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A TS Gastro csoport ingyenes magazinja • 2019. tavasz

A húsvét is
változik,
mint a sonka
minősége...

Édesítőszerek

A kedden
adott saláta
hétfőn még
a földben van

Izgalmakkal teli lesz a 2019-es évünk is
2017
februárjában
kerültem a TS Gastro
Kft.-hez az ócsai főzőkonyhánk élelmezésvezetőjeként. Fél év múlva
keresett meg a vezetőség egy előrelépési
lehetőséggel: területi
vezetőként erősíthettem
tovább a csapatot, így
Ócsa mellett a 2 péceli
Gulyás Fatime, területi vezető
főzőkonyhánk is hozFotó: Demjén Attila - demjenattila.hu
zám került. Szakmailag
és érzelmileg is nagy váltás volt ez, hiszen ócsai élelmezésvezetőként sokkal jobban benne voltam a helyi, napi ügyekben,
feladatokban, közvetlenebb volt a kapcsolat a pedagógusokkal, nevelőkkel; sokan a mai napig elsősorban engem keresnek
meg az igényekkel, visszajelzésekkel kapcsolatban, de nem
bánom, mert Ócsa – talán érthető okokból – a szívem csücske
maradt a mai napig.
Ma már a kezdéskori 1 telephely helyett 4-ért felelek. Nem
csak a 4 telephely 5 főzőkonyhájának munkáját segítem és koordinálom, hanem a hozzájuk kapcsolódó tálalókonyhák munkameneteit is felügyelem, támogatom.
Nagyon várom már a tavaszi, nyári időszakot, ilyenkor
ugyanis számos intézményvezetői és önkormányzati megkeresésnek teszünk eleget: óvodai és iskolai bálok, sportnapok,

tanévzáró rendezvények, sőt, nyári táborok résztvevői számára is készítünk ételeket. Gyereknap alkalmából sok megkeresés
érkezik hozzánk, ezek sorából az Ócsai Tejbegrízfesztiválnak
a kezdetek óta főtámogatói vagyunk, tavaly is munkatársaim
készítették el a 2.240 adag tejbegrízt. Tavaly a péceli gyereknapon gyümölcssalátával és többféle ’mentes’ süteménnyel
kínáltuk a gyerekeket.

Az év minden időszakában vannak speciális feladataink, újdonságok, beruházások, amiket várok, de a tavasz igazán az
a periódus, amikor a téli hideg, kissé komorabb hetek után a
természet is felfrissül, és mi is nagyobb lendülettel vághatunk
bele az előttünk álló, idén jubiláló cég feladataiba.

Elkötelezettség nélkül nincs tanítás
Kovácsné Kovácsi Beáta Mónika vagyok, az Ócsai Halászy
Károly Általános Iskola intézményvezetője. 1996 óta tanítok
ebben az iskolában, 2010-ben
lettem az intézmény vezetője.
Akár tanítok, akár irányítok,
akár segítek, vagy esetleg „tüzet oltok”, mindig a legfontosabbnak tekintem a szeretetet.
Kovácsné Kovácsi Beáta Mónika,
Meggyőződésem, hogy a peÓcsai Halászy Károly Általános Iskola dagógusnak minden megnyilintézményvezetője
vánulásának azt kell tükröznie,
hogy azok a diákok, akik rá vannak bízva, fontosak számára.
Ezen alapelv szerint végzem vezetői munkámat is. Számomra legfontosabbak a gyerekek, s mindent az Ő érdekükben próbálok
tenni. A személyes példa véleményem szerint mindig meghozza
a gyümölcsét.
Elkötelezettség – ez a kulcsszó minden, oktatásban részt vevő
számára, mely a mai feladatokkal és kihívásokkal teli világunkban
egyre fontosabbá válik.

