Az étlaptervezés
alapfogalmai

• Adag: a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi elôírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 4. mellékletének értelmében a felsorolt ételsorelemekbôl korcsoportonként a végsô fogyasztónak, egy fôre,
egy étkezés során biztosított mennyiség. (Az 1—3 évestôl
a 15 év felettiek öt megadott korcsoportjában — életkortól
függôen — egy adag friss zöldségbôl 20—100 g, friss gyümölcsbôl 40—150 g, gyümölcslébôl, zöldséglébôl 1—3 dl,
salátából 40—150 g, savanyúságból 30—130 g, zöldségköretbôl 80—250 g, fôzelékbôl 1,5—4 dl, halból, szelethúsból 30—85 g, ragu-, tokány-, pörkölthúsból 20—70 g, levesbôl 1,5—4 dl, burgonyából 100—300 g, tészta-, rizs-,
gabonaalapú köretbôl 70—300 g, mártásból 1,0—2,5 dl,
tejbôl, ízesített tejkészítménybôl, teából 1—3 dl.)
Ha az adott étel ebbe a felsorolásba nem illeszthetô be,
akkor az ugyanezen rendelet 1. mellékletben foglalt nyersanyag-kiszabati elôírás szerinti alapanyagokat a megadott mennyiségben kell tartalmaznia. A hatályos jogszabály elérhetô: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_ doc.cgi?
docid=a1400037.emm
• Anyagkiszabási ív: ez alapján végzik az élelmezési
üzemek a napi termelést (lásd még a Nyersanyag-kiszabati ív címszót).
• Anyagkiszabás: anyagkiszabásban kell meghatározni
a heti étlapon feltüntetett ételfajtából elkészítendô adagszámot és az ehhez szükséges felhasználható élelmezési nyersanyag mennyiségét, a nyersanyagnorma figyelembevétele mellett. Készítésekor figyelembe kell venni
az élelmezési felhasználási minimumokat és élelmiszerfelhasználási javaslatokat.
• Bölcsôdei étkeztetés: az 1—3 éves gyermek étrendjének
összeállításánál arra kell törekedni, hogy változatos legyen,
az egészséges táplálkozás irányelvei érvényesüljenek az
étkezésben. Bölcsôdében — általában — két fôétkezést (reggeli és ebéd), valamint két kisétkezést (tízórai, uzsonna)
biztosítanak a gyermekek számára, mely a napi energiaszükséglet 75%-át fedezi (ez 800—950 kcal-t jelent).
• Diétás étkeztetés: a fekvôbeteg-ellátást nyújtó intézményben, személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátást, gyermekvédelmi szakellátást, illetve szociális szakosított ellátást nyújtó intézményben, valamint a
nevelési-oktatási intézményben minden, szakorvos által
igazolt diétás étkezést igénylô személy számára az állapotának megfelelô diétás étrendet kell biztosítani.
• Diétás étrend: olyan ételekbôl összeállított étrend,
amely különleges összetételére vagy az elôállítása során
alkalmazott egyedi eljárásra tekintettel olyan fogyasztók
speciális táplálkozási igényeit elégíti ki, akik számára sajátos egészségi állapotuk bizonyos anyagok ellenôrzött
mértékben történô fogyasztását teszi indokolttá.
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• Diétás konyhatechnológia (konyhatechnika): a normál konyhatechnikai mûveletek közüli válogatást jelent a
betegség miatt létrejött anyagcsere-változás és a beteg
állapota miatt.
• Édesség: minden édesipari és cukrászati termék. Az ízkialakítás céljából hozzáadott cukrot tartalmazó, jellegében
édes ízû, házi készítésû sütemények, valamint az ízkialakítás céljából hozzáadott cukrot tartalmazó, jellegében édes
ízû kekszek az édességek kategóriájába tartoznak.
• Egész napos ellátás: a közétkeztetô köteles egész napos ellátás esetén a korcsoportonkénti elôírt energiaszükséglet 100%-át napi három fô- és két kisétkezéssel fedezni.
Fekvôbeteg-gyógyintézeti étkeztetés esetén a korcsoportonkénti elôírt napi energiaszükséglet 100%-a biztosítandó,
az elôírt diéta energiatartalmát figyelembe véve.
• Élelmezési nyersanyagnorma: az a pénzösszeg, amelyet az intézmény egy fôre, egy napra nyersanyagköltségként felhasználhat. Az összeget úgy kell megállapítani,
hogy fedezze az élelmezettek táplálkozás-élettanilag meghatározott energia- és tápanyagszükségletét kielégítô
nyersanyagok fajtáját (minôségét) és mennyiségét.
• Étel: alapanyagokból, illetve feldolgozott élelmiszerekbôl
konyhatechnológiai mûveletek vagy azok részmûveletei
útján készített, vagy közvetlen fogyasztásra kész élelmiszer, beleértve az italokat és a cukrászati készítményeket
is. Továbbá a közétkeztetés keretében közvetlen fogyasztásra elôkészített és adagolt, valamint a nyersen fogyasztandó élelmiszer.
• Ételminta: közétkeztetésben, továbbá rendezvényi étkeztetés során napi 29 adag felett valamennyi ételféleségbôl
külön legalább 100 g ételmintát kell venni olyan tiszta, mikrobiológiai és kémiai szempontból megfelelô tárolóedénybe
csomagolva, amely nem okozhatja az ételminta szennyezôdését, és a tárolás során biztosítja az ételminta szennyezôdéstôl való védelmét. Az ételmintát 72 órán át 0 °C és +5 °C
közötti hômérsékletû hûtôtérben kell megôrizni. Az ételmintát a tálalás vagy étkeztetés végén kell a tárolóedénybe
vagy csomagolásba helyezni. Az ételminta jelölése tartalmazza az étel megnevezését, a mintavevô személy nevét
és a mintavétel idôpontját óra, perc pontossággal.
• Ételsor: egy étkezésen belül különbözô élelmiszernyersanyagokból elôállított, közvetlen fogyasztásra alkalmas ételek.
• Ételváltozatosság: ugyanazon nyersanyagból különbözô ételféleségek készítése.
• Étlap: az étlaptervezés eredménye, mely az élelmezési
üzem munkaterve. A helyesen összeállított étlapot egy meghatározott idôszakra (pl. két hét, négy hét), de legalább egy
hétre elôre kell elkészíteni. Az étlap elôsegíti a tervszerû
nyersanyag-felhasználást, a nyersanyagok célszerû-prakti-

