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SZAKMAI ALAPOZÁS AZ ÉLELMISZERIPAR SZAKMACSOPORTRA
,,A2’’változat
10. évfolyam
Élelmiszer-ipari szakmai alapozó ismeretek
Élelmiszer-ipari szakmai alapozó gyakorlatok
Elmélet és gyakorlat

148 óra
222 óra
370 óra

ÉLELMISZER-IPARISZAKMAIALAPOZÓISMERETEK
Évi óraszám: 148 óra
Célok és feladatok
A tantárgy célja a szakmacsoport közös elméleti ismereteinek nyújtása, a készségek, képességek fejlesztése, a jellemz´ó
technológiák, munkam´úveletek, felhasznált anyagok, a szakmacsoport szakképesítéseinek bemutatása.
A tantárgy tanításának célja, hogy továbbfejlessze és er´ósítse a tanulók eddig megszerzett képességeit, készségeit,
b´óvítse, rendszerezze és mélyítse el a közismereti és az agrár orientációs tantárgyak keretében tanult ismereteket,
alapozza meg az élelmiszer-ipari m´úszaki szemléletet.
Az élelmiszeripar gyakorlatias, sokszín´ú, tartalmas, aktív tanulói magatartást és tanulási élményeket is eredményez´ó
bemutatásával keltse fel és folyamatosan tartsa fenn a tanulók érdekl´ódését a szakmai tevékenységek és elméleti alapjaik
iránt, bizonyítsa be számukra az ágazat nemzetgazdasági jelent´óségét, fejl´ódési tendenciáit.
A tantárgy mutassa be a élelmiszeripar történetét, hazai ágazatait, termékeit, technológiáit, folyamatait, változásait,
fejl´ódését, az élelmiszeripar mez´ógazdasági kapcsolódásait, termékeinek hatását a táplálkozásra és az egészségre.
Adjon átfogó tájékozottságot az élelmiszeriparban alkalmazott legáltalánosabb természettudományos, m´úszaki és
elméleti ismeretekr´ól, a technikai eszközökr´ól, gépekr´ól, tevékenységekr´ól.
Adjon alkalmakat, teremtsen feladathelyzeteket a szakterület munkaköreiben szükséges magatartás kialakulásához,
a tanulási és szakmai motiváció fejlesztéséhez, meger´ósítéséhez.
Mutassa be a szakterületen dolgozók tevékenységét, az élelmiszer-ipari pályák sajátosságait, távlatait. Segítse a
tanulókat leend´ó szakmai szerepük kiválasztásában, megfogalmazásában, egyéni életpályájuk reális megtervezésében.

Fejlesztési követelmények
A tantárgy tanulása során fejl´ódjenek a tanulók szakmai tantárgyak tanulásához szükséges képességei, így különösen
az ismeretelemz´ó-értékel´ó gondolkodás, a tapasztalatszerzés és ismeretalkalmazás képessége, a kreativitás, a szóbeli és
írásos kommunikációs képességek.
A tantárgyi tevékenység során szokjanak hozzá a tanuláshoz, az önálló és produktív feladatmegoldáshoz, érezzék meg
a tanulási eredmények, sikerek értékét, örömét.
Folyamatosan er´ósödjék a tanulási és szakmai motiváció, váljon tudatos döntéssé a szakmaválasztás. Ismerjék meg,
fogadják el és tudatosan alkalmazzák a szakmai tevékenységek végzéséhez szükséges magatartási szabályokat, magatartásformákat.
A szakmai tanulmányi tevékenység által alakuljon ki, fejl´ódjön és er´ósödjön a szakmához, a választott munkához,
életpályához való köt´ódésük.
A tanulók lássák meg a környezet, a technika, a szakma mögött az embert és a természetet, tiszteljék azok értékeit.
A tanulók legyenek képesek a feladatok megoldásában, valamint a további szakmai tanulmányaik során alkalmazni
a tanult ismereteket, eljárásokat, módszereket, ismerjék fel az élelmiszer-ipari technológiák, anyagok tulajdonságait,
környezeti hatásait, el´óállításuk módját, felhasználási lehet´óségeit, tudásuk alapján tudjanak véleményt alkotni tényekr´ól, információkról, tudják a tapasztalataikat összevetni a tanult ismereteikkel, elemezni adott szempontok szerint.
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Belép´ó tevékenységformák
Üzemek, tanm´úhelyek, múzeumok, ipar- és szakmatörténeti gy´újtemények látogatása.
Feladattal vezetett, önállóan végrehajtott elemzési feladatok elvégzése tárgyak, anyagminták, rajzok, írásos, képi és
elektronikus ismeretforrások felhasználásával, valamint a látogatások során, megfigyelési szempontok alapján.
Munkaköri leírások, technológiai utasítások elemzése.
El´ózetes felkészülés a látogatásokra, beadásra szánt beszámolók készítése.
A fizikában, kémiában, matematikában tanult ismeretek rendszerezése, ismétlése.
Információk gy´újtése a tanulók szakirányú tapasztalatainak felhasználásával és kiadványok, szakirodalom segítségével.
A tanult ismeretek felhasználása a hétköznapi életben és üzemek látogatása során.
A különböz´ó élelmiszer-ipari szakmák közötti hasonlóságok és különbségek feltárása, elemzése.
A saját szerep, alkalmasság megítélése, elemzése.

