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Tárolás, tartósítás – eredeti szöveg 

 

 

Az élelmiszerek különböző természetűek: némelyek hosszú ideig fogyaszthatók, de többségük 

hosszabb-rövidebb idő múltán élvezhetetlenné válik, megromlik. Amíg az ember a tartósító 

eljárásokat nem ismerte, mindennapos gyűjtögetésre kényszerült. Az ételek tartósításával, 

tárolásával az élet fenntartása az év minden szakaszában biztonságosabbá vált. 

Azokat az élelmiszereket, amelyek nem romlandók, elegendő megfelelő helyen tárolni, eltenni. 

Gondoljunk a szekrény tetején őrzött, kellemes illatú almára, a faedényben tárolt lisztre, a 

kamrában őrzött magvakra. A tartósítás legegyszerűbb módja, ha az élelmiszert valamilyen 

szigetelőanyag közé teszik: a zöldséget homokba ássák, a tojást gabona közé dugják, a sütőtököt 

szalma közé rakják.  

Gyakran alkalmazott másik egyszerű módszer a kiszárítás. A tésztát, a teának való 

gyógynövényeket vászonzacskóban tárolják, a paprikát, a szőlőfürtöt szellős helyre akasztva 

fonnyasztják, szárítják. Rövid ideig az ennivalót lehet lehűtve is tartósítani. Nyáron kútba, 

pincébe teszik az elkészült ételt, hogy meg ne savanyodjon, meg ne romoljon. Régen a húst 

kannában engedték kútba, hogy meg ne romoljon. A dinnye zamatosabb lesz, ha pár órára kútba 

eresztve lehűtjük. 

A szárításhoz hasonló eljárás az aszalás, de itt már valamilyen módszerrel elősegítik, 

meggyorsítják a kiszáradás folyamatát. A gombaszárítás lényegében már ide sorolandó. 

Legegyszerűbb módja a nap melegével való aszalás. Régen sütőben, cserépkályhán aszalták a 

gyümölcsöket. Ma már korszerű gépeken teszik ugyanezt. 

 

 

/Feldolgozásra kerülő szöveg forrása: Tarján Gábor: Mindennapi hagyomány;  

idézi: Oroszlány, Péter, (2005) Tanulásmódszertan, tanácsok, módszerek, gyakorlatok a 

tanulási képesség fejlesztéséhez, 10 éves kortól, Metódus-Tan Betéti Társaság, Budapest. 139. 

old./ 
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Tárolás, tartósítás – a szöveg feldolgozása 

 

A szöveg strukturálása:  

- piros színnel: a szöveg fő szerkezetének jelölése;  

- piros betűvel és piros aláhúzással: az alegységek jelölése  

 

Kiemelőfilc használata további tartalmak jelölésére (zöld: tartósítás konkrét módjai; 

kék: konkrét példák; kék pink: tárolás helye) 
 

Élelmiszerek típusai, eltarthatóság szempontjából: 

Az élelmiszerek különböző természetűek: némelyek A) hosszú ideig fogyaszthatók, de 

többségük B) hosszabb-rövidebb idő múltán élvezhetetlenné válik, megromlik. Amíg az ember 

a tartósító eljárásokat nem ismerte, mindennapos gyűjtögetésre kényszerült. Az ételek 

tartósításával, tárolásával az élet fenntartása az év minden szakaszában biztonságosabbá vált. 

A) Azokat az élelmiszereket, amelyek nem romlandók, elegendő megfelelő helyen tárolni, 

eltenni. Gondoljunk a szekrény tetején őrzött, kellemes illatú almára, a faedényben tárolt lisztre, 

a kamrában őrzött magvakra. B) A tartósítás legegyszerűbb módja, ha az élelmiszert valamilyen 

szigetelőanyag közé teszik: zöldséget homokba ássák, a tojást gabona közé dugják, a 

sütőtököt szalma közé rakják.  

Gyakran alkalmazott másik egyszerű módszer a kiszárítás. A tésztát, a teának való 

gyógynövényeket vászonzacskóban tárolják, a paprikát, a szőlőfürtöt szellős helyre akasztva 

fonnyasztják, szárítják. Rövid ideig az ennivalót lehet lehűtve is tartósítani. Nyáron kútba, 

pincébe teszik az elkészült ételt, hogy meg ne savanyodjon, meg ne romoljon. Régen a húst 

kannában engedték kútba, hogy meg ne romoljon. A dinnye zamatosabb lesz, ha pár órára kútba 

eresztve lehűtjük. 

A szárításhoz hasonló eljárás az aszalás, de itt már valamilyen módszerrel elősegítik, 

meggyorsítják a kiszáradás folyamatát. A gombaszárítás lényegében már ide sorolandó. 

Legegyszerűbb módja a nap melegével való aszalás. Régen sütőben, cserépkályhán aszalták 

a gyümölcsöket. Ma már korszerű gépeken teszik ugyanezt. 
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A szöveg tartalmának feldolgozása: tömörítés, rendszerezés és kiegészítés saját korábbi ismeretekkel 

élelmiszerek típusai (eltarthatóság szempontjából) 

nem romlandók  
(könnyen eltarthatók); 

ezeket elegendő megfelelő 

helyre tenni, így tárolhatók 

megromlanak: 

 

ezeknél tartósító eljárásokat kell alkalmazni a tároláshoz 

ez létbiztonságot ad az egész évre 

 szigetelőanyagba 

tenni 

(egyszerű mód) 

kiszárítás 

fonnyasztás 

aszalás 

(eljárással 

meggyorsítják a 

kiszárítást) 

hűtés  

(rövidebb ideig) 

olajban 

tartósítás 

lében tartósítás 

szekrény tetején (alma) 

faedényben (liszt) 

kamra (magvak) 

 

- homokba 

(zöldség) 

- gabona közé 

(tojás) 

- szalma közé 

(sütőtök) 

- papírba (alma 

a szekrény 

tetején) 

- vászonzacs-

kóban (tészta)  

- teának való 

gyógynövé-

nyek),  

- szellős helyre 

akasztva 

(paprika, 

szőlőfürt)  

- nap melegével 

(gomba, 

paradicsom 

- sütőben és 

- cserépkályhán 

(gyümölcsök) 

- korszerű gépek 

 

- nyáron kútba, 

pincébe teszik 

az elkészült 

ételt 

- kannában 

engedték 

kútba (hús, 

dinnye)  

- hűtőszekrény 

- fagyasztó 

- aszalt 

paradicsom, 

- fűszernövé-

nyek 

- savanyúságok, 

- kompótok, 

- fűszernövények 

 

A megtanulandó szövegből rendszerezett tartalmakat találod meg a táblázatban fekete színnel. E rendszerezés könnyebbé teheti az ismeretek 

megtanulását. 

A régi, már meglevő ismeretekhez, mint „ragasztóhoz” könnyebben hozzákapcsolódnak az új ismeretek, ezért érdemes azokat felidézned a 

témával kapcsolatban (ehhez kötnöd a most megtanulandókat). Idézd fel, milyen tartósító eljárásokkal találkoztál már, láthattál eltartásra példát 

otthon, ismerősnél, boltban. Ezeket a kiegészítéseket be lehet írni a táblázatba, de elkülönítve a tananyagtól (azt fogják számon kérni majd tőled). 

Lehetséges példákat látsz a kiegészítésekre kékkel írva. 

 

A szövegben nem szereplő, de a tanulást segítő fogalmakkal is érdemes a táblázatot kiegészíteni. Ilyet találsz a táblázat legfelső sorában.  

 

(Készítette: Kardos Bernadett, iskolapszichológus) 