kus elosztását, továbbá az ételkészítés közben keletkezô
maradékok célszerû elosztását, felhasználását is.
• Étlaptervezés: az ételek tudatos, gondos, szakszerû és
tervezô munkával történô összeválogatása étkezésenként. Általában az élelmezésvezetô, a dietetikus és a fôszakács feladata.
• Étrend: korcsoportonkénti élettani szükségletnek megfelelô energiatartalmú, összetételû és jellegû ételekbôl,
italokból összeállított ételsor.
• Fehérjekomplettálás: a nem teljes értékû fehérjéket
tartalmazó élelmi anyagok, élelmiszerek, ételek fehérjetartalmának kiegészítése, teljes értékûvé tétele (étkezésenként).
• Finompékáru: a tojással dúsított, az omlós és a leveles
tésztából készült sütôipari fehértermékek gyûjtôneve; jellegzetességük, hogy a receptúrájukban a zsiradék és a
cukor együttes mennyisége a felhasznált lisztre számítva
legalább 10%. (A finompékáru nem tartozik az édesség
definíciója alá.)
• Fôétkezés: a reggeli, az ebéd és a vacsora. A napi energia- és tápanyag-beviteli értékek teljesítendô aránya: reggeli 20%, ebéd 35%, vacsora 25%.
• Fôzelék: önálló fogásként ritkán fogyasztott, általában
húsételek kísérôjeként ismert, nagy telítôértékû, energiában szegényebb étel. Alapanyaga növények különbözô
része lehet, pl. gyökere, szára, hajtása, gumója, virága,
termése, magja. Adagja személyenként: 300 ml. A fôzelékek csoportosítása: sûrített fôzelékek (habarással, hintéssel, rántással készülô fôzelékek), sûrítés nélküli fôzelékek (angolos fôzelék, francia vagy párolt fôzelék, lengyeles fôzelék, csôbensült fôzelék).
• Fôzôkonyha: az a létesítmény, amely az étel készítéséhez és a felhasznált alapanyagokhoz szükséges raktár,
elôkészítô, fôzô- (sütô), mosogatóhelyiségekkel rendelkezik, és amelyben az ételeket a helyszínen készítik.
• Hideg étkezés: hideg élelmiszerekbôl vagy ételekbôl álló, legfeljebb meleg itallal kiegészített étkezés.
• Hozzáadott cukor: az élelmiszer jellegébôl adódóan abban természetes formában elôforduló cukrokon kívül az
ételhez vagy élelmiszerhez hozzáadott cukrok, illetve méz.
Tíz élelmezési nap átlagában a hozzáadott cukortartalom a
napi összes energiamennyiség legfeljebb 8%-át teheti ki.
• Hômérsékleti optimum: minden étel elfogyasztásának van
egy hômérsékleti optimuma, azonban a kellemes hôfok az
egyéni ízléstôl és az évszaktól is függ (pl. gyümölcsleveseket
nyáron lehûtve, télen melegen fogyasztjuk szívesen). A napi
étkezéseket különbözô hômérsékletû ételek alkossák.
• Idényjelleg: l. szezonalitás.
• Készentartás: célja az étel élvezeti értékének, tápanyagtartalmának és mikrobiológiai tisztaságának megôrzése.
• Kisétkezés: a tízórai és az uzsonna. A napi energia- és
tápanyag-beviteli értékek teljesítendô aránya tízórai esetén 10%, uzsonna esetén szintén 10%.
• Komplettálás: az egyes tápanyagok kiegészítése. A
szervezet megfelelô minôségû tápanyagellátása szempontjából a legfontosabb a fehérjekomplettálás, illetve az
esszenciális zsírsavakkal történô kiegészítés. Az étlap
összeállítását követôen az anyagkiszabás elkészítése ad
lehetôséget a komplettálásra, de az ételek elkészítése
során is van mód kiegészítésre.
• Köret: fôételhez (elsôsorban húshoz) fogyasztott mellékétel, ami kiegészíti a feltétet. Fejenként 250—300 g általában a köret adagja.
• Konyhatechnológia (ételkészítési technológia, konyhatechnika): azon mûveletek összessége, melyek segítségével nyersanyagokból (élelmianyagok, élelmiszerek) különbözô ételek, italok elôállítása történik. E mûveletek körébe tartoznak: elôkészítô, elkészítô és értékesítô eljárások.