Élelmiszer-ipari alapozó ismeretek
Témakörök

Tartalmak

Az élelmiszer-ipari
termelés története

Múzeumok, néprajzi, szakmai, ipartörténeti gy´újtemények.
A termelés technológiáinak és eszközeinek fejl´ódése.

Információk
az élelmiszeriparról

Kik dolgozhatnak az élelmiszeriparban? Érvényesülési lehet´óségek. Az élelmiszerek
min´óségi követelményei.
Az élelmiszertörvény.

Az élelmiszeripar
nyersanyagai

A nyersanyagok és csoportosításuk.

Az élelmiszer-ipari
m´úveletek

Az élelmiszer-ipari m´úveletek f´óbb csoportjai és jellemz´óik, környezeti hatásuk.

Növényi eredet´ú
élelmiszerek

A gabonafélék és liszt alapanyagú termékek (süt´óipari, cukrász- és édesipari). Zöldségfélék és gyümölcsök.

Állati eredet´ú
élelmiszerek

Hús és hústermékek (hús, baromfi, hal és vad).
Tej és tejtermékek.

Élvezeti szerek

Alkoholtartalmú italok. F´úszerek. Kávé. Dohány.

Az élelmiszerek
alkotóelemei

Szénhidrátok (mono-, di- és poliszacharidok).
Zsírok, olajok. Fehérjék, aminosavak. Vitaminok.

Mikroorganizmusok

A mikroorganizmusok életfeltételei (víz- és tápanyagigény, h´ómérséklet). A mikroorganizmusok hasznos és káros tevékenysége. Növényi eredet´ú anyagok mikroflórája.

A továbbhaladás feltételei
A tanulók legyenek tájékozottak az élelmiszer-ipari ágazatokról, leírások, képi információk alapján ismerjék fel az
egyes ágazatokat, jellemz´ó munkam´úveleteket, ezek környezeti hatásait értékeljék, hasonlítsák össze és értékeljék az
ott dolgozók munkafeltételeit.
A tanulók alkossanak véleményt saját pályaalkalmasságukról, az érvényesülési lehet´óségeikr´ól, tervezzék meg saját
életpályájukat, fogalmazzák meg ennek érdekében szándékaikat, feladataikat, a teljesülés feltételeit.
Konkrét véleményalkotási feladatokban használják fel az élelmiszertörvény tartalmát.
Leírások, képi információk, minták, tárgyak alapján ismerjék fel és rendszerezzék az élelmiszeripar legáltalánosabb
technológiai m´úveleteit, nyersanyagait, azok alkalmazását, késztermékeit (gabonafélék, liszt, zöldségek és gyümölcsök,
húsfajták, hústermékek, a süt´ó-, cukrász-, édes-, tartósítóipari és tejtermékek, tej).
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Nevezzék meg az ipar legjellemz´óbb termékcsoportjainak f´óbb összetételi jellemz´óit, hasonlítsák össze és különböztessék meg a növényi és állati eredet´ú élelmiszerek legjellemz´óbb tulajdonságait.
Tudják ismertetni az élvezeti szerek emberi szervezetre gyakorolt hatásait, tudjanak érvelni egészségvédelmi céllal
fogyasztásukkal kapcsolatban.
Hozzanak példákat az egyes vitaminok élelmiszerekben való el´ófordulására, átfogóan mutassák be élettani hatásukat.
Rendeljék hozzá specifikus tulajdonságaikhoz a különböz´ó cukrokat, a keményít´ót, a zsírokat, olajokat, a fehérjéket.
Tudják felsorolni az élelmiszeranyagokat alkotó legfontosabb kémiai elemeket.
Rendeljék hozzá élelmiszer-ipari termékekhez a hasznos és a káros erjedési folyamatokat.
Alkalmazzák a mikroorganizmusokról, életfeltételeikr´ól szóló ismereteiket az élelmiszerek tárolási feltételeinek, a
tartósítás lehet´óségeinek megítélésében.

