Ebben a cikkemben a salátákat és azok önteteit szeretném végigvenni, mert még ma
is azt tapasztalom, hogy bár hihetetlen kínálat van alapanyagokból, receptekbôl és
így a változatos és ízletes elkészítési módból, ez a gyermek-közétkeztetésben sok
esetben még sincs kellôképpen kihasználva.

Salátabörze
Élet a só+cukor+ecet dresszingen túl…
A jelenleg érvényes közétkeztetési
rendelet megalkotása során folyamatosan szempont volt, hogy a közétkeztetésnek nemcsak a gyermekek étellel,
vagy másik megközelítésben tápanyagokkal való ellátása a szerepe, hanem
az is, hogy:
— helyes étkezési kultúrát (szépen
terített asztal mellett késsel, villával való étkezés stb.),
— változatos alapanyag-ismeretet
és ételkészítési technológiát,
— és egészséges szemléletet tanítson a tápláló, ízletes és változatos táplálkozáshoz.
Ezek a szerepek talán még fontosabbak is, mint az, hogy adott napon
milyen és mennyi tápanyagot biztosítunk a gyermekek számára, már csak
azért is, mert ez a szerep nemcsak a
gyermekek felé, de a szülôk részére is
nevelô jelleggel bír. A közétkeztetésnek egy olyan mintát kellene biztosítania, aminek a követésével garantálni
lehet, hogy jól táplált, egészséges
generáció növekedhessen fel, akik
már ebben a szemléletben élô, gyakorlati tapasztalatokkal felvértezett felnôttek lehessenek. Az étlapok a szülôk
által jól látható helyen való kifüggesztésének is ez a célja, hisz ma a szülôk, ha egészségesen szeretnék táplálni gyermekeiket, akkor igen csak fel
kell vértezniük magukat, mivel a legellentmondásosabb választ találhatják
meg egy-egy étkeztetéssel kapcsolatos kérdésre a média csatornáin
keresztül.
Ha megkérdeznénk a gyermekeket,
hogy milyen salátát szoktak kapni az
óvodában vagy az iskolában, akkor
igen nagy eséllyel kapnánk azt a
választ, hogy paradicsomot, uborkát,
paprikát, fejes salátát, talán ide sorolnák még a savanyúságokat: kovászos
uborka, cékla, csalamádé, savanyú
káposzta. Arra a kérdésre pedig, hogy
és milyen öntettel kapták ezeket,
valószínûleg a tejfölös, joghurtos, só+
cukor+ecet vagy kapros, fokhagymás
lenne a válasz. Sokan talán méltatlanul
csak úgy gondolnak a salátákra, mint

egy mellékes, a fôételt kiegészítô étel,
azonban véleményem szerint a salátáknak sokkal nagyobb a jelentôségük
és sokkal több lehetôség rejlik bennük,
ha szárnyaló fantáziával közelítünk
hozzájuk.
Egy kellô odafigyeléssel összeállított étrendben a salátákkal számos
tápanyagcsoportot tudunk biztosítani
a salátákkal és önteteikkel, mint talán
elsô pillanatban gondolnánk. A fôételt
fogyaszthatóbbá, ízletesebbé, színesebbé tevô szerep mellett vagy helyett,
egy megfelelô mennyiségû, jól megkomponált saláta lehet akár elôétel,
lehet adni a leves helyett (amit sok
gyermek nem is eszik meg, mert például túlságosan forró ahhoz, hogy a rövidke étkezési idejük alatt nyugodtan el
tudják fogyasztani), lehet önmagában
fôétel, de akár desszert is, hideg vagy
meleg változataik is léteznek.
Most nézzük végig, hogy mi mindent biztosíthatunk salátáinkkal a
változatos alapanyag-választással.
Zöldségek
— alapanyag: brokkoli, paradicsom,
paprika, uborka, spárga, cukkini,
tök, padlizsán, zöldbab, zöldborsó, sütôtök, gomba, fejes saláta, rukkola, madársaláta, cékla,
burgonya, sárgarépa, fehér répa,
karalábé, fejes káposzta, vörös
káposzta, paszternák, édeskömény, csicsóka, endívia, fekete
retek, fodros kel, kínai kel, hónapos retek, jégsaláta, kelbimbó,
kelkáposzta, lilakáposzta, lilahagyma, mángold, pasztinák,
patisszon, póréhagyma, radiccio,
rebarbara, sóska, spenót, zellergumó, újhagyma, vöröshagyma,
zöldpaprika stb.
- felhasználási javaslat: zöldség
salátának, gyümölcssalátának,
levük ízesítôként, egyéb saláta
összetevôjeként.
A közétkeztetési rendeletben korosztályonként és étkeztetési formánként elôírt napi zöldség/gyümölcs
adag biztosítása érdekében (mellyel

