeink vannak: a tokaji, az egri, a
badacsonyi, a villányi, a soproni, a szekszárdi.
Borvidékeinkrôl sok, a világon egyedülálló borunk származik, például a Tokaji aszú, az Egri
bikavér, a Badacsonyi szürkebarát.

Érdekességek
A magyar konyha és gasztronómia kialakulása
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.

?

1. Sorolj fel öt magyar ételt!
2. Állíts össze menüt magyar ételekbôl!

4 Hungarikumok
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Ünnepek és étkezés
1. Sorolj fel hagyományos ünnepeket!
2. Sorolj fel családi ünnepeket!

Karácsony

Húsvét

A kereszténység egyik legnagyobb ünnepe. Nagyon sok hagyomány fûzôdik a karácsonyi ünnepkörhöz. Kezdve a karácsonyi abrosztól az
asztal megterítéséig. Az ételek sora is tradicionális. A karácsony este évkezdô, a jövô évet befolyásoló és jósló ételeihez fûzôdô hagyományok
adják az ünnep vidámságát. A karácsonyi asztalnál mindenki kap egy szem diót, ami
megmutatja a jövô évi egészségi állapotát. A mézzel elfogyasztott fokhagyma is az egészséget szolgálja.
Az almát annyi gerezdre vágják,
ahányan körülülik az asztalt, ez a
család összetartozását jelképezi.

A húsvét napjainkban a keresztények egyik
legfontosabb ünnepe, mely az azt megelôzô
idôszak, a negyvennapos nagyböjt lezárulását
jelzi. A vallás szerint – a böjt után – ezen a napon lehetett elôször húst enni.

Hagyományos karácsonyi ételek
1. Gyûjts halból készült ételrecepteket!
2. Nézz utána, milyen hiedelem fûzôdik a mákhoz!

Jellegzetes ételek
A kosárban levô ételek egy részét a családok
megszenteltetik a templomban. Tájegységenként változik, hogy mit
visznek el a keresztények
szenteltetni.
3. Gyûjts bárányból készült ételrecepteket!
4. Mit szimbolizál a tojás?

Családi ünnepek, események ételei
Névnap, születésnap, esküvô, keresztelô, házassági évforduló, halotti tor. Ezeket az eseményeket a családok egy részénél közös ebéddel vagy
vacsorával ünneplik meg.
Nincsenek hagyományos ételek ezekre az
alkalmakra. A menü a család pénztárcájától és
a meghívottak körének étkezési szokásaitól,
ízlésétôl függ.
Vannak magyar tájegységek, ahol egyes eseményekhez elengedhetetlen ételek tartoznak.
Például Szabolcsban esküvôn a töltött káposzta, vagy a halotti toron országszerte elmaradhatatlan volt a paprikáshús és a juhhúsos kása,
ez utóbbi egy szólásmondásunkban is fennmaradt: „megfôzték a torkásáját”, azaz meghalt.
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tóujjad a nyél tetején, a penge irányába mutat;
a hüvelyk- és a középsô ujjad tartja a kés nyelét.
Soha ne vedd a szádba! Hasonlóan tartsd a villát a bal kezedben! Természetesen a balkezesek
mindezt fordítva tehetik.
A kanalat jobb kezed hüvelyk- és középsô ujjával tartsd. A levest a tányér széle felé, kifelé
kanalazd. Soha ne szürcsöld ki az utolsó pár kanál levest a tányérból. A villát használhatod magában, a kanalat is, de a kést nem!

Gondold el, hogy születésnapi zsúrt tartasz.
A zsúrodon szendviccsel, üdítôvel és csokis kekszszel fogod megkínálni barátaidat.
A zsúron veled és szüleiddel együtt tízen lesztek. A szendvicset és a desszertet is te készítsd
el!

