
 

 Has, alkoss, gyarapíts / Zöld étkezés 1. – melléklet 
 

1. melléklet 

 

Melyik szó társítható a ZÖLD színhez? 

melegség 

megújulás 

éretlenség/tapasztalatlanság 

remény 

szeretet 

derű/boldogság 

béke 

tavasz 

harmónia 

hideg 

fejlődés 

gyógyítás 

Föld 

termékenység 

természet 

tisztaság 

egészséges étkezés 

erő/életerő 

környezettudatosság 

tél/elmúlás 

egyensúly 
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2. melléklet 

Feladatlap - tanulói példány 

 

 

1. Zöld étteremben évszakfüggő a/az………………………….. 

2. Zöld étteremben a mosdó ……………………….. kézmosóval van felszerelve. 

3. Alkalmazottait az ……………………. bánásmód elve alapján választja ki. 

4. Figyelembe veszi az alkalmazottak ……………… idejét. 

5. Az irodában célszerű a papírmentes munkavégzés és……………. használata. 

6. ……………………. munkatér és ……………. berendezés beszerzése. 

7. Zöld ……………… használata. 

8. Ismeretterjesztés, hogy a vendégek is megismerhessék a környezettudatos működés és 

…………………. táplálkozás témáit. 

9. Kedves, ……………………………. közeg. 

10. ……………………. esetén együttműködni – jó, rossz tapasztalatokat megosztani, 

hogy tanuljanak belőle. 

 

 

ALAPANYAGOK          EGÉSZSÉGES          EGYENLŐ   

      ÉTEL/ITALLAP          ÉTKEZÉSI        JÓ HANGULATÚ  

KÖRNYEZETBARÁT           ÖKO IRODASZEREK      PANASZ        

ÚJRATÖLTHETŐ 
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Feladatlap 

 

tanári példány 

 

 

1. Zöld étteremben évszakfüggő a/az étel/itallap 

2. Zöld étteremben a mosdó újratölthető kézmosóval van felszerelve. 

3. Alkalmazottait az egyenlő bánásmód elve alapján választja ki. 

4. Figyelembe veszi az alkalmazottak étkezési idejét. 

5. Az irodában célszerű a papírmentes munkavégzés és öko irodaszerek használata. 

6. Környezetbarát munkatér és környezetbarát berendezés beszerzése. 

7. Zöld alapanyagok használata. 

8. Ismeretterjesztés, hogy a vendégek is megismerhessék a környezettudatos működés és 

egészséges táplálkozás témáit. 

9. Kedves, jó hangulatú közeg. 

10. Panasz esetén együttműködni – jó, rossz tapasztalatokat megosztani, hogy tanuljanak 

belőle. 
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3. melléklet 
 

Feladatlap – tanulói példány 

Hol tároljuk?  

Élelmiszerek:  élelmiszerek, melyek felbontást követően hűtést igényelnek, 

élelmiszerek, melyek nem igényelnek komoly hűtést, 

felvágottak, gyümölcsök, halak, húsok, italok, maradékok, mustár, 

tejtermékek, tojás, vaj, zöldségek 

 

Hűtőszekrény  Élelmiszerek 

 

Középső polc 

5° 

 

 

Alsó polc 

10° 

 

 

Alsó fiók 

2° 

 

Ajtópolc  

10-15° 

 

 

 

Eltarthatóság: 

Élelmiszerek: alma, articsóka, bab, banán, borsó, brokkoli, burgonya, cékla citrusfélék, 

cukkini, friss gyógynövények, gomba, karfiol, kelkáposzta, káposzta, kukorica, 

őszibarack, paradicsom, póréhagyma, rebarbara, salátalevelek, sárgarépa, spárga, 

spenót, tavaszi zöldségek, tök, uborka, vöröshagyma, zeller, zöldbab  

 

 1–3 nap 3–5 nap 5 napnál több 

Szobahőmérséklet    

Hűtő felső polc    

Hűtőzacskó    

Száraz hűvös hely    
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Feladatlap  

tanári példány  

Hol tároljuk? 

 

Hűtőszekrény Élelmiszerek 

 

Középső/felső polc 

5° 
élelmiszerek, melyek felbontást követően hűtést igényelnek 

 

tojás, tejtermékek, felvágottak, sütemények, maradékok 

 

Alsó polc 

10° 
 

zöldségek, gyümölcsök 

Alsó fiók 

2° 
halak, húsok 

Ajtópolc  

10-15° 
 

élelmiszerek, melyek nem igényelnek komoly hűtést 

mustár, vaj, italok 

 

 

 

Eltarthatóság 

 

 1–3 nap 3–5 nap 5 napnál több 

Szobahőmérséklet paradicsom alma, őszibarack tök, citrusfélék, 

banán 

Hűtő felső polc cukkini, gomba, 

borsó, spárga 

brokkoli, tavaszi 

zöldségek, 

kukorica, bab 

sárgarépa, 

póréhagyma, 

uborka, karfiol, 

káposzta, zeller,  

Hűtőzacskó friss 

gyógynövények, 

spenót 

salátalevelek, 

kelkáposzta, 

zöldbab, rebarbara 

 

Száraz hűvös hely   vöröshagyma, 

burgonya, cékla, 

articsóka, 

 


