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Pomoc kontekstowa

Niemal w każdym oknie programu ELKa możesz zajrzeć do pomocnika ELKi w celu uzyskania podpowiedzi związanej z elementem tego okna.

Naciśnij na klawiaturze klawisze Alt-C, jeśli pomoc kontekstowa w tym oknie jest dostępna kursora przyjmie kształt . Klikając kursorem o takim
kształcie na element okna, o którym chcesz dowiedzieć się więcej na ogół otworzysz związany z nim temat pomocy.
 

Uwaga:
Niektóre konfiguracje systemu Windows nie pozwalają na uruchomienie pliku pomocy zainstalowanego na zdalnym zasobie (np. dysku
sieciowym).

Spis treści
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O programie

ELKa - ELektroniczna Kucharka jest programem komputerowym wspomagającym kontrolę diety osobom przygotowującym posiłki w domu.
Wymaga korzystania z komputera i wagi. ELKa wraz z dedykowaną wagą ElkaPlus to unikalny zestaw do kontroli diety w warunkach domowych.
ELKa umożliwia śledzenie wartości odżywczych posiłków osobom, spożywającym przyrządzone z programem potrawy. Dzięki możliwości
wyznaczania wartości odżywczych również porcji potraw, jest nieoceniony podczas kontroli diety osób, korzystających z rodzinnych domowych
posiłków lub potraw, przygotowanych na kilka dni. ELKa stosuje metodę obliczeniową, opartą o znajomość ciężarów i wartości odżywczych
składników, użytych do przyrządzania potraw.
 
W zależności od rodzaju diety, różne wersje ELKi korzystają z różnych zasobów.
 
ELKa wyróżnia się spośród innych tego typu programów komputerowych lub urządzeń dostępnych obecnie (2013 r.) kilkoma unikalnymi funkcjami,
takimi jak:

integracja z wagą elektroniczną, umożliwiająca automatyczny odczyt wartości ciężarów składników i potrawy, bez konieczności ich
odczytywania i wpisywania;
możliwość wyznaczania i zapamiętywania podstawowych wartości odżywczych 100 g przygotowanej potrawy (w tym potrawy, której ciężar
uległ zmianie w procesie jej przygotowania);
możliwość serwowania porcji potraw osobie kontrolującej dietę, również takich potraw, które podczas procesu przyrządzania np. obróbki
termicznej, zmieniają swój ciężar;

 
oraz wieloma praktycznymi udogodnieniami, ułatwiającymi proces przyrządzania posiłków takimi, jak:

książka kucharska, samodzielnie uzupełniana o receptury potraw Użytkownika;
obszerna lista składników, samodzielnie rozbudowywana przez Użytkownika zarówno o składniki dostępne w sprzedaży (na podstawie danych
odżywczych udostępnionych przez producenta), jak i o przyrządzone z ELKą wg własnych receptur potrawy;
lista naczyń Użytkownika, ułatwiająca ważenie ich zawartości bez zbędnego przekładania i dodatkowego zmywania;
wygodna i praktyczna obsługa programu i wagi, zoptymalizowana pod kątem częstego używania.

 
Dzięki tym cechom możesz przygotować z ELKą najbardziej złożone potrawy dla całej rodziny, zachowując możliwość kontroli wartości odżywczych
potraw i spożytych porcji.
 
ELKa pracuje w rodzinie Autora od 2005 r. Nasze korzyści z jej codziennej pracy, zarówno te doraźne, jak i edukacyjne, są nie do przecenienia. 
Skorzystaj i Ty - program jest bezpłatny, wymagania sprzętowe komputera minimalne, a cena wagi ELKaPlus kilkukrotnie niższa od ceny wag,
posiadających możliwość komunikacji z komputerem. Program może być używany bez dedykowanej wagi ELKaPlus, w takim przypadku konieczne
jest "ręczne" wpisywanie ciężarów składników i potraw, odczytanych z dowolnej wagi.
 
Aby rozpocząć pracę z ELKą, zobacz  jak korzystać z ELKi.

Spis treści
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Przeznaczenie

ELKa wersja 1.10 obsługuje następujące zasoby, wspomagające kontrolę diety:
 

diabetyków (wersja [DM]): śledzi sześć podstawowych wartości dietetycznych: wartość kaloryczną, zawartość węglowodanów
przyswajalnych (w programie określanych krótko węglowodanami), błonnika pokarmowego, tłuszczu jadalnego, białka i
cholesterolu. Eksponuje wartości kaloryczne, wymienniki węglowodanowe lub wymienniki białkowe i wymienniki białkowo-
tłuszczowe lub tłuszczowe. Wyznacza równoważniki białkowe, tłuszczowe i białkowo-tłuszczowe. Podczas samodzielnego dodawania
składników w wersji [DM] można pominąć zawartość cholesterolu i błonnika pokarmowego;
w fenyloketonurii (wersja [PKU]): śledzi osiem podstawowych wartości dietetycznych: wartość kaloryczną, zawartość węglowodanów
przyswajalnych (w programie określanych krótko węglowodanami), błonnika pokarmowego, tłuszczu jadalnego, białka, cholesterolu,
fenyloalaniny i tyrozyny. Eksponuje wartości kaloryczne, zawartość fenyloalaniny i wymienniki fenyloalaninowe. Wyznacza
równoważniki fenyloalaninowe. Podczas samodzielnego dodawania składników w wersji [PKU] można pominąć zawartość tyrozyny,
cholesterolu i błonnika pokarmowego.

 
Wskazówka:
Osobom zainteresowanym kontrolą podstawowych wartości odżywczych diety zaleca się korzystanie z wersji dla diabetyków (wersja
PKU wymaga podania nie zawsze powszechnie dostępnej zawartości fenyloalaniny podczas dodawania nowych składników).

Spis treści

   ELKa - Elektroniczna Kucharka wersja 1.10 7/145



Umowa licencyjna

§ 1. Pojęcia
Oprogramowanie - program „ELKa - Elektroniczna Kucharka", wspomagający wyznaczanie wartości odżywczych potraw, wraz z plikami danych i
programem instalacyjnym.
Licencjodawca - Andrzej Orchowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Orcan, zarejestrowaną w EDG w Józefowie,  Regon:
010219742, tel. +48 22 350 60 01, fax +48 22 350 65 51.
Użytkownik - osoba fizyczna, korzystająca z Oprogramowania.
Licencja - prawa do Oprogramowania  przekazane Użytkownikowi  przez  Licencjodawcę  w ramach niniejszej Umowy.
 
§ 2. Licencja
Oprogramowanie jest własnością Licencjodawcy  i podlega ochronie prawnej, w tym w zakresie prawa autorskiego i ochrony znaków handlowych.
Korzystanie z Oprogramowania  oznacza akceptację niniejszej Licencji.
Oprogramowanie  wykorzystuje informacje o wartościach odżywczych artykułów spożywczych opracowane w Instytucie Żywności i Żywienia w
Warszawie, w Departamencie Rolnictwa USA lub przez ich producentów.
Licencjodawca  udziela Użytkownikowi  prawa do używania Oprogramowania  na jednym stanowisku komputerowym w tym samym czasie i prawa
do wykonania jednej kopii Oprogramowania, w celu zabezpieczenia przed utratą danych.
 
§ 3. Ograniczenia Licencji

Zabrania się niedozwolonego używania Oprogramowania , w szczególności niedozwolonej ingerencji w strukturę plików danych lub
plików wykonywalnych (w tym dekompilacji lub dezasemblacji kodu) Oprogramowania , usuwania z Oprogramowania  oznaczeń
identyfikujących, informacji o prawach autorskich i ograniczeń dotyczących własności;
Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania, wypożyczania lub komercyjnego wykorzystywania Oprogramowania , zarówno w całości,
jak i zawartych w nim danych lub danych, będących rezultatami wykonywania, bez pisemnej zgody Licencjodawcy.

 
§ 4. Odpowiedzialność
Licencjodawca  dołożył wszelkich starań, by Oprogramowanie  działało zgodnie z przyjętymi standardami jakości programów komputerowych, było
wolne od błędów i poprawnie wyznaczało wartości dietetyczne potraw. Licencjodawca  nie gwarantuje jednak, że Oprogramowanie spełni
oczekiwania Użytkownika  lub że jego działanie jest wolne od błędów. Licencjodawca  nie bierze odpowiedzialności za poprawność
wykorzystywanych w Oprogramowaniu  lub wyznaczonych przez Oprogramowanie  danych o wartościach odżywczych składników lub potraw.
Użytkownik  ponosi pełne ryzyko bezpośrednich lub pośrednich skutków korzystania z Oprogramowania.
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Wymagania sprzętowe

ELKa - ELektroniczna Kucharka działa sprawnie nawet na najstarszych domowych komputerach PC, korzystających z systemu operacyjnego
Microsoft Windows. Wymagania sprzętowe ELKi odpowiadają wymaganiom zainstalowanego na komputerze systemu operacyjnego - Windows
95/98/98SE/ME/2000/XP Home/XP Media Center/XP Professional/2008 Server/Vista/7/8 (w wersjach 32 i 64. bitowych). Minimalna wymagana
rozdzielczość monitora i karty graficznej to 800x600 pikseli i 16.bitowa paleta kolorów. Do instalacji ELKi z płyty CD-ROM konieczne jest, by
komputer posiadał napęd optyczny, do instalacji z serwera internetowego dostęp do internetu, do współpracy z dedykowaną wagą ELKaPlus -
gniazdo portu USB i obsługa protokołu USB.
 
Korzystanie z ELKi wymaga ważenia wszystkich składników użytych do przyrządzenia potrawy oraz, w przypadku potraw poddanych obróbce
termicznej, ciężaru przyrządzonej potrawy. Zaleca się korzystanie z przeznaczonej do współpracy z ELKą wagi - ELKaPlus, ułatwiającej obsługę
programu. W przypadku braku dedykowanej wagi możliwe jest manualne wpisanie wartości ciężaru, odczytanej z dowolnej wagi.
 

Uwaga:
Program ELKa nie działa w starszych niż Windows 95 systemach operacyjnych Microsoft. Systemy operacyjne Windows NT, Windows
2000, a także system Windows 95, sygnowany przez Microsoft, nie obsługują protokołu USB - program ELKa nie współpracuje w tych
systemach z wagą ELKaPlus.  Niektóre wersje OEM systemu Windows 95 obsługują protokoł USB po zainstalowaniu sterowników
HID USB (Human Interface Device - sterowników USB klawiatury i myszy). W systemie Windows 98 implementacja USB nie jest
zgodna z obowiązującym standardem. W tych systemach komunikacja programu ELKa i wagi ELKaPlus może przebiegać
nieprawidłowo. W pozostałych wymienionych wersjach systemu  Windows, począwszy od wersji Windows 98 Gold implementacja
protokołu USB jest zgodna ze standardem - program ELKa i waga ELKaPlus współpracują prawidłowo.
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ELKaPlus - dedykowana waga USB

ELKa współpracuje z dedykowaną wagą elektroniczną ELKaPlus, podłączaną do komputera poprzez złącze USB. Choć bez wagi ELKaPlus
program zachowuje pełną funkcjonalność, wymaga jednak wpisania wartości ciężarów użytych artykułów. Użycie podłączonej do komputera wagi
ELKaPlus ułatwia przygotowanie posiłku, eliminując konieczność wpisywania odczytanej wartości ciężaru - ELKa odczytuje wartość automatycznie.
ELKa i ELKaPlus tworzą wygodny unikalny zestaw do samodzielnej kontroli diety w warunkach domowych.
 
Maksymalna nośność wagi ELKaPlus, modelu ELKaPlusIN wynosi 5kg i wystarczy do ważenia typowych potraw w domowej kuchni; dokładność
wskazań wagi wynosi 0.5g, a minimalny ważony ciężar to 1g. Dokładność pomiarów wagi zależy od wielu czynników, takich jak stabilna pozioma
pozycja wagi, zmiany temperatury otoczenia czy stabilność napięcia zasilania.
 
ELKaPlus posiada świadectwo Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny, zaświadczające brak zagrożenia dla
zdrowia człowieka, w przypadku jej zgodnego z przeznaczeniem wykorzystania w kontakcie z żywnością.
 
Wagę można zakupić w sklepie internetowym Orcan pod adresem http://www.orcan.com.pl.
 
ELKaPlus dostępna jest w cenie dobrych elektronicznych wag kuchennych, a kilkukrotnie niższej od cen wag posiadających możliwość komunikacji z
komputerem.
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Opinia Zakładu Dietetyki SGGW

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

ZAKŁAD DIETETYKI
02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159 C

 
Warszawa, 2007.04.24
 

Opinia dotycząca programu komputerowego „ELKA"
 

Program komputerowy „ELKA - Elektroniczna Kucharka" przeznaczony jest do wyliczania podstawowych wartości odżywczych potraw (energii,
białka, tłuszczu, węglowodanów, błonnika pokarmowego i cholesterolu) przygotowywanych wg indywidualnych przepisów Użytkownika. W programie
wykorzystywana jest autorska baza danych wartości odżywczej produktów i potraw stworzona na podstawie informacji opracowanych w Instytucie
Żywności i Żywienia przez Kunachowicz i współpracowników (Tabele wartości odżywczej produktów spożywczych) i uzupełniona informacjami
żywieniowymi deklarowanymi przez producentów na etykiecie produktów spożywczych dostępnych w Polsce, co łącznie daje około 700 różnych
pozycji.

Program „ELKA - Elektroniczna Kucharka" adresowany jest szczególnie dla pacjentów z cukrzycą typu 1, może być również wykorzystywany przez
wszystkie osoby pragnące kontrolować ilość energii i podstawowych składników odżywczych w swojej diecie. Szczególnie przydatna dla osób
chorujących na cukrzycę jest funkcja umożliwiająca wyliczenie ilości wymienników węglowodanowych (WW), wymienników białkowo-tłuszczowych
(WBT), jak również wymienników białkowych (WB) i tłuszczowych (WT). Dodatkowo każdy z użytkowników programu ma możliwość uzupełniania
bazy danych o produkty lub potrawy typowe dla swojego jadłospisu.

Zalecenia dietetyczne dla chorego na cukrzycę są zgodne z normami dla zdrowego człowieka, szczególne znaczenie dla osiągnięcia optymalnej
kontroli glikemii ma natomiast monitorowanie całkowitej zawartości węglowodanów w diecie. Istotną dla pacjenta informacją jest również zawartość
białka i tłuszczu w produktach. „ELKA - Elektroniczna Kucharka" w przyjazny użytkownikowi sposób umożliwia szybką analizę posiłku pod tym kątem,
co w znaczący sposób może pomóc pacjentom w kontroli spożycia podstawowych składników odżywczych. Program nie może jednak zastąpić
kontaktu z dietetykiem, może być natomiast wygodnym narzędziem uzupełniającym porady żywieniowe uzyskiwane od osób wykwalifikowanych.
 
// nieczytelne podpisy

dr inż. lek. med. Dariusz Włodarek
dr inż. Joanna Myszkowska-Ryciak
dr inż. Ewa Lange
dr inż. Anna Harton
dr inż. Danuta Gajewska
dr inż. Saeed Bawa
 

z Zakładu Dietetyki
Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW
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Opinia Polskiego Towarzystwa Dietetyki
/Pieczęć:/
Polskie  Towarzystwo  Dietetyki
ODDZIAŁ  WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE
ul. Powsińska 61/63, 02-903 Warszawa

Regon 014932804
 

O P I N I A
dot. programu komputerowego
„ELKa - Elektroniczna Kucharka"

 
Oddział Wojewódzki w Warszawie Polskiego Towarzystwa Dietetyki po zapoznaniu się z prezentacją programu komputerowego, opracowanego

przez Andrzeja Orchowskiego, ustalił co następuje:
 

W dniu 28.03.2007 r przeprowadzono w Instytucie Żywności i Żywienia w obecności członków Oddziału Wojewódzkiego w Warszawie Polskiego
Towarzystwa Dietetyki prezentację programu komputerowego „ELKa -  Elektroniczna Kucharka".
 

Stwierdzono co następuje:
 
Program może być wykorzystany do wyliczenia:

wartości odżywczej podstawowych składników pokarmowych, tym samym może być przydatny dla wszystkich osób chcących kontrolować
spożycie energii, białka, tłuszczu, cholesterolu i błonnika pokarmowego;
wymienników węglowodanowych, białkowych, tłuszczowych i białkowo - tłuszczowych, tym samym zalecany jest dla osób chorych na
cukrzycę, szczególnie korzystających z pompy insulinowej.

 
/Adnotacje o opłacie, pieczęć i podpis nieczytelny:/

Przewodnicząca
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 

P.T.D. w Warszawie
dr n. med. Lucyna Pachocka
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Opinia PFED

Polska Federacja Edukacji w Diabetologii
Poradnia Diabetologiczna 

Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
tel. (022) 815-70-96, fax. (022) 815 12 32

KRS 0000249075 NIP 9521989403
http://www.pfed.org.pl  e-mail: pfed@pfed.org.pl 

 
Warszawa, 04-08-2009 r.
 

Opinia dotycząca zestawu do samodzielnej kontroli diety Elektroniczna Kucharka
 

Tempo życia w dzisiejszych czasach coraz częściej zmusza człowieka z cukrzycą do sięgania po najnowsze osiągnięcia medycyny do jakich
niewątpliwie należą - funkcjonalna intensywna insulinoterapia, zwłaszcza prowadzona przy użyciu osobistej podskórnej pompy insulinowej. Zarówno
metoda jak i stosowane przy jej realizacji narzędzie pozwala choremu na bardzo elastyczny tryb życia pod warunkiem jednak szeroko pojętej
samokontroli na wysokim poziomie. Zestaw do samodzielnej kontroli diety Elektroniczna Kucharka przeznaczony jest właśnie do samodzielnej
kontroli diety w domu. W skład zestawu wchodzi: 

ELKa - Elektroniczna Kucharka: program do kontroli diety, w którym wykorzystywana jest autorska baza danych wartości odżywczej
produktów i potraw stworzona na podstawie informacji opracowanych w Instytucie Żywności i Żywienia przez prof. Kunachowicz i
współpracowników (Tabele wartości odżywczej produktów spożywczych) i uzupełniona informacjami żywieniowymi deklarowanymi przez
producentów na etykiecie produktów spożywczych dostępnych w Polsce, co łącznie daje około 700 różnych pozycji.
ELKaPlus : elektroniczna waga kuchenna współpracująca z programem przez port USB komputera.

 
Zestaw w znaczący sposób może pomóc osobom, które wymagają prowadzenia samokontroli odżywiania, które ze względu na swoją chorobę

powinny stosować w swojej diecie ograniczenia (kalorie, cholesterol).
Przydatny jest przede wszystkim  dla pacjentów z cukrzycą typu 1, a w szczególności funkcja w programie umożliwiająca wyliczenie ilości

wymienników węglowodanowych (WW), wymienników białkowo-tłuszczowych (WBT), jak również wymienników białkowych (WB) i tłuszczowych
(WT) dla osób stosujących terapię za pomocą pompy insulinowej. Osoby z cukrzycą, które - dysponując coraz to nowocześniejszym sprzętem do
pomiaru glikemii, skuteczniejszymi środkami farmakologicznymi i metodami ich stosowania - borykają się z umiejętnością przeliczenia wartości
kalorycznych spożywanych produktów spożywczych oraz przeliczeniem wymienników pokarmowych. Zestaw do kontroli diety Elektroniczna
Kucharka może pomóc w szybkim i sprawnym przygotowaniu zdrowego posiłku z prawidłowym wyliczeniem potrzebnych do spożycia produktów
spożywczych w dwóch wersjach produktu stałego oraz po przetworzeniu np. po ugotowaniu, pieczeniu, smażeniu ograniczając w ten sposób czas
przeznaczony na przygotowanie posiłku. Systematyczne świadome korzystanie z zestawu pozwoli na większą umiejętność szacowania posiłków
przygotowanych poza domem.

Zestaw jest łatwy zarówno w instalacji jak i codziennym wykorzystaniu w kuchni. Lista potraw oraz składników jest otwarta co daje możliwość
użytkownikowi na dopisywanie własnych potraw wg ulubionych przepisów. Połączenie oprogramowania z wagą ogranicza czas spędzany w kuchni do
minimum.

