
  

 

 

 

 

ÉTKEZTETÉS 

 
Munkahelyi bölcsődei étkeztetés 

Segédanyag 

 

 
 

2021 



2 

 

 

 

 
 

     
 

 
A gyermekekről a képeket a szülők engedélyével Hajdu Tímea készítette, 

 Herceghalmon a Csodapatak Családi Bölcsődéiben. 



3 

 

 „2017-től kötelező önkormányzati feladat a bölcsődei ellátás 

elérhetőségének biztosítása minden olyan településen, ahol 40-nél több 3 

éven aluli gyermek él vagy legalább 5 gyermek esetében jelentkezik erre 

igény.”  (1) 

A bölcsődei ellátás típusai utóbbi az években, finanszírozási, 

támogatási, szabályozási környezetváltozások hatására színesedtek. A 

három év alatti gyermekeket fogadó intézmények, a korábban 

monopolhelyzetű, önkormányzati fenntartású, klasszikus bölcsődei 

típus mellett megjelentek a mini-, a családi-, és a munkahelyi 

bölcsődei ellátási formák, a napközbeni gyermekfelügyelet és az 

alternatív napközbeni ellátás is. 

„A munkahelyi bölcsőde olyan bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltatás, 

melyet a foglalkozató tart fenn elsősorban a nála keresőtevékenységet 

folytató személyek gyermekei részére. Az ellátható gyermekek száma 

egy munkahelyi bölcsődei csoportban legfeljebb 8 fő lehet.  A 

munkahelyi bölcsőde sajátos nevelési igényű gyermekek számára is 

nyújtható ellátás. A munkahelyi bölcsőde 20 hetes kortól 3 éves korig 

fogadja a gyermekeket, sajátos nevelési igényű gyermekek annak az 

évnek augusztus 31-éig vehetik igénybe az ellátást, amelyben a 6. 

életévüket betöltik. 

A munkahelyi bölcsődében a gyermekek napi gondozási ideje legalább 

4, de legfeljebb 12 óra lehet. A sajátos nevelési igényű gyermek, napi 

gondozási ideje 4 óránál kevesebb is lehet.”(3) 

 

A 37/2014 (IV.30.) EMMI rendelet pontos előírásokat tartalmaz az 1-

3 éves korúak intézményi étkezetésére, de annak alkalmazását 

kötelező jelleggel a mini bölcsődék, és a klasszikus bölcsődék 

számára írja elő. Ajánlás szinten viszont javasolt a jogszabály 

iránymutatásait követnie azoknak is, akik bölcsődei szolgáltatást 

nyújtanak, azaz a munkahelyi bölcsődéknek és a családi 

bölcsődéknek.  

 Jelen segédlet a munkahelyi bölcsődék számára ad 

javaslatokat az élelmezés biztosításához. 
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Étkeztetés a munkahelyi bölcsődében 

Általános szabályok  

A munkahelyi bölcsődében a korszerű csecsemő- és kisgyermek 

táplálási elveket kell figyelembe venni úgy, hogy a táplálék:  

 mennyiségileg elegendő és minőségileg helyes összetételű;  

 biztonságos, a higiénés követelményeknek megfelelő;  

 megfelelő konyhatechnikai eljárásokkal elkészített és 

élvezhető legyen.  

Az élelmezés ezen belül a meleg étel biztosítása megoldható a 

fenntartó által üzemeltetett főzőkonyháról, kiszállítással vagy olyan 

főzőkonyhától vásárolt meleg étellel, amely a korosztályi 

előírások figyelembevételével készült. Amennyiben ezek a 

lehetőségek nem biztosíthatók, abban az esetben a főétkezést (ebéd) a 

szülő biztosítja jól zárható dobozban, névvel, dátummal ellátva, 

melyet a felhasználásig külön erre a célra kijelölt hűtőszekrényben 

tárolnak a melegítő konyhán. Fogyasztás előtt az otthonról vagy a 

főzőkonyháról kiszállított ételt szükség szerint melegítik és tálalják a 

gyermekek számára. Bárhonnan hozott ételt másnapig eltenni tilos. A 

három hideg étkezést (reggeli, tízórai, uzsonna) minden esetben a 

munkahelyi bölcsőde szerzi be és biztosítja. Saját főzőkonyha estében 

az étrendet élelmezésvezető állítja össze és felügyeli az ételek, az 

étlap elkészítését.  