Terry Fox végigfutott egész
Ócsa
Kanadán, és így huszonnégymillió dollárt gyűjtött a
rákellenes küzdelemre. Ami
igazán csodálatos, hogy
mindezt egy lábbal vitte
véghez. A szívében kitűzött cél erősebb volt, mint a testében lévő
fájdalom. Az elkötelezettség azt jelenti: késznek lenni rá, kerül,
amibe kerül, hogy a saját magunknak tett ígéretet betartjuk, minden
áron. Ha elkötelezted magad valamire, akkor semmilyen kifogást
nem fogadsz el – csak eredményeket!
Az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola egyedüli alapfokú köznevelési intézmény a városban. Ócsa város rengeteg értékkel rendelkezik, amit igyekszünk kamatoztatni, s a helyi nevezetességek
megismertetésével, a hagyományőrző programok népszerűsítésével a hazaszeretetet, a saját lakókörnyezetünkért való elkötelezettséget kívánjuk elültetni diákjainkban.
Intézményünk nyolc évfolyamos, ahol az első hat évfolyamon 4-4
osztály tanul, a hetedik és nyolcadik évfolyamon pedig 3 párhuzamos osztály található. Gyógypedagógiai osztályunk egészíti ki
a képzési palettát, ahol enyhe értelmi fogyatékos diákokat neve-

lünk, oktatunk gyógypedagógusok segítségével. Az idei tanévben egy
alternatív első osztályt indítottunk, ahol a szülők jobban beleláthatnak a
gyermek mindennapjaiba. Pedagógus és szülő közösen értékel, s a
diákokkal közös projekteken is részt vesznek.
Iskolanyitogató programunk 5 hónapon ível át, amivel meg szeretnénk könnyíteni az óvódásoknak az iskolakezdést. Júniusban még
tábort is szervezünk nekik, ahol már mint iskolások vesznek részt az
előkészítő foglalkozásokon.
A következő tanévtől a Komplex Alapprogram bevezetését tervezzük, aminek előkészítő fázisa, hogy az idei tanévben egész

tanári karunk továbbképzéseken vesz részt.
A 2019/2020-as tanévben pedig már a gyerekek is profitálnak belőle.
Ebben a nehéz, értékválságos időszakban
rendkívül nagy szerepe van a pedagógus-társadalomnak, s itt, az Ócsai Halászy
Károly Általános Iskolában olyan elkötelezett tanárok vannak, akik minden nehézség
ellenére töretlenül hirdetik a tudás nagyságát
és szükségességét, így várva a jövendő nemzedéket az ALMA MATER falai közé.

A kedden adott saláta hétfőn még a földben van
2014 augusztusában
kerültem a céghez beszerzési koordinátorként. A feladatom a beszállítói kapcsolatok és
feltételrendszerek letisztázása, illetve új partnerekkel való megállapodások kötése volt az
akkor még 5 éves cég
Patay Zsolt,
részére. Ezen feladatok
beszerzési vezető - TS Gastro Kft.
mellett bizonyos konyFotó: Demjén Attila - demjenattila.hu
hák megbízott területi
vezetője voltam, így első kézből szereztem tapasztalatokat
a konyhai folyamatokról, a beszállított áruk minőségéről,
kollégáink elkötelezettségéről. Mára már a területi vezetői
feladatokat dedikált kollégáim látják el, így hozzám a klasszikus beszerzési és üzemeltetési (például autóparkkal, karbantartással, épületgépészettel kapcsolatos) feladatok tartoznak,
ezek közül is kiemelt terület az élelmiszer-alapanyag beszállítók kiválasztása.
A gyermekétkeztetés kifejezetten árérzékeny terület, de a
minőségből nem engedhetünk. Felelősek vagyunk a gyermekekért, azért, hogy az eléjük kerülő ételek alapanyagait ugyanolyan gondossággal válasszuk ki, mintha saját
családunk számára vásárolnánk. Mára elmondhatjuk, hogy
például a húsáru terén jellemzően magyar alapanyagokkal
dolgozunk. Csak abban az esetben vonunk be külföldről szállított alapanyagot, ha az általunk felhasználni kívánt mennyiség nem teljesíthető hazai partnerektől, azonban ekkor is csak
az EU-n belülről, jellemzően Nyugat-Európából érkeznek az
áruk, amely területek egészségügyi szabályait és minőségbiztosítási rendszereit ismerjük és elfogadjuk. Abban az esetben,
ha a hazai partnerünk nem tudja a kért mennyiséget és/vagy
minőséget garantálni, akkor német, francia vagy spanyol húsáruval dolgozunk.
A gyermekétkeztetési piacon példamutató módon a TS
Gastro nagy hangsúlyt fektet arra, hogy minél több őstermelővel, helyi termelővel dolgozzunk, sőt, személyes
szívügyemnek tekintem, hogy egyre több gondos gazdát

