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Adalékok a,s élel,ne,sési s,solgálatve,setők rés!Zére 

A hadtápkonf erencia befejeződött. A konferencián meg
jelent bajtársak igen sokat tanultak, általános képet nyertek az 
anyagi szolgálat új rendszeréről s ezzel kapcsolatosan felelős-
ségeikről, kötelességeikről. ~ 

A hadtápkonferencián minden alkalommal rámutattak az 
egyéni felelősségre, a szakmai tudás fontosságára, s arra, hogy 
a jó hadtápszolgálatnak óramü pontossággal kell működnie, 
mert máskülönbeR eredményeket nem lehet elérni. 

Sokan a bajtársak közüt megrettentek az elébük táruló 
hatalmas feladatoktól, s bizonytalan érzésekkel hagyták el a 
konferencia helyét. 

Hogyan tudom én megoldani ezeket a hatalmas feladato 
kat? Honnan merítem én a szakszolgálatom elvégzéséhez szük
séges tudásomat? - kérdezték sokan önmaguktól ... 

Jelen soraimmal, valamint az ezután rendszeresen meg
jelenő cikkeimmel az élelmezési szakszolgálatban működő baj
társaimnak akarok segítséget nyujtani, hogy szakmailag tovább
képezzék magukat, illetve amit még nem tudnak, a Hadtápszo~
gálat útján megtanulhassák. Nem sok újat fogok nyujtani, azon
ban igyekszem rendszerbe foglalni mindazt, amit az élelmezési 
szolgálatban működőknek tudniok kell. 

A Szovjetúnió nagy Vezére Sztálin mondotta, hogy 
.. a hadműveletek kimenetele a csapatoknak lőszerrel, hadfelsze
léssel és élelmezéssel teljes mértékben és idejében való el1Iá
tásától függ". 

De elég-e, hogyha megvan az élelmiszer? em elég baj
társak! Az élelmiszert raktározni kell, vigyázni kell, hogy meg 
ne romoljon, jól, ízletesen kell elkészíteni, hogy a harcos az élet 
fenntartásához szükséges tápanyagokat jóízűen vegye magához. 

Hogy valaki a Szolgálati Szabályzat I. R. 23. §-ában fel
sorolt kötelmeit teljes mértékben elláthassa, ahhoz szükséges, 
hogy ismerje az élelmiszereket, az azokkal kapcsolatos művele
teket, az ember életműködését, a konyhatechnikát, stb. stb. 

Nemcsak neki kell azonban mindezeket megtanulnia és 
elsajátítania, hanem alárendeltjeit, különösképen a szakácsait 
Allandóan oktatnia kell· ezekre a tudományokra. 

Az élelmezési szolgálatot csak szívvel lehet elvégezni. 
Aki nem szereti az élelmiszereket. az azokka 1 történő művelete
ket, az soha nem lesz jó élelmezőtiszt. 

Ebben a szakmában szívvel-lélekkel kell dolgozni. Enni
valónak mindennap kell lenni, még a legválságosabb időben is. 
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Végei' kell vetni annak a nézetnek, hogy az élelmezési 
szolálatot vezetőknek azokat a honvéd egyéneket vezényeljük, 
akik csapatszolgálatra alkatuknál, fellépésüknél fogva alkalmat
] anok, akik piszkosak és rendetlenek. 

Az élelmezési szolgálat teljes embert kíván, mert legne
hezebb az összes szakszolgálat közül. 

Jelen kis tanulmányomat, valamint a megindítani kívánt 
cikksorozatomat az alábbiak szerint fogom a bajtársak rendel 
kezésére bocsátani: 

Foglalkozni óhajtok az élelmezés elméletével, a tápanya
gokkal és a kalóriával. 

Megismertetem a bajtársakal a vegytani és anyagisme
reti alapfogalmakkal, amelyek az élelmezési szakszolgálatban 
nélkülözhetetlenek. 

Betekintést adok a táplálkozás folyamatába, ismertetem 
a konyhatechnikai eljárásokat és a legegyszerííbb recepteket, 
amelyek általánosak. 

Részletesen foglalkozom az élelmiszer ismerettel, az étlap 
szerkesztéssel, a béke és háborús élelmezési kérdésekkel. 

Altalános tájékoztatót adok a tartósítási eljárásokról. 
Adatokkal szolgálok a konyhafelszerelési cikk-szükségletről, és 
általános támpontot adok a konyha tisztogatásáról. 

Végül ki fogok térni a honvédség élelmezésével kapcso-
latos · elszámolásokra és egyéb kérdésekre. 