Amennyiben a munkahelyi bölcsődében nincs saját főző konyha, 

melegítő-tálaló konyhát kell kialakítani. A melegítő konyhán belül 

tálaló-mosogató biztosítása, valamint külön ételhulladék tároló 

kialakítása szükséges. A melegítő konyhán az ételekhez só, illetve 

cukor nem adható. Ha az étkezéseket közétkeztető biztosítja, akkor a 

teljes felelősség az élelmezésért őt terheli.  
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Amennyiben a szülők biztosítják az étkezést, úgy a felelősség az 

ételek minőségéért, szavatosságáért, összetételéért a szülőé. (3) 

 

                                                         

Forrás: Saját szerkesztés, 2021 
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Az 1-3 éves gyermekek jellemzői 

A bölcsődés korúak fejlődésének specialitásai megkívánják, hogy a 

konyhaüzem a bölcsődei élelmezéssel kapcsolatos feladatait az 

étlaptervezéstől a tálalásig, elkülönítve kezelje a többi korcsoport 

étkeztetésétől. 

Ebben az életkorban a fejlődés - növekedés üteme nagymértékű, így 

kiemelten fontos a megfelelő minőségű és mennyiségű energia-és 

tápanyagigény, valamint a kielégítő vitamin ásványanyag biztosítása. 

A tápanyagok közül a fehérjéknek (gyermekkorban esszenciális 

aminosavaknak), az ásvány anyagok közül a kalciumnak és a vasnak 

van kiemelt szerepe.  

A bölcsődés korosztályra jellemző az emésztő-, és az immunrendszer 

éretlensége, ami miatt fogékonyabbak az emésztőrendszert érintő 

fertőzéses megbetegségekre. Jellemzően ezek az állapotok hányással 

és hasmenéssel járnak, melyek beavatkozás nélkül, rendkívül hamar a 

gyermek kiszáradásához vezethetnek. Emiatt fontos, hogy az 

élelmezés folyamatában maximálisan betartsuk az élelmiszerhigiéniai 

szabályokat, hogy elkerüljük az ételfertőzéses, ételmérgezéses esetek 

előfordulását. (részletesebben az Élelmiszer-higiéniai előírások 

fejezetben) Az emésztőrendszer éretlensége miatt javasolt, könnyen 

emészthető és kímélő fűszerezésű ételeket kínálni a bölcsődéseknek.  

A gyermekek testtömegkilogrammra vonatkoztatott energiaigényük 

viszonylag magas, ellenben a gyomorkapacitásuk alacsony, ezért az 

étrend összeállításakor javasolt azokat az ételeket választani, 

amelyeknek kisebb térfogatában több hasznos tápanyag található. A 

teljes napi tápanyagigényt célszerű többszöri étkezések formájában 

elosztani Ez napi minimum öt étkezést jelent: reggeli-tízórai-ebéd-

uzsonna-vacsora. A munkahelyi bölcsőde a vacsora kivételével 

mindegyiket biztosítja. 
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1-3 éves kor a szokások kialakulásának időszaka is. Tekintve, hogy a 

gyermek a hétköznapi tápanyagszükségletének napi 75 %-át a 

bölcsődéből kapja, kiemelt felelőssége van a szolgáltatónak az 

egészséges táplálkozás szempontjainak követésében, hiszen fontos, 

hogy milyen példát mutatunk, milyen mintát közvetítünk. Az 

egészséges életmódra nevelés alapozza meg a felnőttkori civilizációs 

betegségek kialakulásának megelőzését. 

A bölcsődébe 6 hónapos kortól 3 éves korig járnak a gyermekek. 

Étrendileg, e tartományon belül, a fokozatosság elvét követve javasolt 

az étkezést három részre tagolni: csecsemők 1 éves korig, tipegő 1,5 

éves korig, majd 3 éves korig a kisdedek. 

 

   Csecsemők táplálkozása 

Az élet első hónapjában a gyermek igényeit csak az anyatej elégíti ki 

optimálisan. Az anyatej nemcsak összetételében, hanem 

kalóriatartalmában is biztosítja a fejlődés táplálék-élettani feltételeit. 

