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„Segíts főzni!”
„Segíts egészségesen élni!”

KÉK receptfüzet és nyári tábortervezet bemutatása

A csoport tagjai: Ötlet:

• Drénné Molnár Erika

• Palicz Judit

• Pénzesné Kardos Andrea

• Tihanyiné Kardos Dóra
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Cél

Közvetlen 
cél

KÉK 
receptfüzet

Szemléletfor-
máló nyári 

tábor

Közvetett 
cél

Szemléletfor-
málás

Egészség és 
környezettuda
-tos 
magatartás

A receptfüzet elkészítésének lépései

• Táplálkozástudományi ismereteink bővítése kompetens 
szakemberek bevonásával

• Célcsoport: értelmileg akadályozott személyek 

• Szakirodalmak tanulmányozása a könnyen érthető kommunikáció 
témakörében

• Egészséges ételek receptjeinek gyűjtése

• Alapanyagok beszerzése

• Az ételek elkészítése, a lépések fotózása
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A receptfüzet elkészítésének lépései

• A ételkészítés menetének és az elkészült ételek fotóiból a KÉK 
kiadványoknak megfelelő receptfüzet szerkesztése

• A kész receptfüzet alkalmazhatóságának ellenőrzése. Egy 
értelmileg akadályozott felnőtt személy felkérése a receptfüzet 
ételeinek elkészítésére

• Utolsó simítások

• A receptfüzet kinyomtatása, laminálása, spirálozása egy 
példányban.

„Segíts főzni!”
KÉK receptfüzet
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„Segíts főzni!”
KÉK receptfüzet

„Segíts főzni!”
KÉK receptfüzet



2021. 06. 04.

6

A nyári tábor 
ötlete és 

megtervezése

A nyári tábor ötlete és megtervezése

• Előkészületi, szervezési idő: 3 hónap (május 01-július 01)

• Szempontok, kritériumok felállítása 

• Helyszínek keresése

• A választott helyszín: Bodaszőlői Pihenőház

• Időtartam: 3 nap/2 éjszaka

• Szállás, elhelyezés: 12 fő + fejenként 1-1 kísérő elhelyezése 4 
ágyas szobákban

• Árajánlatok bekérése, árkalkuláció, költségvetés

• Támogatási, finanszírozási források keresése
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A nyári tábor ötlete és megtervezése

Célcsoportunk: értelmileg akadályozott felnőtt vagy szakiskolás

• Célcsoporthoz illeszkedés, igazodás: jó önellátási készséggel, 
értő olvasással rendelkezik

• Létszám: 12 fő + fejenként 1-1 kísérő

• Kommunikáció: egyeztetések az ellátó intézményekkel, a 
szülőkkel, participatív szakértőkkel, program egyéb szereplőivel

• Étkezések: napi 5 étkezés

• Tankonyha/élelmiszer feldolgozási lehetőségek/főzési, 
élelmiszer előkészítési lehetőségek: HACCP, Uniós megfelelés, 
gyermekétkeztetési normák, táplálék allergiák figyelembevétele

• Kirándulópontok feltérképezése

A nyári tábor ötlete és megtervezése
• Programok, tevékenységi lehetőségek összegyűjtése, kidolgozása

• Meghirdetés, meghívó, szóróanyag: Hajdú-Bihar Megyei EGYMI-kben

• Jelentkezés, regisztráció: E-mailben az EGYMI-kben dolgozó megbízottak 
közreműködésével

• Adatgyűjtés, speciális kérdőív: E-mailben az EGYMI-kben dolgozó 
megbízottak segítségével

• Eszköz, anyag, alapanyag beszerzés: honnan?, mit?, mennyit?, költség, 
minőség

• Tudásátadás: természetismereti foglalkozás, vetítés, gyakorlati ismeretek

• Tudásfelmérés:  kvízjáték, feladatlap, gyakorlat 

• A gyerekek munkájának értékelése, jutalmazása

• Jutalmazás: egészséges falatokkal (gyümölcsök, házilag készített müzli 
falatkák)
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Programlehetőségek

• Molnár Antal (Zöldkör elnöke) természetismereti foglalkozást 
tart munkatársaival. Irányított 1,5 órás séta az erdőben (a helyi 
védett öreg tölgyeshez), ismeret átadás a látott növény és 
állatfajok bemutatásával. Madárles.