ÉLELMISZER-IPARISZAKMAIALAPOZÓGYAKORLATOK
Évi óraszám: 222 óra
Célok és feladatok
A tantárgy célja a szakmacsoport közös gyakorlati ismereteinek nyújtása, a készségek, képességek fejlesztése, a
jellemz´ó technológiák, munkam´úveletek, felhasznált anyagok, a szakmacsoport szakképesítéseinek bemutatása.
Az Élelmiszer-ipari szakmai alapozó gyakorlatok tantárgy bemutatja az elméletben tanultak gyakorlati alkalmazásait.
A közismereti tárgyakra és az agrár orientációs gyakorlatokra építve fejleszti, formálja a tanulók m´úszaki szemléletét,
b´óvíti tevékenységeik körét.
Az élelmiszeripar gyakorlati, sokszín´ú, tartalmas, aktív tanulói magatartást és tanulási élményeket is eredményez´ó
bemutatásával felkelti a tanulók érdekl´ódését a szakmacsoport iránt, bebizonyítva számukra az ágazat nemzetgazdasági
jelent´óségét, hosszú távú fejl´ód´óképességét, távlatait.
Adjon alkalmakat, lehet´óségeket, teremtsen feladathelyzeteket a szakmai tantárgyak elsajátításához szükséges képességek, készségek fejl´ódéséhez, a szakterület munkaköreiben szükséges magatartás kialakulásához, a tanulási és
szakmai motiváció fejl´ódéséhez, meger´ósödéséhez.
Mutassa be az élelmiszeripar összetettségét, a szakterületen dolgozók tevékenységét, a munkakörök sokszín´úségét.
Segítse a tanulókat leend´ó szakmai szerepük kiválasztásában, megfogalmazásában, egyéni életpályájuk reális megtervezésében.
Neveljen a körültekint´ó, pontos, igényes, biztonságos munkavégzésre, a tudatos, felel´ósségteljes szakmai és környezetvédelmi magatartásra.
Adjon alapot az élelmiszer-vizsgálatokhoz, a szakma egyszer´ú m´úveleteinek elvégzéséhez. Tárja fel a mindennapi élet
és az élelmiszer-ipari gyakorlat közötti hasonlóságokat és különböz´óségeket, az élelmiszer-technológiákban el´óforduló
m´úveleti azonosságokat, az élelmiszer-ipari m´úveleteket befolyásoló paramétereket és azok jelent´óségét.