Systematyczne, świadome korzystanie z zestawu niewątpliwie ułatwi życie wielu osobom z cukrzycą, pozwalając jednocześnie na osiągnięcie lepszych
wyników leczenia.

 
Alicja Szewczyk
 
Przewodnicząca PFED
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Opinia Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

Sekcja Pediatryczna
Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

Łódź, 4.05.2010
Opinia dotycząca

„Zestawu do kontroli diety w domu - Elektroniczna kucharka"
 

 
Celem leczenia dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę typu 1 jest prewencja ostrych i przewlekłych powikłań choroby poprzez utrzymanie stanu
okołonormoglikemii oraz zapewnienie pacjentom jakości życia, jak najbardziej zliżonej do jakości życia ich zdrowych rówieśników.
Spełnienie tych celów leczenia jest obecnie realizowane poprzez stosowanie funkcjonalnej intensywnej insulinoterapii metodą wielokrotnych wstrzyknięć
insuliny lub ciągłego podskórnego wlewu insuliny przy pomocy osobistych pomp insulinowych.
Utrzymanie okołonormoglikemii wymaga od pacjenta bardzo skrupulatnego dostosowywania dawek insuliny do ilości i jakości spożywanych potraw. Z
tego powodu jednym z głównych elementów samokontroli cukrzycy jest prawidłowe wyliczanie ilości zjadanych wymienników węglowodanowych
(WW), białkowo-tłuszczowych (WBT), czy liczby kcal.
Dokładne obliczanie ilości spożywanych WW i WBT, szczególnie w produktach przygotowywanych ex tempore w domu, często sprawia problemy
pacjentom i ich rodzinom.
 
Program komputerowy wchodzący w skład „Zestawu do kontroli diety w domu - Elektroniczna kucharka" pozwala na szybkie i bardzo dokładne
wyliczenie składu ilościowego i jakościowego  przygotowywanych potraw. Dzięki bardzo szerokiemu asortymentowi surowców i produktów
spożywczych uwzględnionych w bazie programu oraz możliwości dopisywania kolejnych pozycji do listy  pozwala on pacjentowi na wyliczania WW,
WBT, kcal we wszystkich przygotowywanych przez nich potrawach.
Zastosowanie tego programu łącznie z wchodzącą w skład zestawu elektroniczną wagą, współdziałającą z tym programem, znacznie skraca czas
przeznaczony na dokładne obliczenie ilości WW i WBT w przygotowywanej porcji pożywienia.
Zestaw „Elektroniczna kucharka" może mieć również zastosowanie w edukacji pacjentów w zakresie prowadzenia diety w cukrzycy. Szczególnie może
być przydatny do edukacji pacjentów ze świeżo rozpoznaną cukrzycą. 
Systematyczne korzystanie z Zestawu "Elektroniczna kucharka" może również pomóc pacjentom w nauczeniu się szacowania wartości odżywczych
potraw spożywanych poza domem.
 
Z tych powodów stosowanie zestawu „Elektroniczna kucharka" może ułatwić samokontrolę cukrzycy i poprawić jakość życia pacjenta i jego rodziny.
 
Zarząd Sekcji Pediatrycznej PTD
 
Przewodnicząca
(nieczytelny podpis)
Dr hab. n. med. Agnieszka Szadkowska
 
Zastępca
(nieczytelny podpis)
Dr hab. n. med. Małgorzata Myśliwiec
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Podziękowania

Autor dziękuje:
prof. dr hab. n. roln. Hannie Kunachowicz i współpracownikom z  Zakładu Wartości Odżywczych Żywności Instytutu Żywności i Żywienia w
Warszawie - autorom wykorzystanych w programie informacji o wartościach odżywczych produktów spożywczych;
Departamnetowi Rolnictwa USA, za udostępnienie bazy danych wartości odżywczych (USDA National Nutrient Database for Standard
Reference Release 21);
dr inż. Joannie Myszkowskiej-Ryciak z Katedry Dietetyki Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie, za
życzliwą uwagę;
rodzinie, za przepisy książki kucharskiej i cierpliwość:)
córce, za twórczą krytykę szaty graficznej;
synowi, za inspirację i wkład w projekt i funkcjonalność ELKi.
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Jak korzystać z ELKi

Przygotowanie posiłku w programie składa się z trzech etapów:
zaplanowania menu, tj. podzielenia posiłku na potrawy i ich skomponowania ze składników lub skorzystaniu z receptur książki
kucharskiej ELKi;
przyrządzenia każdej z potraw, tj. zważenia jej składników i ewentualnie końcowej wagi potrawy;
podania spożywanych potraw lub ich porcji do jadalni.

 
Dodatkowo, przed podaniem do jadalni, przydatne może być

zapisanie przyrządzonej potrawy do książki kucharskiej (receptura zostanie zapamiętana - do wykorzystania przy okazji następnego jej
przygotowywania);
dodanie przyrządzonej potrawy do spiżarni ELKi (zapamiętane zostaną jej wartości odżywcze - do wykorzystania tak, jak każdy inny
składnik np. odgrzania następnego dnia);
zarejestrowanie spożytego posiłku (znajdującego się w panelu jadalni) do historii posiłków (i ewentualne opatrzenie go komentarzem).

 

Podział głównego okna programu odpowiada każdemu z tych etapów: potrawy znajdują się w panelu Menu, składniki wybranej potrawy w panelu
kuchni, a zaserwowane do jadalni porcje w panelu jadalni.
 

Wskazówka:
Zanim rozpoczniesz, zobacz uwagi o ważeniu w programie ELKa.

 
Wskazówka:
Możesz zwiększyć komfortu pracy z programem, powiększając wielkość elementów tekstowych i okna programu.
 
Wskazówka:
Możesz zapoznać się ze sposobem obsługi programu przygotowując z ELKą przykładowe potrawy - sok jabłkowo-marchwiowy lub ryż
gotowany.

 
.
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Planowanie menu

Wirtualne planowanie menu w programie odpowiada planowaniu menu w świecie rzeczywistym. Planując menu, komponujesz nową potrawę
nadając jej nazwę i dodając do niej składniki lub dodajesz potrawę z książki kucharskiej, skracając proces planowania.
 

Wskazówka:
Uwagi zawarte w Potrawach w praktyce pomogą Ci podzielić posiłek na potrawy.
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Przygotowanie potrawy

Przygotowanie potrawy z zaplanowanego menu odbywa się w panelu kuchni i polega na ważeniu (zobacz jak przyrządzać składniki i potrawy).
Możesz zatem zważyć poszczególne składniki potrawy, odważyć użytą porcję potrawy składowej,  zważyć przyrządzoną potrawę lub - w
przypadku przygotowywania przekąski złożonej z pojedynczego składnika - zważyć składnik. Aby ułatwić ważenie, skorzystaj z listy naczyń,
przechowywanych przez ELKę (zobacz Ciężar naczynia zawarty we wskazaniu).
 

Wskazówka:
W przypadku przyrządzania przekąski możesz dodać składnika ze spiżarni ELKi bezpośrednio do jadalni, z pominięciem kuchni.

 
Wskazówka:
W trakcie przygotowania potrawy dodanej z książki kucharskiej, możesz skorzystać nie tylko z receptury, ale również z opisu
przyrządzania potrawy.
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Serwowanie składników lub potraw do jadalni

Serwując zważony składnik lub przyrządzoną potrawę do jadalni w całości (zobacz Podawanie do jadalni) lub odważając porcję, przenosisz ją w
całości lub części do panelu jadalni. W rzeczywistości odpowiada to spożyciu całości lub części potrawy. W wirtualnej jadalni pozostaną razem z
informacją o wartościach odżywczych.
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Dodawanie składnika bezpośrednio do jadalni

Jeżeli zamierzasz spożyć w całości potrawę, składającą się z jednego składnika (np. kawałek czekolady albo jabłka), możesz dodać składnik ze Spiżarni
ELKi bezpośrednio do jadalni. Dzięki tej funkcji upraszczasz przygotowanie przekąski, opisane w dodawaniu składnika bezpośrednio do Menu.
 
Dodawanie składnika bezpośrednio do jadalni odbywa się poprzez wybranie składnika w oknie spiżarni i użycia bądź to

techniki ciągnij-i-upuść wybranego składnika do panelu jadalni ELKi, bądź
wybrania jadalni jako docelowego miejsca dodawania składników, po czym  kliknięcie kursorem myszy na przycisk  lub
naciśnięcie na klawiaturze sekwencję klawiszy Alt-D albo po prostu klawisza Enter.

 
W każdym przypadku spowoduje to otwarcie okna wagi, zważ w nim składnik. Zważony składnik zostanie dodany bezpośrednio do jadalni ELKi.
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Zasoby ELKi

Korzystając z programu możesz rozbudowywać i zarządzać zasobami ELKi - książką kucharską, spiżarnią i listą używanych naczyń.
 
Książka kucharska
Książka kucharska ELKi zawiera kilkadziesiąt receptur potraw wraz z krótkimi opisami ich przyrządzania. Listę tę możesz swobodnie modyfikować,
usunąć nieciekawe potrawy (zobacz Usuwanie potrawy z książki kucharskiej), zmienić ich nazwy (zobacz Zmiana nazwy potrawy w książce
kucharskiej), modyfikować opis przyrządzenia potrawy (zobacz Modyfikacja opisu przyrządzenia w książce kucharskiej), edytować nazwy
kategorii potraw, dodawać nowe lub usuwać istniejące kategorie.
Przede wszystkim jednak możesz dodawać przyrządzone przez siebie potrawy z panelu Menu ELKi do książki kucharskiej, zapamiętując recepturę i
opis przyrządzania potrawy (zobacz  Zapisanie potrawy do książki kucharskiej), w celu ich późniejszego wykorzystania (zobacz  Dodawanie
potrawy do Menu z książki kucharskiej).
 
Spiżarnia i zapasy
Jedną z zalet ELKi jest możliwość samodzielnego uzupełniania listy składników w spiżarni. Możesz dodać składnik, którego wartości odżywcze
umieszczone są przez producenta na jego etykiecie (zobacz Dodawanie składnika do spiżarni ELKi). Innym  sposobem uzupełniania spiżarni jest
dodanie przyrządzonej potrawy, znajdującej się w Menu. Dodana do spiżarni potrawa może być w przyszłości użyta tylko jak składnik, np.jako
składnik potrawy lub - po odgrzaniu - jako przekąska. Po dodaniu potrawy do spiżarni nie jest zapamiętywana receptura i ilość potrawy, a jedynie jej
wartości odżywcze. Odkładając potrawę na zapas określ jej termin przydatności do spożycia. Ponadto ELKa pozwala zarządzać listą składników
- zmieniać ich nazwę, modyfikować wartości odżywcze lub usuwać składniki (składniki odłożone na zapas mogą być usunięte po upływie
terminu ważności).
 

Uwaga:
Modyfikacja nazwy lub wartości odżywczych składnika w spiżarni, użytego w menu, kuchni lub jadalni możliwa jest po usunięciu
zaznaczenia opcji Chroń składniki w spiżarni. Modyfikacja spiżarni powoduje zapisanie stanu kuchni i jadalni. Wcześniej zapisany stan
kuchni i jadalni zostaje w takim przypadku utracony i nie może być odtworzony.
 

Naczynia
Aby ułatwić ważenie, zapisz w programie listę używanych przez siebie naczyń i ich ciężar (zobacz Zarządzanie listą naczyń). Możesz skorzystać z
listy naczyń podczas ważenia potraw i składników, eliminując konieczność ich przekładania pomiędzy naczyniami w celu tarowania wagi (zobacz uwagi o
ważeniu).
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Potrawy w praktyce

Aby w pełni wykorzystać program ELKa, konieczne jest zrozumienia używanego przez program pojęcia potrawy i odpowiedni do sytuacji podział
posiłku na potrawy.
W przypadku przyrządzania posiłku do spożycia w całości przez jedną osobę, wystarczy utworzyć w programie jedną potrawę. W takim przypadku w
potrawie o nazwie np. Obiad, zawarte będą wszystkie spożywane na obiad składniki, w tym tak różne, jak np. cebula z sałatki i lody z deseru.
Obliczając wartości odżywcze takiej pootrawy ELKa zsumuje wartości odżywcze, zawarte w składnikach, użytych do jej przyrządzenia.
 
W praktyce często spożywamy tylko część przyrządzonych potraw, gdyż zostały przygotowane dla kilku osób, przeznaczone do podania do kilku
posiłków lub po prostu nie zjedzone w całości z braku apetytu. ELKa umożliwia śledzenie wartości odżywczych również w takich przypadkach - pod
warunkiem wyodrębnienia takich potraw podczas przygotowywania posiłku. Spożywając część potrawy, spożywamy proporcjonalną część zawartych
w niej wartość odżywczych (obliczoną z proporcji ciężaru spożytej porcji w stosunku do ciężaru potrawy).
W trakcie przygotowywania potrawy ELKa oblicza jej ciężar, sumując ciężary użytych w niej składników. Nie wszystkie jednak potrawy ważą tyle, ile
użyte do ich przyrządzenia składniki. Np. potrawy poddane obróbce termicznej odparowują, zmniejszając tym samym ciężar. W recepturze potrawy
często nie warto uwzględniać wody (np. jeśli podczas duszenia, gotowania czy pieczenia odparuje).  Pomimo, że zmiana ciężaru nie wpływa na
całkowitą ilość zawartych w niej wartości odżywczych, to zmienia zawartość wartości odżywczych w 100 g lub innej porcji takiej potrawy.
W takiej sytuacji należy zważyć potrawę po jej przyrządzeniu (zupę, ryż, makaron gotowanany, ciasto itp.).
 
Aby umożliwić i jednocześnie ułatwić przyrządzanie potraw, ELKa wyróżnia dwa rodzaje potraw:
 

Potrawa nieprzetworzona
to potrawa, której ciężar po przyrządzeniu jest sumą ciężarów jej składników, np. surówka z pora. Ponieważ ELKa automatycznie sumuje
ciężary użytych w potrawie składników, potrawa nieprzetworzona nie wymaga ważenia. Również potrawa, która w całości zostanie spożyta w
jednym posiłku przez osobę kontrolującą dietę, może być uznana za potrawę nieprzetworzoną. Przygotowanie potrawy nieprzetworzonej
rozpocznij od planowania Menu. Potrawa nieprzetworzona reprezentowana jest żółtą ikoną potrawy w panelu menu.

 
Potrawa przetworzona
to potrawa, której ciężar ulega zmianie po poddaniu jej obróbce termicznej. Do potraw przetworzonych zaliczyć można również potrawę, w
recepturze której nie uwzględniliśmy wszystkich jej składników (np. wody). Przygotowanie potrawy przetworzonej rozpocznij od
przygotowania potrawy nieprzetworzonej (planowanie Menu), a potem zważ potrawę. Potrawa przetworzona reprezentowana jest zieloną
ikoną potrawy w panelu menu.

 
Przedstawiony wyżej podział wystarcza do zaplanowania posiłku w sposób, umożliwiający wyznaczenie jego wartości odżywczych.
Dla wygody ELKa korzysta z dwóch dodatkowych rodzajów - potrawy złożonej, tj. potrawy składającej się z innej potrawy (lub kilku potraw) oraz
przekąski - tj. składnika dodanego bezpośrednio do Menu, najprostszej potrawy, będącej po prostu składnikiem.
Potrawa złożona pozwala logicznie pogrupować składniki w potrawie zgodnie z naszymi nawykami, a w niektórych sytuacjach ułatwia przygotowanie
potrawy. Przekąska z kolei upraszcza przygotowanie  potrawy w sytuacji „dojadania".
 

Potrawa złożona z innej potrawy
to potrawa, składająca się ze składników i innych potraw - „potraw składowych" (zarówno nieprzetworzonych, przetworzonych lub też
złożonych z kolejnych potraw składowych). Przykładem mogą być pierogi, skomponowane jako potrawa złożona z ciasta i farszu; każda z tych
potraw składowych złożona z odpowiednich składników. Przyrządzenie potrawy złożonej wymaga zważenia składników każdej potrawy
składowej (oraz składników potrawy, o ile wystepują). W przypadku przyrządzania przetworzonej potrawy złożonej na ogół nie ma potrzeby
ważenia  każdej z potraw składowych osobno, wystarczy zważyć wagę końcową całej potrawy złożonej.
Potrawa złożona z innych potraw umożliwia użycie część potrawy składowej, przydatne w sytuacji przygotowania jej w zbyt dużej ilości i
wykorzystania w potrawie tylko jej części. W takiej sytuacji ELKa uwzględni do obliczenia wartości odżywczych potrawy tylko część
wartości odżywczych każdego ze składników potrawy składowej, w proporcji, w jakiej potrawa składowa (i tym samym jej składniki) zostały
użyte.

Potrawa złożona reprezentowana jest ikoną potrawy, z tym, że panel Menu dodatkowo prezentuje zawarte w niej potrawy składowe.
Przygotowanie potrawy złożonej nie nie różni się od przygotowania potrawy przetworzonej lub nieprzetworzonej, a jedynie wykorzystuje takie
funkcje programu, jak tworzenie nowej potrawy składowej, przemieszczenie potrawy w panelu Menu oraz kopiuj-wklej lub wytnij-kopiuj
potrawę w panelu Menu.
 

Przekąska
to w terminologii ELKi składnik, dodany, tak jak dodawane są potrawy, do Menu. Nazwa przekąski jest nazwą składnika, z której ją
utworzono, a ciężar, to ciężar tego składnika (obu tych właściwości nie można zmodyfikować).Przekąska to uproszczony rodzaj potrawy
nieprzetworzonej, składającej się z jednego składnika, np. kawałek banana. Przekąskę tworzysz dodając składnik bezpośrednio do
Menu. Zważona przekąska reprezentowana jest zieloną ikoną składnika w panelu menu.

Możesz też dodać składnik ze spiżarni ELKi bezpośrednio do jadalni, z pominięciem Menu i kuchni.
 
Zobacz też przykłady przygotowania soku jabłkowo-marchwiowego lub przygotowania ryżu gotowanego.
Jeśli już wiesz, jak podzielić posiłek, zaplanuj swoje Menu.
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Ważenie z wagą ELKaPlus

Ważenie w programie ELKa z użyciem dedykowanej elektronicznej wagi ELKaPlus jest zdecydowanie łatwiejsze niż przy użyciu zwykłej wagi:
 

wartości ważonego ciężaru odczytywane są z niej automatycznie poprzez port USB i prezentowane w polu wartości wagi - nie musisz zatem
tracić czasu na wpisywanie ich ciężaru;
każdorazowe rozpoczęcie ważenia taruje wskazanie ciężaru zarówno w programie, jak i na wyświetlaczu wagi - możesz zatem łatwo ważyć
kolejno dokładane artykuły bez potrzeby dodatkowego tarowania;
tarowanie wskazania wagi możliwe jest zarówno przyciskiem, znajdującym się na wadze, jak i w oknie wagi programu;
zdjęty z szalki po rozpoczęciu ważenia ciężar prezentowany jest w kolorze czerwonym (na wyświetlaczu wagi wskazywana jest wartość
ujemna) - dzięki czemu łatwo zważysz zdjętą, odlaną czy odsypaną - z postawionej na szalce wagi przed rozpoczęciem ważenia - ilość
artykułu;
możesz zważyć ciężar netto artykułu, ważąc go łącznie z naczyniem, dzięki przechowywanej w programie liście Twoich naczyń (wystarczy
raz dodać naczynie do listy) - dzięki temu unikasz uciążliwego przekładania artykułu (i dodatkowego zmywania), wymaganego w niektórych
przypadkach do zważenia ciężaru netto artykułu.

 
Powyższe funkcje znacząco ułatwiają i przyspieszają proces ważenia.
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Przykład - sok jabłkowy-marchwiowy

Przykład ilustruje przygotowanie z ELKą soku ze świeżych jabłek i marchwi z sokowirówki (tj. potrawy nieprzetworzonej), odważenie porcji soku
do jadalni, rejestracji w historii spożytych posiłków oraz odkładanie przygotowanego soku na później do lodówki  (zobacz prezentację w internecie).