Az evôeszközökkel soha ne hadonássz, magyarázat közben ne használd nyomatékosításra, ne hajolj a tányér fölé.
Étkezés közben, ha kisebb szünetet tartasz,
az evôeszközt helyezd a tányérra, ne az asztalra; az étkezés végén pedig helyezd a tányér közepére, szárait jobb oldalra fordítva. Ez jelzi,
hogy befejezted az étkezést.
Vannak ételek, amelyeket kézzel kell enni, például rák, articsóka, vagy különleges eszközzel,
mint a csigát.
Ekkor sem illik ujjaidat megnyalni: ha van az asztalon kézmosó tálka, abban kell megmosni, szalvétába kell törölni. Ha nincs, akkor a
szalvétába töröld meg a kezed.

Érdekességek
5. Számold ki, hogy mennyi hozzávalót vegyél, ha egy fôre 3 szendvicset számolsz. Egy
szendvicshez kb. 1 dkg margarin, 2 dkg felvágott vagy sajt, fél retek, 1 dkg paprika, 2 dkg
uborka, 1 szelet kenyér szükséges!

Csokoládés kekszsütemény

y

Illemszabályok étkezésnél
Leülés
Addig ne ülj az asztalhoz, amíg arra nem kérnek. Ha van ültetôkártya, keresd meg a helyed,
és oda ülj.
Étkezés megkezdése
Várd meg, míg mindenki megkapja az ennivalóját vagy szedett magának, csak ezután kezdj el
enni.
Az evôeszközök használata
Az általános evôeszközpáros a kés és
a villa. A kés nyele a
jobb kezedben helyezkedik el, a muta-

Hozzávalók
17,5 dkg margarin
2 tojás
15 dkg porcukor
4 dkg kakaópor
5 dkg szeletelt mandula
20 dkg omlós vajas keksz

Elkészítés
A margarint olvaszd meg, és hagyd hûlni.
A tojást, a cukrot, kakaót keverd habosra,
majd robotgéppel dolgozd bele a megolvasztott margarint. Egy négyszögletes
tálba rakj egy sor kekszet, kend meg a
csokis krém egy részével. Szórd meg szeletelt mandulával. A rétegezést addig
folytasd, amíg az összes keksz és krém
elfogy. A tetejére mandula kerüljön. Egy
éjszakára tedd hûtôszekrénybe.

?

1. Állíts össze egy karácsonyi menüt!
2. A húsvét mozgó ünnep. Nézz utána, hogyan
számítjuk ki, mikorra esik húsvét!

5 Ünnepek és étkezés

15

6

A konyha tisztasága
1. Miért fontos a tisztaság a konyhában?
2. Milyen környezetbarát tisztítószereket ismersz?
3. Milyen tünetei vannak az ételmérgezésnek?

Egészséged megôrzése érdekében nagyon fontos a konyha tisztántartása. Nagyobb mennyiségben fordul elô a zsír- és vízkôlerakódás a
konyhában, mint a lakás más helyiségeiben.
1. Mit gondolsz, csak vegyszerekkel lehet takarítani?
2. Nézz utána, milyen természetes anyaggal milyen szennyezôdést távolíthatsz el!
Célszerû a konyhában félévente nagytakarítást tartani. Ilyenkor anyukáddal együtt pakoljátok, mossátok ki a szekrényeket. A ritkábban
használt edényeket mosogassátok el újra.
Három környezetbarát anyagot: ecetet, szódabikarbónát, citromsavat a konyhában szinte
mindennek a tisztítására használhatsz.
Az üzletekben sokféle vízkôoldásra alkalmas
vegyszert lehet kapni. Ezek helyett kiváló az
ecet, gyümölcsecet vagy a citromsav. Legjobb,
ha húszszázalékos ecetet használsz hígítatlanul.

