Vajaskenyér, párizsi, egy kis kakaó, felnôtteknél egy nagy bögre tejeskávé, mellé van, hogy semmi más. Napindító étkezésünk nem mindig a legváltozatosabb és nagyon gyakran nem teljes értékû. Ráadásul az egyik legelhanyagoltabb
étkezésünk, sokszor idôhiányra panaszkodva teljesen el is marad. Pedig igazán fontos szerepei lennének!

Fôétkezés: a reggeli!
Reggeli étkezési szokásaink a világ
körül igen változatosak. Van, ahol a
klasszikus menü sült/fôtt fehérjékben
(tojásban, baconben) bôvelkedik,
máshol a péksüteményeknek van
hagyománya vagy a gyümölcsök
képezik az étrend gerincét, megint
máshol akár a reggeli leves sem idegen. De sajnos napjainkban, akárhol
is legyünk földrajzilag, általában egyre
inkább a sietség, a kapkodás, a rohanás jellemzi reggeleinket, a reggelinket. Ebbôl is következhet az a tendencia, melyet egy közelmúltbéli felmérés
közöl: egy 2014-ben pubikált hazai felmérés alapján hétköznapokon három
gyerekbôl egy reggelizés nélkül indul
el otthonról az óvodába, iskolába. Pontos adatokat felnôttek körébôl nem
találtam, de gyanítható, hogy nem
jobb a helyzet a szülôk, a dolgozó
lakosság körében sem.
Pedig a reggeli fontosságát már
több hazai kampány is többször hangsúlyozta, közülük a legnagyobb
volumenû az OÉTI (Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet)
Startolj Reggelivel programja volt. A
program 2010 szeptemberében kettôs
céllal indult: hangsúlyozni kívánta a
reggeli fontosságát és dietetikusok
által megtervezett modern, egészséges megoldásokat, fogásokat kínált.
Miért olyan fontos a reggeli, mi a
szerepe ennek a fôétkezésnek?
• Ahogy az összes étkezésünk, ez
is energiafedezeti szereppel bír.
A reggeli viszont ebbôl a szempontból azért különösen fontos,
mert egy relatíve hosszú éjszakai éhezés után juttatjuk vele
tápanyagokhoz szervezetünket,
hiszen szervezetünk éjszaka is
dolgozik, energia-felhasználásunk folyamatos. (Klasszikus
párhuzam, hogy az autó sem
indul üzemanyag nélkül.)
• A helyes összetételû reggeli javítja
a kognitív funkciókat, a memóriát,
a koncentrációt, csökkenti a feszültséget, szorongást, esetleges
agresszív megnyilvánulásokat.
• Mind a reggeli elhagyása, mind az
étkezések alacsony száma össze38
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függésbe hozható a gyermekkori
elhízással (hazánkban körülbelül
minden 5. gyermek túlsúlyos vagy
elhízott!).
• Nem szabad elfeledkeznünk az
étkezés szociális szerepérôl sem:
a reggeli egy lehetôség, hogy
végiggondoljuk a napunkat, átbeszéljük a gyermekek napirendjét
vagy csak együtt legyünk és saját,
szülôi, pedagógusi példánkon
keresztül befolyásoljuk a gyermekek étkezését.

esetében napi 2000 kcal energia-bevitellel számolva akár 400
kcal is lehet.)
- Tartalmaz: (lehetôleg cukormentes vagy alacsony hozzáadott cukor tartalmú) folyadékot
(pl. cukrozatlan gyümölcsteát,
vizet, citromos vizet stb.); lassan
felszívódó szénhidrátként teljes
kiôrlésû gabonát (pl. teljes kiôrlésû pékáru, zabpehely, cukrozatlan gabonapehely); (idény)zöldséget; és nem utolsósorban komplett, teljes értékû fehérjeforrást is
(soványabb jellegû húsok, halak,
tejtermékek, tojás).
Reggeli elsô étkezésünk nem ideális, ha a gyorsabban felszívódó szénhidrátok dominálnak benne, mivel
ezek csak rövid idôre biztosítanak
energiát. Ezek (reggeliben elôforduló)
legfôbb forrásai:

Persze a szülô úgy érezheti, nyugodt
lehet, hiszen a gyermekek jó része részt
vesz a közétkeztetésben, így majd eszik
az oviban, iskolában. Viszont az óvodai,
iskolai „reggeli” biztos, hogy idôpontját
tekintve még ideális? Biztos, hogy megfelelô az összetétele?
Ehhez tudnunk kell, mik az elvárások egy ideális reggelivel szemben:
- Rendszeres, sohasem marad el!
- Ideális idôpontja (ahogy elnevezése sugallja is) reggel van,
általában 7—8 óra körül, de
lehetôség szerint az ébredést
követô 1 órán belül, viszonylag
fix idôpontban.
- Energiaszükségletünk körülbelül
20%-át fedezi. (Ez egy átlagos
testalkatú, 1800 kcal energiaigényû hölgy esetén körülbelül 350 kcal, egy kisiskolás —
7—10 éves — korú gyermek

• A hozzáadott cukor (fehér, barna,
nád-), méz, stb., így ezeket csak
mérsékelt mennyiségben használjuk reggel (ha elhagyni sehogy
sem tudjuk, mennyiségét fokozatosan csökkentsük, pl. 3 kiskanál
méz helyett már csak kettôt kanalazzunk, vagy használjunk mérsékelt mennyiségben természetes,
energiamentes cukorpótlót).
• Cukrozott, finomított gabonapelyhek, reggelizôpelyhek (sokszor
kimondottan gyermekekre pozícionálva!), instant italporok (pl.
kakaópor): mind a hozzáadott
cukor bôséges biztosítói.
• Gyümölcsök,
gyümölcslevek,
gyümölcskészítmények: közülük
cukrozott változatot reggel ne
válasszunk, és a natúr változatok
is csak kiegészítsék étkezésünket,
önállóan nem ideális reggelik.
• Tej, joghurt, kefir. Rájuk is igaz az
alábbi szabály: cukormentes
vagy alacsony cukortartalmú
képviselôik kiegészíthetik étkezéseinket, de egy pohár joghurt
vagy egy nagy bögre tejeskávé
önmagában még nem reggeli.
Ha a fenti szempontokat szem elôtt
tartva értékeljük a közétkeztetés kere-

teit, lehetôségeit, alkalmas-e az ténylegesen a reggeliztetés feladatára?

elôbbi élelmiszercsoportot éppen
itt sikerül biztosítani.

- Fôleg az iskolában, ahol rendszerint csak az elsô szünetben jön el
az étkezés ideje, de az óvodában
is, korán érkezô gyerekek esetében túl sok idô telik el a reggeli
felkelés és az elsô étkezés között,
bôven több mint az ideális 1 óra.
- A hazai, közétkeztetésre vonatkozó 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet értelmében napi 3x-i étkeztetés esetén az étkeztetô 1 fô- és 2
kisétkezést hivatott biztosítani,
azaz a közoktatási-köznevelési
intézményekben az elsô étkezés,
amit kapnak a gyermekek, a
tízórai és nem a reggeli. A rendelet
ugyan leírja, hogy „4. § (2) Állati
eredetû fehérjeforrást minden
fôétkezésnek, bölcsôdei étkeztetés esetén az egyik kisétkezésnek
is tartalmaznia kell”, de ahogy
látjuk, az óvodai-iskolai elsô étkezés nem minôsül fôétkezésnek
és itt már nem elvárás a fehérjével
való komplettálás.
- Ugyan a közétkeztetésben megjelentek a teljes kiôrlésû termékek,
korlátozásra került az összesített
cukorfelhasználás, de korántsem
törvényszerû, hogy például az