Tehát tanulmányom felöleli: 
J. az élelmezési elméletét, a tápanyagokat és a kalóriát. 
2. a vegytani (kémiai) és anyagismereti alapfogalmakat, 
3. a táplálkozás folyamatát, 
4. a konyhatechnik(;l.i eljárásokat és a recepteket, 
5. az élelmiszerismereteket, 
6J az étlapszerkesztést, 
7. a béke és a háborús élelmezést, 
8. a konyhafelszerelést és lisztántartást , 
9. a tartósítási eljárásokat, 

l 0. az elszámolást. 

t. Az élelmezés elmélete, tápanyagok, kalória. 

Az élő emberi, és általában az áEati szervezetnek mí.íkö
déséhez energiára van szüksége. Ezt a7, energiát bizonyos anya
goknak a szervezetben való elég·eté.<:e szolgáltatja. Minden élő 
szervezet energiát fogyaszt és eni::rgiát termel, hogy éljen és 
működjön . 
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Az élet nem más, mint Lassú égési folyamat. Ez a 
lassú égési folyamat lényegében azonos az égés ... ,,tűz" köz-

. ismert fogalmával, mert alapjában véve oxtgén-felvétel, azaz 
oxidáció. Alapvetően csak abban különbözik a köznapi értelem
ben vett égési folyamattól, hogy míg az égésnél az oxidáció, azaz 
az oxigén-felvétel hirtelen, gyorsan történik, addig a szervezet
ben végbemenő égési folyamatoknál ez az oxidációs folyamat 
lassabban történik. Végeredményben mind a kettő hőtermeléssel 
és égési termékek előállításával (produkciójával) jár. 

A szervezetben végbemenő égési folyamatokhoz szükséges 
anyagot a táplálékkal visszük a szervezetbe. 

Az emberi szervezet - a víz és egyéb ásványi anyagok 
meJlett - lényegében három szerves anyagcsoportból épül fel : 

a) a fehérjékből, 
b) a zsírokból, 
e) a szénhidrátokból. 
Az emberi szervezet kb. 65% vizet, 20% fehérjét, 10% 

zsírt, 1 % szénhidrátot, 4 % ásványi anyagot tartalmaz. 
A táplálkozásunk célja egyrészt, hogy a szervezet el

használódott anyagait pótoljuk, másrészt az életfolyamatokho.z 
szükséges energiát ételeink útján a szervezetünk rendelkezésére 
bocsássuk. 

A fehérjéket, zsírokat és a szénhidrátokat, valamint az 
ásványi sókat a szervezet építőköveinek szoktuk nevezni. 

Tápanyagok. . 

A fehérjék, a zsírok és a szénhidrátok tápanyagok, mert 
ezeket az anyagokat a szervezet már közvetlenül tudj a haszno
sitaní, ezek tehát a szervezetet közvetlenül táplálják. E táp
anyagok azonban tisztán nem fordulnak elő, hanem más anya
gokhoz kötve, más anyagokba foglalva, mint élelmtanyagok 
fordulnak elő. A kereskedelmi forgalomba kerülő „élelmi anya
gokat'' élelmiszereknek nevezzük. 

/' Élelmiszerek. 

Az élelmiszereket két nagy csoportba szoktuk osztani: 
a) energiát adó tápanyagokat és 
b) védőtápanyagokat tartalmazó élelmiszerekre. 

, Bles határt vonni a két csoport között azonban természe-
tesen nem lehet, hiszen több élelmiszerünk kisebb nagyobb 
mennyiségbe1i egyaránt tartalmaz energiát adó vagy védőanya
got tartalmazó tápanyagot is. 
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Ezeknek aránya azonba11 mégis megszabja az élelmisze
rek jellegét. A szervezet ugyanis a maga energiaszükségletének 
fedezésére több anyagot képes elégetni, gyakorlati fontossággal . -
azonban csak a fehérjék, zsírok és szénhidrátok bírnak. 

Az energiát szolgáltató tápanyagok közül kalórikus szem
pontból legnagyobb jelentőségűek a zsírok, amelyeknek l gr-j a 
9.3 kalóriát képvisel. 

A fehérjék és a szénhidrátok kalórikus értéke gyakorlati
lag egyenlő a 4.1 kalóriával ( 1 gr). 

Hőérték, anyagérték, élvezeti érték. 

Táplálkozás szempontjából hőértékük csak a szénhidrá
toknak, zsíroknak és fehérjéknek van, mert ezek a szervezetben 
elégve hőt fejlesztenek ki. 

Vannak azonban olyan anyagok is, amelyeket a szervezet 
szintén eléget, azonban ezek hőt nem termelnek, de mégis fel
tétlenül szükségesek az egészséges élet fenntartásához , annak 
ellenére, hogy hőértékük nincsen. 

