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A TNS portál nem egy projekt honlapja. Ez egy interaktív webes eszköz, amely témájában az
egészséges táplálkozást helyezte fókuszba úgy, hogy didaktikai eszközként az aktivitást
alkalmazza.
Többek között megtalálható egy játék és egy felhasználói közösség, amely a virtuális
kommunikációt szolgálja, illetve lehetővé teszi a feltöltést és a felhasználók által feltöltött
tartalom megvitatását.

Nyitó oldal
A nyitó oldal nem egy megszokott szabványos oldal. A felhasználó egy tematikus grafikából
választja ki, hogy a “játék” vagy a “ Közösség” érdekli-e?
A Nyitó oldal alján található néhány link, amelyeket a TNS szerkesztői választottak ki.

Ez az oldal teszi lehetővé a nyelvválasztást. Ez a kis zászlóra való kattintással lehetséges.
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A játék
A honlapon található játék megegyezik az un. Essmobile játékkal, amely mobil telefonra készült.
A játék elkezdése előtt a felhasználónak vagy be kell jelentkeznie, vagy regisztrálni.
A játék három oldalból áll.
Első képernyő:
A virtuális teremtmény etetése.
Könnyű fokozatban az ételek az Ételpiramis alapján
rendelhetők, amelyek egy kis élelmiszerbolt polcain találhatók.
Ld. http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89telpiramis
Haladó fokozatban a felhasználó a saját adatait használja fel,
amelyek értékeit a un. Táplálkozási adatbázis alapján használja
a rendszer. Külön lehetőség különleges adatok feltöltése, mint
pl. készételek feltöltése.

Második képernyő:
A virtuális teremtmény bemutatása az összesített táplálkozási és egyéb
pszichológiai jellemzőkkel együtt. Lehetőség van az un. pszichológiai
adatok értékének megváltoztatására: pl. hamburger és sültkrumplival
etetés, TV nézés, komputeres játékokkal időtöltés, sportolás, egy nagy
ölelés stb.
Lehetőség van egy részletes étkezési elemzésre is a Közösségi oldalon
az étkezési napló részben. Az ide felvitt adatok használhatók a játékban
is.

Harmadik képernyő:
A játék
A játékban szereplő virtuális teremtmény teljesítményét befogályolják a Második képernyőn
látható adatok. Opcionálisan ez a teljesítmény növelhető a Közösségi oldal nyújtotta
felhasználói tevékenységekkel.
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A közösség
A felhasználó bejelentkezés nélkül használhatja. Ebben az esetben viszont a tartalom csak
olvasásra használható. Az íráshoz bejelentkezés szükséges.
A Közösség a következő oldalakat tartalmazza:
Fórum
A felhasználó különböző kategóriákhoz járulhat hozzá.
A szerkesztők által készített kategóriák.
A szerkesztők vagy a felhasználók által készített kategóriák.
A különböző kategóriákban olvasható témák.
A bejelentkezett felhasználók kérdései és válaszai.
A bejelentkezett felhasználók publikálhatják a játékban elért eredményeiket a Fórumban.
A felhasználók utalhatnak a receptekre.
A vitatás alatt lévő receptek új ablakban is megnyithatók.
Receptek
Minden felhasználható hozzáfér a receptekhez.
A receptek megtalálásában a Kereső segít.
A receptek megtalálhatók 1-5 csillaggal jelölt kategóriákban.
A felhasználó megváltoztathatja a receptben megjelölt adagokat és mennyiségeket.
A bejelentkezett felhasználók feltölthetik a saját receptjeiket.
A bejelentkezett felhasználók megváltoztathatják és kitörölhetik saját receptjeiket.
Minden nyersanyag táplálkozási értékei megtalálhatók a Táplálkozási kalkulátorban. Az adagok
megjelölése tetszőleges.
A recept elkészítését leíró szövegdoboz kitöltése kötelező.
Feltölthető a már készételt ábrázoló fénykép.
YouTube segítségével feltölthető egy videó, amely az étel elkészítését mutatja be.
A receptet “európai” kategóriában is fel lehet tölteni. Ebben az esetben minden angolul kerül föl.
A redszer automatikusan 4 adagra számolja a kapcsolódó táplálkozási értékeket.