Tworzymy nową potrawę w Menu
naciskamy przycisk F2 (w Menu utworzy się potrawa o nazwie Potrawa, gotowa do zmiany jej nazwy), od razu rozpoczynamy wpisywanie
nazwy potrawy Sok jabłkowo-marchwiowy i naciskamy Enter.
Dodajemy składniki do potrawy
naciskamy przycisk F3 (otworzy się okno Spiżarni, kursor ustawi się w polu nazwy składnika;
rozpoczynamy wpisywanie pierwszych liter składnika - sok z j (po pisaniu tych znaków na liście składników wybrany zostanie sok z jabłek),
naciskając Enter dodajemy go do potrawy;
ponownie rozpoczynamy wpisywanie pierwszych liter kolejnego składnika - sok z ma, a następnie za pomocą klawisza Strzałka w dół
wybieramy sok z marchwi, naciskając Enter dodajemy go do potrawy;
naciskamy ESC, by zamknąć okno Spiżarni, gdyż zakończyliśmy komponowanie naszej potrawy.
W panelu Menu głównego okna wybrany jest sok, a w panelu kuchni - ostatnio dodany składnik.
Przygotowujemy potrawę tj. ważymy jej składniki
Stawiamy pusty dzbanek na szalce wagi.
Naciskamy przycisk F5 lub Enter (otwierając okno wagi i jednocześnie tarując jej wskazanie), po czym wlewamy sok z marchwi do dzbanka
i naciskamy Enter. Dane zostały wpisane, a ELKa automatycznie wybrała kolejny niezważony składnik.
Ponownie naciskamy przycisk F5 lub Enter i tym razem dolewamy do dzbanka (z sokiem marchwiowym) sok z jabłek, po czym naciskamy
Enter;

Policzyliśmy wartości odżywcze dzbanka soku. Ponieważ mamy ochotę tylko na szklankę soku
Serwujemy porcję do jadalni
stawiamy pustą szklankę na szalce wagi i naciskamy przycisk F6,  wlewamy pożądaną ilość soku i naciskamy Enter.
Voila, podaliśmy potrawę. Na pasku stanu jadalni widzimy jej wartości odżywcze, a w panelu podsumowania danych dietetycznych
jadalni sumaryczne dane odżywcze z dzisiejszego dnia.
Rejestrujemy spożyty posiłek
wybieramy na klawiaturze sekwencję klawiszy Shift-Ctrl-S.

Zapamiętajmy wartości odżywcze soku - będziemy mogli użyć go np. do następnego posiłku.
Odkładamy sok jabłkowo-marchwiowy na zapas
naciskamy przycisk F8, sok został dodany z domyślnym terminem przydatności do spożycia 7 dni.

A po wykonaniu tych czynności - jak w życiu.
Sprzątnijmy kuchnię i jadalnię
naciskając odpowiednio sekwencję klawiszy Shift-Ctrl-K i Shift-Ctrl-J.
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Przykład - ryż gotowany

Przykład ilustruje przygotowanie z ELKą ryżu gotowanego (tj. potrawy przetworzonej) dla całej rodziny, odważenie porcji ryżu do jadalni oraz
rejestracji w historii spożytych posiłków (zobacz prezentację w internecie). Oczywiście w praktyce do np. obiadu oprócz ryżu przygotujemy inne
potrawy, jednak ten przykład wystarczy do pokazania istotnej funkcji programu - ważenia potrawy po jej przyrządzeniu oraz korzystania z książki
kucharskiej.

Dodajemy potrawę z książki kucharskiej
naciskamy przycisk F4 (otworzy się okno Książki kucharskiej, kursor ustawi się w polu nazwy potrawy;
rozpoczynamy wpisywanie pierwszych liter składnika - ry (po pisaniu tych znaków na liście potraw wybrany zostanie Ryż gotowany),
naciskając Enter dodajemy go do Menu;
naciskamy ESC, by zamknąć okno Książki kucharskiej, gdyż ograniczamy posiłek do jednej potrawy.

W panelu Menu głównego okna wybrana jest ryż, a w panelu kuchni - jedyny jego składnik.
Przygotowujemy potrawę tj. ważymy składnik.
Stawiamy torebkę napełnioną ryżem na szalce wagi.
Naciskamy przycisk F5 lub Enter (otwierając okno wagi i jednocześnie tarując jej wskazanie), po czym odsypujemy potrzebną ilość ryżu do
wrzątku i odstawiamy torebkę na szalkę. Pole wartości wagi wskazuje odsypany ciężar ryżu (kolor czerwony oznacza wartość ujemną),
pasek stanu wagi wskazuje wartości odżywcze odsypanej ilości. Naciskamy Enter, by zakończyć ważenie i zaktualizować wartości
odżywcze użytego w panelu kuchni składnika. Ponieważ był to ostatni (bo jedyny) składnik potrawy, ELKa automatycznie wybrała pierwszą
pozycję w panelu kuchni, tj. ryż gotowany.

Znamy już wartość odżywczą użytej ilości ryżu, jednak po ugotowaniu jej ciężar ulegnie zmianie, spowodowanej nasiąknięciem ryżu nieuwzględnioną
w recepturze wodą. Aby określić prawidłowe wartości odżywcze takiej potrawy musimy zważyć ją po przyrządzeniu.

Ważymy potrawę
Aby zważyć ryż gotowany postępujemy zależnie od sposobu jego przygotowania. Jeśli gotowaliśmy ryż w dużej ilości wody powinniśmy
zważyć go po odcedzeniu, jeśli  małej ilości wody - nie ma takiej potrzeby. Postawmy zatem talerzyk, a na nim cedzak na wadze i wybierzmy
przycisk F5 lub Enter (otwierając okno wagi i jednocześnie tarując jej wskazanie). Zabierzmy cedzak z szalki i nad zlewem, dodajmy ryż do
cedzaka w celu odsączenia, po czym odstawmy cedzak z ryżem na szalkę wagi. Pole wartości wagi wskaże ciężar ryżu po ugotowaniu 
(wartości odżywcze na pasku statusu okna wagi nie ulegają zmianie wraz ze zmiana ciężaru potrawy, gdyż od zmiany ciężaru ryży po
ugotowaniu nie przybywa i nie ubywa w nim składników odżywczych) i naciskamy Enter. Ciężar został wpisany, a ikonka potrawy zmieniła
kolor z żółtego na zielony.

Możemy teraz odważyć porcję ryżu do jadalni.
Serwujemy porcję do jadalni
stawiamy talerz na szalce wagi i naciskamy przycisk F6 (otwierając okno wagi i tarując wskazanie), nakładamy pożądaną ilość ryżu i
naciskamy Enter.
Voila, podaliśmy potrawę. Na pasku stanu jadalni widzimy jej wartości odżywcze, a w panelu podsumowania danych dietetycznych
jadalni sumaryczne dane odżywcze z dzisiejszego dnia.
Rejestrujemy spożyty posiłek
wybieramy na klawiaturze sekwencję klawiszy Shift-Ctrl-S.

A po wykonaniu tych czynności - jak w życiu.
Sprzątnijmy kuchnię i jadalnię
naciskając odpowiednio sekwencję klawiszy Shift-Ctrl-K i Shift-Ctrl-J.

 
Uwaga:
Gdybyśmy chcieli zapamiętać w spiżarni ELKi wartości odżywcze ryżu gotowanego tak, by w przyszłości nie przygotowywać go
każdorazowo wg powyższego opisu, a tylko używać tak, jak każdy inny składnik spiżarni, powinniśmy dodać go do spiżarni jako
zapas bezterminowo przydatny do spożycia. Ponieważ jednak niektóre potrawy istotnie zmieniają swoje wartości odżywcze w
zależności od procesu przyrządzania (np. długości gotowania makaronu), zaleca się rozważne korzystanie z takiej metody.
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Tworzenie potrawy w Menu

Potrawa składa się ze składników lub składników i potraw składowych. Komponując własną potrawę zacznij od utworzenia nowej potrawy, a
następnie dodaj do niej wybrane składniki. Potrawa może też składać się z potraw składowych. Zdecydowanie szybciej utworzysz potrawę
dodając ją z książki kucharskiej.
Po utworzeniu potrawy przyrządź ją.
 

Wskazówka:
ELKa umożliwia przygotowanie kilku posiłków jednocześnie: Menu może zawierać kilka potraw. Możesz dowolnie zmieniać nazwę potrawy
w panel menu.
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Dodawanie składnika bezpośrednio do Menu

Menu ELKi może zawierać składniki lub potrawy. Praktyczne użycie tej funkcji opisano w Potrawy w praktyce.
Zamiast tworzyć nową potrawę, składającą się z jednego składnika, która nie zmieni swojej wagi po przyrządzeniu (np. kiedy zamierzasz przekąsić
kawałek czekolady albo jabłka) dodaj składnik bezpośrednio do Menu, następnie zważ składnik, po czym podaj składnik do jadalni w
całości lub odważ porcję do jadalni.
 
Możesz też jeszcze bardziej uprościć przygotowanie przekąski, dodając składnik bezpośrednio do jadalni, z pominięciem kuchni.
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Tworzenie nowej potrawy

Aby utworzyć nową potrawę w panelu Menu kliknij kursorem myszy na przycisk  (lub z klawiatury naciśnij F2 lub Alt-N). W ten sposób
utworzysz potrawę o domyślnej nazwie Potrawa (Potrawa1, Potrawa2, itd). Jednocześnie ELKa rozpocznie tryb edycji  tej nazwy, wpisz zatem z

klawiatury planowaną nazwę (np. Żurek) i naciśnij klawisz Enter. 
Nowo utworzona potrawa nie zawiera żadnych składników, w celu dodania składników do potrawy zobacz Dodawanie składników do potrawy.
Jeśli chcesz dodać istniejącą w książce kucharskiej potrawę zobacz Dodawanie potrawy do menu z książki kucharskiej. Możesz też utworzyć
nową potrawę będącą potrawą składową innej potrawy.
Jeśli chcesz usunąć dodaną potrawę skorzystaj z funkcji usuwania potrawy lub funkcji Cofnij.
 

Wskazówka:
Podział posiłku na potrawy wynika ze sposobu późniejszego ich wykorzystania, zobacz Potrawy w praktyce.
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Tworzenie nowej potrawy składowej

Komponując własne potrawy w Menu możesz tworzyć potrawy złożone z innych potraw, np. pierogi mogą być złożone z potrawy o nazwie ciasto i
potrawy o nazwie nadzienie. Tak utworzona potrawa może zawierać poza potrawami składowymi również składniki (z kolei zarówno ciasto jak i
nadzienie muszą zawierać bądź to składniki bądź kolejne potrawy składowe). Aby dowiedzieć się więcej o potrawach w programie zobacz Potrawy w
praktyce.
Aby utworzyć nową potrawę jako potrawę składową istniejącej w Menu potrawy, kliknij myszką na oznaczoną krawędź przycisku 

 (lub z klawiatury naciśnij Shift-F2). W ten sposób rozwiniesz listę wyboru, zawierającą istniejące w Menu potrawy (z
pierwszą pozycją Menu, oznaczającą Menu z twoimi potrawami). Klikając myszką na jedną z nich (lub z używając kursorów strzałka w górę, strzałka w
dół klawiatury i, po wybraniu właściwej, naciskając Enter) utworzysz potrawę o nazwie Potrawa (Potrawa1, Potrawa2, itd), będącą bądź to potrawą

składową wybranej potrawy bądź potrawą główną (wybór pierwszej pozycję o nazwie Menu odpowiada użyciu przycisku ). Możesz też
kliknąć kursorem myszki na napis Dodaj, a następnie Nową potrawę do menu, po czym wybierz z listy nazwę potrawy, do której chcesz dodać nową

potrawę . Podobnie jak w przypadku wyboru , ELKa rozpocznie tryb edycji
nazwy nowo utworzonej potrawy. Nowo utworzona potrawa nie zawiera żadnych składników. W celu dodania składników do potrawy zobacz
Dodawanie składników do potrawy. Jeśli chcesz dodać istniejącą w książce kucharskiej potrawę zobacz Dodawanie potrawy do Menu z
książki kucharskiej.
Aby usunąć dodaną potrawę składową zobacz Usuwanie potrawy z Menu.
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Dodawanie składników do potrawy

Aby dodać składnik do potrawy najlepiej wybierz ją w panelu Menu (choć nie jest to konieczne, zobacz Zmiana potrawy w trakcie dodawania

składników), a następnie kliknij kursorem myszy na przycisk  (lub z klawiatury naciśnij F3 lub wybierz sekwencję klawiszy Alt-S).
Otworzy się okno Spiżarni ELKi, a kursor tekstowy znajdzie się w polu wyboru nazwy składnika. Wybierz składnik (zobacz Wybieranie składnika
w oknie spiżarni). 

Jeśli na liście składników zaznaczony jest potrzebny Ci składnik dodaj go do wybranej w oknie Menu potrawy jako jej składnik. Zaznaczony na liście

składników składnik dodasz, klikając kursorem myszy na przycisk  lub naciskając na klawiaturze sekwencję klawiszy Alt-D albo po prostu
naciskając klawisz Enter. Możesz też użyć techniki ciągnij-i-upuść, „upuszczając" wybrany składnik na panel kuchni. Dodany składnik pojawi się w
oknie kuchni. W każdej chwili możesz również zdecydować się na dodanie potrawy z książki kucharskiej przechodząc do książki kucharskiej ELKi
poprzez naciśnięcie na klawiaturze klawisza F4 (zobacz Dodawanie potrawy do Menu z książki kucharskiej). Pomyłkowo dodany składnik
możesz usunąć.
 

Wskazówka:
W każdej chwili korzystania ze spiżarni ELKi możesz zarządzać lista składników w spiżarni.
 
Uwaga:
Dodanie składnika do potrawy powoduje przeliczenie ciężaru potrawy zgodnie z zasadami opisanymi w Ciężar potrawy podczas
dodawania lub usuwania składników.
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Dodawanie składników do Menu

Jeśli zamierzasz spożyć tylko przekąskę tak, jak opisano to w Potrawy w praktyce skorzystaj z opisanej tutaj funkcji dodawania składnika
bezpośrednio do menu lub z funkcji dodawania składnika ze spiżarni bezpośrednio do jadalni. Dodawanie składników do menu jest czynnością
analogiczną do dodawania składników do potrawy, z tym, że potrawa do której dodajesz jest drugą pozycją okna Menu, o nazwie Menu. Aby
zaznaczyć drugą pozycję okna Menu, kliknij kursorem myszy na napis Menu w oknie Menu, po czym dodawaj składniki zgodnie z opisem w
Dodawanie składników do potrawy. Lub, będąc w oknie Spiżarni ELKi, dokonaj wyboru Menu, drugiej pozycji na liście rozwijanej potraw w
Menu, jako potrawy do której zamierzasz dodawać składniki, po czym postępuj analogicznie, jak opisano Dodawanie składników do potrawy.

 
Wskazówka:
W każdej chwili korzystania ze spiżarni ELKi możesz zarządzać lista składników w spiżarni.
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Zmiana potrawy w trakcie dodawania składników

Zaznaczone na liście składników spiżarni ELKi składniki dodawane są domyślnie do wybranej w Menu ELKi potrawy. Możesz jednak w trakcie
dodawania składników w oknie spiżarni ELKi zmienić potrawę, do której je dodajesz. Wystarczy kliknąć klawiszem myszy na nazwę potrawy w panelu

Menu. Możesz też użyć rozwijanej listy potraw, znajdującej się bezpośrednio po prawej stronie przycisku Do kuchni .
Klikając na tę listę możesz wybrać potrawę, do której chcesz dodawać kolejne składniki (lub wybrać jadalnię, jako docelowe miejsce dodania
składnika). Wybranie potrawy w oknie spiżarni powoduje analogiczne skutki do wybrania potrawy w panelu Menu. Następnie postępuj zgodnie z
opisem zawartym w Dodawanie składników do potrawy.
 

Wskazówka:
W każdej chwili korzystania ze spiżarni ELKi możesz zarządzać lista składników w spiżarni.
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Usuwanie składników z potrawy

Aby usunąć składnik potrawy wybierz potrawę w panelu Menu, potem wybierz składnik w panelu kuchni, a następnie naciśnij na klawiaturze
sekwencję klawiszy Shift-Del lub kliknij kursorem myszki na nazwę potrawy, do której składnik należy, a potem prawym klawiszem na nazwę
składnika w panelu kuchni, po czym kliknij kursorem myszki na Usuń. Możesz też, po wybraniu potrawy w panelu Menu i składnika w panelu kuchni,

kliknąć na napis Edycja a potem na Usuń .
 

Wskazówka:
Aby wrócić do stanu kuchni sprzed usunięcia skorzystaj z funkcji Cofnij, zobacz Cofnij/Przywróć.
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Zmiana składnika w potrawie

ELKa umożliwia zamianę składnika potrawy na inny składnik znajdujący się w spiżarni ELKi. W tym celu wybierz w panelu kuchni składnik, który
zamierzasz zamienić, a następnie naciśnij na klawiaturze sekwencję klawiszy Ctrl-N lub kliknij prawy klawiszem myszki na nazwę składnika w kuchni, a
potem kliknij kursorem myszki na Zamień składnik. Możesz też po wybraniu składnika w panelu kuchni kliknąć na napis Edycja, a potem na Zamień

składnik .

Dokonaj wyboru składnika postępując analogicznie do czynności opisanych w Dodawanie składników do potrawy z tym, że przycisk 

zostanie zamieniony przyciskiem .
 

Wskazówka:
Zamiana składnika nie powoduje modyfikacji ciężaru potrawy. Jeśli zamieniany składnik był zważony, nowy składnik zachowa jego
wagę, a wartości odżywcze potrawy ulegną odpowiedniemu przeliczeniu.
 
Uwaga:
W trakcie zamiany składnika możesz modyfikować zawartość spiżarni lub modyfikować zawartość kuchni (wybrać inny zamieniany
składnik, zmienić potrawę, której składnik zamieniasz, utworzyć lub przemieszczać potrawy w panelu kuchni). Poza zamianą składnika i
zamknięciem spiżarni ELKi, również otwarcie książki kucharskiej, kończy czynność zamiany.
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Przemieszczanie potrawy lub składnika z panelu kuchni do potrawy w panelu
Menu

Aby przenieść potrawę lub składnik znajdujący się w panelu kuchni do innej potrawy znajdującej się w panelu Menu użyj techniki ciągnij-i-upuść.
Wybierz potrawę lub składnik w panelu kuchni i, nie zwalniając przycisku, przesuń kursor na nazwę potrawy w panelu Menu, której ma być
potrawą składową lub składnikiem. Zwalniając przycisk myszki potrawa lub składnik zostaną przeniesione do wybranej potrawy - jako potrawa
składowa lub składnik. Ciężar potrawy, do której przeniesiona została potrawa składowa lub składnik ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu, również w
przypadku, gdy docelowa potrawa była wcześniej zważona.
 

Uwaga:
Ciężar potrawy, z której zabrano potrawę lub składnik ulegnie zmianie tak, jakby potrawa składowa została z niej usunięta (tzn. jej
ciężar będzie równa sumie wag składników i wag pozostałych potraw składowych, zobacz Ciężar potrawy podczas dodawania lub
usuwania składników).
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Dodawanie potrawy do Menu z książki kucharskiej

Proces komponowania potrawy w menu ELKi można przyspieszyć, korzystając z książki kucharskiej. Aby dodać potrawę z książki kucharskiej do

panelu Menu kliknij kursorem myszki na przycisk  lub naciśnij na klawiaturze klawisz F4 lub sekwencję klawiszy Alt-R. Otworzy się okno
Receptur ELKi, a kursor tekstowy znajdzie się w polu wyboru nazwy potrawy. Wybierz potrawę, którą chcesz dodać (zobacz Wybieranie potrawy
w oknie książki kucharskiej).

Jeśli na liście potraw zaznaczona jest potrzebna Ci potrawa, dodaj ją do menu w panelu Menu, klikając kursorem myszy na przycisk  lub
naciskając na klawiaturze sekwencję klawiszy Alt-D albo po prostu naciskając Enter. Możesz też użyć techniki ciągnij-i-upuść, „upuszczając"
wybraną potrawę na panel Menu. Dodana potrawa pojawi się w panelu Menu, a jej składniki w panelu kuchni. Możesz też dodać potrawę składową
innej potrawy korzystając z opisu w Zmiana potrawy w trakcie dodawania składników. W każdej chwili możesz też uzupełnić składniki tak
dodanej do menu potrawy przechodząc do spiżarni ELKi poprzez naciśnięcie na klawiaturze klawisza F3 (Dodawanie składników do potrawy).
 