Az anyatejes táplálásnak köszönhetően bizonyos betegségek ritkábban 

alakulnak ki az élet későbbi szakaszaiban (cukorbetegség, bizonyos 

allergiás megbetegedések), és az is kimutatható, hogy a szoptatott 

csecsemők fejlődése is optimálisabb. (2) 

A csecsemő munkahelyi bölcsődébe kerülése előtt javasolt, a 

szolgáltatást nyújtónak  a szülővel egyeztetni arról, hogy a gyermek 

hozzátáplálása hol tart? Milyen ételeket vezetett már be? Milyen 

ételeket nem? Kap-e még anyatejet? Használnak-e tápszert? Mi az, 

amit nagyon nem fogadott el a gyermek? stb.. 
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A munkahelyi bölcsőde, a csecsemőkorú gyermek étkeztetésekor 

kizárólag azokat az ételeket kínálja, melyek otthon már bevezetésre 

kerültek.  

Fontos, hogy a szülő és a szolgáltatást nyújtó közötti folyamatos 

legyen a kapcsolattartás: ha a szülő új ételt vezet be, és az a 

gyermeknek is tetszik, akkor érdemes a bölcsődében is étlapra 

tervezni. Új ételek bevezetésével a szolgáltatásnak nem javasolt 

próbálkoznia. 

Ha a gyermek tápszert kap, akkor azt a szülőtől kell kérni. A tápszert a 

gyermek adataival el kell látni, felhasználni csak neki lehet, 

biztonságos tárolásáról gondoskodni kell. 

Általánosan a csecsemők natív (természetes) tejet és tojásfehérjét, 

tartalmazó ételeket nem kapnak. Ebédre a főzelékeket egyharmad-

kétharmad arányban burgonyával sűrítjük. A főzelékbe komplettálás 

(kiegészítés) céljából valamilyen állati eredetű fehérje kerül, ami 

lehet: főtt, darált csirkemell, főtt, tört tojássárgája, főtt darált 

csirkemáj, főtt darált szálkamentes halfilé. Puffasztó hatású 

főzelékféléket nem adunk. (pl.: karfiol, káposzta, bab, lencse) 

Reggelire kefir, joghurt vagy túró gyümölccsel és gabonapehellyel 

(pl.: zab-, rizspehely stb.), tízóraira gyümölcspürét, uzsonnára pedig 

gabonapehellyel elkevert gyümölcs- vagy zöldségpüréket adhatunk. 

(lásd csecsemős étrend) 

A csecsemők hozzátáplálásában útmutatást ad az EMMI által 2019-

ben kiadott szakmai irányelve az egészséges csecsemő táplálásáról. 

 

„A csecsemőételek készítésére és a csecsemők táplálására szolgáló 

edényzetet más ételek főzésére és tárolására használni nem szabad, 

ezeket egymástól és a többi eszköztől elkülönítetten kell mosogatni és 

tárolni. Minden csecsemőnek külön étkészletet, kanalat és 

cumisüveget kell biztosítani. A cumisüveget és a cumit naponta ki kell 

főzni 10 percen át forrásban lévő vízben. Csecsemőnek csak frissen 



9 

 

készített étel, tápszer, ill. felbontás után azonnal felhasználásra kerülő 

bébiétel adható.”(3).  

Csecsemős étrend (6 hótól 1 éves korig) Bölcsődében 

Étkezés Étel 
Javasolt 

nyersanyagok 

Nem 

javasoltak 

Reggeli 

Tápszer 
VAGY 

Házi 

gyümölcsjoghurt 

Gabona 

barack, alma, 

körte, meggy, 

banán 

savanyított 

tejtermékek 

(joghurt, kefir) 

Citrusfélék, 

Aprómagvas

ak, Olajos 

magvak, 

SZÍNTEJ, 

Tojásfehérje 
Tízórai 

Gyümölcspüré, 

max. kétféle 

gyümölcsből 

barack/ alma/ 

körte, meggy/ 

banán 

Ebéd 

Főtt, darált 

csirkemell és  

- Burgonyával 

sűrített 

főzelékpüré 

tejmentesen 

tápszerrel 

VAGY: 

- Gyümölcsmártás 

(tejmentesen) főtt 

tört burgonyával 

tök, brokkoli, 

sárgarépa, 

cukkíni, sütőtök, 

gesztenye, 

burgonya, 

zöldbab, zeller, 

sóska, paraj,  

tejföl, joghurt, 

kefir, sajt 

Puffasztó 

hatású 

zöldségfélék  

tejszín, 

tésztafélék, 

olajos 

magvak, 

aprómagvas 

gyümölcsök 

       Uzsonna Megegyezhet az reggelivel. 