vonjunk be partneri hálózatunkba. Ennek magyarázata nagyon egyszerű: egyrészt a helyi termelőnek is valamennyivel
nagyobb összeget tudunk fizetni a termékéért, mint egy nagykereskedelmi partner, másrészt ha nálunk (salátaszezonban)
salátalevelet írnak a dietetikusaink a keddi tízóraihoz, akkor
az a saláta hétfő reggel 8-kor még a földben van. Tehát a
leszedéstől nagyon rövid időn belül frissen, vitamindúsan kerül
a gyermek tányérjára, nem járja meg a nagykereket, nem tesz
extra köröket.
A beszerzési osztály jelenleg 7 főből áll, hozzánk tartozik
az üzemeltetés, flottakezelés, minőségbiztosítás és élelmiszerbiztonság, valamint az eszközgazdálkodás és az IT
karbantartás.
2018-ban a legnagyobb kihívást az jelentette közvetlen kollégáim és magam számára,
hogy megtaláljuk azokat a megbízható
beszállítókat, akik cégünk dinamikus
növekedését, és az ebből fakadó igényeinket ki tudják szolgálni, legyen szó
élelmiszer-alapanyagról, építőanyagról, konyhai eszközökről, munkaruháról
vagy akár szállító autókról. Természetesen ugyanez vonatkozik a felújítások
kapcsán a generálkivitelezők és szakemberek felkutatására és tendereztetésére.
Az idei évben egy nagyobb volumenű felújítás veszi kezdetét cégcsoporton belül: 8-9 konyhát, ebédlőt tervezünk korszerűsíteni. Az világos előttünk, hogy hol milyen munkálatokra
lenne szükség, és mivel tudnánk hozzájárulni cégünk azon
víziójához, hogy az étkezés ne csak egy monoton folyamat
legyen, hanem ehhez élmény is kapcsolódjon, a megvalósítás azonban minden esetben a helyi igényeknek és lehetőségeknek fog megfelelni. A kiindulási alap a tavaly felújított
albertirsai ebédlőnk lesz; ahol az épület lehetőségei engedik, ezt az informatív, edukatív, barátságos koncepciót szeretnénk továbbvinni. A tavasz ezen munkálatok előkészítéséről
szól. Ez a szívemhez igencsak közelálló feladat, jó érzés látni,
hogy honnan indultunk és hová jutottunk, elértük-e a célokat,
átadtuk-e az üzeneteket, és a gyerekek és kollégáink örömmel
használják-e a felújított ebédlőt, konyhát.

„Folyamatosan auditáljuk a TS Gastro étlapjait” Hegedűs Ágota, Cegléd város alpolgármestere
Hegedűs Ágota vagyok, Cegléd város alpolgármestere. Eredeti végzettségem pedagógus. Pályámat óvodapedagógusként,
majd általános iskolai tanítóként kezdtem. Több mint 20 éven át
vezettem a ceglédi Dózsa György Középiskolai Kollégiumot,
ahol igazgatóként láthattam át az intézmény működését, s ez
idő alatt az élelmezésvezetővel szoros együttműködésben és
egyetértésben állítottuk össze napra lebontva azt az étlapot,
amely a középiskolás korú gyermekek fejlődő szervezetének
legideálisabb.
Alpolgármesterként nemcsak döntéshozói
minőségben tekintem szívügyemnek a
gyermekétkeztetést, de a TS Gastro
szakembergárdájával és a Hivatal
vezetőivel együttműködésben azon
dolgozunk, hogy a lehető legmagasabb színvonalú étkezést biztosítsuk. Folyamatosan auditáljuk a
TS Gastro étlapjait, ami azt jelenti,
hogy a következő hónapra vonatkozó étlaptervet minden hónap 10.
napjáig megkapjuk a cégtől, s ezt véleményezzük, adott esetben javaslatokat,
észrevételeket teszünk a TS Gastro dieteHegedűs Ágota,
Cegléd város alpolgármestere tikusai felé. Ezen túlmenően pedig rend-

szeres ellenőrzéseket,
kóstolásokat is tartunk
az intézményekben, így
saját magunk is ismerjük
a gyermekek elé kerülő
ételeket.