Wskazówka:
Po dodaniu potrawy do menu możesz zamienić składnik potrawy w panelu kuchni na inny składnik ze spiżarni ELKi.

 
Zaletą książki kucharskiej ELKi jest możliwość zapisywania do niej własnych przepisów, w celu ich późniejszego przyrządzenia (zobacz Zapisywanie
potrawy do książki kucharskiej). Zawartością książki kucharskiej ELKi możesz zarządzać, postępując zgodnie z opisem modyfikowania książki
kucharskiej. 
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Korzystanie z przepisu

W przypadku, gdy przyrządzasz potrawę dodaną do panelu Menu z książki kucharskiej, w każdej chwili możesz podejrzeć recepturę i opis jej
przyrządzania naciskając na klawiaturze klawisz F10 lub klikając myszką na napis Gotuj, a potem Pokaż przepis (odpowiednio wybierając sekwencję

klawiszy Alt-G, a potem P).  Powtórne naciśnięcie F10 zamyka podgląd receptury.
 

Uwaga:
Podgląd receptury wybierany jest indywidualnie dla każdej potrawy znajdującej się w panelu Menu i widoczny po wybraniu potrawy w
panelu menu.

 
Wskazówka:
W przypadku podglądu potrawy składowej potrawy dodanej do menu z książki kucharskiej receptura pokazuje składniki użyte do
przyrządzenia potrawy składowej, podczas gdy opis przyrządzenia dotyczy przyrządzenia potrawy.
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Modyfikacja przepisu

Korzystając z podglądu receptury w oknie głównym programu i opisu przyrządzania potrawy możesz zanotować opis przyrządzania potrawy. Kliknij
kursorem myszy na napis Kliknij tu, aby rozpocząć modyfikowanie przepis.... Po zakończeniu modyfikacji, kliknij kursorem myszy na napis Kliknij
tu, aby zakończyć modyfikowanie przepisu....
 

Uwaga:
Jeśli nazwa potrawy, której przepis został zmodyfikowany, istnieje w książce kucharskiej, ELKa wyświetli odpowiedni monit,
umożliwiający zapisanie modyfikacji opisu w książce. Brak akceptacji potwierdzenia modyfikacji spowoduje, że wprowadzone zmiany
dotyczyć będą wyłącznie przyrządzanej potrawy - i zostaną zapamiętane jedynie w przypadku dodania potrawy do książki
kucharskiej.
 
Wskazówka:
Możesz też modyfikować opis bezpośrednio w książce kucharskiej.
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Zmiana nazwy potrawy w Menu

Aby zmienić nazwę potrawy wybierz jej nazwę w panelu Menu. Następnie wybierz na klawiaturze sekwencję klawiszy Ctrl-N (możesz też kliknąć
kursorem myszy na napis Edycja,  potem Zmień nawę potrawy lub wybrać sekwencję klawiszy Alt-E, a potem klawisz z literą N) 

. 

Wpisz z klawiatury pożądaną nazwę  i wciśnij klawisz Enter, klawisz Tab lub kliknij kursorem myszy poza obszar edycji,
aby zrezygnować ze zmiany, wciśnij klawisz Esc.
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Usuwanie potrawy z Menu

Aby usunąć potrawę z Menu wybierz ją, a następnie naciśnij na klawiaturze sekwencję klawiszy Shift-Del lub kliknij prawym klawiszem myszy na

nazwę potrawy w panelu menu, a potem kliknij kursorem myszki na Usuń z listy potraw.
Możesz też, po wybraniu potrawy w panelu Menu, kliknąć na napis Edycja a potem na Usuń z listy potraw.
 

Wskazówka:
Aby wrócić do stanu kuchni sprzed usunięcia skorzystaj z funkcji Cofnij/Przywróć.
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Przemieszczanie potrawy lub składnika w panelu Menu

Aby przenieść potrawę lub składnik znajdujący się w panelu Menu do innej potrawy znajdującej się w panelu Menu, skorzystaj z techniki ciągnij-i-
upuść.  Wybierz potrawę w panelu Menu i, nie zwalniając przycisku, przesuń kursor na nazwę potrawy w panelu Menu, której ma być potrawą
składową lub składnikiem. Zwalniając przycisk myszki potrawa lub składnik zostaną przeniesione do wybranej potrawy - jako potrawa składowa lub
składnik. Ciężar potrawy, do której przeniesiona została potrawa składowa lub składnik ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu, również w przypadku, gdy
docelowa potrawa była wcześniej zważona. Możesz też użyć funkcji wytnij/kopiuj.
 

Uwaga:
Ciężar potrawy, z której zabrano potrawę lub składnik ulegnie zmianie tak, jakby potrawa składowa została z niej usunięta (tzn. jej
ciężar będzie równa sumie wag składników i wag pozostałych potraw składowych, zobacz Ciężar potrawy podczas dodawania lub
usuwania składników).
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Przemieszczenie składników w panelu kuchni

Kolejność składników lub potraw składowych potrawy jest oczywiście nieistotna dla jej wartości odżywczych, jednakże może ułatwić przyrządzanie
potrawy w programie. Po każdorazowym zważeniu składnika w obrębie potrawy, do którego ten składnik należy ELKa automatycznie zaznacza
następny niezważony składnik tej potrawy. Ustawiając składniki w odpowiedniej kolejności możesz zatem ułatwić proces ich przyrządzania, eliminując
czynność wyboru składnika.
Kolejność składników w potrawie odpowiada kolejności ich dodawania. Kolejność składnika lub potrawy składowej możesz zmienić zaznaczając

składnik lub potrawę składową w panelu kuchni i wykorzystując funkcję przesuń w dół  lub przesuń w górę 

.
Możesz też użyć techniki ciągnij-i-upuść.
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Kopiuj/wklej potrawę lub składnik w panelu Menu

Aby skopiować potrawę lub składnik w panelu Menu wybierz potrawę lub wybierz składnik, a następnie naciśnij na klawiaturze sekwencję klawiszy
Ctrl-C. Możesz też kliknąć prawym klawiszem myszy na nazwę składnika lub potrawy w panelu Menu, a następnie kliknąć na Kopiuj lub kliknąć po

wybraniu składnika lub potrawy w panelu Menu na napis Edycja, a potem Kopiuj . Nazwa skopiowanego składnika
lub potrawy zostanie wyróżniona kursywą.
Następnie wybierz nazwę potrawy w panelu Menu, do której chcesz skopiować składnik lub potrawę i naciśnij na klawiaturze sekwencję klawiszy Ctrl-
V - spowoduje to dodanie składnika lub potrawy do wybranej potrawy. Możesz też kliknąć prawym klawiszem myszy na nazwę potrawy w panelu
Menu, do której chcesz dodać składnik lub potrawę, a następnie kliknąć na Wklej lub kliknąć po wybraniu potrawy w panelu Menu na napis Edycja, a

potem Wklej . Jednocześnie zostanie usunięte wyróżnienie nazwy kopiowanego składnika lub potrawy.
 

Uwaga:
Ciężar potrawy, do której dodajesz potrawę lub składnik ulegnie zmianie zgodnie z opisem Ciężar potrawy podczas dodawania lub
usuwania składników).
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Wytnij-kopiuj potrawę lub składnik w panelu Menu

Aby przenieść potrawę lub składnik w panelu Menu wybierz potrawę lub wybierz składnik, które zamierzasz przenieść, a następnie naciśnij na
klawiaturze sekwencję klawiszy Ctrl-X. Możesz też kliknąć prawym klawiszem myszy na nazwę składnika lub potrawy w panelu Menu, a następnie

kliknąć na Wytnij lub kliknąć po wybraniu składnika lub potrawy w panelu Menu na napis Edycja, a potem Wytnij .
Nazwa wyciętego składnika lub potrawy zostanie wyróżniona kursywą.
Następnie wybierz nazwę potrawy w panelu Menu, do której chcesz przenieść składnik lub potrawę i naciśnij na klawiaturze sekwencję klawiszy Ctrl-V
- spowoduje to dodanie składnika lub potrawy do wybranej potrawy. Możesz też kliknąć prawym klawiszem myszy na nazwę potrawy w panelu Menu,
do której chcesz dodać składnik lub potrawę, a następnie kliknąć na Wklej lub kliknąć po wybraniu potrawy w panelu Menu na napis Edycja, a potem

Wklej . Jednocześnie zostanie usunięty przenoszony składnika lub potrawa.
 

Uwaga:
Ciężar potrawy, z której zabierasz potrawę lub składnik ulegnie zmianie tak, jakby potrawa składowa została z niej usunięta (tzn. jej
waga będzie równa sumie wag składników i wag pozostałych potraw składowych), a ciężar potrawy, do której dodajesz potrawę lub
składnik zostanie zwiększona o ciężar dodanej potrawy, zobacz Ciężar potrawy podczas dodawania lub usuwania składników.
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Jak przyrządzać składniki i potrawy

Przyrządzanie składników i potraw w programie polega na ich ważeniu. Możliwe są cztery tryby ważenia składników i potraw, użycie każdego z nich
jest zależne od wyborów dokonanych w panelu Menu i panelu kuchni:

ważenie składnika Menu
wykorzystywane w przypadku, gdy składnik dodany został bezpośrednio do Menu (patrz Dodawanie składnika bezpośrednio do
Menu). Ważenie składnika Menu jest równoznaczne z ważeniem jednocześnie i potrawy i składnika potrawy.
Poniższy przykład ilustruje sposób zaznaczenia składnika w panelu Menu i panelu kuchni w celu zważenia składnika Menu, bezpośrednio przed
rozpoczęciem ważenia:

ważenie składnika potrawy
wykorzystywane w przypadku, gdy składnik jest elementem składowym potrawy. Ważenie składnika potrawy powoduje powiększenie
ciężaru potrawy o wagę zważonego składnika i odpowiednie zwiększenie wartości odżywczych potrawy.
Poniższy przykład ilustruje sposób zaznaczenia potrawy w panelu Menu i składnika panelu kuchni w celu zważenia składnika potrawy,
bezpośrednio przed rozpoczęciem ważenia:

ważenie potrawy
Ważenie potrawy, używane w przypadku, gdy ciężar potrawy nie jest równa sumie wag jej elementów składowych (np. w przypadku
dokonania obróbki termicznej potrawy bądź nieuwzględnienia w składnikach potrawy niektórych użytych składników takich, jak woda).
Potrawę możesz zważyć jedynie wtedy, gdy wszystkie składniki i potrawy wchodzące w skład potrawy zostały już zważone.
Poniższy przykład ilustruje sposób zaznaczenia potrawy w panelu Menu i panelu kuchni w celu zważenia jej zważenia (ważenie pierogów po ich
przyrządzeniu), bezpośrednio przed rozpoczęciem ważenia:

ważenie użytej części potrawy składowej
wykorzystywane w przypadku, gdy elementem składowym potrawy jest inna potrawa. Należy wykonywać czynności analogiczne do ważenia
składnika potrawy. Ważenie potrawy będącej elementem składowym potrawy przydatne jest w sytuacji, gdy do przyrządzenia potrawy nie
użyto jej całości. Np. w przypadku, gdy potrawą składową pierogów jest nadzienie, możesz odważyć do pierogów tylko część nadzienia, co
jest równoznaczne z użyciem do pierogów odpowiedniej proporcjonalnej ilości każdego ze składników nadzienia.
Poniższy przykład ilustruje sposób zaznaczenia potrawy w panelu Menu i potrawy składowej panelu kuchni w celu odważenia użytej części
potrawy składowej, bezpośrednio przed rozpoczęciem ważenia:

Spis treści

   ELKa - Elektroniczna Kucharka wersja 1.10 45/145



Ważenie składnika Menu

Jeśli składnik został dodany bezpośrednio do panelu Menu i chcesz go zważyć wybierz składnik w panelu Menu, i kliknij kursorem myszki na

przycisk  lub na klawiaturze naciśnij klawisz F5 lub sekwencje klawiszy Alt-W albo po prostu naciśnij Enter. Spowoduje to otwarcie okna
wagi, zważ w nim potrawę. Kolor ikonki zważonej potrawy zmieni się na zielony (zobacz Graficzne oznaczenia składników i potraw).
Po zaakceptowaniu wagi,  wybrane wartości dietetyczne wpisane do odpowiednich kolumn okna kuchni. Pasek stanu kuchni wskaże pozostałe
wartości dietetyczne składnika. Kolor ikonki zważonego składnika zmieni się na zielony (zobacz Graficzne oznaczenia składników i potraw).
 

Uwaga:
Wygląd przycisku ważenia zależy od korzystania z wagi ELKaPlus - w przypadku niepodłączonej wagi przycisk wagi reprezentowany

jest ikoną .
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Ważenie składnika potrawy

Aby zważyć składnik potrawy, wybierz potrawę w panelu Menu, a następnie wybierz składnik w panelu kuchni. Kliknij kursorem myszki na

przycisk  lub na klawiaturze naciśnij klawisz F5 lub sekwencje klawiszy Alt-W albo po prostu naciśnij Enter. Spowoduje to otwarcie okna
wagi, zważ w nim składnik potrawy. Kolor ikonki zważonego składnika potrawy zmieni się na zielony (zobacz Graficzne oznaczenia składników i
potraw).
Kolor ikonki zważonego składnika zmieni się na zielony (zobacz Graficzne oznaczenia składników i potraw).
 

Wskazówka:
W razie potrzeby możesz zamienić składnik potrawy w panelu kuchni na inny składnik ze spiżarni ELKi (zobacz Zamiana składnika
potrawy) - niezależnie, czy składnik był, czy nie był zważony. Zamiana składnika nie powoduje jego ważenia, dlatego poniżej
zamieszczona uwaga o przeliczeniu ciężaru potrawy nie dotyczy takiej sytuacji.
 
Uwaga:
Po każdorazowym zważeniu składnika potrawy ciężar potrawy, do której składnik należy zostanie przeliczona jako suma wag jej
zważonych składników i potraw składowych. Nastąpi to również w sytuacji, gdy potrawa była już zważona, a bądź to dodano nowy
składnik (Dodawanie składników do potrawy) bądź zmieniono wagę jednego ze składników lub porcji potraw składowych, bądź
usunięto jeden z elementów składowych potrawy (składnik lub potrawę, zgodnie z opisem w Usuwanie składników z potrawy). Zobacz
też Ciężar potrawy podczas dodawania lub usuwania składników.
 
Uwaga:
Wygląd przycisku ważenia zależy od korzystania z wagi ELKaPlus - w przypadku niepodłączonej wagi przycisk wagi reprezentowany

jest ikoną .
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Ważenie użytej części potrawy składowej

Ważenie użytej części potrawy składowej możliwe jest jedynie wtedy, gdy wszystkie jej elementy składowe (składniki i potrawy) są już zważone
(ikonka potrawy oznaczona jest kolorem żółtym lub zielonym - Graficzne oznaczenia składników i potraw). Wykonywane czynności są analogiczne
do ważenia składnika potrawy.
Aby zważyć potrawę składową potrawy wybierz w panelu Menu potrawę, której ważona potrawa jest elementem składowym, a następnie wybierz

potrawę składową w panelu kuchni, którą chcesz zważyć. Następnie kliknij kursorem myszki na przycisk  lub na klawiaturze naciśnij
klawisz F5 lub sekwencje klawiszy Alt-W albo po prostu naciśnij Enter.  Spowoduje to otwarcie okna wagi, zważ w nim potrawę składową.
 

Wskazówka:
Używany tryb ważenia zależy od wybrania potrawy w panelu Menu i panelu kuchni. Ważenie użytej części potrawy składowej
odpowiada ważeniu składnika potrawy (tej, do której ważona potrawa należy), a składnikiem jest ważona potrawa składowa. Ważenie
użytej części potrawy składowej odpowiada użyciu proporcjonalnej ilości każdego z jej składników lub potraw składowych. Należy
odróżnić ten tryb ważenia od ważenia potrawy - ważenie potrawy zmienia jedynie wagę potrawy, nie zmieniając wag i zawartości
odżywczych jej składników.
 
Uwaga:
Zważenie potrawy, będącej elementem składowym potrawy, podobnie jak zważenie składnika potrawy powoduje przeliczenie ciężaru
potrawy do sumy wag jej elementów składowych, co uwidocznione jest  zmianą koloru ikonki potrawy na żółty (zobacz Graficzne
oznaczenia składników i potraw) Zobacz też Ciężar potrawy podczas dodawania lub usuwania składników.
 
Uwaga:
Wygląd przycisku ważenia zależy od korzystania z wagi ELKaPlus - w przypadku niepodłączonej wagi przycisk wagi reprezentowany

jest ikoną .
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Ważenie potrawy

Ważenie potrawy możliwe jest jedynie wtedy, gdy wszystkie elementy składowe potrawy (składniki i potrawy składowe) są już zważone. Taka sytuacja
oznaczona jest zielonym lub żółtym kolorem ikonki potrawy - Graficzne oznaczenia składników i potraw. Aby zważyć potrawę, wybierz potrawę

w panelu Menu, a następnie wybierz potrawę w panelu kuchni. Następnie kliknij kursorem myszki na przycisk  lub na klawiaturze
naciśnij klawisz F5 lub sekwencję klawiszy Alt-W albo po prostu naciśnij Enter. Spowoduje to otwarcie okna wagi, zważ w nim potrawę. Kolor
ikonki zważonej potrawy zmieni się na zielony (zobacz Graficzne oznaczenia składników i potraw).
 

Uwaga:
Dodanie nowego niezważonego składnika lub potrawy, zmiana wagi jednego ze składników lub potrawy składowej, usunięcie jednego z
elementów składowych potrawy (składnika lub potrawy) powoduje przeliczenie ciężaru potrawy do sumy wag jej elementów
składowych - kolor ikonki potrawy ulega zmianie na żółty (zobacz Graficzne oznaczenia składników i potraw). Zobacz też Ciężar
potrawy podczas dodawania i usuwania składników.
 
Uwaga:
ELKa kontroluje, czy podana wartość ciężaru potrawy nie jest zbyt niska, porównując ją z sumą wartości wag węglowodanów, białka,
tłuszczu, błonnika i cholesterolu zawartych we wszystkich składnikach . W przypadku wystąpienia takiej sytuacji zostaniesz  o tym
poinformowany, ale wpisana wartość wagi zostanie uznana za prawidłową.
 
Uwaga:
Wygląd przycisku ważenia zależy od korzystania z wagi ELKaPlus - w przypadku niepodłączonej wagi przycisk wagi reprezentowany

jest ikoną .
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Ważenie

Ważenie odbywa się w oknie wagi 
Napis na pasku tytułu okna wagi opisuje właśnie wykonywaną czynność. Ważenie polega na odczytaniu z wagi i wpisaniu odczytanej wartości wagi
naczynia, składnika, potrawy, części składowej potrawy lub porcji potrawy w pole wartości wagi. W przypadku używania wagi ELKaPlus odczyt i
wpisanie odbywa się automatycznie zgodnie z pomiarem ciężaru ważonej masy. Wartości odżywcze artykułów spożywczych prezentowane na pasku
stanu okna wagi zmieniają się odpowiednio do ciężaru i wykonywanej czynności ważenia.
 

Uwaga:
Pasek stanu okna wagi nie jest prezentowany podczas ważenia naczynia.
Wartości odżywcze prezentowane podczas ważenia potrawy nie ulegają zmianie wraz ze zmianą wartości wagi.
W przypadku wskazania zerowej wartości wagi pasek stanu okna wagi wskazuje dane odżywcze 100g artykułu.

 
Uwaga:
W przypadku ważenia artykułu łącznie w naczyniu należy uwzględnić wagę naczynia.

 
Możesz też zrezygnować z ważenia.
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Ciężar naczynia zawarty we wskazaniu

Często wygodniej jest zważyć składnik lub potrawę łącznie z wagą naczynia. ELKa umożliwia wpisanie podczas ważenia wartości wagi brutto składnika
lub potrawy i wybór naczynia, w którym składnik lub potrawa zostały zważone, dzięki czemu automatycznie wyznacza wagę netto.
 