Mit tehetünk?
Megoldási lehetôségek
Ha a gyermek korán kel és az iskolai,
óvodai étkezés 1—1,5 órával vagy még
többel az ébredés után esik, akkor mindenképpen javasolt, hogy otthon reggelizzen. Igaz ez a szülôre, a dolgozóra is,
ha eddig csak a munkahelyen étkezett,
de az így késôre tolódott.
Ha eddig az idôhiány volt az
ok, néhány étkezést (is)
elôsegítô trükk:
• Ha idôt teremtve, példát mutatva
a szülô is étkezik.
• Ha már este kigondoljuk a másnapi menüt, megterítünk, esetleg
bekeverjük a másnapi reggelinek
valót (pl. cukormentes, rostos
gofrira is juthat így idô).
• Ha már a bevásárlás során elôre
gondolkozunk (otthoni menütervezés), az egészséges reggelinek nem lehet akadálya az alapanyaghiány.
• Az alapanyagok egy részét (akár
a közétkeztetésben is) elô lehet
készíteni, tisztítani, darabolni,
stb. (Pl. zöldségek esetén, jól
záródó dobozban tárolva).

Persze mivel a legtöbb óvodai intézményben az az íratlan szokás, hogy
ami hivatalosan tízórai kisétkezés, azt a
gyakorlatban reggelire fogyasztják el a
gyerkôcök, viszonylag korán, és tízóraira
a szülôk által vitt zöldséget, gyümölcsöt
eszik meg, ilyenkor könnyen „duplázódhat” az étkezés. Így a szülônek javasolt
az otthoni „elsô reggelit” összehangolni
az óvodai menüvel, ami ételcsoport a
fenti felsorolásból éppen abból hiányzik,
azt biztosítani a reggeliben, mérsékelt
adagokban gondolkozva.
Folytatás a 40. oldalon
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Folytatás a 39. oldalról
A közétkeztetés részérôl pedig,
amennyiben megoldható, kigazdálkodható, a reggeli legyen „igazi” reggeli, minél kevesebb hozzáadott cukorral, minél rostosabb, minél kevésbé feldolgozott (puffasztott, pelyhesített)
gabonakínálattal, lehetôleg teljes
értékû, állati eredetû fehérjével, zöldséggel.
A megvalósításhoz a továbbiakban
néhány recepttel szeretnék hozzájárulni.
Szardíniás-tojásos szendvics
(7—14 éves korosztály, 1 adag)
Hozzávalók: 40 g olívás konzerv
szardínia, 1 tojás, 60 g rozskenyér, 80 g
paradicsom, citromlé, rozmaring.
Elkészítése: a halat olajával együtt
egy nagyobb tálba tesszük (a konzerv
általában sót is tartalmaz, így ügyel-

lisztet, elkeverjük, ha sûrû a massza,
kevés vízzel lazíthatunk rajta. Egy nagy
serpenyôben felhevítjük az olajat, és a
masszából egy evôkanállal egy-egy
kupacot teszünk bele, amely kissé elterül. Mindkét oldalán néhány perc alatt
aranyszínûre sütjük. A joghurtot a fahéjjal, a mézzel és a darált dióval kikeverjük,
ez lehet az öntet a lepényekre.
E: 404,4 kcal; F: 17,4 g; Zs: 18,5 g;
Szh: 39,8 g
Sárgarépás-sajtos
melegszendvics
(7—14 éves korosztály, 1 adag)
Hozzávalók: 50 g sárgarépa, 40 g
joghurt, 5 g majonéz, 3 g olívaolaj, fél
gerezd fokhagyma, + só, bors, petrezselyemzöld, 60 g teljes kiôrlésû
kenyér, 40 g Pannónia sajt.