hozzájárulunk a napi vitamin, ásványi
anyag, rost, flavonoidok stb. fedezéséhez) az önmagában adott gyümölcs-,
zöldség- vagy fôzelékféléken túl,
különféle ízletes salátákat is lehet tervezni az étlapra. Ilyenkor olyan alapanyagok is beleférhetnek a menübe,
amik önmagukban drágák lennének,
azonban egy összetett saláta részeként már nem növelik jelentôsen a költségeket. Sok esetben a gyermekek új
alapanyagokkal való megismertetése
is könnyebb, ha valamilyen, egyébként kedvelt alapanyaggal együtt kínáljuk a gyermekeknek.
Szárazhüvelyesek
— alapanyag: szárazlencse, vöröslencse, csicseriborsó, szárazbab, fehér bab, mungóbab,
kukorica, szárazborsó, fejtett
bab, vörös bab stb.
— felhasználási javaslat: fô alapanyagként, egyéb saláta összetevôjeként.
A szárazhüvelyesek kiváló rost- és
fehérjeforrások, és bár nem teljes
értékûek, mégis igen magas a fehérjetartalmuk. A legtöbb zöldséghez képest jóval magasabb az energia-,
fehérje- és szénhidráttartalmuk is.
Sokan talán idegenkednek tôlük és
salátának nem nagyon tudják elképzelni, de, ha a nyári grillezôs estékre gondolunk, akkor biztos egybôl sok ínycsiklandó babos saláta jut az eszünkbe.
Csírák
— alapanyag: brokkoli, retek, póréhagyma, mungóbab, búza stb.
— felhasználási javaslat: fô alapanyagként, egyéb saláta összetevôjeként.
A növényi csírák a téli idôszakokban, mikor kevesebb a friss zöldség/gyümölcs, már kis mennyiségben
is jó kiegészítôi lehetnek a szendvicseknek, salátáknak. Ízük lehet lágy,
markáns, pikáns és kifejezetten csípôs
is. Mivel a csírák elôállítási technológiFolytatás a 32. oldalon
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Folytatás a 31. oldalról
ája (hômérséklet, páratartalom, vízaktivitás, csíráztatási idô) a kórokozó baktériumok szaporodása számára is ideális,
mindig figyelni kell, hogy friss, hûtött terméket válasszunk, gumikesztyûvel vagy
csipesszel vegyük ki a felhasználni
kívánt mennyiséget.
Gyümölcsök:
— alapanyag: alma, ôszibarack,
sárgabarack, szilva, sárgadinynye, görögdinnye, eper, ribizli,
meggy, cseresznye, narancs,
mandarin, grépfrút, szôlô, áfonya, egres, körte, füge, málna,
nektarin, szeder stb.
— felhasználási javaslat: gyümölcssalátának, zöldség- gyümölcs salátának, levük ízesítôként, egyéb
saláta összetevôjeként.
A gyümölcsöknél szintén elmondható, hogy olyan gyümölcsök, amik
önmagukban drágák lennének, egy
gyümölcs- vagy zöldség-gyümölcs
saláta részeként az étlapra tervezhetôk, illetve könnyebben meg lehet
ismertetni az újfajta gyümölcsöket, ha
nem csak önmagában kínáljuk ôket
(és ha mégsem eszik meg, akkor sem
maradnak éhen).

fehérje- és szénhidráttartalma is. Zsiradékainak legtöbbje nagy mennyiségû
jótékony hatású egyszeresen és többszörösen telítetlen zsírt tartalmaz, mely
védô hatású a szív- és érrendszeri
megbetegedések megelôzése szempontjából. Emellett különleges ízt tud
kölcsönözni és a változatosság biztosításához is jól lehet használni ôket.
Teljes kiôrlésû gabonák:
— alapanyag: búza, durumbúza,
tönkölybúza, zab, árpa, rozs, bulgur, kuszkusz, quinoa, amarant,
köles magja, pelyhe, tésztája stb.
— felhasználási javaslat: fô alapanyagként, egyéb saláta összetevôjeként.
A közétkeztetési rendelet életbe
lépésekor sokaknak a teljes kiôrlésû
gabonák bevezetése nagy fejtörést
okozott. Egy jó alternatíva lehet, ha
egy ízletes salátát készítünk belôlük,
valamilyen színes zöldséggel, gyümölccsel érdekesebbé téve ôket.
Tejtermékek:
— alapanyag: tej, kefir, joghurt,
sajt, túró, cottage cheese, író
— felhasználási javaslat: saláták
részeként, ízesítôként.
A tej és tejtermékek megfelelôek arra,
hogy salátáink komplettek legyenek
(jelentôs fehérjetartalmúak a sajt, túró,
cottage cheese). A változatos ízvilág biztosításához készítsünk önteteket: tejbôl,
kefirbôl, joghurtból, íróból, de a különbözô sajtok is jó alternatívák lehetnek.
Húsok, halak, tojás:
— alapanyag: csirke, pulyka, marha, sertés, nyúl, ôz, tengeri hal,
tonhal, tojás stb.
— felhasználási javaslat: saláták
részeként, ízesítôként.

