Az Élelmezésvezetôk Országos Fórumán tartotta soron következô vezetôségi
ülését szövetségünk 2016. május 25-én a budapesti Rubin Wellness & Conference Hotelben. A megjelent vezetôségi tagok száma szerint a vezetôség határozatképes volt. A jegyzôkönyv hitelesítôjének Kiss Sándornét (alelnök, érdekképviseleti elnökhelyettes) és Kovács Magdolnát (Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei elnök) választották meg. A jegyzôkönyvet Bolláné Jakab Barbara
(érdek-képviseleti elnök) vezette.

Vezetôségi ülés

2016 elsô félév eseményei
Pálháziné Sármány Csilla elnök
köszöntötte a jelenlévôket, majd
elôször a vezetôségi tagok megbeszélték az elmúlt idôszakban lezajlott
eseményeket és ellátott feladatokat.
Megújult a szövetség honlapja, nemcsak megjelenésével, de szerkeszthetôségével is gyorsabb kommunikációt
tesz lehetôvé (www.elosz.hu). Sajnos
a régi honlap egy elavult, nehezen
szerkeszthetô konstrukció volt, nem
tette lehetôvé az információk, hírek
gyors, pontos megjelentetését. A honlapon szereplô adatok aktuálisak, a
friss információk pedig gyorsan és
folyamatosan felkerülnek. Az új honlap
megindulása óta 11 új tag lépett be a
szövetségbe.
Az aktívabb kommunikáció érdekében a Facebook-on is fenn van már
szövetségünk Élelmezésvezetôk Országos Szövetsége néven, ahová szintén friss információk, képek, receptek,
állásajánlatok kerülnek fel.
Az Élelmezésvezetôk Országos
Fórumán láthatták elôször az új molinónkat, mely ezentúl az Élelmezésvezetôk Fórumsorozatán — melynek szövetségünk a szakmai támogatója —,
valamint minden olyan rendezvényen,
ahol együttmûködünk a szervezôkkel,

népszerûsíti az ÉLOSZ-t. A jövôben is
nagyon fontos feladat a tagtoborzás,
mivel a nyugdíjazások és munkahelyváltozások miatt a tagjaink száma
csökken. A szövetség akkor tud hatékonyan mûködni, ha minél nagyobb a
taglétszáma, és a közétkeztetés valamennyi szegmensében dolgozó szerepel köztük. Nagyon jó lenne, ha a
tagok aktívan kihasználnák a megújult
honlap és a Facebook adta gyors
kommunikációs lehetôségeket, és
minden hírt megosztanának, ezzel is
segítve egymás munkáját, és a szövetség érdekvédelmi tevékenységét is.
Pártoló cégeink támogatása és a
tagdíjbefizetések nagyban hozzájárultak az új honlap és a molinó elkészítéséhez. Támogatásukat ezúton is
köszönjük!
Kiemelt pártoló tagok: Kométa ’99
Zrt., Metro Kereskedelmi Kft., Hügli
Food Élelmiszeripari Kft., P.Dussmann
Kft., Unilever Magyarország Kft.,
Coninvest Kft., Pentasys Kft.
Pártoló cégeink: Movaxim Trade
Kft., PRIBOFOOD Kft., Alföldi Tej Kft.,
Vendi Hungária Kft., Bodrogi Hús Kft.,
Ba-Ha-Ma’s Kft., Józsa Lajosné, Interlevin Európa Kft., AG Foods Kft.