Aby zważyć składnik lub potrawę, której ciężar została odczytana łącznie z ciężarem naczynia wybierz w oknie Wagi opcję Ciężar naczynia zawarty
we wskazaniu, a następnie wybierz z listy naczyń nazwy naczynia, w którym składnik lub potrawa zostały zważone. Zważ składnik lub potrawę łącznie
z naczyniem. Pasek stanu wagi wskaże wagę netto składnika lub potrawy, również waga netto zostanie użyta jako ciężar składnika lub potrawy w
panelu kuchni.

Możesz zarządzać listą naczyń z okna głównego programu lub podczas ważenia składników lub potraw dodając, usuwając lub modyfikując wagę
naczynia.
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Automatyczny odczyt wagi

W przypadku korzystania z wagi ELKaPlus możliwe jest wpisanie innej wartości wagi niż wartość automatycznie odczytana z wagi. W tym celu w
oknie wagi kliknij kursorem myszy na napis Automatyczny odczyt wagi (lub wybierz na klawiaturze sekwencję klawiszy Alt-W), zaznaczenie tej opcji
powoduje automatyczny odczyt wartości wagi z wagi ELKaPlus, odznaczenie powoduje możliwość wpisania wartości wagi.

 
Uwaga:
W przypadku niezainstalowanej lub niewłączonej wagi ELKaPlus opcja Automatyczny odczyt wagi jest niedostępna.
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Tarowanie odczytu wagi

Możesz wyzerować wskazanie wagi ELKaPlus lub zawartość pola wartości wagi klikając kursorem myszy na przycisk Taruj  (lub
wybierając na klawiaturze sekwencję klawiszy Alt-T).
 

Uwaga:
W przypadku korzystania z wagi ELKaPlus wskazanie zostanie wyzerowane również po przyciśnięciu przycisku tarowania,
umieszczonego na wadze.
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Doważanie

Jeśli chcesz doważyć do wcześniej zważonego składnika menu, składnika potrawy, potrawy lub potrawy składowej dodatkową część, wybierz go
zgodnie z opisem ważenia składnika menu, ważenia składnika potrawy, ważenia potrawy lub ważenia potrawy składowej, a następnie klikając na jego

nazwę prawym klawiszem myszy wybierz z otwartego w ten sposób okna pozycję Doważ . Możesz też nacisnąć na
klawiaturze sekwencję klawiszy Shift-F5 lub kliknąć kursorem myszy na Gotuj, a potem Doważ (albo Alt-G i D). Spowoduje to otwarcie okna wagi,
zważ w nim doważany składnik lub potrawę. 
Po zaakceptowaniu wagi  wybrane wartości dietetyczne zostaną wpisane do odpowiednich kolumn okna kuchni. Pasek stanu kuchni wskaże
wartości dietetyczne składnika lub potrawy.
 

Uwaga:
Po doważeniu składnika lub potrawy składowej ciężar potrawy ulegnie przeliczeniu zgodnie z opisem Ciężar potrawy podczas
dodawania i usuwania składników.
 
Uwaga:
Wygląd przycisku ważenia zależy od korzystania z wagi ELKaPlus - w przypadku niepodłączonej wagi przycisk wagi reprezentowany

jest ikoną .
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Ważenie pozostałości

Zdarza się, że tylko część wcześniej zważonego składnika (lub potrawy składowej) została użyta do przyrządzenia potrawy, a część została
niewykorzystana. W takim przypadku konieczne jest odjęcie ciężaru pozostałej części od wcześniej zważonej ilości.
Aby odjąć od ciężaru wcześniej zważonego składnika menu, składnika potrawy, potrawy lub potrawy składowej pozostałą niewykorzystaną część,
wybierz go zgodnie z opisem ważenia składnika menu, ważenia składnika potrawy, ważenia potrawy lub ważenia potrawy składowej, a następnie
klikając na jego nazwę prawym klawiszem myszy wybierz z otwartego w ten sposób okna pozycję Odważ pozostałość 

. Możesz też nacisnąć na klawiaturze sekwencję klawiszy Ctrl-F5 lub kliknąć kursorem myszy na Gotuj, a potem
Odważ (albo Alt-G i O). Spowoduje to otwarcie okna wagi, zważ w nim pozostały składnik lub potrawę. 
Po zaakceptowaniu wagi  wybrane wartości dietetyczne zostaną wpisane do odpowiednich kolumn okna kuchni. Pasek stanu kuchni wskaże
wartości dietetyczne składnika lub potrawy.
 

Uwaga:
Po odważeniu składnika lub potrawy składowej ciężar potrawy ulegnie przeliczeniu zgodnie z opisem Ciężar potrawy podczas
dodawania i usuwania składników.
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Akceptacja wagi

Aby zakończyć ważenie i zaakceptować wpisaną wartość wagi w oknie wagi naciśnij klawisz Enter (lub kliknij na przycisk  okna wagi
lub naciśnij na klawiaturze sekwencję klawiszy Alt-D). Okno wagi zostanie zamknięte. Pasek stanu kuchni wskaże wartości odżywcze zważonego
składnika lub potrawy. Kolor ikonki zważonego składnika lub potrawy zmieni się na zielony (zobacz Graficzne oznaczenia składników i potraw).
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Rezygnacja z ważenia

Aby zakończyć ważenie i zrezygnować z wprowadzenia nowej wartości wagi składnika, potrawy lub naczynia  w oknie wagi naciśnij na klawiaturze
sekwencję klawiszy Alt-X lub klawisz Esc lub kliknij kursorem myszki na przycisk .
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Ciężar potrawy podczas dodawania lub usuwania składników

Wskazówka:
Dodawanie jeszcze nie przyrządzonych (nie zważonych) składników lub potraw składowych powoduje przeliczenie ciężaru potrawy do
sumy wartości wag jej składników lub potraw składowych.

 
Wskazówka:
Dodawanie już zważonych składników lub potraw do potrawy powoduje odpowiednie dodanie wartości ich wag (bez ponownego
przeliczenia sumy wag składników lub potraw składowych).

 
Wskazówka:
Usuwanie potraw lub składników zawsze powoduje przeliczenie ciężaru potrawy, z której usunięto składnik lub potrawę do sumy wag
jej poszczególnych przyrządzonych składników lub potraw.
 
Wskazówka:
Doważanie składnika, potrawy lub potrawy składowej powoduje zmianę ciężaru zgodną z powyższym opisem tak, jakby składnik,
potrawa lub potrawa składowa była ważona.

 
Wskazówka:
Odważanie składnika, potrawy lub potrawy składowej powoduje zmianę ciężaru zgodną z powyższym opisem tak, jakby składnik,
potrawa lub potrawa składowa była ważona.
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Podawanie do jadalni

Przyrządzoną potrawę możesz w każdej chwili zaserwować w całości do jadalni. Zaznacz w oknie menu potrawę lub dowolny jej składnik albo potrawę

składową, a następnie kliknij kursorem myszy w przycisk  lub naciśnij na klawiaturze klawisz F7. Potrawa zostanie przeniesiona do jadalni,
zwiększając sumaryczne wartości dietetyczne znajdujących się tam potraw. Możesz też przenieść potrawę z panelu Menu do jadalni przy użyciu techniki
ciągnij-i-upuść. Kliknij kursorem myszy na nazwę potrawy w panelu Menu lub w panelu kuchni i nie zwalniając przycisku myszy przesuń kursor myszy
nad panel jadalni. Zwolnienie przycisku myszy spowoduje przeniesienie potrawy do panelu jadalni.
 

Wskazówka:
Każdą z potraw w jadalni możesz zwrócić do kuchni.
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Odważanie porcji do jadalni

Aby zaserwować porcję przyrządzonej potrawy do jadalni, zaznacz potrawę lub którykolwiek z jej składników, a następnie kliknij kursorem myszy na

przycisk  lub naciśnij na klawiaturze klawisz F6 lub sekwencje klawiszy Alt-P. Spowoduje to otwarcie okna wagi, zważ w nim porcję
podawaną do jadalni.
Po zaakceptowaniu wagi  okno wagi zostanie zamknięte, a porcja potrawy o wpisanej wadze zostanie przeniesiona do jadalni, zwiększając
sumaryczne wartości dietetyczne znajdujących się tam potraw. Jednocześnie ciężar potrawy w kuchni zostanie pomniejszony o wagę odważonej porcji,
a wartości dietetyczne pozostałej części potrawy zostaną odpowiednio zaktualizowane. Możesz też zrezygnować z ważenia.
 

Uwaga:
W przypadku, gdy ciężar odważonej porcji jest równa wadze potrawy, potrawa zostanie usunięta z kuchni tak, jakbyś podał ją do
jadalni w całości.
 
Wskazówka:
Każdą z potraw w jadalni możesz zwrócić do kuchni.
 
Uwaga:
ELKa pozwala odważyć porcję większą od wagi całej potrawy. W takiej sytuacji zostaniesz  poinformowany o takim zdarzeniu, a ciężar
potrawy w kuchni nie ulegnie zmianie.
 
Uwaga:
Wygląd przycisku odważania zależy od korzystania z wagi ELKaPlus - w przypadku niepodłączonej wagi przycisk wagi reprezentowany

jest ikoną 
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Usuwanie z jadalni

Aby usunąć potrawę lub składnik z jadalni wybierz ją, klikając prawym klawiszem myszki na nazwę potrawy lub składnika w panelu jadalni, a potem
kliknij kursorem myszki na Usuń z jadalni. Możesz też, po wybraniu potrawy w panelu jadalni, kliknąć na napis Edycja a potem na Usuń z jadalni 

. 
 

Wskazówka:
Aby wrócić do stanu jadalni sprzed usunięcia skorzystaj z funkcji Cofnij/Przywróć.
 
Wskazówka:
Możesz też przenieść cała potrawę lub składnik z jadalni do Menu lub usunąć z jadalni tylko nie zjedzoną resztkę (przenosząc ją
do Menu).
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Zwrot z jadalni

Aby zwrócić potrawę lub składnik z panelu jadalni do panelu Menu wybierz ją, klikając kursorem myszki na nazwę potrawy lub składnika w panelu
jadalni. Następnie naciśnij na klawiaturze sekwencję klawiszy Shift-F7 lub kliknij prawym klawiszem myszki na nazwę potrawy w panelu jadalni, a
potem kliknij kursorem myszki na Zwrot do kuchni. Możesz też, po wybraniu potrawy w panelu jadalni, kliknąć na napis Edycja a potem na Zwrot
do kuchni.

W przypadku, gdy w Menu występuje identyczna, jak zwracana, potrawa, ciężar potrawy w Menu zostanie powiększona o wagę zwróconej potrawy.
W przeciwnym razie zwracana potrawa zostanie dodana jako nowa potrawa w panelu Menu.
 
Możesz też użyć techniki ciągnij-i-upuść klikając kursorem myszki na nazwę potrawy lub składnika w panelu jadalni i - nie zwalniając lewego
przycisku myszy - przenieść kursor nad panel Menu lub nad panel kuchni, po czym zwolnić przycisk myszy. Przeniesienie i zwolnienie przycisku myszy
nad panelem kuchni powoduje zwrot z jadalni i dodanie przenoszonego składnika lub potrawy jako składnik lub potrawa składowa potrawy, której
składniki znajdują się w panelu kuchni. Przeniesienie i zwolnienie przycisku myszy nad potrawą panelu Menu powoduje dodanie przenoszonego
składnika lub potrawy jako jej składnik lub potrawa składowa.
 

Uwaga:
W przypadku użycia techniki ciągnij-i-upuść, zwolnienie przycisku myszy nad składnikiem lub napisem Menu panelu Menu powoduje
przeniesienie składnika lub potrawy składowej do Menu niezależnie, czy w Menu znajduje się identyczna potrawa.
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Zwrot resztek z jadalni

Zdarza się, że tylko część już podanej do jadalni potrawy lub składnika została spożyta. W takim przypadku należy skorygować znajdującą się w jadalni
ilość, odejmując ciężar nie spożytej części od wcześniej zważonej ilości. Jednocześnie nie spożyta porcja zostanie zwrócona do Menu.
Aby zwrócić część potrawy lub składnika z panelu jadalni do panelu Menu wybierz ją, klikając kursorem myszki na nazwę potrawy lub składnika w
panelu jadalni. Następnie naciśnij na klawiaturze sekwencję klawiszy Ctrl-F7 lub kliknij prawym klawiszem myszki na nazwę potrawy w panelu jadalni,
a potem kliknij kursorem myszki na Zwrot resztek z jadalni. Możesz też, po wybraniu potrawy w panelu jadalni, kliknąć na napis Edycja a potem na
Zwrot resztek z jadalni.

Spowoduje to otwarcie okna wagi, zważ w nim porcję zwracaną z jadalni.
Po zaakceptowaniu wagi  okno wagi zostanie zamknięte, a ciężar potrawy lub składnika w jadalni zostanie pomniejszony o ciężar zwracanej porcji.
W przypadku, gdy w Menu występuje identyczna, jak zwracana, potrawa, ciężar potrawy w Menu zostanie powiększona o wagę zwróconej potrawy.
W przeciwnym razie zwracana potrawa zostanie dodana jako nowa potrawa w panelu Menu.
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Sprzątanie kuchni

Aby usunąć wszystkie potrawy z panelu Menu (i tym samym wyczyścić zawartość panelu Menu i panelu kuchni), naciśnij na klawiaturze sekwencję
klawiszy Shift-Ctrl-K. Możesz też kliknąć kursorem myszki na napis Uporządkuj (lub nacisnąć na klawiaturze sekwencję klawiszy Alt-U), a potem

na napis Sprzątnij kuchnię (lub nacisnąć na klawiaturze klawisz K).
 

Wskazówka:
Aby wrócić do stanu panelu Menu i panelu kuchni sprzed usunięcia skorzystaj z funkcji  Cofnij/Przywróć.
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Sprzątanie jadalni

Aby usunąć wszystkie potrawy z panelu jadalni, naciśnij na klawiaturze sekwencję klawiszy Shift-Ctrl-J. Możesz też kliknąć kursorem myszki na napis
Uporządkuj (lub nacisnąć na klawiaturze sekwencję klawiszy Alt-U), a potem na napis Sprzątnij jadalnię (lub nacisnąć na klawiaturze klawisz J). 

 
Wskazówka:
Aby wrócić do stanu panelu jadalni sprzed usunięcia skorzystaj z funkcji Cofnij/Przywróć.
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Zapisywanie potrawy do książki kucharskiej

W celu późniejszego skorzystania z receptury, przyrządzoną potrawę możesz dodać do książki kucharskiej. Zapisanie potrawy do książki kucharskiej
ELKi możliwe jest pod warunkiem, że potrawa jest przyrządzona. Aby zapisać przyrządzoną potrawę do książki kucharskiej kliknij kursorem

myszki na przycisk  lub naciśnij na klawiaturze klawisz F9 lub sekwencję klawiszy Alt-K. Spowoduje to rozwinięcie listy, zawierającej
nazwy kategorii potraw w książce kucharskiej. Kliknij na nazwę kategorii, do której chcesz dodać potrawę - potrawa zostanie do niej dopisana. W
przypadku, gdy książka kucharska zawiera potrawę o nazwie identycznej, jak nazwa dodawanej potrawy, ELKa poinformuje o tym odpowiednim
monitem i umożliwi zamianę istniejącej w Książce potrawy.
 

Wskazówka:
Bezpośrednio po dodaniu potrawy do książki kucharskiej przycisk F9 staje się nieaktywny - jest to wskazówka, że potrawa została
dodana. Wykonywanie dalszych czynności obsługi ELKi uaktywnia przycisk F9.
 
Wskazówka:
Kategorie książki kucharskiej można modyfikować, zobacz Modyfikacja książki kucharskiej.
 
Wskazówka:
Aby zmienić nazwę potrawy w panelu Menu zobacz Zmiana nazwy potrawy w panelu Menu. Aby zmienić nazwę potrawy w książce
kucharskiej zobacz Modyfikacja książki kucharskiej.
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Dopisywanie potrawy do listy zapasów

ELKa oferuje możliwość rozbudowy spiżarni poprzez dodanie przyrządzonej w programie potrawy (inną metodą rozbudowy spiżarni jest dodanie
składnika, którego dane posiadasz, np z opisu producenta na etykiecie artykułu).
Potrawę, znajdującą się w oknie Menu, możesz dodać do listy zapasów w celu jej późniejszego użycia np. odgrzania. Aby to było możliwe, konieczne
jest spełnienie dwóch warunków: potrawa musi być przyrządzona i na liście składników Spiżarni ELKi nie może występować składnik o tej samej
nazwie, chyba, że składnik ten jest potrawą wcześniej dopisaną do listy zapasów.

Wybrana potrawa może być dopisana do listy zapasów Spiżarni ELKi poprzez kliknięcie kursorem myszy w przycisk  lub naciśnięcie na
klawiaturze klawisza F8 lub wybranie sekwencji klawiszy Alt-Z. Jeśli nazwa potrawy znajduje się na liście składników nie będących zapasami w

Spiżarni ELKi, przycisk  jest nieaktywny. W przypadku, gdy w spiżarni ELKi znajduje się wcześniej dopisany składnik o takiej samej
nazwie, ELKa poinformuje o tym odpowiednim monitem i umożliwi zamianę istniejącego składnika.
Dopisany w ten sposób do listy zapasów składnik zostanie oznaczony siedmiodniowym terminem przydatności do spożycia (o terminie przydatności do
spożycia w programie ELKa zobacz Termin przydatności do spożycia). Możesz też dopisać składnik z innym wybranym terminem, klikając
kursorem myszki na pozycję Zasoby w menu programu, następnie Odłóż do spiżarni na zapas, a potem na jeden z terminów znajdujących się na

rozwiniętej liście terminów .
 

Wskazówka:
Przycisk F8 staje się nieaktywny również bezpośrednio po dodaniu potrawy do list zapasów - jest to wskazówka, że potrawa została
dodana. Wykonywanie dalszych czynności obsługi ELKi uaktywnia przycisk F8.
 
Uwaga:
Potrawa dodana do spiżarni ELKi jest w niej traktowana jak składnik, w szczególności w Spiżarni nie są przechowywane informacje o
recepturze potrawy. Aby zachować recepturę potrawy należy dodać ją do książki kucharskiej.
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Termin przydatności do spożycia

Zapasy znajdujące się w spiżarni ELKi oznaczane są w trakcie ich dodawania do spiżarni terminem przydatności do spożycia. Przeterminowany
składnik z listy zapasów jest wyróżniony odpowiednią ikoną (patrz Graficzne oznaczenie składników i potraw). ELKa może automatycznie
usuwać przeterminowane składniki z listy zapasów w spiżarni. Możesz też samodzielnie usuwać wszystkie przeterminowane składniki lub
zmienić termin przydatności do spożycia.
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Jak modyfikować książkę kucharską

Zarządzanie zawartością książki kucharskiej ELKi odbywa się w oknie Receptur. Aby otworzyć okno z recepturami naciśnij na klawiaturze klawisz F4

lub wybierz sekwencję klawiszy Alt-R, lub kliknij kursorem myszki na przycisk , lub wybierz z menu programu Zasoby pozycję Receptury 

.
 
Modyfikując potrawy książki kucharskiej możesz:

dodawać, usuwać i  zmienać nazwę kategorii potraw w książce;
zmienać przypisanie potrawy do kategorii w książce;
usuwać potrawę i zmienać nazwę potrawy w książce;
modyfikować opis przyrządzania potrawy w książce.

 
Wskazówka:
W książce kucharskiej nie istnieje możliwość komponowania nowych potraw - aby dodać nową potrawę do książki kucharskiej,
skomponuj ją w Menu, następnie przyrządź ją w kuchni, a potem dodaj do książki kucharskiej.
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Dodawanie kategorii w książce kucharskiej

Aby dodać kategorię w książce kucharskiej ELKi w otwartym oknie książki kucharskiej wybierz z menu Zasoby, podmenu Modyfikuj kategorię

potrawy, pozycję Nowa kategoria . Możesz też kliknąć
prawym klawiszem myszy na dowolną nazwę potrawy na liście potraw książki kucharskiej (albo na dowolną nazwę kategorii na liście kategorii -
spowoduje to jej wybór, jednocześnie lista potraw ograniczy się do potraw należących do wybranej kategorii, a w polu Pokaż wszystkie potrawy
zniknie zaznaczenie - wtedy kliknij na nią prawym klawiszem myszy). Pojawi się okno menu, kliknij kursorem myszy na pozycję Nowa kategoria 

. Do listy kategorii zostanie dopisana nowa pozycja o nazwie Moje potrawy i jednocześnie kursor klawiatury zostanie
ustawiony w polu edycji jej nazwy. Wpisz nazwę nowej kategorii i naciśnij klawisz Enter, Tab lub kliknij kursorem myszki poza obszar edytowanej
nazwy. Aby zrezygnować ze zmiany nazwy wciśnij na klawiaturze klawisz Esc. Aby usunąć tę kategorię zobacz usuwanie kategorii w książce
kucharskiej.
 