Forrás: Saját szerkesztés, 2021 
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Tipegő (1 és 1,5 éves korcsoport) 

A fokozatosság elvét követve, egy éves kortól bevezetésre 

kerülhet a tej és a tojásfehérje is az étrendbe. Ebédre még 

megmaradunk a főzelékeknél, de már a burgonyával történő 

sűrítést elhagyhatjuk, melyeket elsősorban habarással javasolt 

sűríteni. A puffasztó hatású zöldségeket továbbra sem 

célszerű betervezni az étrendbe. Feltétek színesedhetnek a 

ragukkal, darált húsos ételekkel, sós felfújtakkal. Tésztákat, 

süteményeket, gabonaköreteket, levest ebben az időszakban 

  még nem ajánlott étlapra tervezni. A hidegétkezések (reggeli 

és az uzsonna) esetében pedig már a klasszikus bölcsődei 

étrendet követjük. (lásd tipegős étrend) 

 

Tipegős étrend (1 évtől 1,5 éves korig) 

Étkezés Étel 
Javasolt 

nyersanyagok 

Nem 

javasoltak 

Reggeli A fogazattól 

függően 

megegyezik a 

NORMÁL 

étrenddel 

    

Tízórai A fogazattól 

függően 

megegyezik a 

NORMÁL 

étrenddel 

pl.: barack/ alma/ 

körte, meggy/ 

banán, ezek 

kombinációi 
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Tipegős étrend (1 évtől 1,5 éves korig) 

Étkezés Étel 
Javasolt 

nyersanyagok 

Nem 

javasoltak 

Ebéd Mindig főzeléket 

vagy mártást adunk 

állati eredetű 

fehérjeforrással 

komplettálva 

- A tej és a 

tojásfehérje 

bevezetésre 

kerülhetnek. 

-pl.: tök, brokkoli, 

sárgarépa, 

cukkíni, sütőtök, 

gesztenye, 

burgonya, 

zöldbab, zeller, 

sóska, paraj,  

 

Uzsonna A fogazattól 

függően megegyezik 

a NORMÁL 

étrenddel 

 

    

Forrás: Saját szerkesztés, 2021 

Kisded (1,5 éves kortól 3 éves korig) 

Tulajdonképpen a klasszikus bölcsődei étrend a gyermek másfél éves 

korától ajánlott. 

A tejtermékekre vonatkozó ajánlás szerint az 1-3 éves korosztály 

számára 2,8 %-os vagy 3,6 %-os zsírtartalmú tejet kell biztosítani. Az 

italként kínált tej cukrozása nem megengedett.  

Tejföl és tejszín kizárólag ételkészítéshez használható fel. Az ízesített 

tejkészítmények további cukrozása nem megengedett.  
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Édesség önállóan ebédként nem adható, étkezésként kizárólag a 

legalább 1/3 rész gyümölcsöt vagy 1/3 rész tejet vagy tejterméket 

tartalmazó édesség adható. 

Folyadékpótlásra az ivóvízen kívül ásványvíz vagy világosra főzött 

(1,5 l vízhez 1 tea filter vagy 2 gramm teafű) és az előírásoknak 

megfelelően ízesített (adagonként 0-5 g cukor) tea adható. Egy 

kockacukor 5 g súlyú. 

 

Naponta biztosítanunk kell továbbá: 

 3 adag zöldséget- ide nem értve a burgonyát- vagy 

gyümölcsöt, ezekből legalább egy adagot nyers formában.        

 
 két adag gabona alapú élelmiszert, melyből ajánlott, ha 

legalább kétnaponta egy adag teljes kiőrlésű gabonából 

készített.  

 a tej mennyisége 0,4dl/fő tej vagy ennek megfelelő 

mennyiségű kalciumtartalmú tejtermék, amely leggyakrabban 

joghurt, sajt, túró, kefir (100 ml tej Ca tartalma: 120 mg, ez 

összesen 480 mg Ca-ot jelent)   

 ételkészítéshez csak jódozott sót használunk, amelynek 

mennyisége lehetőség szerint 1,5 g/gyermek/napi adagot ne 

lépje túl. 
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A gyermekétkeztetésben kerülendő élelmiszerek, 

