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„Baptista szociális szolgáltatók  

szakmai fejlesztése a minőségi  

szolgáltatás erősítése érdekében” 

Csak egészséges étel kerüljön az asztalra! 

 

Speciális szolgáltatás: 

 

élelmiszer-biztonsági szaktanácsadás, oktatás, 

tájékoztatás, elemzés, állapot-felmérés, 

konzultáció, engedélyeztetés jogszabályi 

előírások alapján 

A szolgáltatást nyújtó/ reprezentáló 
szakember neve és szakképzettsége: 

 

Apáti-Kiss Zsolt  
élelmiszer technológus mérnök 

telefonszáma: 

 

+36 1 466 5978 

e-mail címe: 

 

apati.zsolt@baptistasegely.hu, 

 

Szervezet neve:  

 

Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi 

Személy 

Szervezet elérhetősége: 

 

Budapest, Budafoki út 34/B. 

www.baptistasegely.hu.  

 

Az élelmiszer-biztonság teljes joggal lett az a kérdés, amelyre a mindennapi 

ember – gyakran elsősorban gyermekei érdekében – igyekszik megnyugtató 

válaszokat kapni. Ez a téma hazánkban egyre jobban az érdeklődés 

középpontjába kerül és láthatóan az Európai Unióban is elsőbbséget élvez. 

Hiszen jogos az arra vonatkozó elvárás, hogy az asztalunkra kerülő élelmiszer 

ne károsítsa, inkább szolgálja egészségünket. Különösen fontos az, hogy az 

iskolába járó gyerekek és fiatalok ellenőrzött élelmet és kiegészítőket 

fogyasszanak, de az is, hogy tisztában legyenek azzal, mi a jó és 

hasznos, és mi az, ami káros lehet, sőt, akár függőséget is 

okozhat. Az intézmények vezetőinek pedig nem 

mindegy, milyen előírásokat kell betartaniuk: 

márpedig a jogszabályok szinte folyamatosan 

változnak, azokkal csak felkészült 

szakember képes napra készen lépést 

tartani. 

mailto:apati.zsolt@baptistasegely.hu
http://www.baptistasegely.hu/
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Az élelmiszer-biztonság fontosságának általános bemutatásához kézenfekvő egy 
feltétlenül hiteles forrást felhasználnunk. Egy, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 
ajánlásai alapján készült beszámoló előre bocsátja: a lakosság jelentős részét aggasztják 
az élelmiszerekben esetlegesen található kórokozók és vegyi anyagok, beleértve a 
növényvédőszerek és állatgyógyszerek maradékait, az adalékanyagokat, az 
elszennyeződött környezet káros anyagait. Sokan az új módszerek eredményeitől 
tartanak, és fokozott aggodalommal követik például a genetikailag módosított 
élelmiszerek piacra kerülésének folyamatát. 

A világszervezet szakértői összeállították a biztonságos ételkészítés „aranyszabályait”. 
Szerintük az élelmiszerekkel közvetített megbetegedések döntő része az ételek 
helytelen, nem biztonságos módon történő elkészítésére vezethető vissza. Igaz ez a 
meleg konyháknál, éttermeknél és a magánháztartásoknál egyaránt, ám az ilyen hibák 
egy kis odafigyeléssel megelőzhetőek lennének. 

Nézzük, mire kell a legjobban odafigyelni! Az egyik legfontosabb kritérium a kifogástalan 
alapanyag és a tiszta ivóvíz követelménye, hiszen a lejárt szavatosságú, romlásnak, 
penészedésnek indult élelmiszerekben mérgező anyagok képződhetnek. A nyersanyag – 
egyes helyeken a víz és a belőle készült jégkocka is – veszélyes kórokozókat, ártalmas 
vegyi szennyeződéseket tartalmazhat. A gondos kiválasztás, alapos tisztítás, a mosás, 
hámozás csökkenti a veszélyt.  

Ugyanilyen fontos és éppen ennyire kézenfekvő a tisztaság törvénye, ugyanis az emberi 
és állati szervezetben, valamint a környezetünkben szabad szemmel nem látható 
kórokozók élnek. Ezek rákerülhetnek a kezünkre, az edényekre, a konyhai eszközökre, 
és az élelmiszerrel a szervezetünkbe jutva megbetegedést okozhatnak. 

A tálaló-melegítő konyhára, illetve rendezvényre kiszállított meleg ételt a kiszolgálás, 
felszolgálás megkezdése előtt biztonságos hőkezelésnek kell alávetni, kivéve, ha az 
ételek hőmérséklete az étel elkészítésétől a kiszolgálás, felszolgálás megkezdéséig nem 
csökkent +63 °C alá. A hűtést igénylő élelmiszereknél a hűtési lánc nem szakadhat meg. 

Az alapos sütés és főzés elpusztítja az egészségre veszélyes kórokozókat. Ehhez azonban 
szükséges, hogy az étel teljes mennyiségben felforrjon, hőmérséklete legalább 2 percre 
elérje a 75 Celsius fokot. Az erre vonatkozó figyelmeztetések különösen hangsúlyozzák, 
hogy az egész baromfi, a nagyobb darabban hőkezelt, vagy a darált húsból készülő, 
illetve göngyölt húsok belsejének alapos átforrósodása különös figyelmet igényel. A 
korábbról megmaradt ételt fogyasztás előtt mindig át kell forrósítani, 
mert a meglangyosítás, melegítés nem elegendő.  

Ejtsünk néhány szót a biztonságos hűtésről is! Ha a 
megmaradt ételt későbbre akarjuk eltenni, azt minél 
előbb be kell tenni a hűtőszekrénybe. A fagyasztott 
élelmiszereket nem szobahőmérsékleten, hanem 
hűtőben kell felengedni.  
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Ennél közismertebb szabály, hogy a részben, vagy teljesen felengedett élelmiszert újból 
már nem szabad lefagyasztani.  

Természetesen ezek amennyire fontos, éppen annyira általános szabályok, melyeket 
nem a teljesség igényével idéztünk. Ha valakinek ennél átfogóbb, részletekbe menő 
információra, tanácsra adódik szüksége akár az élelmiszer-biztonság, akár az egészséges 
táplálkozás témájában, akkor érdemes megbízható, felkészült szakember tanácsait kérni.  

Apáti-Kiss Zsolt, a baptisták családjához tartozó intézményekért és közösségekért 
dolgozó élelmiszer technológus mérnök egy ezek közül. 

 

 
 


