Csokonai Vitéz Mihály

Október

ber is,
„Már hát elérkezett a víg októ
rszer is.
Mely után sóhajtott Bakhus eze
ja körül
kád
Itt van a víg szüret, s mustos
l....”
örü
A szüretelôknek víg tábora

Ôsszel a táplálkozásunk is átalakul, a borús,
hideg idô beköszöntével jobban kívánjuk a
kalóriadúsabb, magas energiatartalmú ételeket,
finomságokat. A hideg gyümölcsleveseket, könynyed salátákat felváltják a forró krémlevesek, pörköltek, tartalmas egytálételek stb. Az ôsz bôségkosarából merítve sokféle friss, zamatos zöldség és
gyümölcs közül válogathatunk. Ezekbôl nemcsak
ízletes, de változatos, egészséges menüt állíthatunk
össze nap mint nap. Nem hiányozhat az étlapról a
dió, a gesztenye és a sütôtök, a szôlô, a körte, birs,
és a számtalan friss zöldségféle, zeller, répafélék
stb. Igaz, ma már minden elérhetô évszaktól függetlenül, de ne feledjük, hogy a friss hazai termések
mindig ízletesebbek. Akkor nézzük meg, októberi
lapszámunkban milyen témákat dolgozunk fel.

Szüret...
• Az ôsz a konferenciák, szakmai rendezvények idôszaka is. Fényképes beszámolót állítottunk össze az
élelmezésvezetôk regionális gyôri és székesfehérvári
rendezvényérôl (10., 12. oldal). Rövid beszámolót olvashatnak a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók
Szövetsége által szervezett „Megmenthetô élelmiszer”
címû konferenciáról (9. oldal). Figyelmükbe ajánlom az
Élelmezésvezetôk Országos Fórumának programját,
melyre már lehet jelentkezni akár szaklapunk weboldalán, online formában is: http://elelmezes.hu/rendezvenyeink/szakembereknek/ (4. oldal)
• A zsírok/lipidek a szénhidrátok és a fehérjék mellett az emberi szervezet fenntartásához szükséges
energiát szolgáltató tápanyagok közé tartoznak, amelyek a növényekben és az állati szövetekben egyaránt
elôfordulnak. Szerkezetük eltérô, biológiai szerepük
azonban hasonló. A zsírok fontos alkotóelemei a zsírsavak, amelyek az emberi szervezetben az energiaszükséglet biztosítása mellett a koleszterin és a foszfolipidek összetevôjeként részt vesznek a sejtmembránok felépítésében, a triglicerid összetevôjeként pedig
a zsírraktárak létrehozásában. (23—25. oldal)

• Az embereknek a baktériumokról legtöbbször
valamilyen betegség, ételfertôzés, esetleg megromlott étel jut eszébe. Holott a szervezetünkben, köztük
a tápcsatornában élô mikroorganizmusok billiónyi
mennyiségben (1014) vannak jelen. Mi, emberek nem
csupán szerencsétlen és alkalmi gazdateste vagyunk ezen baktériumoknak, ahogy régebben hittük.
Épp ellenkezôleg, születésünktôl halálunkig kiegyensúlyozott kapcsolatban élünk egy egész mikrobaközösséggel. (28—29. oldal)

• A COPD a légzôszerv tartósan fennálló betegsége. A betegség jelenleg nem gyógyítható, azonban légzésrehabilitációval, valamint a megfelelô tápláltsági állapot elérésével és megtartásával a betegek életminôsége javítható. Mit és hogyan egyen az,
aki COPD-s? (36—39. oldal)
Ságiné Thülly Klára
fôszerkesztô

ÉLELMEZÉS 2019. október

5