Olajos magvak:
— alapanyag: dióbél, fenyômag,
mák, lenmag, makadámia dió,
mandula, napraforgómag, piemonti mogyoró, pisztácia, sárgabarackmag, tökmag, szezámmag, paradió, gesztenye, földimogyoró, mogyoró, kesudió stb.
— felhasználási javaslat: ízesítôként.
Sokan talán csak úgy gondolnak az
olajos magokra, mint kerülendô élelmiszerekre, magas zsiradék- és így energiatartalmuk miatt, közétkeztetési
viszonylatban pedig talán az ára jut
eszünkbe. Azonban az olajos magvak
kiemelkedôen magas vitamintartalmúak, mellette egyeseknek magas a
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A húsok, halak, tojás, a sajt, túró,
a cottage cheese elmaradhatatlan
része a fôételnek tervezett salátának.
Itt is érdemes megemlíteni, hogy ha a
halakat nem tudjuk másként, mint
halrudacskát a gyermekekkel megetetni, akkor érdemes egy ízletes
saláta részeként megpróbálkozni
velük.
Hidegen sajtolt olajok:
— alapanyag: napraforgó, repce,
szója, kukoricacsíra, földimogyoró, kókusz, szôlômag, sáfrányos szeklice, szezámmag, tökmag, lenmag, mák, dió, sárgabarackmag, mandula, chia
mag, camelina, argán, fenyômag,
kendermag, máriatövis, olíva stb.
— felhasználási javaslat: ízesítôként.

A hidegen sajtolt olajokat a legtöbbször kifejezetten a salátaöntetek részeként szoktuk felhasználni. Ma már
nagyon sokféle olajat lehet a boltok
polcain találni, amiket, ha kellô gyakorisággal használunk, akkor nem is
mennek tönkre. Érdemes megvizsgálni, hogy mennyire változatosan teszszük ezt, és idôközönként egy-egy új
olajat ki lehet próbálni, mert mindegyiknek más az íze, a karaktere, így másmás alapanyag ízesítéséhez lesznek
jól használhatóak (természetesen beltartalmuk is más-más lesz).
Fûszerek:
— alapanyag: fokhagyma, bazsalikom, köménymag, metélôhagyma, pirospaprika, borsikafû, citromfû, kakukkfû, kapor,
koriander, lestyán, levendula,
majoránna, menta, oregánó,
petrezselyemlevél, rozmaring,
snidling, zsálya stb.
— felhasználási javaslat: ízesítôként.
A fûszerek, ezen belül is a zöld- és
szárított fûszerek jótékony használatáról, és a só és sót tartalmazó változataik csökkenésére való javaslatokról a
közétkeztetési rendelet bevezetése
óta már nagyon sokat hallhattunk. Azt
azonban fontosnak tartjuk a témában,
hogy a saláták mindenféle öntet nélkül
csak egy kis zöldfûszerrel és például
hidegen sajtolt olajjal is igen ízletesek
lehetnek.
Ízesítôk:
— alapanyag:
• ecetek: alma balsamico crema,
alma balsamico velvet, alma
balzsamecet, feketeribizli balzsamecet, körte balsamico velvet, körte balzsamecet, málna
balzsamecet, meggy balsamico, almaecet, kókuszdióecet,
rizsecet stb.
• egyéb: mustár (alma, chili, mogyoró, tökmag, mézes-mustáros
stb.), ketchup, paradicsompüré,
torma, majonéz, citrom stb.
— felhasználási javaslat: ízesítôként.
Napjainkban már a sima 10%-os,
és az almaeceten kívül nagyon sokféle különleges és ízletes ecetet
lehet kapni, amelyek tökéletes ízesítôi lehetnek ételeinknek. Felhasználás elôtt érdemes alaposan végiggondolni, hogy milyen alapanyag
van az elkészítendô ételben, milyen
fûszereket szeretnénk hozzá felhasználni, hogy az ezekhez illô ecetet
tudjuk választani a harmonikus összhatás érdekében.
Zentai Andrea dietetikus