Az elmúlt idôszak szakmai
eseményei
OKÉS. Február 19-én a FE-HO-VA
kiállításon zajlott le az OKÉS 2015—16
közétkeztetési szakácsverseny döntôje. A verseny témája a „Tradicionális
ételek a modern közétkeztetésben”
volt. A közétkeztetési szakácsversenyt
szövetségünk is támogatta. Az ÉLOSZ
különdíjként egy serleget készíttetett,
melyet a Junior63 Budapest csapata
nyert meg a következô menüvel: sült
paszternák és gesztenye, salátával,
csirkepaprikás puliszkával, vargabéles
hecsedlilekvárral. Ezúton is, gratulálunk az ÉLOSZ különdíjas csapatnak,
és valamennyi versenyzônek ahhoz,
hogy volt bátorságuk, tudásuk megmérettetni magukat!
Élelmezésvezetôk Napja
Elôször 2010-ben került sor arra,
hogy egy nemzetközi szakkiállításon a
közétkeztetés is teret kapjon. Ez volt
az elsô alkalom, amikor az Élelmezésvezetôk Országos Szövetségét felkérték egy workshop, az Élelmezésvezetôk Napja szakmai program megszervezésére (az akkor még HOVENTA
elnevezésû nemzetközi vendéglátóipari szakkiállításon). Ennek ma már
hagyománya van, és az Élelmezésvezetôk Országos Szövetsége,
folytatva a többéves együttmûködést a
HUNGEXPO-val, az idei évben is megszervezte az Élelmezésvezetôk Napját,
a Sirha Budapest kiállításon. A konferencia mindig egy adott témakör köré
épül, ez az idei évben: „Tájjellegû ételek új köntösben’’ volt.
A sikert a következô elôadóknak,
közremûködôknek és támogatóknak köszönhetjük:
Elôadók: Zoltai Anna osztályvezetô
(NÉBIH VÉFO), Végh Tamás gasztronómiai vezetô (Hungast cégcsoport),
Selyemné Gömöri Rita élelmezésvezeFolytatás a 12. oldalon
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Folytatás a 11. oldalról
tô (Központi Konyha Tiszalúc), Neményi András ügyvezetô (Coninvest
Kft.). A hangulatos bemutató fôzésért
köszönet Szikora Péter séfnek (Unilever Food Solutions).
Az elôadások és a bemutató fôzés
után vendégeink megkóstolhatták az
Unilever Food Solutions és a P.Dussmann Kft. szakácsai által készített,
újragondolt tájjellegû ételeket.
A P.Dussmann Kft. által kóstoltatott ételeket készítették és kínálták:
Dimák Árpád aranyérmes szakács —
Szentesi Kórház Konyha, Mészáros
Mónika szakács — Szentesi Kórház
Konyha, Huri Béla üzletvezetô —
P.Dussmann Kft., Újfehértó.
Közremûködtek még:
Regôcziné Fazekas Márta élelmezési
üzletág igazgató, Horváth Kata élelmezési ágazat területvezetô, Sztankó Balázs
élelmezési ágazat területvezetô, Pálháziné Sármány Csilla élelmezésvezetô

(ÉLOSZ-elnök), Ágostonné Gyovai Zsuzsanna üzletvezetô (Szentesi Kórház),
Findáné László Erika üzletvezetô (Százhalombatta 1-es Iskola Konyha),

dezvényt támogatták: Metro Kereskedelmi Kft., AG Foods Hungary Kft.,
Movaxim Trade Kft., Élelmezés szaklap, Oldalas Magazin, P.Dussmann
Kft., Unilever Food Solutions.

Az Élelmezésvezetôk Napja — „Tájjellegû ételek új köntösben’’ címû ren-

Ízelítô a bemutatott, kóstoltatott ételek receptjeibôl. A recepteket megtalálják
az ÉLOSZ Facebook-oldalán is. Próbálják ki, jó étvágyat kívánunk!

Tejfölös, burgonyás halleves
Hozzávalók 10 adaghoz: afrikai harcsafilé 1,5 kg, étolaj 0,07 l,
só 0,03 kg, bors 0,002 kg, babérlevél 0,001 kg, halászléalap
0,20 kg, tejföl 0,3 l, liszt 0,05 kg, ecet 0,02 l, sárgarépa 0,20 kg,
gyökér 0,20 kg, burgonya 1 kg, vöröshagyma 0,1 kg, Erôs Pista
(ízlés szerint, felnôtteknek.)
Elkészítése: elôször halászléalapot elkészítünk. A kockára
vágott zöldségeket kevés olajon lepároljuk, hozzáadjuk a burgonyát, az egész vöröshagymát, az Erôs Pistát, a babérlevelet
és felöntjük a halászléalappal. Puhulásig fôzzük. Ha a zöldségek
megpuhultak, tejfölös habarással sûrítjük a levest, majd kiforrás
után belehelyezzük a haldarabokat és készre fôzzük. Ízlés szerint
ecettel savanyíthatunk rajta.