Uwaga:
Aby dodać kategorię w książce kucharskiej ELKi, lewa strona okna receptur (lista kategorii) musi być widoczna.

 
Uwaga:
Zmiany wprowadzane w książce kucharskiej są trwale zapisywane bezpośrednio po ich wykonaniu.
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Usuwanie kategorii w książce kucharskiej

Aby usunąć kategorię w otwartym oknie książki kucharskiej ELKi kliknij na nazwę kategorii (spowoduje to jej wybór, jednocześnie lista potraw
ograniczy się do potraw należących do wybranej kategorii, a w polu Pokaż wszystkie potrawy zniknie zaznaczenie). Następnie wybierz z menu
Zasoby, podmenu Modyfikuj kategorię potrawy, pozycję Usuń kategorię 

. Alernatywnie możesz kliknąć na nią prawym klawiszem

myszy i w otworzonym w ten sposób oknie menu kliknąć kursorem myszy na pozycję Usuń kategorię . Pojawi się monit o
konieczności akceptacji dokonywanej operacji.
Wybierz Akceptuj by usunąć kategorię.
 

Uwaga:
Aby usunąć kategorię w książce kucharskiej ELKi, lewa strona okna receptur (lista kategorii) musi być widoczna.

 
Uwaga:
Zmiany wprowadzane w książce kucharskiej są trwale zapisywane bezpośrednio po ich wykonaniu.
 
Uwaga:
Usunięcie kategorii jest możliwe jedynie w przypadku, gdy nie zawiera ona żadnych potraw (zobacz Zmiana przypisania potrawy do
kategorii w książce kucharskiej lub Usuwanie potrawy w książce kucharskiej).

Spis treści

   ELKa - Elektroniczna Kucharka wersja 1.10 71/145



Zmiana nazwy kategorii w książce kucharskiej

Aby zmienić nazwę kategorię w otwartym oknie książki kucharskiej ELKi kliknij na nazwę kategorii (spowoduje to jej wybór, jednocześnie lista
potraw ograniczy się do potraw należących do wybranej kategorii, a w polu Pokaż wszystkie potrawy zniknie zaznaczenie). Następnie kliknij na nią
prawym klawiszem myszy i w otworzonym w ten sposób menu kontekstowym kliknij kursorem myszy na pozycję Zmień nazwę kategorii 

. Alternatywnie możesz też wybrać z menu programu Zasoby, podmenu Modyfikuj kategorię potrawy, pozycję Zmień

nazwę kategorii . Kursor klawiatury zostanie ustawiony w
polu edycji jej nazwy. Wpisz nazwę nowej kategorii i naciśnij klawisz Enter, Tab lub kliknij kursorem myszy poza obszar edytowanej nazwy. Aby
zrezygnować ze zmiany nazwy wciśnij na klawiaturze klawisz Esc.
 

Uwaga:
Aby zmianić nazwę kategorię w książce kucharskiej ELKi, lewa strona okna receptur (lista kategorii) musi być widoczna.

 
Wskazówka:
Aby modyfikować kategorie, pole Pokaż wszystkie kategorie nie może być zaznaczone.
 
Uwaga:
Zmiany wprowadzane w książce kucharskiej są trwale zapisywane bezpośrednio po ich wykonaniu.
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Zmiana kolejności kategorii w książce kucharskiej

Aby zmienić kolejność kategorii w otwartym oknie książki kucharskiej ELKi kliknij na nazwę kategorii (spowoduje to jej wybór, jednocześnie lista
potraw ograniczy się do potraw należących do wybranej kategorii, a w polu Pokaż wszystkie potrawy zniknie zaznaczenie). Następnie - używając
techniki ciągnij-i-upuść (drag and drop) - przenieś kategorię na pozycję, w której chcesz by występowała. Alternatywnie możesz też wybrać z menu
programu Zasoby, podmenu Modyfikuj kategorię potrawy, pozycję Do góry lub W dół 

, by przesunąć wybraną kategorię odpowiednio o jedną
pozycję w górę lub w dół.
 

Uwaga:
Aby zmianić kolejność kategorii w książce kucharskiej ELKi, lewa strona okna receptur (lista kategorii) musi być widoczna.

 
Uwaga:
Zmiany wprowadzane w książce kucharskiej są trwale zapisywane bezpośrednio po ich wykonaniu.
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Zmiana przypisania potrawy do kategorii w książce kucharskiej 

Potrawy w książce kucharskiej ELKi pogrupowano w kategorie. Wybór przynależności potrawy do kategorii dokonywany jest w trakcie zapisywania
potrawy do książki kucharskiej ELki.
Aby zmienić przypisanie potrawy do kategorii w otwartym oknie książki kucharskiej ELKi wybierz nazwę potrawy, której przypisanie chcesz
zmieni, a następnie - używając techniki ciągnij-i-upuść (drag and drop) - przenieś potrawę na nazwę kategorii, do której chcesz potrawę przypisać.
 

Uwaga:
Zmiany wprowadzane w książce kucharskiej są trwale zapisywane bezpośrednio po ich wykonaniu.
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Usuwanie potrawy w książce kucharskiej

Aby usunąć potrawę w otwartym oknie książki kucharskiej ELKi wybierz nazwę potrawy, którą chcesz usunąć, a następnie wybierz z menu
programu Zasoby, podmenu Modyfikuj potrawy w książce, pozycję Usuń potrawę 

. Alternatywnie możesz kliknąć na nią prawym klawiszem

myszy i z okna menu kontekstowego  wybrać Usuń potrawę. Pojawi się monit o konieczności akceptacji dokonywanej
operacji. Wybierz Akceptuj by usunąć składnik.
 
 

Uwaga:
Zmiany wprowadzane w książce kucharskiej są trwale zapisywane bezpośrednio po ich wykonaniu.
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Zmiana nazwy potrawy w książce kucharskiej

Aby zmienić nazwę potrawy w otwartym oknie książki kucharskiej ELKi wybierz ją, a następnie kliknij na nią prawym klawiszem myszy. Pojawi

się okno menu, kliknij kursorem myszy na pozycję Zmień nazwę . Alternatywnie możesz wybrać z menu programu Zasoby,
podmenu Modyfikuj potrawę w książce, pozycję Zmień nazwę potrawy 

. Kursor ustawi się w polu edycji nazwy potrawy. Wpisz
nazwę nowej potrawy i naciśnij klawisz Enter, Tab lub kliknij kursorem myszy poza obszar edytowanej nazwy. Aby zrezygnować ze zmiany nazwy
wciśnij na klawiaturze klawisz Esc.
 

Uwaga:
Zmiany wprowadzane w książce kucharskiej są trwale zapisywane bezpośrednio po wykonaniu.
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Modyfikacja opisu przyrządzania potrawy w książce kucharskiej

Aby zmienić opis przyrządzania potrawy w książce kucharskiej  wybierz nazwę potrawę, której opis chcesz zmienić. Aby opis przyrządzania
wybranej potrawy był widoczny, prawa strona okna książki kucharskiej musi być widoczna oraz - w zależności od rozdzielczości pulpitu - może
być konieczne powiększenie okna receptur do maksymalnego rozmiaru. Kliknij lewym klawiszem myszy na przycisk Edytuj opis

przyrządzania . Po zakończeniu edycji opisu
przyrządzania kliknij lewym klawiszem myszy na przycisk .
 

Uwaga:
Wybranie w trakcie edytowana potrawy innej potrawy anuluje bez ostrzeżenia wprowadzone w opisie jej przyrządzania zmiany.

 
Wskazówka:
Możesz utworzyć opis przyrządzania potrawy w trakcie jej komponowania lub przyrządzania w kuchni (zobacz Korzystanie z
przepisu).
 
Uwaga:
Zmiany wprowadzane w książce kucharskiej są trwale zapisywane bezpośrednio po wykonaniu.

Spis treści

   ELKa - Elektroniczna Kucharka wersja 1.10 77/145



Zarządzanie składnikami w spiżarni ELKi

Zarządzanie składnikami ELKi odbywa się w oknie Spiżarni. Aby otworzyć okno Spiżarni naciśnij na klawiaturze klawisz F3 lub wybierz sekwencję

klawiszy Alt-S, lub kliknij kursorem myszki na przycisk , lub wybierz z menu programu Zasoby pozycję Spiżarnia 

.
 
Modyfikując składniki spiżarni ELKi możesz:

usunąć dowolny składnik lub wszystkie przeterminowane składniki;
dodać składnik o wartościach odżywczych odczytanych z etykiety;
zmienić nazwę składnika lub zmienić dane dietetyczne składnika;
zmienić termin przydatności do spożycia potrawy odłożonej na zapas;
dodać kategorię, usunąć kategorię lub zmienić przypisanie składnika do kategorii;

 
Uwaga:
Modyfikacja składników innych niż odłożone na zapas w spiżarni ELKi możliwa jest  pod warunkiem usunięcia zaznaczenia opcji
Chroń składniki w spiżarni w oknie głównym programu.
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Usuwanie składnika ze spiżarni ELKi

Aby usunąć składnik w oknie spiżarni ELKi  wybierz nazwę składnika, który chcesz usunąć, a następnie wybierz z menu programu Zasoby,
podmenu Modyfikuj składnik w spiżarni, pozycję Usuń składnik 

. Alternatywnie możesz kliknąć na nią prawym klawiszem

myszy i z okna menu kontekstowego  wybrać Usuń składnik. Pojawi się monit o konieczności akceptacji dokonywanej
operacji. Wybierz Akceptuj by usunąć składnik.
 

Uwaga:
Nie można usunąć składnika używanego w potrawie, znajdującej się w książce kucharskiej lub w kuchni ELKi.
 
Uwaga:
Zmiany wprowadzane w spiżarni są trwale zapisywane bezpośrednio po wykonaniu.
 
Uwaga:
Modyfikacja składników innych niż odłożone na zapas w spiżarni ELKi możliwa jest  pod warunkiem usunięcia zaznaczenia opcji
Chroń składniki w spiżarni w oknie głównym programu.
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Usuwanie wszystkich przeterminowanych składników ze spiżarni ELKi

Aby usunąć ze spiżarni ELKi wszystkie potrawy dopisane do listy zapasów, których termin ważności minął, otwórz okno Spiżarni, a następnie
wybierz z menu programu Zasoby, podmenu Modyfikuj składnik w spiżarni, pozycję Usuń przeterminowane 

. Alternatywnie możesz kliknąć na dowolny składnik

prawym klawiszem myszy i z okna menu kontekstowego  wybrać Usuń przeterminowane. Usunięcie każdego
przeterminowanego składnika wymaga każdorazowej akceptacji. Wybierz Akceptuj by usunąć kolejny przeterminowany składnik.
 

Wskazówka:
W celu usunięcia pojedynczego przeterminowanego składnika zobacz usunięcie składnika ze spiżarni ELKi.
 
Wskazówka:
Możesz zlecić, aby ELKa automatycznie usuwała przeterminowane składniki po upływie ich terminu przydatności do spożycia.
 
Uwaga:
Nie można usunąć składnika używanego w potrawie, znajdującej się w książce kucharskiej lub w kuchni ELKi.
 
Uwaga:
Zmiany wprowadzane w spiżarni są trwale zapisywane bezpośrednio po wykonaniu.

Spis treści

   ELKa - Elektroniczna Kucharka wersja 1.10 80/145



Zmiana terminu przydatności do spożycia

Aby zmienić termin przydatności do spożycia składnika spiżarni ELKi, dodanego w wyniku dopisania potrawy do listy zapasów, otwórz okno
Spiżarni, wybierz ten składnik, a następnie wybierz z menu programu Zasoby, podmenu Modyfikuj składnik w spiżarni, pozycję Zmień termin

ważności . Alternatywnie możesz

kliknąć na ten składnik prawym klawiszem myszy i z okna menu kontekstowego  wybrać jeden z
okresów z listy dostępnych terminów.
 

Uwaga:
Zmiany wprowadzane w spiżarni są trwale zapisywane bezpośrednio po wykonaniu.
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Dodawanie składnika w spiżarni ELKi

ELKa oferuje możliwość rozbudowy spiżarni poprzez dodanie składników, któych dane posiadasz, np z opisu producenta na etykiecie artykułu (inną
metodą rozbudowy jest dodanie do spiżarni przyrządzonej w programie potrawy).
Aby dodać składnik do spiżarni ELKi, otwórz okno Spiżarni, a następnie wybierz z menu programu Zasoby, podmenu Modyfikuj składnik w

spiżarni, pozycję Dodaj składnik. . Możesz też kliknąć
prawym kursorem myszki na dowolną nazwę składnika (np. na składnik o zbliżonych do dodawanego wartościach odżywczych lub o podobnej nazwie),

a następnie na Dodaj składnik. . Należy wpisać nazwę nowego składnika oraz zawartość w 100 g składnika
węglowodanów przyswajalnych, białka, tłuszczu wyrażone w [g] i wartość energetyczną wyrażoną w [kcal]. Wpisanie zawartości błonnika i
cholesterolu nie jest wymagane. Należy również wybrać kategorię, do której zaliczasz dodawany składnik.
Po wypełnieniu wymaganych pól oraz wpisaniu unikalnej w spiżarni nazwy uaktywnia się przycisk Zapisz 

. Kliknięcie
kursorem myszki na ten przycisk spowoduje zapisanie danych nowo wprowadzonego składnika i oznaczenie go ikonką etykietki (zobacz Graficzne
oznaczenie składników i potraw). W przypadku pominięcia danych o zawartości błonnika lub cholesterolu pojawi się monit, umożliwiający
akceptację lub poprawienie niekompletnych danych. Aby zrezygnować z dodania składnika naciśnij na klawiaturze klawisz ESC lub naciśnij sekwencję
klawiszy Alt-X lub kliknąć kursorem myszki na przycisk .
 

Uwaga:
Dodawanie składników w spiżarni ELKi możliwe jest  pod warunkiem usunięcia zaznaczenia opcji Chroń składniki w spiżarni w oknie
głównym programu.

 
Uwaga:
Zaleca się szczególną staranność przy wprowadzaniu danych nowego składnika - podanie błędnych danych może mieć istotny wpływ na
poprawność wyliczonych wartości odżywczych potraw, zawierających dodany składnik.
 
Wskazówka:
W trakcie wpisywania danych nowego składnika kliknięcie kursorem myszki na nazwę istniejącego składnika powoduje wypełnienie pól
danymi o tym składniku - może to być pomocne przy wprowadzaniu danych składnika zbliżonych do składnika już obecnego.
 
Wskazówka:
W przypadku braku informacji o zawartości błonnika lub cholesterolu należy pozostawić puste pole ich wartości, wpisanie wartości 0
jest równoznaczne z podaniem informacji o braku błonnika lub cholesterolu w dodawanym składniku. Użycie w Menu, kuchni lub
jadalni składnika, którego zawartość błonnika lub cholesterolu nie została wpisana, jest odnotowywane przez ELKę w panelu
wartości odżywczych kuchni lub jadalni.
 
Uwaga:
Zmiany wprowadzane w spiżarni są trwale zapisywane bezpośrednio po wykonaniu.
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Zmiana nazwy składnika w spiżarni ELKi

Aby zmienić nazwę składnika w otwartym oknie spiżarni ELKi wybierz go, a następnie kliknij na nią prawym klawiszem myszy. Pojawi się okno

menu, kliknij kursorem myszy na pozycję Zmień nazwę . Alternatywnie możesz wybrać z menu programu Zasoby, podmenu
Modyfikuj składnik w spiżarni, pozycję Zmień nazwę składnika 

. Kursor ustawi się w polu edycji nazwy składnika. Wpisz
nową unikalną nazwę składnika i naciśnij klawisz Enter, Tab lub kliknij kursorem myszy poza obszar edytowanej nazwy. Aby zrezygnować ze zmiany
nazwy wciśnij na klawiaturze klawisz Esc.
 

Uwaga:
Modyfikacja nazwy składnika innego niż odłożony na zapas w spiżarni ELKi możliwa jest  pod warunkiem usunięcia zaznaczenia
opcji Chroń składniki w spiżarni w oknie głównym programu.
 
Uwaga:
Zmiana nazwy składnika w spiżarni powoduje zmianę nazwy składnika we wszystkich recepturach używających składnik w jadalni,
kuchni i książce kucharskiej ELKi.
 
Uwaga:
Zmiana nazwy składnika w spiżarni użytego w panelu Menu, kuchni lub jadalni powoduje zapisanie stanu kuchni i jadalni.
 
Uwaga:
Zmiany wprowadzane w spiżarni są trwale zapisywane bezpośrednio po wykonaniu.
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Zmiana danych dietetycznych składnika w spiżarni

Aby zmodyfikować dane dietetyczne składnika w otwartym oknie spiżarni ELKi wybierz go, a następnie kliknij na niego prawym klawiszem myszy.

Pojawi się okno menu, kliknij kursorem myszy na pozycję Zmień wartości odżywcze . Alternatywnie możesz
wybrać z menu programu Zasoby, podmenu Modyfikuj składnik w spiżarni, pozycję Zmień wartości odżywcze 

. Dalej postępuj tak, jakbyś dodawał nowy składnik do
spiżarni ELKi, z tym, że nie masz możliwości modyfikacji nazwy tego składnika. Aby zrezygnować z dodania składnika naciśnij na klawiaturze klawisz
Esc. Możesz też nacisnąć sekwencje klawiszy Alt-X lub kliknąć kursorem myszki na przycisk .
 

Uwaga:
Zmiana danych dietetycznych składników w spiżarni ELKi możliwa jest  pod warunkiem usunięcia zaznaczenia opcji Chroń składniki
w spiżarni w oknie głównym programu.

 
Uwaga:
Zaleca się szczególną staranność przy wprowadzaniu nowych danych składnika - podanie błędnych danych może mieć istotny wpływ na
poprawność wyliczanonych wartości odżywczych potraw zawierających dodany składnik.
 
Uwaga:
Zmiana danych dietetycznych składnika w spiżarni powoduje modyfikację danych składnika we wszystkich recepturach używających
składnika w jadalni, kuchni i w książce kucharskiej ELKi. 
 
Uwaga:
Zmiana danych dietetycznych składnika w spiżarni użytego w panelu Menu, kuchni lub jadalni powoduje zapisanie stanu kuchni i
jadalni.
 
Wskazówka:
Klikając kursorem myszki na nazwę istniejącego składnika rezygnujesz z modyfikacji składnika, rozpoczynając modyfikacje wybranego
kliknięciem składnika.
 
Uwaga:
Zmiany wprowadzane w spiżarni są trwale zapisywane bezpośrednio po wykonaniu.
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Zmiana przypisania składnika do kategorii w spiżarni

Składniki spiżarni ELKi pogrupowano w kategorie. Wybór przynależności składnika do kategorii dokonywany jest w trakcie dodawania składnika
do spiżarni ELki.
Jeśli chcesz zmienić przypisanie składnika do kategorii w otwartym oknie spiżarni ELKi, wybierz nazwę składnika, którego przypisanie chcesz
zmienić, a następnie - używając techniki ciągnij-i-upuść (drag and drop) - przenieś składnik  i „upuść" go na wybraną nazwę kategorii na liście
kategorii składników.
 

Uwaga:
Zmiana danych dietetycznych składników w spiżarni ELKi możliwa jest  pod warunkiem usunięcia zaznaczenia opcji Chroń składniki
w spiżarni w oknie głównym programu.
 