• Leves: nagy folyadéktartalmú fûszeres étel, melyet az étkezés elején kezdô vagy második fogásként fogyasztanak, célja az étvágykeltés. Adagja általában 300 ml/fô,
erôlevesbôl 200 ml/fô. A levesek csoportosítása: híg levesek, sûrített levesek, nyáklevesek, gyümölcslevesek,
különleges levesek.
• Melegkonyha: a melegkonyha a konyhaüzem legfontosabb technológiai egysége. Feladata az elôkészített
nyersanyagok szakszerû, gazdaságos feldolgozása, az
elkészült ételek készentartása és a kiszolgálásig történô
átmeneti tárolása.
• Nyersanyag: az étel összetevôje, olyan élelmiszer,
amelynek az étel jellegéhez nem illô részeit konyhatechnológiai elôkészítô mûveletek alkalmazásával eltávolították, és fogyasztásra vagy ételkészítésre elôkészítették.
• Nyersanyag-kiszabati ív: tartalmazza egy napra vonatkozóan az étkezést igénybe vevôk életkora és száma alapján
meghatározott adagszámban elkészítendô ételek és italok
elôállításához szükséges nyersanyagok tételes, mennyiségi
felsorolását. A nyersanyag-kiszabati ívet a közétkeztetô köteles vezetni és legalább 90 napig meg kell ôrizni.
• Receptúra: egy adott étel vagy ital elkészítéséhez szükséges technológiai leírás, a meghatározott adagszámban felhasznált nyersanyagok tételes mennyiségi felsorolásával.
• Szezonalitás: a vizsgált jelenség idényjellegû (elsôsorban évszaktól függô) ingadozását jelenti. Az évszakok
változása régebben komolyabb gondot okozott, mivel
többnyire csak szezonális zöldségfélék és gyümölcsök
álltak rendelkezésre, napjainkra azonban az élelmiszeripar és a szállítási technika fejlôdése lehetôvé tette, hogy
azok ne csak szezonban szerepeljenek az étrendben. Lehetôség szerint minél elôbb szerepeltetni kell az étlapon
a szezonnak megfelelô zöldségeket, gyümölcsöket.
• Tálalókonyha (melegítôkonyha): az a létesítmény,
amelyben elsôsorban a fôzô- és befejezô konyhán készített ételeket átveszik, és fogyasztásra kiadagolják, szükség esetén biztonságos hôkezelésnek vetik alá.
• Tíz élelmezési nap: tíz egymást követô, étkezést biztosító nap.
• Változatosság: a minél változatosabban összeállított étrend nagyobb valószínûséggel fedezi valamennyi szükséges tápanyagot. Legyen az étlap változatos a fogások öszszetételében, az alapanyagban, a készítési módban, az ízben, a színben, a halmazállapotban. Továbbá legyen változatos egy étkezésen belül, egy napon belül, valamint az
egymást követô napokon és étkezéseken belül is.
• Változatossági mutató:

V=

levesekf + feltétekf + fôzelékekf + köretekf + mártásokf + tésztákf
leveseke + feltéteke + fôzelékeke + köreteke + mártásoke + tésztáke

x100,

ahol V = változatossági mutató, f = féleségek száma: a
nyersanyag és az ételkészítési technológiák kombinációját tekintve, e = elôfordulások száma
Az étrend összeállításánál biztosítani kell, hogy a változatossági mutató az egymást követô kétszer tíz élelmezési
nap melegétkezéseit tekintve ne legyen kisebb 60-nál, és
az egymást követô kétszer tíz élelmezési nap fôétkezéseiben egy ételsor csak egy alkalommal forduljon elô. Egyegy étel két héten belüli ismétlése ne forduljon elô (felnôtteknél 3—4 héten belül), míg az alapanyagok egy héten
belül ne ismétlôdjenek. Kivétel (az alapanyagban való változatosság alól): a burgonya, a nyers kerti vetemény és
zöldség, valamint a nyers, friss gyümölcs. Az utóbbiak
szezonban akár többször is adhatók naponta.
Dr. Lelovics Zsuzsanna élelmiszermérnök
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