élelmiszercsoportok 

 ételpor, leveskocka, sót tartalmazó ételízesítő; 

 30 %-nál magasabb zsírtartalmú hús;  

 23 % feletti zsírtartalmú húskészítmény; 

 koffeintartalmú ital, a tea, illetve a kakaó kivételével, 

 energiaital 

 alkoholt tartalmazó élelmiszert, 

 szénsavas vagy cukrozott üdítő, szörp; 

 hozzáadott cukrot tartalmazó vagy 50 % alatti 

gyümölcstartalmú gyümölcslevek; 

 sertés, baromfi zsír;  

 kókusz- és pálmazsírt sütéshez, főzéshez 

 édesítőszer – (Kivétel, ha olyan diétára szorul a gyermek.) 

 12 %-nál magasabb zsírtartalmú tejföl 

 hal, levesben 

 olajos magvakat egészben 

 bő zsiradékban (olaj, zsír) sült étel 

 bölcsődés korúaknak a belsőségek közül a csirkemáj, -szív –

zúza javasolt. 
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Napi négyszeri étkezést biztosítása 

     A reggeli a hideg-, és főétkezés. 

  

Alapja kenyér vagy pékáru, amiből javasolt kétnaponta egyszer teljes 

kiőrlésűt tervezni, melyre feltét vagy házi szendvicskrém kerül. A 

feltét lehet például felvágott, főtt tojás; sajt szelet; a szendvicskrémet 

készíthetünk például húsból, halból, túróból, tojásból, sajtból és 

zöldségekből. A szendvics mellé adhatunk valamilyen idénynek 

megfelelő zöldségfélét, salátát. (pl.: nyáron inkább paradicsomot, 

paprikát, télen céklát, savanyú káposztát, lila hagymát, stb.)  

Reggeli folyadék lehet a tej, tejes folyadék vagy a világosra főzött tea.  

 

   A tízórai a hideg és kisétkezés.  

A gyermekeket gyümölccsel, gyümölcslével kínálunk. A gyümölcs 

jellege idénynek megfelelően változik. 
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   Az ebéd a meleg-, és főétkezés.  

Minden esetben komplettálva kell adni. Javasolt bölcsődében hetente 

kétszer-háromszor főzelékfélét tervezni az étlapra, melyre valamiyen 

állati eredetű (hús, hal, tejtermék, tojás, máj) feltét kerül. A 

nyersanyagok és a konyhatechnológiai eljárások széles alkalmazásával 

tesszük változatossá az ebédeket (pl: sütőtök, cékla, karalábé, 

brokkoli, kukorica, sűrített főzelékek, rakott, csőben sült ételek,(párolt 

zöldség gratin mártással), sós felfújtak stb.) A főzelékek készítésekor 

előnyben részesítjük a tejes - tejfölös habarást a rántással szemben. A 

gabonafélék közül a közkedvelt rizs mellett bevezethetők az étrendbe 

az alternatív gabonafélék is, például a bulgur, a köles, a kuszkusz. 

Étlaptervezésnél figyeljünk az ízek és a színek harmóniájára. 

Lehetőség szerint ne tervezzünk egymás utáni napokon hasonló 

jellegű nyersanyagokat - például puffasztó hatású karfiolt, brokkolit, 

vagy egymás utáni két nap rakott ételt.  

A munkahelyi bölcsődei étkezés során is, előnyben részesítjük az 

alacsony zsírtartalmú termékeket (tejterméket, margarint), valamint a 

zsírszegény konyhatechnológiai változatokat. Például a főzést, 

sütőben történő sütést, habarást. A cukor felhasználását ajánlott a 

minimálisra csökkenteni, ezért ételeiket egyáltalán nem, vagy csak 

csekély mértékben cukrozzuk.  

Javasolt kerülni az ételek túlzott sózását, valamint az erős, csípős 

fűszerek, füstölt termékek használatát. A fogyasztásra kész 

élelmiszerek közül inkább válasszuk a kevésbé sózottakat, 
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fűszereseket és azokat, melyek adalékanyagot, tartósítószert, 

mesterséges édesítőszert nem tartalmaznak. Az ételek elkészítéséhez 

sokféle zöldfűszernövényt használunk. (majoránna, babérlevél, 

kakukkfű, rozmaring, bazsalikom, tárkony stb.)  