Cegléd

Az elmúlt időszakban lakossági kezdeményezésre létrejött a
helyi termelők piaca, melyen az eladók kizárólag a helyben
megtermelt árujukat kínálják. Nem titkolt szándékom, hogy minél
több ceglédi termelőt vonjunk be a közétkeztetésbe beszállítóként, s ezáltal magas minőségű, mégis megfizethető árú, többnyire ökológiai gazdálkodásból származó termékek kerülhessenek az óvodai, iskolai tányérokra. Természetesen azt is fontos
szempontnak tartom, hogy ezeket az élelmiszereket minimális
környezetterheléssel, eldobható csomagolóanyagok nélkül juttassák el a feldolgozás szakaszáig. „Az vagy, amit megeszel”
– tartja a mondás. Ez kötelez bennünket arra, hogy csakis a legjobb minőséget fogadjuk el, legyen szó alapanyagról vagy a
már kész ételről.
Őszintén remélem, hogy ez a törekvés nem csak ötlet marad, és
a Cegléden megtermelt javak jutnak el hamarosan gyermekeinkhez, miközben ceglédi termelőket, vállalkozásokat segíthetünk
kezdeményezésünkkel.

„A Várkonyi”
Cegléden csak így hívják a Várkonyi István Általános Iskolát.
A „Várkonyi” egy fogalom a városban. Az a hely, ahol számtalan orvos, ügyvéd, tanár, üzletember, médiából ismert személy
tanulta meg az alapokat a továbbtanuláshoz és az élethez.
A 2018/19-es már az 55. tanév az iskola alapítása óta. Jelenleg 1001 tanulója van az intézménynek, akik két épületben
– alsó és felső tagozat külön - tanulnak.
A Jobb Veled a Világ Alapítvány által működtetett Boldogság
Intézet nyílt pályázatot hirdetett magyarországi és határon túli
nevelési-oktatási
intézmények
számára „Boldog Iskola”- és
„Örökös Boldog Iskola”-cím elnyerésére. Ehhez a programhoz
csatlakozott 2015-ben a Várkonyi
is. A Boldogságórák feladataival,
játékaival, gyakorlataival az élet
szeretetét, a derűt tanítják meg,
ezáltal felnőttként is boldogabb,
kiegyensúlyozottabb életre lesznek képesek.

Az iskola fontos célja, hogy a gyermekek környezetvédő szemléletét kialakítsák, ÖKO iskolaként számos program van a tanév alatt, melyhez a tanulók csatlakoznak. Nem csak a hulladékot gyűjtik szelektíven, hanem békamentést, ökotábort, víz
világnapi versenyt szerveznek, - hogy csak néhányat említsek.
Az iskola részt vesz a „Tanulni élmény!” komplex alapprogramban, amely egy nevelési-oktatási program. Legfőbb célkitűzése
a végzettség nélküli iskolaelhagyás mérséklése. Ugyanakkor
egy olyan pedagógiai irányzat, melynek középpontjában az
élményalapú tanítás, a tanulókat aktívan bevonó pedagógiai
szemlélet áll. „A Komplex Alapprogramban a tanulói sokszínűség értékként jelenik meg, melyre
lehetőségként tekintünk, hiszen
minden tanuló kiváló valamiben.”írja közösségi oldalán a program.
1001 gyermek szüleit összefogni,
megszólítani a szülői munkaközösség feladata. Hagyományosan, minden évben a farsangi

időszakban megtartott
rendezvényünk a jótékonysági bál, melynek
teljes bevételét valami
olyanra fordítjuk, amivel
a gyermekek iskolában
töltött napja megkönnyíthető. Így épült már fedett
kerékpártároló a felső
tagozatos épület udvarán, burkoltattunk udvart az alsó tagozatos épületnél, a szünet alatti beszélgetésekhez szaletliket
készíttettünk, ahová a gyerekek árnyékba vonulhatnak. Készültek szekrények a felső tagozatos épület előcsarnokában,
vásároltunk projektorokat és vetítővásznakat mindkét épületbe. Az elmúlt évi bál bevételével hozzájárultunk a felső tagozatos épület aulájának festéséhez. Az idei esztendő bálja is
közeleg, az összegyűlt összeget az alsó tagozatos épületnél
kialakított kerékpártárolóhoz vezető út burkolására szeretnénk
fordítani. Rengeteg tettre kész és segítő szándékú szülőt volt

alkalmam megismerni. Legyen szó kulturális programról (pl.
Táncgála, Várkonyi Est, stb), kirándulásról, vagy bármilyen kisebb-nagyobb napi feladatról, a szülők egy emberként állnak
a feladat elé.
Az iskola mottója: „Várkonyisnak lenni jó!”
Én mint szülő azt mondom: Várkonyis gyerek szülőjének lenni jó!
Klementisz Ágnes,
SZMSZ vezető