FIGYELMEZTETÉS!
Gumikesztyûben dolgozz!
Ecet
A vízkövet oldja, fertôtlenít, és a
penészt is megöli.
• Vízkômentessé teheted vele a
mosogatót és a környékét, valamint a csaptelepeket.
• Lehet az ecettel mikrohullámú
sütôt is tisztítani. Egy három
deciliteres bögrébe egy deci vizet és egy deci ecetet tölts – ne
legyen színültig az edény –, tedd a mikróba 2-3
percre a legmagasabb fokozaton. Hagyd még
egy kicsit, hogy hasson, majd nyisd ki. Óvatosan
vedd ki a forró edényt, és tiszta törlôkendôvel
töröld le az ecetes párát, ami szépen hozza magával a szennyezôdést. A mikróból kivett ecetet felhasználhatod máshol.
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• A vizet felhasználó háztartási kisgépekbôl
(teafôzô, vízforraló, kávéfôzô, tojásfôzô stb.) is
ecettel tisztítsd ki a vízkövet. Fôzd át ecettel,
majd kétszer, háromszor tiszta vízzel.
• Az ecet gyümölcsecettel is helyettesíthetô, pl.
almaecettel, melyet te is elkészíthetsz.
Szódabikarbóna
(nátrium-hidrogén-karbonát)
A boltban kis kiszerelésben kapható, de 20 dekás adagban a patikából is beszerezheted.
• Nedves szivacsra vagy mikroszálas törlôkendôre szórva nagyon jól lehet vele
súrolni például a munkafelületet, a tûzhelyet és
a konyhaszekrények ajtaját is. Ez a fajta dörzsölés a kávés- és teáscsészék barna elszínezôdéseit
is megszünteti.
• Egy kis pohárban a hûtôbe téve magába szívja a szagokat és a felesleges nedvességet.
• Lefolyóba önts két evôkanál szódabikarbónát,
önts rá egy deciliter ecetet, ez nagy habzást
eredményez, és szépen kitisztítja a dugulást.
10-15 percig hagyd, hogy a hab végezze a dolgát, ezután 1,5-2 liter tûzforró vízzel öntsd le.
• Leégett étel maradványait eltüntetheted, ha
az edényben kevés vízbe kevert szódabikarbónát forralsz. Ha kihûlt, könnyen kitisztíthatod a lábost.
• Az ezüst evôeszközöket áztasd fél napig egy
deciliter ecet és két evôkanál szódabikarbóna
keverékébe.
Nagytakarításnál a szekrények, a tûzhely kitakarítása után ne felejtkezz meg az ablaktisztításról és a függönymosásról sem.
Ablaktisztításhoz egy szórófejes üvegbe tegyél 1 deciliter ecetet, 2 evôkanál háztartási alkoholt és vizet. Ezzel tisztítsd az ablakot.
Az étkezôt is hasonlóan takarítsd, mint a
konyhát.
Természetesen a konyhát és étkezôt naponta is
takarítani kell. Minden fôzés után tisztítsd meg a
tûzhelyet, a munkapultot, mosd ki a mosogatót.

Hívj mentôt (104) vagy fordulj orvoshoz, ha
• az ételmérgezés tengeri élôlény, kagyló vagy
bizonytalan gomba, romlott vagy szennyezett élelmiszer-alapanyagból készült étel
vagy romlott étel fogyasztásából származik,
• a tünetek 24 órán belül nem enyhülnek,
• a hányás miatt nem megoldható a folyadékpótlás,
• szédülés, fejfájás, láz társul a tünetekhez.
Leggyakoribb ételmérgezések a szalmonella
és a kólibacilus okozta fertôzés.
3. Nézz utána, milyen betegségek ezek!
4. Mik a tünetei a fenti betegségeknek?
Minden étkezés után rázd le az abroszról a
morzsát, söpörj össze, és naponta moss fel.
Ételmérgezés
Ételmérgezésnek nevezik az élelmiszer eredetû
megbetegedések azon eseteit, amelyek az élelmiszerek rendeltetésszerû használata esetén és
annak ellenére következnek be.
Az ételmérgezés magában foglalja az élelmiszer eredetû fizikai, kémiai és biológiai ártalmakat is, tehát nem csak mérgezô anyagokat
jelent. Nem tekintik ételmérgezésnek a gyógyszermérgezéseket, de a túlságosan kevés vagy
túlságosan sok ennivaló fogyasztása következtében elôálló ártalmakat sem. Nem ételmérgezési kérdés az élelmiszerallergia sem.
Az ételmérgezés tünetei
• hányinger, hányás, hasmenés,
• hasfájás,
• gyengeség, émelygés,
• remegés, verejtékezés.
Elsôsegély ételmérgezés esetén
1. Fektesd le a társad!
2. Próbáld kideríteni a mérgezés okát!
3. A beteg a rosszullét, illetve hányás elmúlásáig kerülje a szilárd ételek fogyasztását!
4. Gondoskodj a folyadékpótlásról! Kortyonként
igyon a beteg szódavizet, sima vizet, esetleg
szénsavas italt.
5. A tünetek enyhülését, megszûnését követôen a bajba jutott fogyasszon könnyen
emészthetô ételeket, sós kekszet, banánt,
rizst, kenyeret.