• Kun Ildikó agyagozó foglalkozást tart, melyhez köpenyt, 
agyagot, korongozó eszközöket és formákat biztosít.

• Dr. Nagy Imre, Civilek a Lakóhelyért Egyesület elnöke 
böszörményi parasztkifli készítése bemutatót tart, saját 
sütőgép segítségével.

• Cserepes Ágnes gluténmentes, tejmentes sütemény készítési 
bemutatót tart.

Részletes programterv/ 1. nap

• Utazás a zeleméri
vasútállomásig egyénileg

• Az állomástól 5 km-re lévő 
táborhely elérése 
lovaskocsival vagy kisbusszal 
egyéni választás alapján

• Megérkezés, szállás 
elfoglalása, ismerkedés a 
környezettel, egymással

• Játékos ismerkedő 
gyakorlatok

• Ebéd

• Pihenő, szabad foglalkozás a 
tábor területén felügyelettel

• Agyagozó foglalkozás, 
természettudatosságra 
nevelés

• Egészséges ételkészítés 
közösen - Böszörményi 
parasztkifli készítése 
bemutatóval egybekötve

• Diavetítés az egészséges 
életmódról egészséges 
étkezésről

• Vetélkedő, kvízjáték

• Vacsora
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Részletes programterv/ 2. nap

• Reggeli torna

• Helyes tisztálkodás alakítása

• Tisztálkodás

• Reggeli

• Egészségre fel! - Vetélkedő (Cél: 
egészségtudatosság kialakítása)

• Közös ebédkészítés 
(édesburgonya püré és 
káposztasaláta)

• Ebéd

• Pihenő, szabad foglalkozás a 
tábor területén felügyelettel

• Természetismereti foglalkozás -
Irányított séta a helyi védett 
öreg tölgyeshez, közben oktatás 
a látott növény és állatfajok 
bemutatásával, madárles

• Vacsora

• Disco

Részletes programterv/ 3. nap

• Reggeli torna

• Helyes tisztálkodásról szóló 
rövid kvízjáték

• Tisztálkodás

• Reggeli

• Foglalkozás – Egészségformáló 
játékok, gyakorlatok, közös 
bevásárlás az ebédhez, 
piaclátogatás

• Gluténmentes, tejmentes 
sütemény készítési bemutató 

(kóstoló ebéd után)

• Ebéd

• Tábori élmények megbeszélése

• Búcsúzás, elköszönés

• KÉK receptfüzet kiosztása 
minden résztvevőnek

• Utazás lovaskocsival vagy 
kisbusszal a zeleméri
vasútállomásig

• Utazás egyénileg
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Főétkezések tervezete

1. nap 2. nap 3. nap

Utazás
Rozskenyér, csirkemell 

sonkával, sajt, vaj , paradicsom, 
paprika, narancslé

Gyümölcsturmix növényi tejjel, 
zabkása, házi szörp

Zöldségleves, pörkölt 
zöldkörettel és barnarizzsel, 

cékla

Paradicsomleves, Natúr 
csirkemell, édesburgonya püré, 

házi káposztasaláta

Brokkoli krémleves, sült 
csirkecomb bulgurral, málnafagyi 

(fagyasztott málna, eritrit)

Böszörményi parasztkifli, 
tojáskrém, vaj, chia puding, 

almalé

Sajtkrémes túró fűszerekkel, 
sokmagvas zsemle, uborka, 

paradicsom, tea
Utazás

További célok

• A tábor egyes 
elemeinek 
pontosítása, 
finomítása

• A tábor 
megvalósítása a 
gyakorlat 
keretében

A képek forrása: Bodaszőlői 
Pihenőház facebook oldala
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Köszönjük a figyelmet!