Édesítőszerek

Pohli Fanni, dietetikus, területi vezető
Fotó: Demjén Attila - demjenattila.hu

Az édesítőszerek az
élelmiszerek
édes
ízének
kialakítására
vagy fokozására szolgálnak. Eredetük szerint
négy nagy csoportba
sorolhatjuk őket: természetes édesítőszerek,
mesterséges
édesítőszerek, cukoralkoholok és cukorhelyettesítő
anyagok.

családjába tartozik a szorbit, mannit, xilit, eritrit, izomalt, laktit,
maltit. Közülük a xilit, másnéven nyírfacukor a legelterjedtebb
hazánkban, melynek édesítő-értéke megegyezik a cukoréval.
Cukorhelyettesítő anyagként terjedt el széles körben a fruktóz,
más néven gyümölcscukor alkalmazása, főként diabetikus termékek előállításához. Természetes formájában a mézben és a
gyümölcsökben található meg. A kristálycukornál édesebb, így
kevesebb mennyiség is elegendő a megszokott édes íz eléréséhez. Kiválóan használható sütéshez, főzéshez is.

A természetes formákat növényekből állítják elő. Édesítőerejük általában lényegesen nagyobb, mint a cukoré, energiatartalmuk pedig elhanyagolható. Két kevésbé ismert formája
a taumatin, illetve a neohesperidin, melyeket ízfokozóként is
alkalmaznak. A legnépszerűbb természetes eredetű édesítőszer
a stevia, melyet egy Brazíliában őshonos zöld levelű növényből
nyernek ki. A stevia számos alakban elérhető, sütésre, főzésre
egyaránt alkalmas.
A mesterséges édesítőszerek édesítőereje többszöröse a
cukorénak. Ide sorolható az aceszulfám-K, az aszpartám, a
ciklamát, illetve a szacharin. Az aszpartám kivételével energiamentesek, és nem emelik a vércukorszintet sem.
A cukoralkoholokat cukrok redukálásával állítják elő, a cukor
helyettesítésére, főként diabetikus élelmiszerek gyártásához
használják fel őket. Ezek energiatartalmával számolni kell, viszont felszívódásuk lassabb, mint a cukoré. Mindegyik fajtájáról elmondható, hogy kezdeti fogyasztásukkor hashajtó hatásúak, idővel azonban hozzászokik a szervezet. A cukoralkoholok

Bármelyik édesítőszert is választjuk, gondosan mérlegeljük,
hogy az-e a legmegfelelőbb egészségi állapotunknak, célunknak és a tudomány jelenlegi állása szerint mennyire kockázatos
annak használata étkezéseinkben.

A húsvét is változik, mint a sonka minősége...
Gyerekkoromban még el sem tudtuk képzelni, mi az a biztos voltam benne, hogy a szüleim sosem tudják meg.
kötözött sonka, ma meg fürtökben lógnak a polcokról a Az étel tisztelete mindig is fontos volt és lesz is. A gyerekek
silány minőségű, villámgyorsan érlelt, injekciós tűvel fecs- számára elsősorban létkérdés, energiaforrás az étkezés,
kendezett sonkának nevezett húsok. Bizony, változnak az táplálkoznia kell, hogy felnőjön. Manapság persze hajlaidők. Gyermekkoromban még bicajjal
mosak vagyunk átesni a ló túloldalára, és
jártunk locsolni, degeszre tömtük makijelenteni, hogy az én gyermekem szigunkat a falusi főtt sonkákkal, amihez
gorúan csak bio ételeket fogyaszt, esetpersze foszlós kalács is járt, két forintot
leg vegetáriánus... Én meg azt gondolom
kaptunk és piros tojást. Ez utóbbi 2 fela józan ész mezsgyéjén, hogy a fejlőhasználásával játszottunk egy ügyességi
dő szervezetnek nem ideológiákra van
(és evő-) versenyt barátaimmal. A játék
szüksége, hanem értékes táplálékra. Ne
lényege az volt, hogy egymástól kb. 2
a divat szerint próbáljuk táplálni gyermem-re álltunk, egymással szemben. Makeinket, hanem józan ésszel, amennyire
gam mellé a földre tettem azokat a főtt
pénztárcánk engedi, válasszuk a lehető
tojásokat, melyeket a barátom kapott, ő
legjobb, legminőségibb alapanyagokat,
Sági Szilárd, TS Gastro nagykövet
Fotó:
Demjén
Attila
pedig ugyanígy cselekedett az enyémekígy pl. a kötözött sonka helyett egy jókora
kel. Ez után olyan erősen kellett a kapott 2 Ft-osokkal meg- darab csülök sokkal szebben mosolyog ránk az ebédlő
dobni a földön sorakozó tojásokat, hogy azokba élükkel asztaláról, mint a sápadt kötözött utánzata.
beleálljon az érme. A móka végén persze az összes főtt
tojást megettük, mert akkor még az volt a szabály, hogy Egy kipróbált, családi foszlós kalácsreceptet hoztam most
ételt nem dobunk ki. És az egyszerű neveltetésem miatt ezt tavaszra, amit nem csak a húsvéti asztalra ajánlok szívből,
a szabályt sosem mertem megszegni, még akkor sem, ha hanem családi összejövetelekre és ráérős reggelekre is.