 

A húsfélék közül elsősorban a csirke- és pulykahús, a szálkamentes 

tengeri hal, valamit a sertéskaraj vagy sertéscomb alkalmazása 

ajánlott. 

A kisgyermekek kéthetente egyszer húsos levest kapnak, ami mellé 

másodiknak tésztaféle, édesség kerül, mely egyharmad részben tejet, 

tejterméket vagy gyümölcsöt tartalmaz. 

Bőzsiradékban (olaj, zsír) sült ételt a bölcsődések nem kapnak. Ez 

egyaránt vonatkozik a zöldségekre (pl.: rántott cukkíni, sült burgonya) 

a húsokra (rántott hús) is. 

 

Az étkezés befejezéseként általában idényszerű gyümölcsöt kínálunk. 

 
 

Az ebédkor minden esetben folyadékként csak tiszta vízzel kínáljuk a 

gyermekeket. 
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  Az uzsonna a hideg és kisétkezés.  

Jellegét tekintve hasonló szempontok érvényesülnek, mint a 

reggelinél, azzal a különbséggel, hogy nem szükséges 

komplettálnunk. 

Egyszer – egyszer mézes vagy lekváros kenyeret is adhatunk. 

Változatosabbá tehetjük az étrendet, uzsonnára adott házi készítésű 

gyümölcs - vagy zöldségsalátákkal, gyümölcsös zabpehellyel vagy 

házi gyümölcsjoghurtokkal is. 

 

Diétás étkezés 

A bölcsődének minden, szakorvos által igazolt diétás  étkezést igénylő 

gyermek számára az állapotának megfelelő diétás étrendet kell 

biztosítania. Az alábbi szakképesítésű orvostól kiállított diétás 

igazolás fogadható el: 

a) Endokrinológia és anyagcsere-betegségek ráépített 

szakképesítéssel rendelkező szakorvos, 

b) Gasztroenterológia alap szakképesítéssel rendelkező szakorvos, 

c) Diabetológiai szakorvosi licenccel rendelkező szakorvos, 



18 

 

d) Allergológia és klinikai immunológia ráépített szakképesítéssel 

rendelkező szakorvos;(4) 

Táplálékallergia és intolerancia esetén a diétás étkezés biztosítását 

kizárólag 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. 

mellékletében felsorolt allergiát vagy intoleranciát okozó anyagok és 

termékek vonatkozásában kell alkalmazni.(4) 

A diétás étlapot kizárólag dietetikus állíthat össze. A diétás 

élelmiszereket elkülönítve tároljuk a többi nyersanyagtól, valamint az 

ételkészítéshez felhasznált eszközöket, edényeket meg kell jelölni, 

azokat más célra nem használhatják. A diétás gyermekek diétáztatása 

kiemelt figyelmet igényel, mind a konyha, mind a kisgyermeknevelő, 

szolgáltatást nyújtó, mind a szülő részéről.  

Fontos a pontos tájékoztatás a gyermek aktuális állapotáról, fontos a 

rendszeres kommunikáció (Otthon mit eszik? Mit szeret? Mit szoktak 

adni? Mi vált be?) 

Tiszteletben kell tartani a vallási vagy nemzetiségi okokból fakadó 

étkezési szokásokat is. 

 A diétás étrend összeállításánál a változatossági mutatóra, valamint a 

naponta biztosítandó élelmiszerekre, élelmiszercsoportokra vonatkozó 

rendeleti előírásokat a diétát igénylő személy állapotának és a rá 

vonatkozó diéta típusának megfelelően kell betartani. 

Ha a fenntartó főzőkonyháján nem biztosítottak a diétás ételek 

előállításához szükséges személyi, tárgyi, műszaki feltételek, a 

fenntartó azt más – ilyen feltételekkel rendelkező – közétkeztetőtől is 

megrendelheti, illetve a szülő is behozhatja. 
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Diétánként javasolt külön eszközök 

 Tárolódobozok (hűtőbe és a száraz áruk részére is) 

 Fakanalak 

 Főzőedények vagy lábasok 

 Kenőkés, villa, kanál 2-2-2 db (a konyhára hideg étel 

készítéséhez, kóstoláshoz stb.) 

