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ÉTKEZÉS ÉVSZAKOK SZERINTÉTKEZÉS ÉVSZAKOK SZERINT



Lehetőleg az évszaknak és az adott éghajlati 

övnek megfelelő zöldségeket és gyümölcsöket 

fogyasszunk! 

TÁPLÁLKOZÁSTÁPLÁLKOZÁS



Hűvös és nyirkos évszak, ezért bőséges és 
szárazabb ételeket együnk! 

Mivel ilyenkor állunk át melegről a hidegre, 
soványabb ételeket készítsünk (pl. húsok 
közül a  szárnyasok) és elég már napi 2 liter 
folyadék (kivéve sportolás esetén!)

ŐSZŐSZ



Táplálkozásunkban a gabonafélék, a kukorica- 
és búzaliszt készítmények, a hüvelyesek, 
saláták, gyökérzöldségek, hagyma és 
gyümölcsök, főként az alma töltse be a 
főszerepet!

ŐSZŐSZ



 Ilyenkor bőségesen megtalálható frissen:

 

ŐSZŐSZ



A hőmérséklet csökkenésével többször együnk 
meleg ételt A folyadék szükségletünk továbbra 
is 2 l naponta

A nyers zöldségek, gyümölcsök mellett 
fogyasszunk minél több pároltat is!

Aszalás, konzerválás (befőtt, savanyúság, 
fagyasztás).

Előtérbe kerülnek a télálló zöldségek és 
gyümölcsök! Fontos a helyes tárolás és 
eltartás! 

TÉL



 Ilyenkor bőségesen megtalálható frissen az 
őszi termésből tárolva, vagy behozatalból:

 

TÉL



Gazdagabb meleg levesek, raguk.
Főtt-sült tésztafélék.
Nehezebb sültek.
Rakott, párolt zöldségek, gyümölcsök.
Olajos magvak: dió, mandula, mogyoró.
Savanyú káposzta!
Alma, körte, káposzta, sütőtök, sült 

gesztenye.

TÉLTÉL



 Igyunk eleget, legalább 2 liter folyadékot 
naponta!

Lassan érkeznek az első friss zöldségek és 
gyümölcsök, keressük őket (bogyósok, 
szamóca, spárga, hónapos retek)!

 

TAVASZTAVASZ



 Ilyenkor bőségesen megtalálható frissen a sok 
bogyós, a spárga, de üvegházból és tárolásból 
sokminden:

 

TAVASZTAVASZ



A nagy melegben hűtsük szervezetünket 
belülről is. Fogyasszunk sok természetes 
folyadékot, lehet 2,5 liter vagy még több is 
naponta!

Nyers és párolt zöldségek, halak,
könnyű főtt ételek!

A sokféle friss gyümölcs és zöldség. Nyáron ne 
fogyasszunk nehéz, kalóriadús ételeket (pl. 
lencsefőzelék sült oldalassal)!

NYÁRNYÁR



 Ilyenkor bőségesen megtalálható frissen:

 

NYÁRNYÁR



 Ilyenkor bőségesen megtalálható frissen:

 

NYÁRNYÁR



Ellenőrző kérdésekEllenőrző kérdések



Ellenőrző kérdésekEllenőrző kérdések

Mire  figyeljünk  oda  étkezéskor  az  egyes 
évszakokat illetően? 

Melyik  évszakban  milyen  zöldségek  és 
gyümölcsök teremnek?



NE FELEDD!NE FELEDD! 
Fogyassz naponta 3x3féle 
zöldséget és gyümölcsöt az 

egészségedért! 



Kérdés esetén:

FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi
 Szervezet és Terméktanács

Tel.: +36 1 381 10 20
E-mail: info@fruitveb.hu

Web-page: www.3x3.hu, www.fruitveb.hu 
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