Elôzô cikkünkben (2016/05/30—31.) végigvettük, hogy miért és mennyi folyadékra van szüksége egy emberi szervezetnek, és hogy ezt milyen körülmények befolyásolják. Gyakori probléma azonban, hogy az emberek nem tudnak (nem
szomjasak vagy nem szeretik a vizet) annyi vizet inni, mint amennyire szükségük lenne, így most megvizsgáljuk, hogy a
vízen kívül milyen lehetôségeink vannak a folyadék pótlására.

Ha nyár, akkor folyadékpótlás
Elmondható, hogy hagyományos
táplálkozás mellett átlagosan vízszükségletünk 20—30%-át élelmiszerekkel,
élelmianyagokkal, nyers, fôtt vagy sült
ételekkel fogyasztjuk el. Emiatt a nagy
víztartalmú élelmiszerek, mint a zöldségek, gyümölcsök, tej és tejtermékek,
levesek, fôzelékek színes, változatos
fogyasztása is alapja a megfelelô hidratáltságunknak.
Az élelmiszerek szárazanyagból
(tápanyagokat és ballasztanyagokat
tartalmaz) és vízbôl (szabad és kötött
formában) épülnek fel. A szilárd élelmiszerekben (például hús, gabona, olajos magvak) alacsony a szabad-víztartalom, míg a folyékonyakban (például
üdítôitalok, tej) magas.
Az alábbi felsorolásban néhány élelmiszer víztartalma van feltüntetve százalékos mennyiségben.

2. rész

Fontos, hogy ezek az értékek irányadóak, hiszen egy élelmiszer víztartalma több tényezôtôl is függ, pl.: nyers,
fôtt, sütött, szállítási, tárolási idô stb.
(Forrás: NutriComp tápanyagszámító
program.)
Gabonatermékek: búzaliszt 14, Hamlet
14, barna rizs nyersen 13, kenyér 11—37,
zöldségek: kígyóuborka 96, fokhagyma 64,
gomba: 72—92,
gyümölcsök: görögdinnye 91, banán 73,
szárazhüvelyesek: csicseriborsó 61,
száraz csicseriborsó 11,
húsok: csirkehús 74, sertéscomb 69,
párizsi 67, téliszalámi 23, harcsa 80.
Az ivás sokaknak jelent nehézséget, azonban fôleg nyáron a nagy
melegekben különösen fontos, hogy
biztosítsuk szervezetünknek a megfelelô folyadékmennyiséget. Erre
jó alternatívák lehetnek, ha
elônyben részesít-

jük a magasabb víztartalmú alapanyagokat, ha eleve több magasabb víztartalmú ételt fogyasztunk, tervezünk az
étlapra. Közétkeztetésben a levesek,
fôzelékek, mártások, savanyúságok,
párolt zöldségek, saláták, gyümölcszselék, pudingok, krémek, sodók és
turmixok is jó alternatívák lehetnek
magas folyadéktartalmuknak köszönhetôen, hogy ételekkel is segítsük a
vízfelvételt.
Leves
A levest már az ôsemberek is
készítették (egy földbe vájt gödörbe),
majd i.e. 5000 évvel, amikor elkészültek az elsô kerámiaedények, megváltoztak a lehetôségek. A leves elnevezése a szanszkrit nyelvbôl származik,
ahol a „su” (jól) és a „po” (táplálni,
táplálkozni) szavak összeolvadásából
jött létre a „suppa” kifejezés, amely-
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nek jelentése: jó táplálék. Ebbôl ered
az angol soup, a spanyol sopa és a
német suppe szó is.
A leves a magyar közétkeztetés
egyik elhagyhatatlan eleme, azonban
sok esetben fôleg a gyermekek által,
talán a leginkább el nem fogyasztott
ételek egyike is. Sok kritika fogalmazódhat meg egy levessel szemben: pl.
víz ízû, színtelen, nem elég tartalmas,
csak a levespor lett felhígítva, mindig
egyforma zöldségek vannak benne,
azok is egyformára vágva…, túl forró
stb. A jelenlegi közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi elôírásban foglaltak betartásával (pl. meghatározott zöldség, hús, hal mennyiség) ezeknek a kritikáknak egy része
kiküszöbölhetô. A nyári melegben ez
különösen fontos lenne, hisz a leves
egy igen változatosan és ízletesen
elkészíthetô étel, ami jó alternatíva
lehet az elvesztett folyadék egy részének pótlására. Egy jól elkészített, kellemes ízû, szép színû és megfelelô
hômérsékletû levest általában szívesen elfogyasztanak a gyermekek is.
A levesek tárháza végeláthatatlan:
- sokféle alapanyagból: zöldség/gyümölcs/tejtermék/gabona/
hús/tojás/zsiradék, ezek változatos kombinációjából,
- különbözô levesbetétekkel: zabpehely, árpagyöngy, habgaluska, tojás, csipetke, burgonyagombóc, májgaluska, daragaluska, húsgombóc, zsemlekocka stb.,
- változatos konyhatechnikai eljárásokkal: rántás, habarás, turmixolás stb.,
- eltérô ízesítéssel: fûszerekkel, hidegen sajtolt olajokkal, ecetekkel,
olajos magokkal készülhetnek.