 Vágókés 

 Pohár 2db (pl.: teás, növényi ital) 

 Üvegkancsó (0,25 l) 2 db (folyadékok tálalásához) 

 Tálalódobozok az uzsonnához, reggelihez 2-2 db 

 Az ebédtálaláshoz üvegtál vagy edény 2 db (feltét, köret) 

 Szedőkanál tálaláshoz 2db  

 Vágódeszka 2 db 

 Serpenyő  

 Tálalóedények: porcelán mélytányér, lapos tányér, kis 

tányér, müzlis tálka, rozsdamentes gyermekkanál, ami a 

normál étrendet fogyasztók tálalóedényeitől jól 

megkülönböztethető. 

 Tálca 

 Kisméretű tepsi 

Tálalás - Étkezés 

A nyugodt, jó hangulatú étkezés az egészséges életmód alakulásának 

fontos feltétele, a szociális kapcsolatok alakulásának fontos színtere. 

A gyermekek táplálása is mindig az életkori sajátosságaiknak és 

egyéni igényeiknek megfelelően történjen. A napirend tegye lehetővé, 

hogy minden gyermek nyugodt körülmények között étkezhessen. Az 

étkezés előkészítésében, a terítésben, a tálalásban a gyermek korának 

megfelelően részt vehet, ha ehhez kedvet érez. Ha a csecsemőt ölben 

eteti az ellátást nyújtó személy, a gyermek keze, karja szabadon 
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mozoghasson. Fekve etetni, itatni soha nem szabad a gyermeket. A 

nagyobb gyermekek már kis csoportokban ülhetnek az asztalhoz, ha 

már egyedül le tudnak ülni, illetve fel tudnak állni és az ételadagjuk 

nagy részét önállóan el tudják fogyasztani.  

Új ételek, ízek bevezetésénél először mindig csak egy kanálnyi 

kóstolót kapjon a gyermek, csak akkor adjon a felnőtt többet az 

ételből, ha a gyermek szívesen fogadja azt. Minden gyermeknek 

megfelelő méretű terítéke legyen. (3) 

 

         

                                   Tálalás reggelihez és ebédhez       

Élelmezéshigiéniai előírások 

Általános szabályok  

Az elkészült ételt 2 órán belül el kell fogyasztani, a meleg ételt 

tálalásig legalább 63°C hőmérsékleten kell tárolni. A hőmérséklet 

ellenőrzésére maghőmérő használata ajánlott. Közétkeztetést végző 

konyháról történő ételszállítás vagy egyadagos kiszerelésben történő 

ételszállítás esetén a tálalás előtti hőkezelést nem szabad a szállító 

edényben végezni, az ételt az átvétel után a szállítóedényből azonnal 

saját edénybe kell átönteni, tálalás előtt a forralásnak megfelelő 

hőmérsékletűre átforrósítani. A szállításnál be kell tartani a vonatkozó 

jogszabályi előírásokat. (3) 
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A mosogatás szabályai 

A mosogatáshoz legalább kétmedencés, hideg-melegvizes mosogató 

szükséges. A medencéket minden használat után fertőtleníteni kell.  

A főző- és a tálalóedények mosogatását két fázisban, az alábbiak 

szerint kell végezni:  

I. fázis: zsíroldás és fertőtlenítés kombinált hatású szerrel,  

II.  fázis: öblítés, folyó vízzel.  

III. Az edényeket csepegtetőtálcán kell elszárítani, törölgetni tilos.  

Gépi mosogatás esetén 60°C-on kell a mosogatást végezni az erre a 

célra engedélyezett szerekkel. Mosogatógép alkalmazása esetén is 

szükséges a kétmedencés mosogató biztosítása. Az ételmaradékok 

részére a konyhán belül zárt, fedővel ellátott gyűjtőedényt kell 

biztosítani. Ennek folyamatos ürítéséről, rendszeres tisztításáról és 

fertőtlenítéséről gondoskodni kell. (3) 

 

Takarítás szabályai 

Takarítást végezni csak engedéllyel és friss biztonsági adatlappal 

rendelkező szerekkel lehet! 

A takarításhoz, a konyhai munkavégzéshez használt ruhától eltérő 

színű köpeny használata kötelező! 

Tárolásuk élelmiszerektől elkülönítve, zárható helyiségben vagy 

szekrényben, a gyermekek által el nem érhető helyen történhet. 

Minden megfelelő flakonon rajta kell, legyen a felirat, ami tartalmazza 

a szavatossági idejét, és a feltöltés dátumát valamint, hogy mit 

tartalmaz és a veszélyességi fokát! 

