
 
Ásotthalmi Bedő Albert Alapítvány 
6783 Ásotthalom, Kiss Ferenc krt. 76. 
 

 

 

 

 
EFOP-1.8.5.-17 

Ásotthalmi gasztrotúra őseink 
hagyatékától a reformkonyháig 

 

 

EFOP-1.8.5.-17-00366 

 

 

ÁSOTTHALMI GASZTROTÚRA ŐSEINK HAGYATÉKÁTÓL, A REFORMKONYHÁIG 

CÍMŰ 

MENŐ MENZÁK AZ ISKOLÁBAN – EGÉSZSÉGES ÉTKEZÉST ÉS ÉLETSTÍLUST 

NÉPSZERŰSÍTŐ PROGRAMOK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakmai beszámoló 

 

EFOP-1.8.5-17-2017-00366 

 

Beszámolási időszak: 2018.04.01. - 2019. 09.30. 

 

 

 

 

 

 



 
Ásotthalmi Bedő Albert Alapítvány 
6783 Ásotthalom, Kiss Ferenc krt. 76. 
 

 

 

 

 
EFOP-1.8.5.-17 

Ásotthalmi gasztrotúra őseink 
hagyatékától a reformkonyháig 

 

 

 

 

4. KÖZVETLENÜL AZ ÉTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES 

ESZKÖZFEJLESZTÉS AZ EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS, ILL. AZ 

ÉTKEZÉSI KULTÚRA FEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN 

 

4a) Az étkezéshez szükséges edényzet beszerzése 

 

2018 októberében beszereztük az eszközök nagy részét, melyek állományba-

vételi bizonylatait elkészítettük. 

Az utolsó időszak folyamán még beszereztük a betervezett, még hiányzó 

eszközöket, melyek állományba-vételi bizonylatait is elkészítettük. 

Az iskola igencsak híján volt az olyan edényeknek, melyekkel iskolai 

rendezvényeken lehetne gasztronómiai tevékenységet végezni. 

Az „ipari méretek” félretétele mellett, igazából valami „nagycsaládias” jellegben 

igyekeztünk gondolkodni, hogy egy-egy osztályszintű vagy osztályok közötti 

gasztronómiai rendezvényen, tevékenységen mire lenne szükségünk. Fontos volt, 

hogy benti konyhában gondolkodjunk, nem a szabadtéri jellegben. 

Mindenképpen Inox lábasokat szerettünk volna, ezért is került kiválasztásra és 

beszerzésre a fenti szempontok alapján  egy 2,5 literes és egy 6 literes fazék, 

valamint egy 1,9, 2,5, 3,5 literes lábos. 
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4b) Az étkezéshez kapcsolódó bútorzat, vagy eszközök fejlesztése 

Az előző pontban megfogalmazottak alapján kerültek beszerzésre olyan 

eszközök, amelyek a beltéri, osztályszintű vagy osztályok közötti egészségbarát 

gasztronómiai rendezvényen, tevékenységen hasznosak lennének. Így aztán 

beszereztünk egy-egy turmixgépet, gyümölcsprést és mixert, keverőtálakat, 

vágólapokat, szűrőket, mércés vödröket, hámozáshoz eszközöket, saláta csipeszt, 

melyek az elkészítés során hasznosak és szükségesek. A tálalást segítené egy 

egészségrendezvényen is, a négy gyümölcstartó állvány. 

A beltéri, relatív kisebb tanulói rendezvényeken túl az eszközbeszerzést egy 

nagyobb iskolai szintű és kültéri rendezvény megtartásának megvalósítása is 

motiválta, kiegészülve azzal, hogy ennek a nagyobb volumennek azért legyen 

mire leülnie és mivel étkeznie. 

Ez utóbbi célt szolgálta az igencsak hiányos és gyorsan kopó, fogyó eszközök 

beszerzése, melyek a hétköznapokban is jelentős mértékben szolgálatra foghatók 

és hasznosíthatók lesznek, illetve azok is. Ezért került sor a nagyobb mennyiségű 

tányér, pohár, bögre, evőeszköz, tálca beszerzésére. 

A kültéri rendezvény esetében számolni kell egy esővédett hellyel, mely egyben 

árnyékot is ad a melegben. Ezt a célt szolgálta a sátor megvásárlása, illetve a 

hidegebb, sötétebb idő esetére a teraszfűtő, világító eszköz. 

A kinti főzéshez elengedhetetlen volt bográcsok, a hozzá szükséges állványzat, és 

tálalási eszközök és persze az univerzális gázégők megléte is. Ilyenkor azért 

persze le is kell valahová ülni, amihez be lettek szerezve az asztalok terítőnek 

való anyaggal egyetemben, a sörpadok és a székek is. 
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A minden étkezés utáni szalvéta használatra is gondoltunk, mely apróság, de nagy 

számú ember esetében igen komoly tétel tud lenni. 

 

Ásotthalom, 2020. 06.19. 
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