Kenyérsaláta
Hozzávalók 10 adaghoz: kenyérkocka 0,6 kg, kaliforniai paprika 0,2
kg, kígyóuborka 0,2 kg, paradicsom 0,3 kg, lilahagymacsíkok 0,2
kg, fetasajt 0,15 kg, olívaolaj 0,05 l, 1 csomag újhagyma, 1 fej jégsaláta tépdelve, citrom, oregánó, frissen ôrölt színes bors, fokhagyma.
Elkészítése: a kockázott kenyeret megpirítjuk, kevés fokhagymás
olívaolajjal, sóval, borssal meghintjük, majd összekeverjük a feldarabolt zöldségekkel és a sajttal. Citrommal, oregánóval, frissen ôrölt
borssal ízesítjük és meglocsoljuk olívaolajjal. Spenótos tejfölös és kéksajtos mártással kínáljuk.
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Mentás, tejszínes zöldborsó krémleves
Hozzávalók: zöldborsó 1,50 kg, vaj 0,12 kg, só 0,01 kg, cukor 0,05 kg,
zöldségleves 1 l, tejszín 0,3 l, keményítô 0,02 kg, friss mentalevél.
Elkészítése: a zöldborsót vajon só és cukor hozzáadásával
megpároljuk, majd zöldségalaplével felöntve készre fôzzük. A
levesbôl a borsó 1/3 részét szûrô segítségével kivesszük és félretesszük tálalásig. A megmaradt levest turmixban vagy botmixer segítségével krémesítjük. Ezután sûrítjük keményítôvel és
dúsítjuk tejszínnel. Utolsó lépésként hozzáadjuk a vágott mentaleveleket. Tálaláskor visszatesszük az egészben hagyott, megfôzött
borsószemeket a levesbe.

Káposztás csirkeragu bulgurral
Hozzávalók 10 adaghoz: csirkemellfilé 1,6 kg, lilahagyma szeletelve 0,3
kg, káposzta szeletelve 0,8 kg, paradicsomkocka 0,3 kg, kaliforniai paprika kocka 0,2 kg, csirkealaplé 0,5 l, újhagyma zöldjével együtt felkarikázva, 4 gerezd fokhagyma aprítva, 1 teáskanál gyömbér reszelve, 1
csipet fûszerpaprika, 1 csipet frissen ôrölt zöldbors, 1 evôkanál pirított
szezámmag, kukoricakeményítô a sûrítéshez.
Elkészítése: az olajon megpirítjuk a lilahagymát, hozzáadjuk a
fûszerpaprikát, a fokhagymát, a csirkemellfilét. Ízesítjük borssal, sóval,
majd zsírjára pirítjuk. Ezután a fokhagymát, az újhagymát, a kaliforniai paprikát beletesszük, átforgatjuk és hozzáadjuk a paradicsomot, valamint a csíkozott káposztát. Reszelt gyömbérrel ízesítjük, majd felöntjük a csirkealaplével
és készre pároljuk. Pirított szezámmaggal és bulgurral tálaljuk.

Cukkinis, fûszeres rakott hal sültpaprikás burgonyapürével
Cukkinis, fûszeres rakott hal
Hozzávalók 10 adaghoz: afrikai harcsafilé 2 kg, szeletelt bacon 0,30 kg, étolaj 0,1 l, tejszín 0,25 l, só 0,02
kg, bors 0,002 kg, ôrölt gyömbér 0,001 kg, póréhagyma 2 db, cukkini 1,50 kg, citrom 1 db.
Elkészítése: az elôkészített haldarabokat só, bors
és ôrölt gyömbér keverékével megfûszerezzük és citromlével megcsorgatjuk. Sütôtálban baconnal, szeletelt póréhagymával, szeletelt cukkinivel rétegezzük a
halat, tejszínnel meglocsoljuk és sütôben 180 oC-on
készre sütjük.
Sültpaprikás burgonyapüré
Hozzávalók 10 adaghoz: vaj 0,15 kg, tej 1 l, só
0,03 kg, bors 0,002 kg, burgonya 3 kg, tv-paprika
0,50 kg.
Elkészítése: a megszokott módon elkészítjük a burgonyapürét és a tetejére
kevés
olajon
meggrillezett
paprikadarabokat szórunk.

Kölespuding eperrel és ropogtatóval
Hozzávalók10 adaghoz: köles 0,20 kg, tej
0,5 l, tejszín 0,2 l, só 0,002 kg, cukor 0,20
kg, vaníliás cukor 0,02 kg, keményítô 0,01
kg, eper 0,25 kg + díszíteni.
Elkészítése: a megmosott és leszûrt kölest
3-szoros mennyiségû tejjel, csipet sóval, a
cukor felével sûrûsödésig fôzzük. Lefedjük,
és 20 percig hagyjuk dagadni. Addig elkészítjük az epervelôt. Az epret tisztítás után
kisebb darabokra vágjuk és a cukor hozzáadásával felfôzzük. Keményítôvel sûrû mártássá sûrítjük. A kidagadt kölest a vaníliás
cukorral, a megmaradt tejjel és tejszínnel
összeturmixoljuk. Átlátszó üvegkelyhekbe
rétegezzük az epervelôvel, eperszemekkel.
Tejszínhabbal vagy müzlivel díszíthetjük.
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