 

Személyi higiéniai előírások  

 A konyha munkavégzés, járványügyi szempontból kiemelt 

munkakörnek minősül, így az ott dolgozónak előzetes és 

időszakos (éves) munkaköri és személyi higiénés 

alkalmassági vizsgálaton kell részt vennie. Konyhán 
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kizárólag érvényes egészségügyi kiskönyvvel lehet munkát 

végezni.  

 Az ételkészítéssel foglalkozó személynek a főzés 

megkezdésétől a tálalás befejezéséig javasolt védőruhát, 

védőcipőt és tiszta hajvédőt kell viselnie.  

 A munka kezdetekor és közben is minden olyan esetben, 

amikor a kéz szennyeződhetett, kezet kell mosnia/ 

fertőtlenítenie. A mosdóhoz szappant (folyékony is lehet), 

körömkefét és tiszta törülközőt, valamit a gyermekek által el 

nem érhető helyen kézfertőtlenítőt kell kihelyezni.  

 Élelmiszerrel végzett munka közben a dolgozó ne viseljen 

ékszert, órát, műkörmöt, körömlakkot!  

 Étkezni csak az arra kijelölt étkezőrészen lehet.  

 Konyhában csak a konyhatechnológiához tartozó tárgyak, 

anyagok tárolhatók.  

 A konyhai dolgozó élelmiszer közelében ne érintse a haját, 

szemét, orrát, fülét.  

 Ha konyhán bármilyen baleset vagy sérülés történik, azt 

jelenteni kell a vezetőnek, a sérültet a megfelelő 

elsősegélyben kell részesíteni! Sérülten, betegen a konyhán 

dolgozni nem megengedett, ezért betegség tüneteit észleli 

magán, azt azonnal jelentse vezetőjének, és ne folytassa a 

munkát.  

 Ha a dolgozó, az élelmiszerek biztonságára nézve bármilyen 

veszélyt észlel, azonnal jelentse a vezetőjének! 

 A konyhára belépő külsős személyeket (ellenőrző 

személyeket, karbantartókat), tiszta, védőruhával, 

hajhálóval, lábzsákkal kell ellátni. 
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Összegezve láthatjuk, hogy gyermekeink étkeztetése mennyire fontos, 

hiszen a gyermekkorban kialakult étkezési szokások az egész életükre 

hatással vannak. Helyes étkezési ritmus és ízlés és minta 

kialakításával minimálisra csökkenthetjük a felnőttkori táplálkozással 

kapcsolatos betegségek kialakulásának kockázatát. 

A kiadvány segítséget nyújt a munkahelyi bölcsődékben a megfelelő 

élelmezési feladatok ellátásához. 

A javaslatok felhasználásával élelmezésük jó színvonalon, a 

gyermekek élettani szükségleteinek, és az egészséges, korszerű 

táplálkozás követelményeinek megfelelően biztosítható. 

 

        

 

Felhasznált irodalom 

1. Infotablo_2019_13_bolcsodek 

ttps://www.parlament.hu/documents/10181/1789589/Infotablo_2019

_13_bolcsodek.pdf/6c70df27-67fc-76f5-e5c0-4a9dd81f684e 

2. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szakmai irányelve az 

egészséges csecsemő (0–12 hónapos) táplálásáról  

 

http://www.hbcs.hu/uploads/jogszabaly/2981/fajlok/EMMI_szakmai

_iranyelve_%20csecsemo.pdf 

3. Munkahelyi bölcsőde Tájékoztató 

https://macske.hu/wp-content/uploads/2019/03/macske.hu-

munkahelyi-bolcsode-tajekoztato.pdf 

4. 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó 

táplálkozás-egészségügyi előírásairól 

https://www.parlament.hu/documents/10181/1789589/Infotablo_2019_13_bolcsodek.pdf/6c70df27-67fc-76f5-e5c0-4a9dd81f684e
https://www.parlament.hu/documents/10181/1789589/Infotablo_2019_13_bolcsodek.pdf/6c70df27-67fc-76f5-e5c0-4a9dd81f684e
https://macske.hu/wp-content/uploads/2019/03/macske.hu-munkahelyi-bolcsode-tajekoztato.pdf
https://macske.hu/wp-content/uploads/2019/03/macske.hu-munkahelyi-bolcsode-tajekoztato.pdf
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