!

Amit NE tegyél!
• NE hánytasd a beteget!
• NE adj neki fûszeres, zsíros, édes ételeket!
• NE vegyen be a beteg hányás- és hasmenéscsillapítót! Engedje távozni a méreganyagot.

FIGYELMEZTETÉS!
Az ételmérgezések elkerülése érdekében nagyon fontos a tisztaság!
Mielôtt ételhez vagy élelmiszerhez nyúlsz,
mindig moss kezet!
Ne dolgozz egyszerre úgynevezett „földes”
áruval (krumpli, hagymafélék, zöldségek) és
hússal. Mindegyik élelmiszerhez legyen külön
vágódeszkád! A munkapultot mindegyik után
jól takarítsd le.
Fontos, hogy a konyhai eszközök és edények
mindig tiszták legyenek. Ezt megfelelô mosogatással éred el. A leghigiénikusabb a folyó vízben
való mosogatás, de ez túl drága és környezetkárosító. Ha a mosogatóba engedett mosószeres vízben mosogatsz, akkor öblíts folyó vízben.
5. Mit gondolsz, a folyó vízben vagy a mosogatógépben való mosogatással fogyasztasz
több vizet?

Érdekességek
Almaecet

1

Az alma héját vastagon vágd le, és tedd
egy befôttesüvegbe. Adj hozzá egy
evôkanál mézet, és engedd fel az üveget félig vízzel. Hagyd három hétig állni, és kész az almaecet. Ezt használhatod takarításra, de ételek ízesítésére is.

?

Az ecet és szódabikarbóna keverékét nemcsak ezüst
evôeszköz tisztására használhatod, hanem az ezüstékszereket is így teheted újra csillogóvá.

2

1. Mivel tisztítanád ki a vízköves lábost?
2. Mi okozhat ételmérgezést?
3. Milyen takarítási munkákat kell elvégezni naponta a konyhában?

6 A konyha tisztasága
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7

Környezettudatosság
1. Miért kell szelektíven gyûjteni a hulladékot?
2. Hogyan tudod csökkenteni a háztartási hulladékot?

Életszínvonalunk emelkedésével igényeink egyre jobban nônek. Nô a fogyasztás és ezzel egyenes arányosságban a hulladék termelése is. Ezzel
egyre nagyobb mértékben terheljük a környezetünket. Így egyre fontosabb feladat a hulladékkezelés. Ennek lépései:
• megelôzés,
• hasznosítás,
• ártalmatlanítás.

A komposztálás egyik módja a komposztláda

Megelôzés
A környezetben könnyen lebomló csomagolóanyagok alkalmazása.
Újrahasználható csomagolóanyagok elterjesztése – betétdíjas csomagolóanyagok.
Hosszú élettartamú termékek gyártása (pl.
háztartási gépek).
Háztartási hulladékok csökkentése. Fontos,
mert ha kevesebb a háztartási szemét, kevesebb szemétszállításra van szükség, nem kell
olyan gyakran elszállítani a szemetet. Ez környezetkímélô és költségcsökkentô.
1. Gondold végig, miért költségcsökkentô!
2. Hogyan csökkenthetjük a szemét mennyiségét, illetve térfogatát?
Az élelmiszerek vásárlásánál elônyben
részesítem, amelynek csomagolóanyaga, göngyölege visszaváltható.
Szervetlen hulladék
• szelektív gyûjtése,
• amit lehet, összepréselni. Ma már lehet kapni olyan gépeket, melyek összepréselik a hulladékot.
Szerves hulladékok
• konyhamalac felszerelése,
• komposztálás.

