Téli idôszakban kifejezetten fontos szempont a megfelelô tápanyag-,
vitamin- és ásványianyag-tartalom biztosítása a közétkeztetésben.
A friss alapanyagok közül már nem minden érhetô el, illetve
csökkenô arányban tartalmazzák, legfôképpen a vitaminokat.
Törekedjünk (télvíz idején is) a jó minôségû és magas beltartalmi értékkel rendelkezô, lehetôleg friss alapanyagok felhasználására. A beltartalmi érték megôrzéséért sokat tehetünk a
helyes konyhatechnológia megválasztásával.

Tápanyagok
és technológiák
Az elkészítés technológiája függ
a nyersanyag jellegétôl, pl. zöldség
és gyümölcs tekintetében friss, vagy
fagyasztott, vagy konzervált alapanyagokat különböztetünk meg. A
közétkeztetésben a szakszerû ételkészítés hatékonysága és az ételek
adagszáma indokolttá teszi új
gépek, technológiák, berendezések

használatának bevezetését. Itt megemlíthetô például az úgynevezett
kombisütô-pároló, amely egy légtérben képes egyszerre többféle elôkészített alapanyag egyidejû hôkezelésére. A berendezéssel használható hôkezelési eljárások: gôzölés,
félig fôzés, sütés, pirítás, egy- és
kétütemû párolás.

Csirkemellfalatok zöldfûszerekkel sütve, friss salátakörettel
Hozzávalók 10 adagra: 0,02 kg olívabogyó, zöld, 0,02 kg paradicsompüré, 0,002 kg ôrölt fekete bors, 0,2 l étolaj, 1,1 kg csirkemellfilé,
0,008 kg só, 0,002 kg bazsalikom, 0,002 kg rozmaring, 0,002 kg morzsolt majoránna, 0,002 kg oregánó, 0,002 kg kakukkfû, 0,002 kg babérlevél, 0,002 kg ôrölt koriander, 0,3 kg sárgarépa, 1 db jégsaláta, 0,3 kg
fejes káposzta, 0,3 kg paradicsom, 0,3 kg tv-paprika, 0,3 kg lilahagyma,
0,05 l olívaolaj, 1 cs. újhagyma.
Allergén összetevôk: a recept nem tartalmaz allergén összetevôket.
Elkészítése: az elôkészített, megmosott csirkemellfilét érmékre vágjuk
(2—3 dkg/db). Kevés olívaolajban finomra vágott újhagymát dinsztelünk.
Mikor üveges lesz a hagyma, a paradicsompürét ráöntjük, lepirítjuk. Ezután ezt az alapot minimális sóval ízesítjük, és ráhelyezzük az
összeaprított friss zöldfûszereket. Hozzáadjuk az érmékre vágott húst
és alaposan összekeverjük. Mély tepsibe egyenletesen eloszlatjuk a
húst és a kombisütôben 180 Celsius-fokon sütjük 35—40 percig, majd
3—5 perc gôzöléssel fejezzük be az elkészítést. A sütési idô felénél olívabogyó-szeleteket és megtisztított, fél karikára vágott sárgarépát
adunk az ételhez. Elkészítjük a salátát. A salátaleveleket alaposan
megmossuk és megfelelô méretû tálba összetépkedjük, majd hozzáadjuk a julianne-re vágott fejes káposztát, a szeletelt paradicsomot, a
paprikát és a lilahagymát. Olívaolajjal ízesítjük a salátát. Tálaláskor a
tányérra halmozott saláta tetejére helyezzük a csirkemellfalatokat.

A vitamintartalom megôrzése érdekében ajánlott technológia a párolás,
amit a berendezés akár gôzbefúvással és keringtetéssel kiegészítve, 100
Celsius-fokon hajt végre.
Önmagában már a gôzölés is
kíméletes hôközlési eljárás. Alkalmazzuk halak, fehér húsú szárnyasok,
zöldségek és gyümölcsök esetében,
de kiváló felfújtak készítésénél a sütés
kiegészítéseként is.
Az egészséges táplálkozás és ma
a gasztronómiában végbe menô
„Gasztro forradalom” a kisebb éttermek vagy egy több ezer fô kiszolgálására alkalmas nagyüzemi konyha esetében is nélkülözhetetlenné teszi a
kombisütô-pároló berendezést, annak érdekében, hogy az adagszám
és a minôség tartható vagy akár növelhetô legyen.
Végezetül szeretnék ajánlani Önöknek egy vitaminban és rostanyagban
gazdag, kombisütô-pároló berendezéssel készült szárnyashús-ételt.
A kalkuláció 10 fôre, 14—18 éves
korosztály részére, a tápanyagtartalom 1 adagra vonatkozik.
„Egészségesen is lehet finomat”
nagyobb mennyiségben készíteni, a
megfelelô ételkészítési technológia,
és az ehhez szükséges berendezések
alkalmazásával.
Asztalos Árpád
vendéglátó hálózat igazgató
Debreceni Campus Nonprofit
Közhasznú Kft.
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