nyérban, pohárban stb. A levesek a
változatos alapanyag-felhasználásnak
köszönhetôen értékes tápanyagokat
(fehérje, zsír, szénhidrát, rost, vitamin-,
ásványi anyag, zsírsavak stb.) is szolgáltathatnak a szervezetnek. Ezek mellett gazdagok ízanyagokban, illatuk
étvágygerjesztô, és ezáltal kedvezô
hatással vannak az emésztésre is.

A jó leves titka
• mindig az idénynek megfelelô vagy jó minôségû mirelit
alapanyagokat használjunk,
• a zöldségek fôzôlevét, ha
lehet, ne öntsük ki, hiszen
magas az ásványianyag-tartalmuk,
• mindig csak a szükséges
mennyiségû zsiradékot használjuk fel,
• a habarásnál is részesítsük
elônyben az alacsonyabb
zsírtartalmú alapanyagokat,
pl. joghurtot, kefirt, tejet,
zsírszegény tejfölt,
• lisztet, keményítôt csak minimális mennyiségben használjunk sûrítésre, inkább saját anyagával vagy teljes kiôrlésû liszttel sûrítsük,
• levesbetétként használhatunk pl. a fehér lisztes tészta
helyett barna rizst, árpát, zabot, kölest,
• só helyett használjuk változatosan a zöld-, szárított
fûszereket, ecetet, hidegen sajtolt olajokat, olajos magvakat,
• a zöldségek fôzési ideje
kevés legyen, maradjanak
roppanósak.

Sárgabarack-krémleves
citromhabbal
Hozzávalók (2 személyre): 0,5 citrom leve, 250 g sárgabarack, fél
doboz gyümölcsjoghurt, 1 dl tej, 1 dl
habtejszín, fahéj, szegfûszeg.
Elkészítése: a sárgabarackot meghámozzuk, turmixba tesszük, ízesítjük,
hozzáadjuk a többi hozzávalót, turmixoljuk, lehûtjük. A habtejszínt felverjük,
és reszelt citromhéjjal szórjuk meg,
csak tálalás elôtt helyezzük a levesre.
Egy adag tápanyagtartalma:
E: 261 kcal; F: 6 g; Zs: 17 g; Szh:
20 g

Lehet ôket melegen vagy hidegen
tálalni és a legkülönbözôbb módon
felszolgálni, pl. csészében, mélytá-

Brokkolileves Bátor Tábor módra
Hozzávalók (2 személyre): 50 g
vöröshagyma, 100 g burgonya, 250 g
brokkoli, babérlevél, joghurt.

Elkészítése: meghámozzuk és feldaraboljuk a hagymát. Néhány brokkolirózsát félreteszünk, a többit egy
lábasba helyezzük az aprított hagymával, burgonyával és babérlevéllel
együtt és annyi vizet öntünk rá, hogy

ellepje. Felforraljuk, majd lassú tûzön
20 percig fôzzük. Hozzátesszük a félretett rózsákat és további 10 percig fôzzük, majd kivesszük a babérlevelet.
Kiszedjük az egész rózsákat a levesbôl egy forró tányérra. A leves több
részét pépesítjük. Hozzáadjuk a félretett brokkolirózsákat, majd óvatosan
összemelegítjük a levest. Azonnal
tálaljuk egy kis joghurttal.
Egy adag tápanyagtartalma (joghurt nélkül):
E: 82 kcal; F: 6 g; Zs: 0,3 g; Szh: 14 g
Joghurtos-kapros uborkaleves
Hozzávalók (2 személyre): 200 g
kígyóuborka, 0,5 db fokhagyma, 100 g
natúr joghurt, 20 ml fehérborecet, 20 ml
tej, 0,5 ek. tökmagolaj, 0,25 db citrom
leve, 0,5 ek. cukor (vagy annak megfelelô édesítôszer), só, fehér bors, cs.
kapor.
Elkészítése: meghámozzuk és felkockázzuk az uborkát, majd összeturmixoljuk egy fokhagymagerezddel, a
joghurttal, tejjel, fehérborecettel és a
fûszerekkel, és végül összeforraljuk.
Tálalás elôtt hozzáadjuk az olajat. A
kész uborkalevest erôsen behûtve,
friss kaporral díszítve tálaljuk.
Tápanyagtartalom:
E: 195 kcal; F: 6 g; Zs: 14 g; Szh: 9 g
Zentai Andrea
dietetikus
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