Városokban, lakótelepeken
nehézkes megoldani a hulladék
újrahasznosítását komposztládában. Ezért jelentôs a japán
kutatócsoport felfedezése, akik
effektív mikroorganizmusokat
(EM) tartalmazó oltóanyagot
alkalmaznak egy speciális, ún.
Bokhasi-vödörben.

Bokhasi-vödör

Újrahasznosítás
A komposztálás is és a szelektív hulladékgyûjtés
is újrahasznosítás.
3. Hol helyezhetjük el a szelektíven gyûjtött
hulladékot?
Ha már megoldottuk otthonunkban a hulladék szelektív gyûjtését, több lehetôség is kínálkozik a gondosan szétválogatott anyagok elhelyezésére.
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tartási vegyszerek, akkumulátorok, növényvédô,
gyom- és rovarirtó szerek, elektronikai hulladékok stb.

FIGYELMEZTETÉS!

Amit soha nem szabad tenni veszélyes hulladékokkal:
• lefolyóba, WC-be önteni,
• elégetni,
• háztartási szemétbe dobni,
• élôvizekbe és a talajba juttatni!

A legkézenfekvôbb megoldás a gyûjtôsziget.
A hulladékfajták elhelyezése a megfelelô színû
konténer alapján történik. A biztonság kedvéért a konténereken felirat található, hogy mit
helyezhetünk el benne.

Szemét, hulladékok égetése
Otthon, vegyes tüzelésû kazánban égethetô fa,
szén, papír, szerves hulladék.
Hulladékégetôben a veszélyes hulladékok
kivételével minden égethetô megfelelô szûrôberendezések felszerelésével.

1
Mûanyag

Fehér üveg Zöld, barna üveg

Papír

Fém

Szelektíven gyûjthetô: mûanyag palack,
fehér, zöld, barna üveg, alumíniumdoboz,
befôttes- és lekvárosüveg, mûanyag fólia, italosüveg, tiszta csomagolópapír, iroda- és géppapír, kartondoboz, újságpapír, füzetek, könyvek.
Szelektíven nem gyûjthetô: gyerekjáték, mikrohullámú tálca, címke, matrica, indigó, hôérzékeny faxpapír, ablaküveg, jénai üveg, szélvédô,
kerámia, kristály, szemüveg, agyagedény, tükör, képeslap.
A hulladékudvarok hasonlóak a gyûjtôszigetekhez. A különbség az, hogy elkerítettek, és állandó személyzet segít, hogy minden hulladék
a megfelelô helyre kerüljön. Ezek az udvarok
fix nyitvatartási renddel mûködnek.
4. Milyen anyagokat mire tudsz hasznosítani a
háztartásban?
Tejfölös pohár kertes házban jó palántanevelô.
Textilanyagok portörlônek, felmosó ruhának.
Veszélyes hulladékok a háztartásban
Az otthonunkban képzôdô veszélyes hulladékokra különösen nagy figyelmet kell fordítanunk. Az
elszállításukig zárt közegben kell tárolni. Feldolgozásukat speciális szaktudással rendelkezô cégek végzik. Veszélyes hulladékok a háztartásban:
elhasznált sütôolaj, zsiradék, gyógyszermaradék,
szárazelem, izzó, fénycsô, lázmérô, hômérô, ház-

Érdekességek
A konyhamalac a mosogató lefolyónyílásába kerül beépítésre. A mosogató minden addigi funkciója megmarad, de kibôvül egy rendkívül hasznos dologgal: a konyhában elôforduló szerves hulladékot nem a szemetesbe
dobjuk, hanem a mosogatóba! A konyhamalac ezeket
a hulladékokat 3-5 milliméter nagyságú darabokra aprítja, és a csatornába engedi, víztisztító telepen ártalmatlanítják a hulladékot.