Fejlesztési követelmények
A tantárgy tanulása során fejl´ódjenek a tanulók szakmai gyakorlati tantárgyak tanulásához szükséges képességei, így
különösen az ismeretelemz´ó-értékel´ó gondolkodás, az önálló tapasztalatszerzés és ismeretalkalmazás képessége.
Gyakorlati tevékenységük során maradéktalanul tartsák be a balesetmentes és biztonságos munkavégzés szabályait,
fejl´ódjön munkabírásuk, kitartásuk.
A tantárgyi tevékenység során szokjanak hozzá a tanulók a produktív munkavégzéshez, az önálló gyakorlati feladatmegoldáshoz, érezzék meg a gyakorlati munka eredményeinek, sikereinek értékét, örömét.
A tanulók legyenek képesek a tanult egyszer´ú m´úveleteket önállóan is elvégezni, az eszközöket célszer´úen és
szakszer´úen használni, ismerjék meg a felhasznált anyagokat, alkalmazott eljárásokat.
A tantárgyi tevékenység végzése során alakuljon ki bennük kötelességtudat, felel´ósségérzet, a társakra is figyel´ó,
segít´ókész magatartás, a mások munkájának, eredményeinek, teljesítményeinek tisztelete, folyamatosan er´ósödjék a
tanulási és szakmai motiváció, váljon tudatos döntéssé a szakmaválasztás. Ismerjék meg, fogadják el és tudatosan
alkalmazzák a szakmai tevékenységek végzéséhez szükséges magatartási szabályokat, magatartásformákat.
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A szakmai tanulmányi tevékenység által alakuljon ki, er´ósödjön a szakmához, a választott munkához, életpályához
való köt´ódésük.
A tanulók értsék meg, hogy az élelmiszer-ipari termelés elfogyasztásra szánt termékeket hoz létre, lássák meg a
szakmai tevékenységeik mögött az embert és a természetet, tiszteljék ezek értékeit, ismerjék fel és utasítsák el a
környezetszennyez´ó, természetkárosító tevékenységeket, az ilyen magatartást.
A tanulók legyenek tájékozottak a gyakorlatokon bemutatott termelésr´ól, a körülményekr´ól, feltételekr´ól, a technológiák ismérveir´ól, a termékek választékáról, értékér´ól, felhasználásáról, tudják alkalmazni ismereteiket a folyamatok,
jelenségek megértése terén.
Szerezzenek alapszint´ú gyakorlottságot az egyszer´ú technológiai m´úveletek elvégzése terén, ismerjék meg és alkalmazzák a környezetvédelmi, munkavédelmi, t´úzvédelmi és higiéniai szabályokat.
A tanulók tudják használni a tanult élelmiszer-ipari mér´óeszközöket, m´úszereket, elvégezni a tanult méréseket,
vizsgálatokat, helyesen értelmezni a mért adatokat, az érzékelt jellemz´óket. Értsék meg a mérés élelmiszer-ipari
jelent´óségét.
A tanulók ismerjék a keverés, a finom és durva aprítás, az ülepítés, a préselés, a h´óelvonó és a h´óközl´ó m´úveletek
célját, szerepét az egyes termékek el´óállításában, végezzék el egyszer´ú eszközökkel a m´úveleteket, tudják értékelni az
eredményeket.
A üzemlátogatások során ismerjék fel a gyártási folyamatokban el´óforduló egynem´úsít´ó, szétválasztó és h´ótani
m´úveleteket.

Belép´ó tevékenységformák
Önálló munkavégzés laboratóriumi körülmények között.
Tanm´úhelyek, üzemek látogatása.
Az egyes élelmiszer-ipari szakmák munkam´úveleteinek elvégzése bemutatás, magyarázat, szöveges, képi és egyéb
ismeretforrások alapján önállóan.
A szakmák egyes elemi m´úveleteinek gyakorlása a munkaképességek fejlesztése érdekében.
A saját munka elemzése, korrigálása, az eredmények ellen´órzése, értékelése.
A munka örömének felfedeztetése a tanulók sikerélményhez juttatásával, könnyen elvégezhet´ó, egyszer´ú munkafolyamatokon keresztül.
Különböz´ó (összetételi és m´úveleti) paraméterek mellett elvégzett m´úveletek eredményeinek mérése, elemzése,
értékelése, min´ósítése, összehasonlítása, az adatok rögzítése táblázatos, grafikonos, szöveges és egyéb formában.
A tapasztalatok általánosítása, megfogalmazása.
A munkam´úveletek tervezése, szervezése, egyéni és csoportos munka.
Feladattal vezetett, önállóan végrehajtott megfigyelések, adatgy´újtés, mérések, elemzések, ezek alapján összefüggések
és törvényszer´úségek felismerése.
Információk értelmezése, következtetések megfogalmazása.
Fogalomalkotás közvetlen észlelés (kísérletek) és közvetett tapasztalás (videofilm, ábraelemzés stb.) alapján.
A tanult ismeretek alkalmazása feladathelyzetekben a hétköznapi életben és az élelmiszer-ipari üzemlátogatás során.
A különböz´ó élelmiszer-ipari szakmák közötti hasonlóságok és különbségek feltárása.