Táplálkozási napló
Megtalálható egy információs szöveg, amely megmagyarázza a napló használatát, illetve azt,
hogyan köthető a játékhoz.
Bejelentkezett felhasználók
Készíthetnek egy táplálkozási naplót.
Ebben az esetben minden étkezésükről naplót vezethetnek. A táplálkozási értékek a
Táplálkozási kalkulátor segítségével kikereshetők.
Készételek esetében a táplálkozási értékeket a csomagoláson lehet megtalálni.
Az un. Help példákkal segít bizonyos ételek értékeinek kiszámolásában. (pl. egy tojás 50g, egy
kávéskanálnyi súlya általában 6g stb.)
A táplálkozási adatokat a játékból is importálni lehet a Közösségi oldalra.
Az elmúlt napok étkezési adatait bármikor fel lehet tölteni.
A felhasználó által felvitt táplálkozási adatok elemzése
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Az adatokat táblázat formájában látjuk. Ez a táblázat tartalmazza a
kalóriák/Zsírok/Protein/Szén/ Hét/Hónap/Év adatokat és a kategóriáknak megfelelő táplálkozási
szükségleteket.
Amennyiben minden adatot az un. BLS rendszer szerint töltünk föl, egyéni táblázat készíthető,
amelyen megjeleníthetők a vitaminok, rostok stb.
A “Teszt” oldal segítségével a táplálkozási értékek egyéni szükséges mértékei is kiszámíthatók.
Egészséges táplálkozás / Tartalom és Internetes Hivatkozások
Cikkek és internetes hivatkozások listája – a különböző országok egyéni gyűjtése alapján
Healthy Nutrition / Content Links
Tesztek
BMI (Testtömeg index)
Csípő-derék arány
Kalória szükségletek nem, kor, fizikai igénybevétel figyelembe vételével.
Önálló táplálkozási kalkulátor
Bizonyos ételek kiválasztásával megjelenik azok táplálkozási értéke.

Hogyan?
Receptek
Új receptek

Itt lehet feltölteni saját recepteket. Töltsd ki a kötelező mezőket. A hozzávalók felvitelekor
gépeld be az első két betűt, és válassz a felsoroltak közül. A mennyiség megjelölése után nyomd
meg az Add hozzá gombot. A rendszer automatikusan kiszámolja a recept táplálkozási értékeit.
A recept felvitelénél meg lehet jelölni olyan főbb kategóriákat (pl. édesség, előétel stb.),
amelyek a többiek keresését segítik elő.
Ha teszel egy X-et az "Európai" mezőbe, az általad feltöltött receptet a többi nyelvet
felhasználók is láthatják.
Végül a receptedhez csatolhatsz YouTube videókat, vagy saját készítésü anyagokat, illetve
képeket oly módon, hogy rákattintasz a Adj hozzá multimédiás anyagot gombra.
Élelmiszerek Súlyai

Folyadékok
*
*

Folyadékoknál elfogadható becslés, ha a mililitert gramként értelmezzük (pl. Tej,
híg leves, üdítők stb.)
Olajnál egy mililiter – 10% = g

Tojás
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XL méret
L méret
M méret
S méret

75g
65g
62g
50g

Főtt ételek átszámítása
Ha az étteremben nem tudják megmondani, vagy nincs feltüntetve az adag súlya, a következő
kb. értékeket lehet számolni.

ÉTEL fajtája
Húsétel
Hal

Átlagos felszolgált mennyiség
100 g
150 g

Vegetariánus ételek
pörköltként elkészítve
500 g
olajon párolva
500 g
zöldségsaláták
200 g
fejes saláta és nyers zöldség 100 g
Keményítő tartalmak
főtt krumpli
főtt rízs
kifőtt tészta

200 g
180 g
250 g

Desszertek
pudding
150 g
nyers gyümölcs vagy befőtt 150 g
Zsírok
10 g
Egyéb ételek
Barna kenyér
Teljes kiőrlésű kenyér
Pirítós
Lekvár
Egy szelet sajt
Egy szelet kolbász
Adag vaj/margarin
Cukor/só kávéskanál
Egy kanál ecet
Egy kanál olaj

mennyiségek
40 g
60 g
30 g
20 g
15 g
10 g
15 g
5g
8g
11 g
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Az én receptjeim

Nyomd meg a következő gombot,

így láthatod a saját receptjeidet.

Nyomd meg a következő gombot,

így szerkesztheted a saját receptjeidet.

Nyomd meg a következő gombot,

így kitörölheted a saját receptjeidet.