FOSZLÓS KALÁCS
Hozzávalók:
•1-2 db tojássárgája a
kenéshez
•3 db tojás
•1 mokkáskanál só
•80 g vaj
•50 g porcukor
•2 db tojássárgája
•3,5 dl tej
•30 g élesztő
•500 g liszt
Elkészítés:
A lisztet mély tálba tesszük, középen mélyedést csinálunk,
ebbe beleöntjük a cukros, langyos tejben felfuttatott élesztőt. Környezetéből csak annyi lisztet keverünk hozzá fakanállal, hogy galuska lágyságú legyen, tetejét megszórjuk
liszttel, betakarjuk, kétszeresére kelesztjük (kb. 20 perc).
Ha megkelt, hozzáadjuk a maradék tejet és cukrot, a tojássárgáját, a sót, jól összedolgozzuk, majd 2-3 adag-

ban beledagasszuk az olvasztott vajat (nem melegen),
amíg szép hólyagos nem lesz. Tetejét megszórjuk liszttel,
betakarjuk és 2x-esére kelesztjük.
Ez után lazán átgyúrjuk (én csak kicsit meg szoktam „pofozgatni”), 3 részre osztjuk, hengereket sodrunk belőle,
megfonjuk. Vajjal kikent kerek tortaformába kanyarítjuk úgy,
hogy a végek a forma közepére kerüljenek, letakarjuk, kelesztjük, amíg a tészta a forma pereméig ér.
Belenyomjuk a bevajazott, keskenyedő végén tojástűvel
kiszúrt – ez kerül felülre – tojásokat. Megkenjük a tésztát
(tojásokat nem) tojássárgájával és előmelegített sütőben,
erős tűzön (200 °C) 25-30 percig – hústűpróbáig – sütjük. Ha nagyon pirulna a teteje, fóliával betakarjuk. DE!
Ha a sütőrácsot a közepénél eggyel lejjebb helyezzük,
nem fog megégni a teteje, és nagyobb esély van rá, hogy
nem kell letakarni sem... :)
Mikor kész, konyharuhával letakarjuk, és hagyjuk
egészen kihűlni!
Jó étvágyat!

Fánkdíszítő workshop Isaszegen
Isaszeg

Mi mással is készülhettünk a farsangi időszak derekán az Isaszegi Klapka György Általános
Iskolában rendezett farsangi műsor győztes évfolyamának, mint
egy fánkdíszítő workshoppal? :)

Kollégáink 400 db fánkot sütöttek ki korán reggel, hogy a
nyertes évfolyam 34 tanulója az iskola összes diákjának
és a pedagógusoknak is elegendő mennyiségű édességet
tudjon kidekorálni. A 2 fős csapatok 9 órakor kezdték meg
a díszítést, minden csapat 1-1 osztály számára díszítette a
fánkokat a különféle cukormázakkal, csokiöntetekkel, szórócukrokkal és gumicukrokkal. Sági Szilárd, cégünk nagykövete segítette a gyerekeket néhány dekorációs ötlettel, miköz- Tudjuk, hogy a fánkrecept tipikusan olyan, amely anyáról leben ő maga a pedagógusok számára kezdte el díszíteni az ányára száll, a családi ízvilág alakítja, de jó szívvel ajánljuk
az általunk használt, bevált fánkreceptet, melyet Isaszegen
édességet.
használtunk.
Köszönjük a lehetőséget az Isaszegi Klapka György Általános Iskola igazgatónőjének, Molnárné Ruck Juditnak a helyszín biztosításáért és a szervezésben nyújtott segítségéért.