Uwaga:
Zmiany wprowadzone w spiżarni są trwale zapisywane bezpośrednio po ich wykonaniu.
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Dodawanie kategorii w spiżarni ELKi

Aby dodać kategorię w otwartym oknie spiżarni ELKi wybierz z menu Zasoby, podmenu Modyfikuj kategorię składnika, pozycję Nowa

kategoria . Możesz też kliknąć prawym klawiszem myszy na
dowolną nazwę kategorii na liście kategorii (spowoduje to jej wybór, jednocześnie lista składników ograniczy się do składników należących do
wybranej kategorii, a w polu Pokaż wszystkie składniki zniknie zaznaczenie). Pojawi się okno menu, kliknij kursorem myszy na pozycję Nowa

kategoria . Do listy kategorii zostanie dopisana nowa pozycja o nazwie Moje kategoria i jednocześnie kursor klawiatury
zostanie ustawiony w polu edycji jej nazwy. Wpisz nazwę nowej kategorii i naciśnij klawisz Enter, Tab lub kliknij kursorem myszki poza obszar
edytowanej nazwy. Aby zrezygnować ze zmiany nazwy wciśnij na klawiaturze klawisz Esc. Aby usunąć tę kategorię zobacz usuwanie kategorii w
spiżarni.
 

Uwaga:
Aby dodać kategorię w spiżarni ELKi, lewa strona okna spiżarni (lista kategorii) musi być widoczna.

 
Uwaga:
Zmiany wprowadzone w spiżarni są trwale zapisywane bezpośrednio po ich wykonaniu.
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Usuwanie kategorii w spiżarni

Aby usunąć kategorię w otwartym oknie spiżarni ELKi kliknij na nazwę kategorii (spowoduje to jej wybór, jednocześnie lista składników ograniczy
się do składników należących do wybranej kategorii, a w polu Pokaż wszystkie składniki zniknie zaznaczenie). Następnie wybierz z menu Zasoby,
podmenu Modyfikuj kategorię składnika, pozycję Usuń kategorię 

. Alernatywnie możesz kliknąć na nią prawym klawiszem

myszy i w otworzonym w ten sposób oknie menu kliknąć kursorem myszy na pozycję Usuń kategorię . Pojawi się monit o
konieczności akceptacji dokonywanej operacji.
Wybierz Akceptuj by usunąć kategorię.
 

Uwaga:
Aby usunąć kategorię w spiżarni ELKi, lewa strona okna spiżarni (lista kategorii) musi być widoczna.

 
Uwaga:
Usunięcie kategorii jest możliwe jedynie w przypadku, gdy nie zawiera ona żadnych składników (zobacz Zmiana przypisania
składnika do kategorii w spiżarni).
 
Uwaga:
Zmiany wprowadzane w spiżarni są trwale zapisywane bezpośrednio po ich wykonaniu.
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Zmiana nazwy kategorii w spiżarni

Aby zmienić nazwę kategorię w otwartym oknie spiżarni ELKi kliknij na nazwę kategorii (spowoduje to jej wybór, jednocześnie lista składników
ograniczy się do składników należących do wybranej kategorii, a w polu Pokaż wszystkie składniki zniknie zaznaczenie). Następnie kliknij na nią
prawym klawiszem myszy i w otworzonym w ten sposób oknie menu kliknij kursorem myszy na pozycję Zmień nazwę kategorii 

. Alternatywnie możesz też wybrać z menu Zasoby, podmenu Modyfikuj kategorię składnika, pozycję Zmień nazwę

kategorii . Kursor klawiatury zostanie ustawiony w polu
edycji jej nazwy. Wpisz nazwę nowej kategorii i naciśnij klawisz Enter, Tab lub kliknij kursorem myszy poza obszar edytowanej nazwy. Aby
zrezygnować ze zmiany nazwy wciśnij na klawiaturze klawisz Esc.
 

Uwaga:
Aby zmianić nazwę kategorię w spiżarni ELKi, lewa strona okna spiżarni (lista kategorii) musi być widoczna.

 
Uwaga:
Zmiany wprowadzane w książce kucharskiej są trwale zapisywane bezpośrednio po ich wykonaniu.
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Zarządzanie listą naczyń

Aby otworzyć okno zarządzania listą naczyń ELKi w oknie głównym programu naciśnij na klawiaturze sekwencję klawiszy Shift-Ctrl-N lub kliknij

kursorem myszki na napis Zasoby, a potem Porządkuj naczynia . Możesz zarządzać listą
naczyń również podczas ważenia składnika lub potrawy, kliknij kursorem myszki na zakładkę Naczynie lub wybierz na klawiaturze sekwencję klawiszy
Alt-N.
Możesz dodać naczynie, usunąć naczynie lub modyfikować wagę naczynia.
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Dodawanie nowego naczynia do listy naczyń ELKi

Aby dodać nowe naczynie do listy naczyń ELKi naciśnij z głównego okna programu na klawiaturze sekwencję klawiszy Shift-Ctrl-N (lub sekwencję
Alt-O, a następnie N lub kliknij kursorem myszy na napis Uporządkuj a potem na napis Porządkuj naczynia 

). Pojawi się okno Wagi z wybraną zakładką Naczynia.
Możesz też, w każdej chwili podczas ważenia składnika lub potrawy kliknąć kursorem myszki na zakładkę Naczynia lub wybrać z klawiatury
sekwencje klawiszy Alt-N). Kursor klawiatury ustawi się w polu nazwy naczynia. Wpisz nazwę naczynia, które chcesz dodać, a następnie wprowadź
jego ciężar w polu wagi. Jeśli wprowadzona nazwa jest unikalna na liście naczyń, a jego ciężar niezerowy uaktywni się przycisk Dodaj. Kliknij na
przycisk dodaj lub naciśnij na klawiaturze sekwencję klawiszy Alt-D. Nazwa naczynia wraz z jego wagą zostanie dodana do listy naczyń ELKi.
Jeśli naczynie dodawane było w trakcie ważenia składnika, możesz powrócić do ważenia składnika naciskając na klawiaturze sekwencję klawiszy Alt-A
lub klikając kursorem myszki na napis Artykuły.
 

Uwaga:
Zmiany wprowadzane na liście naczyń są trwale zapisywane bezpośrednio po ich wykonaniu.
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Usuwanie naczynia z listy naczyń ELKi

Aby usunąć naczynie z listy naczyń ELKi naciśnij z głównego okna programu na klawiaturze sekwencję klawiszy Shift-Ctrl-N (lub sekwencję Alt-O, a
następnie N lub kliknij kursorem myszy na napis Uporządkuj a potem na napis Porządkuj naczynia 

). Pojawi się okno Wagi z wybraną zakładką Naczynia.
Możesz też, w każdej chwili podczas ważenia składnika lub potrawy kliknąć kursorem myszki na zakładkę Naczynia lub wybrać z klawiatury
sekwencje klawiszy Alt-N). Kursor klawiatury ustawi się w polu nazwy naczynia. Wybierz naczynie z list naczyń okna wagi, a następnie kliknij
kursorem myszki na przycisk Usuń (lub naciśnij na klawiaturze sekwencję klawiszy Alt-U). Naczynie zostanie usunięte z list naczyń ELKi.
Jeśli naczynie dodawane było w trakcie ważenia składnika, możesz powrócić do ważenia składnika naciskając na klawiaturze sekwencję klawiszy Alt-A
lub klikając kursorem myszki na napis Artykuły.
 

Uwaga:
Zmiany listy naczyń są trwale zapisywane bezpośrednio po ich wykonaniu.
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Modyfikowanie wagi naczynia z listy naczyń ELKi

Aby dokonać korekty wagi naczynia na liście naczyń ELKi naciśnij z głównego okna programu na klawiaturze sekwencję klawiszy Shift-Ctrl-N (lub
sekwencję Alt-U, a następnie N lub kliknij kursorem myszy na napis Uporządkuj a potem na napis Porządkuj naczynia 

). Pojawi się okno Wagi z wybraną zakładką Naczynia.
Możesz też, w każdej chwili podczas ważenia składnika lub potrawy kliknąć kursorem myszki na zakładkę Naczynia lub wybrać z klawiatury
sekwencje klawiszy Alt-N). Kursor klawiatury ustawi się w polu nazwy naczynia. Wybierz naczynie z list naczyń okna wagi i zważ je. Następnie
kliknij kursorem myszki na przycisk Modyfikuj (lub naciśnij na klawiaturze sekwencję klawiszy Alt-D). Wartość wagi wybranego naczynia zostanie
zmodyfikowana.
Jeśli naczynie dodawane było w trakcie ważenia składnika, możesz powrócić do ważenia składnika naciskając na klawiaturze sekwencję klawiszy Alt-A
lub klikając kursorem myszki na napis Artykuły.
 

Uwaga:
Zmiany listy naczyń są trwale zapisywane bezpośrednio po ich wykonaniu.
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Panel Menu

Panel Menu zawiera nazwy wszystkich przyrządzanych w programie potraw i potraw składowych oraz składników dodanych bezpośrednio do
Menu. Dokonanie wyboru potrawy w panelu Menu powoduje odświeżenie zawartości panelu kuchni. Zaznaczając potrawę w panelu Menu
możesz ją usunąć, przemieścić lub zmienić jej nazwę. Wybranie potrawy w panelu Menu jest konieczne do zważenia jej samej, zważenia jej
składników lub zważenia użytej części potraw składowych.
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Panel kuchni

Panel kuchni zawiera nazwy składników i potraw składowych wchodzących w skład potrawy. Dokonanie wyboru składnika lub potrawy
składowej w panelu kuchni  pozwala na ich zważenie. Zaznaczając składnik w panelu kuchni możesz go zamienić na inny składnik ze spiżarni
ELKi. Zaznaczając składnik lub potrawę składową w panelu kuchni możesz je usunąć lub przemieścić.

 
Uwaga:
Wygląd panelu kuchni zależy od wersji używanych zasobów.
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Panel jadalni

Panel jadalni zawiera przyrządzone w programie potrawy podane w całości do jadalni lub których porcja została odważona do jadalni.

 
Uwaga:
Wygląd panelu jadalni zależy od wersji używanych zasobów.
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Pasek stanu kuchni

Pasek stanu kuchni zlokalizowany jest w środkowej części okna programu ELKa.

Służy do prezentacji wartości odżywczych wybranego w oknie kuchni składnika lub wybranej potrawy. Aby wybrać potrawę zobacz Wybieranie
potrawy w panelu Menu, aby wybrać składnik zobacz Wybieranie składnika potrawy w panelu kuchni. Jednocześnie z wybraniem składnika lub
potrawy na pasku stanu kuchni zaprezentują się jego lub jej wartości dietetyczne. Pierwsza kolumna paska stanu kuchni wskazuje nazwę wybranego
składnika lub potrawy, kolejne kolumny zawierają dane dietetyczne kolejno węglowodanów przyswajalnych, białka, tłuszczu, błonnika (wszystkie
wyrażone w [g]) i - oddzielona kolumną Waga - zawartość energetyczną (w [kcal]).
W wersji wspomagającej diabetyków dwie kolejne kolumny wskazują zawartość wymienników tłuszczowych lub wymienników białkowo-
tłuszczowych (w zależności od wyboru opcji obliczania [wt] zamiast [wbt]) i zawartość wymienników białkowych lub wymienników
węglowodanowych (w zależności od wyboru opcji obliczania [wb] zamiast [ww]).
W wersji wspomagającej PKU dwie kolejne kolumny wskazują zawartość fenyloalaniny (w [mg]) i wymienników fenyloalaninowych.
Powyższe wartości odżywcze wyznaczone są dla ciężaru wskazanego w kolumnieWaga.
 

Wskazówka:
Kliknięcie kursorem myszki na pasek stanu kuchni lub przesunięcie i zatrzymanie kursora myszki na skrajne prawe pole paska ze
znakiem '?' powoduje wyświetlenie panelu podsumowania danych dietetycznych kuchni.

Spis treści

   ELKa - Elektroniczna Kucharka wersja 1.10 96/145



Pasek stanu jadalni

Pasek stanu jadalni zlokalizowany jest w dolnej części okna programu ELKa.

Służy do prezentacji sumarycznych wartości odżywczych wszystkich potraw lub składników w panelu jadalni. 
Układ paska stanu jadalni odpowiada układowi paska stanu kuchni. 
Pierwsza kolumna paska stanu jadalni zawiera informację o zarejestrowaniu posiłku w historii spożytych posiłków, kolejne kolumny zawierają
dane dietetyczne kolejno węglowodanów przyswajalnych, białka, tłuszczu, błonnika (wszystkie wyrażone w [g]) i - oddzielona kolumną Waga -
zawartość energetyczną (w [kcal]).
W wersji wspomagającej diabetyków dwie kolejne kolumny wskazują zawartość wymienników tłuszczowych lub wymienników białkowo-
tłuszczowych (w zależności od wyboru opcji obliczania [wt] zamiast [wbt]) i zawartość wymienników białkowych lub wymienników
węglowodanowych (w zależności od wyboru opcji obliczania [wb] zamiast [ww]).
W wersji wspomagającej PKU kolumny te wskazują zawartość fenyloalaniny (w [mg]) i wymienników fenyloalaninowych.
Powyższe wartości odżywcze wyznaczone są dla wszystkich potraw znajdujących się w jadalni.
 

Wskazówka:
Kliknięcie kursorem myszki na pasek stanu jadalni lub przesunięcie i zatrzymanie kursora myszki na skrajne prawe pole paska ze
znakiem '?' powoduje wyświetlenie panelu podsumowania danych dietetycznych jadalni.
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Panel podsumowania danych dietetycznych kuchni

Kliknięcie kursorem myszy na pasek stanu kuchni lub wprowadzenie kursora myszy na jego skrajne prawe pole oznaczone znakiem '?' powoduje
uaktywnienie panelu podsumowania danych dietetycznych wybranego w panelu kuchni składnika lub potrawy.
 

Panel podsumowania  znika po przesunięciu kursora myszy poza jego obręb.
 

Uwaga:
Wygląd panelu podsumowania danych dietetycznych kuchni zależy od wersji używanych zasobów.
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Panel podsumowania danych dietetycznych jadalni

Kliknięcie kursorem myszy na pasek stanu jadalni lub wprowadzenie kursora myszy na jego skrajne prawe pole oznaczone znakiem '?' powoduje
uaktywnienie panelu podsumowania danych dietetycznych panelu jadalni. Panel prezentuje sumaryczne dane dietetyczne posiłku w jadalni oraz
sumaryczne dane dietetyczne posiłków spożytych w danym dniu i zarejestrowanych w historii.
 

Panel podsumowania  znika po przesunięciu kursora myszy
poza jego obręb.
 

Uwaga:
Wygląd panelu podsumowania danych dietetycznych jadalni zależy od wersji używanych zasobów.
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Pole wartości wagi

Pole wartości wagi w oknie wagi  prezentuje odczytane z wagi ELKiPlus lub służy do wpisywania wartości wagi
ważonego naczynia, składnika, potrawy, potrawy składowej lub porcji podawanej do jadalni podczas dodawania lub modyfikacji wagi naczynia,
ważenia składnika potrawy lub ważenia składnika Menu,  ważenia potrawy, ważenia potrawy składowej lub odważania porcji do
jadalni.
 

Uwaga:
W przypadku korzystania z wagi ELKaPlus pole wartości wagi umożliwia wpisywanie wartości wagi po odznaczeniu opcji
Automatyczny odczyt wagi.
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Pasek stanu okna wagi

Pasek stanu okna wagi zlokalizowany jest w dolnej części okna wagi programu ELKa.
Służy do prezentacji danych ważonego artykułu (składnika lub potrawy) podczas ważenia składnika
lub potrawy. Pasek stanu okna wagi nie jest widoczny podczas ważenia lub zarządzania naczyniami.

Pierwsza od lewej pozycja paska stanu wagi wskazuje wagę netto artykułu (czyli wpisywaną wagę lub - w przypadku ważenia z zaznaczoną opcją
Ciężar naczynia zawarty we wskazaniu wpisywaną wagę wytarowaną o wagę naczynia) lub „100 g" w przypadku, gdy waga netto artykułu wynosi 0
g, kolejna to wartość energetyczna ważonego artykułu.
W wersji wspomagającej diabetyków kolejne pozycje paska wskazują odpowiednio zawartość wymienników białkowo-tłuszczowych lub
wymienników tłuszczowych (w zależności od wybranej opcji obliczania [wt] zamiast [wbt]) i zawartość wymienników węglowodanowych lub
wymienników białkowych (w zależności od wybranej opcji obliczania [wb] zamiast [ww]) artykułu o wadze określonej w pierwszej pozycji paska.
W wersji wspomagającej PKU kolejne pozycje paska wskazują zawartość fenyloalaniny y wymienników fenyloalaninowych artykułu o wadze
określonej w pierwszej pozycji paska.
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Pole nazwy naczynia

Pole nazwy naczynia w oknie wagi ELKi służy do wpisywania nazwy wyszukiwanego na liście naczynia
, ułatwiając wybór naczynia w oknie wagi podczas ważenia uwzględniającego ciężar naczynia lub
zarządzania listą naczyń.

Spis treści

   ELKa - Elektroniczna Kucharka wersja 1.10 102/145



Lista naczyń

ELKa dysponuje listą dodanych przez Ciebie naczyń (oczywiście inną niż przykładowa) , których
wartości ciężaru możesz użyć do tarowania odważonych w nich wag składników lub potraw. Lista jest dostępna w oknie wagi i umożliwia wybranie
naczynie z listy naczyń po zaznaczeniu opcji Ciężar naczynia zawarty we wskazaniu podczas ważenia składnika potrawy, ważenia składnika
Menu, ważenia potrawy lub ważenia potrawy składowej. Lista naczyń jest też dostępna w trakcie zarządzania listą naczyń, możesz wtedy
usunąć naczynie lub modyfikować wagę naczynia.
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Pole nazwy składnika

Pole nazwy składnika w oknie spiżarni ELKi służy do wpisywania początkowych liter nazwy wyszukiwanego w spiżarni składnika
ułatwiając wybór składnika w oknie spiżarni podczas dodawania składnika do potrawy, dodawania
składnika do Menu, zamiany składnika w potrawie lub zarządzania składnikami w oknie
spiżarni.
W pole nazwy składnika możesz wpisać prawdopodobny ciągu znaków zawartych w nazwie składnika i

skorzystać z przycisku lupy  lub sekwencji klawiszy Alt-Enter w celu wyszukania nazwy składnika zawierającej wskazany ciąg. Powtarzanie tej
czynności powoduje sugerowanie kolejnych nazw składników, zawierających wpisany ciąg znaków. Ponowne wpisanie ciągu znaków lub kliknięcie
kursorem myszy na listę składników anuluje wyszukiwanie.
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Lista składników

ELKa dysponuje listą
składników podstawowych (oznaczonych ikonką ), będącą wyborem dokonanym przez Autora z informacji, opracowanych w Instytucie
Żywności i Żywienia w Warszawie i z informacji, udostępnionych przez Ministerstwo Rolnictwa USA,
składników o wartościach odżywczych podanych przez producentów (oznaczonych ikonką );
składników odłożonych na zapas (oznaczonych ikonką ), o wartościach odżywczych wyznaczonych podczas przygotowania potrawy przez
ELKę.

 
Lista składników dostępna jest w oknie spiżarni ELKi.

 
Wskazówka:
W przypadku braku kompletu danych o wartościach odżywczych, na liście składników informacja ta jest sygnalizowana poprzedzeniem
niekompletnej wartości znakiem > (oznaczającym nie mniej niż). Dotyczy to zawartości błonnika lub cholesterolu w artykułach
spisanych z etykiety producenta (prezentowane jest > 0) i zapasach przyrządzonych przez ELKę, zawierających taki artykuł
(oznaczającym nie mniej niż wartość wynikająca z obliczeń).
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Lista kategorii w spiżarni

ELKa grupuje składniki w kategorie, ułatwiające ich późniejsze wyszukiwanie. Dodając składnik do spiżarni przypisujesz ją do jednej z istniejących
kategorii, możesz zarządzać lista kategorii dodając, usuwając lub zmieniając nazwę kategorii.
Wybranie składnika na liście składników powoduje zaznaczenie na liście kategorii nazwy kategorii, do której składnik został przypisany. Kliknięcie na
nazwę wybranej kategorii ogranicza listę składników (prezentowaną na liście składników) do składników, przypisanych do wybranej kategorii 

 oraz usuwa zaznaczenie pola wyboru Pokaż wszystkie składniki. Pełna lista składników przywracana jest po
zaznaczeniu pola wybory Pokaż wszystkie składniki.
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Pole nazwy potrawy

Pole nazwy potrawy w oknie książki kucharskiej ELKi służy do wpisywania początkowych liter nazwy wyszukiwanej w książce kucharskiej potrawy.