jünk rá, hogy a plusz só hozzáadását
kerüljük!). A tojásokat keményre fôzzük. A sárgáját és a fûszereket a halhoz adva turmixoljuk, krémesítjük. A
krémet rozskenyérre kenjük, majd a
kockázott fôtt tojásfehérjével megszórjuk. Paradicsommal vagy más idényzöldséggel kínáljuk.
E: 356 kcal; F: 20 g; Zs: 14 g;
Szh: 35,6 g
Túrólepényke
fahéjas-diós joghurttal
(7—14 éves korosztály, 1 adag)
Hozzávalók: 40 g tehéntúró (félzsíros), ½ tojás, 40 g liszt (ajánlottan zabvagy teljes kiôrlésû), szükség szerint
kevés víz, 5 g cukor (vagy 8 g eritrit), +
citrom reszelt héja, 5 ml napraforgóolaj a sütéshez, 40 ml krémesebb joghurt (3,5%), 10 g darált dió, fél kávéskanál fahéj, 1 kávéskanál (3 g) méz.
Elkészítése: a túrót kikeverjük a
cukorral/helyettesítôvel, a reszelt citromhéjjal és a tojással. Hozzáadjuk a
40

2016. november ÉLELMEZÉS

Elkészítése: a sárgarépát lereszeljük, majd a felhevített olívaolajon pár percig pároljuk. A joghurtot a majonézzel, a
fûszerekkel kikeverjük, majd mikor már
kissé kihûlt a répa, összekeverjük ôket
(majonézbôl bátran használható „házi”
változat is, mely nagy tételben akár
költséghatékonyabb is lehet). A joghurtos répát a kenyérre halmozzuk, és a sajtot ráfektetve melegszendvicset készítünk belôle. (Ha erre nincs lehetôség,
hidegen is megállja a helyét).
E: 344,8 kcal; F: 19,8 g; Zs: 14,8 g;
Szh: 32,4 g

sa, a rostok mennyisége pedig töredéke a „házi” keveréknek.
E: 367,8 kcal; F: 11,9 g; Zs: 13,1 g;
Szh: 43,3 g
Rántotta muffin
(4—14 év, 1 adag)
Hozzávalók: 2 db tojás, 8 g sajt
(edami), 8 g gépsonka, 2 csipet oregánó, 1 db Kornspitz kifli, 70 g vajretek.
Elkészítése: a tojásokat felverve
összekeverjük a kockázott sonkával
és a reszelt sajttal, oregánóval ízesítjük. Muffinformába öntjük, és 15 percig sütjük, 180 fokon. Kornspitzel és
idényzöldséggel tálaljuk.
E: 323,1 kcal; F: 20,2 g; Zs: 13,4 g;
Szh: 28,3 g
Fûszeres téli tea
(korosztálytól függetlenül)
Hozzávalók: 500 ml víz, 1 db alma,
2—3 rúd fahéj, kb. 10 szem szegfûszeg,
1 teafilter.

Müzlis joghurt
(7—14 éves korosztály, 1 adag)
Hozzávalók: 20 g zabpehely, 20 g
árpapehely, 10 g natúr kukoricapehely
(corn flakes), 5 g durvára tört dió, 5 g
kókuszreszelék, 5 g mazsola vagy
aszalt vörös áfonya, 150 ml joghurt, 1
kiskanál (3 g) méz.
Elkészítése: a szilárd alapanyagokat összekeverjük, összerázzuk, akár
elôre is. Szükség esetén enyhén ízesített joghurtban kínáljuk, de az édesítés
el is hagyható! Méz helyett az ízesítésre reszelt alma is használható. Ez az
összeállítás jól helyettesítheti a bolti
gabonapelyheket, amelyekben a hozzáadott cukor mennyisége sokszoro-

Elkészítése: az almát feldaraboljuk,
majd egy tálba tesszük a fahéjjal, a
szegfûszeggel. A vízzel leöntve felforraljuk a keveréket. Amikor már forró,
pár percre a teafiltert is beletesszük. A
filtert kivéve langyosra hûtjük a folyadékot, de a többi ízesítôt eközben benne hagyjuk.
Schlaffer-Szilágyi Nóra dietetikus