Laboratóriumi alapmérések, alapm´úveletek
Témakörök

Tartalmak

Mér´óeszközök,
mér´óm´úszerek

Laboratóriumi mér´óeszközök és mér´óm´úszerek fajtái, alkalmazásuk.

Alapmérések,
alapm´úveletek

Mérés élelmiszer-ipari mér´óeszközökkel és mér´óm´úszerekkel.
Tömegmérés táramérlegen és analitikai mérlegen.
Vízmin´óségmérés. Az élelmiszer-ipari vízzel szemben támasztott követelmények.
S´úr´úségmérés. Oldatok készítése. Bepárlás, kristályosítás.

Mennyiségi analízis

Tömeg szerinti elemzés. Térfogatos elemzés.

510

MAGYAR KÖZLÖNY

2001/28/II. szám

Egyszer´úsít´ó és szétválasztó m´úveletek
Témakörök

Tartalmak

Keverés

Szilárd, folyékony, nagy viszkozitású és képlékeny anyagok keverése.

Aprítás

Szeletelés, darabolás, darálás, ´órlés.

Ülepítés, sz´úrés

Gravitációs és centrifugális ülepítés. Sz´úrés.

Préselés

Gyümölcsök préselése. Formázó préselés.

Szitálás

Szemcsés anyagok szitálása.

Osztályozás

A gyümölcsök, zöldségek különböz´ó szempontok alapján történ´ó osztályozása.

H´ókezeléses m´úveletek
Témakörök

Tartalmak

El´óf´ózés, f´ózés, sütés,
pörkölés

Zöldségfélék el´óf´ózése. Levesek f´ózése. Húsok, tésztafélék sütése. Olajos magvak
pörkölése.

H´útés, fagyasztás

Különböz´ó élelmiszerek h´útése. Húsok, gyümölcsök fagyasztása. Mirelitáruk.

Üzemlátogatás
Témakörök
Élelmiszer-ipari
üzemek látogatása

Tartalmak
Az egynem´úsít´ó, szétválasztó és h´ótani m´úveletek felismerése a különböz´ó élelmiszerek gyártási folyamataiban.

A továbbhaladás feltételei
A tanulók ismerjék a s´úr´úség, a mér´óoldat, a pH, az indikátor fogalmát.
Értsék az alkalmazott mér´óeszközök m´úködését, az eljárások, folyamatok alapjait, helyesen határozzák meg a
használt fogalmakat.
Laboratóriumban ismerjék fel az élelmiszer-ipari mér´óeszközöket és mér´óm´úszereket.
Mérjenek önállóan táramérlegen.
Készítsenek megfelel´ó pontossággal adott koncentrációjú oldatot.
Helyesen alkalmazzák a mintavétel szabályait, végezzenek el sav—bázis-titrálást.
Ellen´órizzék mér´óm´úszerek segítségével az élelmiszer-ipari termékek el´óállításánál használt víz min´óségét.
Leírások alapján és laborkörülmények között ismerjék fel a bepárlás és kristályosítás m´úveletét.
Hajtsanak végre önállóan kever´ó, aprító, sz´úr´ó, ülepít´ó, présel´ó, osztályozó, szitáló, h´óközl´ó és h´óelvonó m´úveleteket, válasszák ki az eszközeit, fogalmazzák meg céljait, paramétereit, rendeljék hozzá az ipari jelleg´ú m´úveletek
megnevezését.
Üzemlátogatás során ismerjék meg a gyártási folyamatokban a tanult élelmiszer-ipari m´úveleteket.