Ezeket az anyagokat nevezzük mi védő tápanyagoknak. 
Ide tartoznak: a vttamtnok, az ásványi sók, a hormonok, és a 
termentumok ( az úgynevezett biokatalizátorok). Ezek részben 
növényi eredetűek (vitaminok), részben pedig maga a szerve
zet termeli ki (hormonok, fermentumok). 

Az 'ásványi sók, a vitaminok és a víz csak anyagértékiik
kel járulnak hozzá a szervezet létfenntartásához, az életműkö
désünk 'folyamán elhasznált anyagok pótlásához. 

A fehérjék, mivel az élet fenntartásához nélkülözhetet
lenül szükségesek, hőérték mellett anyagértéket is jelentenek 
számunkra. 

Az elfogyasztott táplálékok után a szervezet jóllakottsá
got érez, amit a táplálék telítőértéke szab mef 

Az ember az egyébként önfenntartást celzó táplálkozást, 
az éhségérzet által kifejlesztett élvezettel köti össze. A tápanya
gok élvezeti értékét az elkészítés különböző módjai, az alkalma
zott fűszerek adják meg. 

A honvédségnél történő főzés egyik legfontosabb célkitű
zése legyen az élelmiszerek ízes és tetszefős ételekké való elké
szítése, ami növeli az élelem élvezeti értékét. 

A táplálkozásunkban tehát három fő tényező szerepel: 
a) a hőérték, 
b) az anyagérték, 
e) az élvezeti érték. 



.. 

Kalória. 

Kalória az a hőmennyi ség, amely I kg 14.5 C fokú víz 
hőmérsékletét 1 C fokkal emeli, azaz 15.5 C fokra. 

A kalória (jele K) a hőmennyiség mérésére szolgál. 
Az energiát adó erőforrás nagyságát, melyet a szervezel 

a táplálékból merít, kalóriával mérjük, s ezzel tulajdonképen 
az élelmi anyagok lzőértékét fejezzük ki. 

A táplálkozástanban a kilogramm kalóriát használjuk fel 
az élelmiszerek hőértékének me jelöléséhez. 

Valamely tápanyag 1 kg-jának elégetésekor fejlődő hő
mennyiség az illető tápan yag égési hője . Ez az égési hő pon
tosan kifejezi az illető tápanyag l kg-jában foglalt kémiai 
rnergia mennyiségét. J\ szervezd lrnlória szükséglete általában 
a munka, és az életkor függvén ye. 

Közepes testi munka végzésénél egy kb. 70 kg-os test-
súlyú felnőtt ember energia szükséglete kb. napi 3000 K. · 

Ez általában így oszlik meg: 
fehérj e 110 gr . 
zsír 60 gr . 
szénhidrát 500 gr 

450 K 
550 K 

2.000 K 

összesen: 3.000 K 
Mint a fenti kis összeállítás is mutatja, a szervezet fő 

energiaforrásai: a fehérjék, a zsírok és szénhidrátok. 

Anyagátalakító képesség. · 

Az élő szervezet egyik alapvető tulajdonsága: az anyag· 
átalakító képessége. 

J\z élő szervezetünk a környezetbéíl anyagokat - tárlá 
lékokat - tud felvenni s azokat saját testében, tesit alkotó
részeivé alakítja át, majd lebontja azokat PS ismét a külvilág 
felé kiüríti. Az anyag e szüntelen kicserélődése kapcsán, tehát 
az élőszervezet egyrészt önmagától lebomlik, másrészt pedig 
a lebomlott alkotórészeket állandóan pótolja . 

Ez a két ellentétes folyamat - az anyag lebomlása és a 
lebomlott anyag pótlása - egymással párhuzamosan mindaddig 
Yégbemegy, amíg az élet tart. 

f gy az élet nem más, mint az élő anyagban állandóan és 
egymás mellett végbemenő anyag lebomlási és a lebomlott anyag 
pótlási folyamata . Azok az anyagok, amelyek a lebomlásban 
és a lebomlott anyagok pótlására felvett és átalakított anyagok 
kicserélődésében résztvesznek, nem mások. mint a fehérjék , a 
zsírok és a szénhidrátok. 
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A fehérjék, a zsírok és a szénhidrátok igen Lonyolult ösz
szetételű, nagy molekulájú szerves anyagok, ezeket bontja le 
a szervezel egészen egyszerű, kicsiny molekulájú vegyületté · 
ugyanezt veszi fel állandóan a környezetből és építi be a saját 
testének állományába. A bontás termékei: a széndioxid, a víz és 
az ammónia. 

Energiaátalakulások, vegyi energia. 