Hozzávalók (kb 35 db

-hoz):

•1 kg liszt •4 db to
jás
•50 g élesztő •120
g cukor
•120 g olvasztott ma
rgarin •360 ml tej
Az élesztőt egy kis cu
korral felfuttatjuk egy ke
vés tejben, a lisztet a cukorra
l kimérjük, beleütjük a
to
jásokat, majd hozzáöntjük
a felfutott élesztőt, és a
maradék tejet.
Elkezdjük dagasztani,
majd közben az olva
sztott
margarint belecsurgat
juk, és tovább daga
sztjuk.
Meleg helyen kb 1 ór
a alatt a duplájára ke
lesztjük.
Lisztezett deszkán nagy
jából ujjnyi vastagra ny
újtjuk,
és kiszaggatjuk a koro
ngokat, közepükbe mé
lyedést
teszünk. A kiszaggatot
t fánkokat kelesztjük mé
g (kb.
20-25 percig), eközbe
n az olajat felhevítjük.
Közepes lángon, mindkét ol
dalukat megsütve kisütj
ük, ez
után konyhai papírtörlő
re téve itatjuk fel a feles
leges
olajat.
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OZIRISZ Kft.

Fókuszban a vevő-partnerek
A 100%-ban magyar tulajdonú, szolnoki székhelyű
Ozirisz Kft. 1991-ben alakult és kezdte meg működését.

Cégünk mottója: „Fókuszban a vevő-partnerek”

A régió meghatározó intézményi konyhaáru-ellátóCégünk először a vendéglátás területén kezdte el jaként küldetésünknek tekintjük, hogy csak minőségi
tevékenységét, majd 1992-től élelmiszer-nagykeres- és ellenőrzött alapanyagokat forgalmazzunk partkedelemmel bővítette portfólióját.
nereink felé.
Nagykereskedelmi
tevékenységünket elsősorban
a gasztronómiai
piacon folytatjuk.
Vevőkörünkbe tartoznak
szociális
intézményekben,
bölcsődékben, óvodákban, iskolákban, kórházakban, büntetés-végrehajtási intézményekben található
konyhák, továbbá kereskedelmi vendéglátóhelyek.
Vállalatunk elsősorban ezen egységek kiszolgálására szakosodott.

A 2019-es évre
az egyik kiemelt
tevékenységünk a
„Szívvel-lélekkel,
egészséges étellel” kampányunk
elindítása a térség
iskoláiban, mellyel
a zöldség- és gyümölcsfogyasztás fontosságára hívjuk
fel a gyermekek figyelmét, melyet egy rajzpályázattal is
összekötünk.

A TS Gastro Kft.-vel kapcsolatunk 2009 óta, azaz
indulásuk óta áll fent. A két vállalat között jól műkö2010 óta pékdő közös munkakapcsolat alakult ki. A TS Gastro
és cukrászalapfőzőkonyháira közvetlenül szállítjuk ki a megrendelt
anyagokkal
is
termékeket, az egyedi igények széles körű kiszolgábővítettük kínálalásával. Cégünk számára is megnyugtató, hogy a
tunkat, így vevőTS Gastro a jövő nemzedékét biztonságos, minőkörünket is ennek
ségi, egészséges alapanyagból készült ételekkel
megfelelően tudkínálja. Külön büszkeség számunkra, hogy az idén
tuk szélesíteni. Tevékenységünk több megyére kiterjubiláló cég a kezdetek óta belénk helyezte bizaljed, többek között Jász-Nagykun-Szolnok, Bács-Kismát, és az elmúlt 10 évben a bizalom – mindkét fél
kun, Heves és Pest megye.
részéről – töretlen volt. A jövőben is arra törekszünk,
hogy minőségi termékeink, gyors és pontos kiszolgálásunk segítse a TS Gastro mindennapi működését és
dinamikus fejlődését. (R)

2009-ben Szolnokon, a Nagysándor József úton
mintegy 3000 m² alapterületű logisztikai bázist
alakítottunk ki. Célunk, hogy partnereinket a lehető
leggyorsabban szolgáljuk ki, és az általuk készített
ételekhez minél több alapanyagot tudjanak egy
helyről beszerezni. Ezen célunk érdekében a logisztikai központ már egy szélesebb szortiment tartását
tette lehetővé, melyet folyamatosan felülvizsgálunk a
piaci igényekhez igazítva.