Forrás: www.insinkerator.hu

2

Komposztálás háztartási Bokashi-vödörben:
A háztartási szelektív hulladékgyûjtés egyik fô buktatója
a romlékony szerves anyagok megôrzése. A szerves hulladékokat, ételmaradékokat apróra vágva rétegezzük,
közé Bokashi-oltóanyagot szórunk vagy EM-et permetezünk. Az anyagot lepréselve tartjuk (egy belsô fedôvel,
amire követ helyezünk nehezékként) addig a légmentesen záródó tetô alatt, míg meg nem telik az edény.
Idônként az edény alján lévô csapot megnyitva leeresztjük a komposztlevet, ami 1:100-1:1000 hígításban növények locsolására vagy töményen lefolyó tisztítására
használható 1-2 napon belül. Az erjedés 2 hét alatt megy
végbe (szobahômérsékleten vagy nem túl hûvös helyen),
ezután tartalma kellemes édeskés-savanykás illatú lesz.
Talajba beásva vagy komposztdombba helyezhetô a további lebomláshoz. Földbe ásva 2-3 hét elteltével ültethetjük növényeinket.

?

Forrás: Háztartási hulladékkezelés EM Technology Hungary Kft.

1. Sorolj fel szemét- és hulladékcsökkentô módokat!
2. Mire jó a konyhamalac?
3. Mit nem szabad tenni a veszélyes hulladékokkal?

7 Környezettudatosság
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8

RÉSZÖSSZEFOGLALÁS
1. A római számok és betûk segítségével párosítsd, melyik évszakra melyik ételsor a jellemzô!
I. nyári ebéd

d)

II. téli ebéd
III. ôszi ebéd
IV. tavaszi ebéd

b)

szárazbableves
mákos tészta
alma

2. Egy óra áll rendelkezésre a fôzésre. Tudsz-e
töltött káposztát fôzni? Válaszod indokold!
3. Számold ki, mennyibe kerül négy személyre a
zellerkrémleves!
4. Sorolj fel az étrendkészítés szempontjai közül hármat!
5. A képeken látható gyümölcsfajtákat melyik
tartósítási eljárásokkal tudnád eltenni télire?

6. Milyen ételt tudnál készíteni a megmaradt
krumplipürébôl?
7. Melyik ételkészítési eljárással készítenél
a képen látható állatból
ennivalót?

8. Sorold fel a konyhatechnikai eljárások közül
a sûrítési eljárásokat!
9. Mondj egy fôzeléket, melyet nem lehet lisztszórással sûríteni!
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?

zöldségleves
szilvás gombóc
szôlô

c)

a)

hideg gyümölcsleves
lecsó
görögdinnye

spárgakrémleves
spenót
eper

10. Válaszd ki az alábbi ételek közül a jellegzetes magyar ételeket!
Jókai-bableves, görög saláta, spárgakrémleves,
lecsó, bécsi szelet, töltött káposzta, parfétorta,
Rákóczi-túrós, hagymaleves, palacsinta

11. Melyikkel mit
tisztítanál
a konyhában?

12. Mi okozhat ételmérgezést?
13. Melyek az ételmérgezés tünetei?
14. Mit látsz képen?
Felszerelésének mi
az elônye, mi a
hátránya?

15. Válaszd ki az alábbi hulladékok közül, melyek nem gyûjthetôk szelektíven!
újságpapír, hôérzékeny faxpapír,
üdítôspalack, ablaküveg,
szörpösüveg, kerámia,
üdítôs fémdoboz, gyógyszer, kartondoboz, mikrohullámú tálca.
16. Mit nem szabad tenni a veszélyes hulladékkal?