En11ek az áJlandó anyagforgalomnak és anyagkicserélő
désnek az az értelme, hogy az anyagoknak az élő szervezetben 
végbemenő ezen állandó álalakulásával egyii/í, s azzal párhuza· 
mosan - állandóan energiaátalakulások mennek végbe, melyek 
az életfolyamatok fenntariásálioz szükséges energiát szolgál-
tatják. \ 1 

Tehát az élő szervezetek nagy rnolekul.ájú szerves 
anyagai állandóan lebomlanak, egyszerű mol ekulákká égnek el, 
csak azért, hogy ezek az elégett anyagok a táplálkozás útján 
újra -jJótoJtassanak 

Az elégéskor ugyanis energia keletkezik, energia szaba
dul fel, éppenúgy, mint a gőzmozdonyban elégetett fa, szén, 
vagy olaj égésekor. Az ember a testét úgy használja fel, mint 
valami rendkívül fínom erőgépet, amely automatikusan végzi a 
maga jól begyakorolt mozdulatait vagy munkáját, de amely az 
emberi agyvelő állandó ellenőrzése mellett áll. 

Az élőtestnek energiára feltétlenül szüksége van, hogy 
mozogjon, hőt 1.ermeljen, hQgy az irlegei, mirigyei, s egyéb 
szNvei életműködésüket elvégezhessék. 

Az izmok és zsigerek mozgásaihoz szükséges mechanikai 
energia, a sejtek működéséhez szükséges ozmotikus munka, a 
test melegen tartásához szükséges hőenergia, mind a sejtekben 
elégő nagy molekulájú szerves any::igok kémiai energiájából 
táplálkozik 

Ezek a nagy molekulájú anyagok: a fehérjék, a zsírok és 
a szénhidrátok, ugyanis vegyi energia birtokában vannak, amely 
;:iz Plö szervezetben felszabadul és munkaképessé válik 

Lebomlás után már vegyi energiát nem tartalmaznak. 
A növények - a leveleikben lévő zöld festékany;g - az 

úgynevezett kloroftl hatására - a napfény sugárzó energiáját 
használják fel olymódon, hogy annak segítségével a szén
dioxidból, a vízből, és a talaj egyszE'rLÍ nitrogéntartalmú vegyü
Jeteiből (ammóniák) . bonyolull összetételű, nagy molekulájú 
szerves 'vegyületeket: fehérjéket, zsírokat és szénhidrátokat épí
tenek fel. 
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Ezek a felépített nagy molekulájú vegyületek nagy meny
nyiségben rejtenek magukban potenciális kémiai energiát, ami 
annyit jelent, hogy a napfény sugárzó energiáj fit a növény 
kémiai energia formájában raktározza el magában. 

Az emberi szervezet nem képes a napfény sugárzó ener
giáját közvetlenül felhasználni, elraktározni. Az emueri szerve
zetnek készen kell kapnia azokat az anyagokat, amelyek vegyi 
rnergiát rejtenek magukba. Ezért az ember és az állat, növényi 
és állati eredetű tápanyagokat vesz fel és azo!rnt bontja fel: 
széndioxiddá, vízzé és ammóniákká, és az égés közben felsza
baduló vegyi energiát az életfolyamatainak fenntartására for
tlítj a. 

Az élő szervezet végső forrása lehM a NAP. A napfény 
é'IZ, ami életet ad, napfény nélkül nincs élet. 

A napfény-energia felhasználásával a növényi klorofil 
vegyi energiát tartalmazó, honyol u lt összetételíí vegyületeket 
épít fel, amely vegyületek viszont az emberi szeryezet számára 
szolgálnak energiaforrásként. . 

A tápanyag elégésekor felszabaduló kémiai energiát az 
élő szervezetünk túlnyomó részbeli hővé és mechanika,! munkává 
alakítja át. 

É.l'ettani haszonérték. 

. A zsírok és szénhidrátok égési hője egyenlő azok élettani 
haszonértékével a fehérjék éleilani haszonértékc valamivel 
<1lacsonyabb, mint az égési hőjük. 

A fehérjék ugyanis széndioxidon és vizen kívül, olyan nit 
rogéntartalmú vegyületekre bomlanak, amelyek még jelentős 
rnennyiségíí vegyi enPrgiál tartalmaznak. · 

Cmberi szervezet hatásfoka. 
Az emberi szervezet, mint erőgép 20 % ·os hatásfokkal 

dolgozik, azaz a kémia energiának csupán 1/ 5-ét, azaz húsz szá
zalékát tudja mechanikai munkává átalakítani. A kémiai energia 
80%-t hővé alakítja ál, és ez a 80% munbvégzés szempontjá
ból veszendőbe megy. 

Az emberi szervezet hatásfoka a gőzgéphez és a modern 
Diesel-gépekhez viszonyítva igen jó. 

(Folytatása következik.) 

Jó hadtápszolgálattal a szocializmust építed! 
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