Ha megerősítetted, hogy valóban ki akarod törölni a saját receptedet, az a továbbiakban nem
elérhető.
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Étkezési napló
Étkezési napló

Itt követheted az étkezéseidet és a napi fizikai tevékenységeidet.
Ha kitöltöd ezt a részt, ki is tudod elemezni az étkezési szokásaidat az erre szolgáló online
eszközzel. Ha ezt meg akarod tenni egy bizonyos időszakra, ki kell töltened az elfogyasztott
ételeket napi és étkezési leosztásban.
Ha kihagysz néhány étkezést, a rendszer visszajelzi, hogy hiányzik még bizonyos adat.
Mivel a helyes étkezés a fizikai megterhelést is figyelembe veszi, ezért kérünk, hogy arról is
töltsd ki a naplót, hogy milyen sportot/fizikai tevékenységet végeztél az adott időszakban.
Ha ezt nem akarod megtenni napokra lebontva, megteheted ezt egyenesen az online Étkezési
szokásokat elemző online eszközbe való bevitellel.
Ugyanakkor így az elemzés kissé pontatlan lesz.
Napló megtekintése

Ebben a részben követheted az általad bevitt étkezéseket és fizikai tevékenységeket, amelyeket
napokra bontva felvittél.
Ha megnyomod a gombot ( ), láthatod a felvitt ételek összetevőit.
Az egész étkezést vagy fizikai tevékenységet kitörölheted úgy, hogy megnyomod ( ) gombot.
Étkezés feltöltése

Feltöltéskor először ki kell választani az étkezés időpontját, majd a fajtáját.
Az ételeket úgy töltsd föl, hogy begépeled az étel első két betűjét az un. BLS ételek mezőbe, és
kiválasztod az ételt a legördülő menüből. Utána írd be a mennyiséget és nyomd meg az Add
hozzá gombot.
A végén nyomd meg a Mentés gombot.
Tevékenységek (24 óra)

Miután kiválasztottad az általad végzett tevékenységet, töltsd ki az időtartam mezőt (órákra és
percekre bontva), utána nyomd meg az Add hozzá gombot.
A kiválasztott tevékenység megjelenik az általad már feltöltött listán, de ez bármikor törölhető.
A feltöltés végén ellenőrizd, hogy a lista lefedi a nap 24 óráját. A végén ne felejtsd el a Mentést.

Táplálkozási analízis

A Táplálkozási státuszodat a Táplálkozási naplód alapján lehet kielemezni.
Ahhoz, hogy ez lehetséges legyen, elõször töltsd ki a magasságodat és a súlyodat.
Utána írd be a napi tevékenységeidet. Hiszen a szükséges kalóriabevitel szorosan összefügg
azzal, hogy milyen és mennyi fizikai tevékenységet végzel.
Ezután a program kiszámolja az általad kijelölt időtartamra a szükséges kalória mennyiségét, és
összehasonlítja azzal, amit a naplódba beírtál.
Ezeket az eredményeket különbözõ formában, proteinekre, szénhidrátra és zsírra lebontva
kapod meg.
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A program utána tanácsokat is ad ahhoz, hogy milyen mennyiségeket vigyél be a szervezetedbe,
ha egészségesen kívánsz táplálkozni.

Egészséges táplálkozás

Hogyan alkossunk Új cikket?
Kattintsunk rá az ÚJ cikk-re, és így eljutunk az új cikk elkészítésének oldalára.
1. Töltsük ki a Címet és másoljuk be a cikket.
2. Válasszuk ki a TNS portált.
3. Válasszuk ki a Kategóriák közül az Egészséges Táplálkozás címszót.
4. Végül ha azt akarjuk, hogy más is lássa a cikket, a Közzététel kategóriában válasszuk ki az
Igent.
A végén Mentsük el.
Hogyan szerkesszünk egy már kész cikket
Válasszuk ki a cikket a felsoroltak közül, utána nyomjuk meg a jobb oldalon található
Szerkesztés gombot. A végén ne felejtsük el a Mentés gombot!
Amennyiben a Törlés gombot választjuk, visszatérünk a cikkek listájához anélkül, hogy
elmentenénk a változtatásokat.

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerzõ nézeteit tükrözi,
és az Európai Bizottság nem tehetõ felelõssé az abban foglaltak bárminemû felhasználásért.
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