 

W polu nazwy potrawy możesz też wpisać prawdopodobny ciągu znaków zawartych w nazwie potrawy i skorzystać z przycisku lupy  lub
sekwencji klawiszy Alt-Enter, w celu wyszukania nazwy potrawy zawierającej wskazany ciąg. Powtarzanie tej czynności powoduje sugerowanie
kolejnych nazw potraw, zawierających wpisany ciąg znaków. Ponowne wpisanie ciągu znaków lub kliknięcie kursorem myszy na listę potraw anuluje
wyszukiwanie.
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Lista potraw

Przyrządzoną w oknie głównym programu potrawę możesz dodać do książki kucharskiej ELKi w celu późniejszego wykorzystania receptury lub
przepisu przyrządzania. Dodane do niej potrawy znajdują się na liście potraw okna książki kucharskiej.
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Lista kategorii w książce kucharskiej

ELKa grupuje potrawy w kategorie, ułatwiając ich późniejsze wyszukiwanie. Dodając przyrządzoną potrawę do książki kucharskiej przypisujesz
ją do jednej z istniejących kategorii, możesz zarządzać lista kategorii dodając, usuwając lub zmieniając nazwę kategorii 

.
Wybranie potrawy na liście potraw powoduje zaznaczenie na liście kategorii potraw nazwy kategorii, do której potrawa została przypisana. Kliknięcie
na nazwę wybranej kategorii ogranicza listę potraw (prezentowaną na liście potraw) do potraw, przypisanych do wybranej kategorii 

 oraz usuwa zaznaczenie pola wyboru Pokaż wszystkie potrawy. Pełna lista potraw przywracana jest po zaznaczeniu pola
wybory Pokaż wszystkie potrawy.
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Okno historii posiłków

Aby otworzyć okno historii zarejestrowanych posiłków kliknij kursorem myszki na napis Zarządzaj, a potem Historia posiłków 

.
Okno historii posiłków zawiera listę zarejestrowanych posiłków i umożliwia zarządzanie nimi.
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Lista zarejestrowanych posiłków

Lista zarejestrowanych posiłków w oknie historii posiłków zawiera listę zarejestrowanych po spożyciu posiłków.
Posiłki zawarte na liście pogrupowane są wg dat ich dodania do jadalni i opatrzone sygnaturą czasową. Kliknięcie kursorem myszy na wybrany dzień
prezentuje sumaryczną wartość odżywczą wszystkich posiłków zarejestrowanych (spożytych) w tym dniu. Dwukrotne kliknięcie kursorem myszy na
wybrany dzień rozwija lub schowa poszczególne - oznaczone sygnaturą czasową - posiłki spożyte tego dnia. Kliknięcie kursorem myszy na sygnaturę
czasową powoduje wybranie tego posiłku i prezentację jego wartości odżywczych. Elementy listy, oznaczone kolorem czerwonym zostały przez Ciebie
usunięte.

 
Wskazówka:
Aby dowiedzieć się, jak zarządzać listą, zobacz Zarządzanie historią posiłków.
Aby dowiedzieć się, jak usuwać i przywracać usunięte posiłki, zobacz Usuwanie i przywracanie usuniętych posiłków.
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Okno zasobów ELKi

Aby otworzyć okno zasobów ELKi naciśnij na klawiaturze w oknie głównym programu sekwencję klawiszy Alt-B lub sekwencję klawiszy Alt-I, a

potem B. Możesz też kliknąć kursorem myszki na napis Informacje, a potem Zasoby ELKi .
Wybranie tej opcji prezentuje stan zasobów, tj. ilość naczyń, przepisów, składników pochodzących z zapasów, etykiet i danych podstawowych,
odczytanych w momencie wykonania operacji. Dodatkowo może tam znaleźć się informacja o stanie obsługi wagi ELKaPlus.
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Wizytówka ELKi

Aby otworzyć okno wizytówki ELKi naciśnij na klawiaturze w oknie głównym programu sekwencję klawiszy Alt-H lub sekwencję klawiszy Alt-I, a

potem H. Możesz też kliknąć kursorem myszki na napis Informacje, a potem Wizytówka Helki .
Wybranie tej opcji prezentuje informacje o Licencji Użytkownika Oprogramowania, definicje niektórych użytych pojęć, podziękowania i
informacje o wadze ELKaPlus.
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Wybieranie potrawy w panelu Menu

Potrawa oznaczona jest odpowiednią ikonką przy jej nazwie (zobacz Graficzne oznaczenia składników i potraw) - jest elementem składowym
panelu Menu lub panelu kuchni. Nazwa potrawy w panelu kuchni jest powtórzona w pierwszym wierszu panelu kuchni. W kolejnych wierszach
panelu kuchni znajdują się składniki potrawy. Potrawa może być składnikiem innej potrawy (potrawa składowa), występuje wtedy w panelu kuchni tak,
jak zwykły składnik - w kolejnych wierszach następujących po nazwie potrawy, do której należy.  Potrawę wybierasz klikając kursorem myszy na jej
nazwę w panelu Menu. Wybrana potrawa jest zaznaczone kolorem tła wiersza, w którym się znajduje. Wybór potrawy w panelu Menu powoduje
odświeżenie listy składników panelu kuchni, należących do potrawy.
 

Wskazówka:
Wiele funkcji programu zależy od wyboru aktywnego elementu okna Windows (panelu lub listy). Zmiana aktywnego elementu odbywa
się poprzez dokonanie wyboru kursorem myszki lub naciśnięcie na klawiaturze klawisza Tab. Element wyróżniony zaznaczony jest
wyróżnionym kolorem zgodnie z wybranym schematem kolorów Windows.
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Wybieranie potrawy w panelu kuchni

Potrawa oznaczona jest odpowiednią ikonką przy jej nazwie (zobacz Graficzne oznaczenia składników i potraw) - może być elementem
składowym panelu Menu lub panelu kuchni. W przypadku, gdy potrawa jest potrawą składową innej potrawy, występuje w programie w dwóch
rolach - zarówno jako potrawa, jak i składnik (potrawy składowa). Aby ją wybrać jako potrawę, należy postępować zgodnie z opisem Wybieranie
potrawy w panelu menu. Aby ją wybrać jako składnik, należy w panelu Menu wybrać potrawę, której jest elementem składowym, zgodnie z opisem
w Wybieranie potrawy w panelu menu, a następnie wybrać jej nazwę w panelu kuchni tak, jakby była składnikiem, zgodnie z opisem Wybieranie
składnika w panelu kuchni.
 

Wskazówka:
Wiele funkcji programu zależy od wyboru aktywnego elementu okna Windows (panelu lub listy). Zmiana aktywnego elementu odbywa
się poprzez dokonanie wyboru kursorem myszki lub naciśnięcie na klawiaturze klawisza Tab. Element wyróżniony zaznaczony jest
wyróżnionym kolorem zgodnie z wybranym schematem kolorów Windows.
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Wybieranie składnika w panelu Menu

Składnik oznaczony jest odpowiednią ikonką przy jego nazwie (zobacz Graficzne oznaczenia składników i potraw) - może być elementem
składowym panelu Menu lub panelu kuchni. W przypadku, gdy składnik jest elementem składowym panelu Menu (zobacz Dodawanie składnika
bezpośrednio do Menu), wybierz go postępując tak, jakby składnik był potrawą - zgodnie z opisem Wybieranie potrawy w panelu Menu. Po
wybraniu panel kuchni zawierać będzie tylko jeden wiersz, zawierający nazwę składnika.
 

Wskazówka:
Wiele funkcji programu zależy od wyboru aktywnego elementu okna Windows (panelu lub listy). Zmiana aktywnego elementu odbywa
się poprzez dokonanie wyboru kursorem myszki lub naciśnięcie na klawiaturze klawisza Tab. Element wyróżniony zaznaczony jest
wyróżnionym kolorem zgodnie z wybranym schematem kolorów Windows.

Spis treści

   ELKa - Elektroniczna Kucharka wersja 1.10 116/145



Wybieranie składnika w panelu kuchni

Składnik oznaczony jest odpowiednią ikonką przy jego nazwie (zobacz Graficzne oznaczenia składników i potraw) - może być elementem
składowym panelu Menu lub panelu kuchni. Aby wybrać składnik, gdy jest on elementem składowym potrawy, należy w panelu Menu wybrać
potrawę, której składnik jest elementem składowym, zgodnie z opisem w Wybieranie potrawy w panelu Menu, a następnie wybrać składnik,
klikając kursorem myszy na jego nazwę w panelu kuchni. Wybrany składnik jest zaznaczony kolorem tła wiersza, w którym się znajduje. Wybór
składnika powoduje odświeżenie paska stanu kuchni.
 

Wskazówka:
Wiele funkcji programu zależy od wyboru aktywnego elementu okna Windows (panelu lub listy). Zmiana aktywnego elementu odbywa
się poprzez dokonanie wyboru kursorem myszki lub naciśnięcie na klawiaturze klawisza Tab. Element wyróżniony zaznaczony jest
wyróżnionym kolorem zgodnie z wybranym schematem kolorów Windows.
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Wybieranie potrawy w oknie książki kucharskiej

Kiedy wpisujesz kolejne litery nazwy potrawy w polu nazwy potrawy okna książki kucharskiej, ELKa automatycznie wyszukuje potrawę o nazwie
rozpoczynającej się od wpisanego ciągu znaków. Wyszukana potrawa jest wyróżniona kolorem tła na liście potraw. Nie musisz wpisywać całej nazwy
potrawy, by ją dodać do menu. Możesz też przeglądać listę potraw przy pomocy myszki. Możesz zaznaczyć wybieraną potrawę, klikając kursorem
myszki na jej nazwę na liście potraw. Listę potraw możesz przeglądać, używając klawiszy kursorów (w tym PgUp, PgDn, End i Home) również
wtedy, gdy kursor tekstowy znajduje się w polu nazwy potrawy.
Klikając kursorem myszki na nazwę kategorii, ograniczysz listę potraw do potraw należących do tej kategorii. W przypadku zaznaczenia pola Pokaż
wszystkie potrawy, lista potraw zawiera potrawy niezależnie od przynależności do kategorii.
 

Możesz też wpisać prawdopodobny ciąg znaków zawarty w nazwie poszukiwanej potrawy i kliknąć kursorem myszy na przycisk lupy  lub wybrać
z klawiatury sekwencję klawiszy Alt-Enter w celu wyszukania nazwy potrawy zawierającej wskazany ciąg. Powtarzanie tej czynności powoduje
sugerowanie kolejnych nazw potraw, zawierających wpisany ciąg znaków. Wyszukiwanie nowego ciągu znaków możliwe jest po ponownym wpisaniu
ciągu znaków lub kliknięciu kursorem myszy na listę potraw.
 

Wskazówka:
Wiele funkcji programu zależy od wyboru aktywnego elementu okna Windows (panelu lub listy). Zmiana aktywnego elementu odbywa
się poprzez dokonanie wyboru kursorem myszki lub naciśnięcie na klawiaturze klawisza Tab. Element wyróżniony zaznaczony jest
wyróżnionym kolorem zgodnie z wybranym schematem kolorów Windows.
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Wybieranie składnika w oknie spiżarni

Kiedy wpisujesz kolejne litery nazwy składnika w polu nazwy składnika okna spiżarni ELKa automatycznie wyszukuje składnik, o nazwie
rozpoczynającej się od wpisanego ciągu znaków. Wyszukany składnik jest zaznaczony innym kolorem tła na liście składników. Nie musisz wpisywać
całej nazwy by ją dodać do potrawy, menu lub jadalni. Możesz przeglądać listę składników przy pomocy myszki. Możesz też zaznaczyć wybieraną
potrawę klikając kursorem myszki na jej nazwę na liście składników. Listę składników można przeglądać używając klawiszy kursorów (w tym PgUp,
PgDn, End i Home) również wtedy, gdy kursor tekstowy znajduje się w polu nazwy składnika.
 
Klikając kursorem myszki na nazwę kategorii ograniczysz listę składników do składników należących do tej kategorii. Lista składników zawiera
składniki niezależnie od przynależności do kategorii w przypadku zaznaczenia pola Pokaż wszystkie składniki.
 

Możesz też wpisać prawdopodobny ciąg znaków zawarty w nazwie poszukiwanego składnika i kliknąć kursorem myszy na przycisk lupy lub
wybrać z klawiatury sekwencję klawiszy Alt-Enter w celu wyszukania nazwy składnika zawierającej wskazany ciąg. Powtarzanie tej czynności

powoduje sugerowanie kolejnych nazw składników, zawierających wpisany ciąg znaków. Wyszukiwanie nowego ciągu znaków możliwe jest po
ponownym wpisaniu ciągu znaków lub kliknięciu kursorem myszy na listę składników.
 

Wskazówka:
Wiele funkcji programu zależy od wyboru aktywnego elementu okna Windows (panelu lub listy). Zmiana aktywnego elementu odbywa
się poprzez dokonanie wyboru kursorem myszki lub naciśnięcie na klawiaturze klawisza Tab. Element wyróżniony zaznaczony jest
wyróżnionym kolorem zgodnie z wybranym schematem kolorów Windows.
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Wybieranie naczynia w oknie wagi

Kiedy wpisujesz kolejne litery nazwy naczynia w polu nazwy naczynia okna wagi ELKa automatycznie wyszukuje naczynie, o nazwie
rozpoczynającej się od wpisanego ciągu znaków. Wyszukane naczynie jest zaznaczony innym kolorem tła na liście naczyń. Nie musisz wpisywać całej
nazwy.  Możesz też przeglądać listę naczyń przy pomocy myszki. Możesz zaznaczyć wybierane naczynie klikając kursorem myszki na jego nazwę na
liście naczyń. Listę naczyń możesz przeglądać używając klawiszy kursorów (w tym PgUp, PgDn, End i Home)  również wtedy, gdy kursor tekstowy
znajduje się w polu nazwy naczynia.
 

Wskazówka:
NWiele funkcji programu zależy od wyboru aktywnego elementu okna Windows (panelu lub listy). Zmiana aktywnego elementu odbywa
się poprzez dokonanie wyboru kursorem myszki lub naciśnięcie na klawiaturze klawisza Tab. Element wyróżniony zaznaczony jest
wyróżnionym kolorem zgodnie z wybranym schematem kolorów Windows.
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Wybieranie posiłku w oknie historii posiłków

Posiłki zarejestrowane w historii posiłków pogrupowane są na liście zarejestrowanych posiłków w oknie historii posiłków wg dat ich
dodania do jadalni i opatrzone sygnaturą czasową.
Aby wybrać i tym samym móc wykonywać operacje na wszystkich posiłkach spożytych i zarejestrowanych w wybranym dniu kliknij kursorem myszy na
datę ich dodania.
Dwukrotne szybkie kliknięcie kursorem myszy na datę dodania posiłków rozwija lub chowa listę spożytych tego dnia i zarejestrowanych posiłków.
Aby wybrać konkretny posiłek spożyty w danym dniu rozwiń listę posiłków zarejestrowanych tego dnia i kliknij na jego sygnaturę czasową.
 

Wskazówka:
Powyższe czynności można wykonać również przy użyciu klawiatury, korzystając z przycisku Tab (pozwalającego wybrać listę
zarejestrowanych posiłków), przycisków strzałka w dół i strzałka w górę (pozwalających wybierać kolejne pozycje listy) i przycisków
strzałka w lewo i strzałka w prawo (pozwalających ukrywać i chować posiłki na liście).
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Ciągnij-i-upuść

Technika ciągnij-i-upuść (ang. drag-and-drop) pozwala na przeniesienie składników, potraw lub potraw składowych pomiędzy panelami, listami lub
potrawami  lub w obrębie paneli, listy lub potraw programu ELKa. Wykonujesz ją klikając lewym kursorem myszki na element, który chcesz
przemieścić i - nie puszczając klawisza myszki - przesuwasz kursor myszki nad panel, potrawę lub listę docelową. Dopiero wtedy zwalniasz lewy
klawisz myszki. ELKa pozwala na użycie tej metody w następujących sytuacjach:
1. W oknie głównym ELKi:

przeniesienie przyrządzonej potrawy z panelu Menu do panelu jadalni;
zwrot z panelu jadalni do panelu Menu;
zwrot z panelu jadalni do panelu kuchni;
przeniesienie przyrządzonej potrawy z panelu kuchni do jadalni;
przemieszczenie potrawy lub składnika w obrębie panelu Menu;
przemieszczenie składnika lub potrawy składowej w panelu kuchni;
przemieszczenie składnika lub potrawy składowej z panelu kuchni do panelu Menu;
przeniesienie przyrządzonej potrawy z panelu kuchni do panelu jadalni;

2. W książce kucharskiej ELKi:
przeniesienie potrawy do innej kategorii;
dodanie potrawy do Menu;
dodanie potrawy jako potrawy składowej do panelu kuchni;

3. W spiżarni ELKi:
przeniesienie składnika do innej kategorii;
dodanie składnika bezpośrednio do jadalni;
dodanie składnika bezpośrednio do Menu;
dodanie składnika do potrawy;

Kształt kursora myszki - zależny od wybranego schematu Windows - określa możliwość (standardowo ) lub brak możliwości (standardowo 
) „upuszczenia" składnika lub potrawy.
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Automatyczne usuwanie przeterminowanych zapasów

Możesz zlecić, by ELKa automatycznie usuwała przeterminowane zapasy ze spiżarni. Kliknij kursorem myszki na napis Zapasy, a następnie zaznacz
Automatycznie  usuwaj stare zapasy. Możesz też nacisnąć na klawiaturze sekwencję klawiszy Alt-Z, a następnie klawisz U. 

 Zaznaczenie tej opcji jest monitowane i wymaga akceptacji. Po upływie terminu ważności
przeterminowane zapasy będą usuwane automatycznie, bez dodatkowych monitów.
 

Wskazówka:
Aby dodać zapas do spiżarni ELKi zobacz dopisywanie potrawy do listy zapasów
 
Uwaga:
W przypadku użycia przeterminowanego zapasu w recepturze książki kucharskiej nie będzie on usunięty ze spiżarni.
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Funkcje Cofnij/Przywróć

ELKa umożliwia powrót do stanu bezpośrednio poprzedzającego wykonanie prawie wszystkich funkcji głównego okna programu.
Aby cofnąć stan panelu Menu, kuchni i jadalni naciśnij na klawiaturze sekwencję klawiszy Ctrl-Z, aby przywrócić stan naciśnij sekwencję Ctrl-Y.

Możesz też kliknąć kursorem myszki na napis Edycja, a potem odpowiednio Cofnij lub Przywróć .
 

Uwaga:
Zmiany dokonywane poza głównym oknem programu, tj. w spiżarni i w książce kucharskiej nie mogą być cofnięte funkcją
Cofnij/Przywróć. Ponadto po zmianie nazwy lub wartości odżywczych składnika w spiżarni cofnięcie zmian w głównym oknie programu
ELKa za pomocą funkcji Cofnij/Przywróc pozostawia zmienioną nazwę lub zmienione wartości odżywcze tego składnika.
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Zapisz/odczytaj stan Menu, kuchni i jadalni

ELKa umożliwia zapamiętanie aktualnego stanu panelu Menu, kuchni i jadalni. Funkcja ta może być przydatna np. w przypadku długotrwałego procesu
przygotowania potrawy lub po prostu w sytuacji, kiedy chcesz, by uruchomienie programu lub komputera przywróciło zapamietany stanu kuchni i
jadalni.
 
Aby zapisać aktualny stan panelu Menu, kuchni i jadalni wybierz na klawiaturze sekwencję klawiszy Ctrl-S lub kliknij kursorem myszki na napis

Uporządkuj, a potem na napis Zapisz stan kuchni i jadalni (lub wybierz na klawiaturze
sekwencję klawiszy Alt-U, a potem S). Program przechowuje ostatnio zapisany stan kuchni i jadalni, zapisanie stanu kuchni i jadalni powoduje utratę
wcześniej zapisanego stanu.
 
Aby odczytać zapisany wcześniej stan Menu, kuchni i Jadalni kliknij kursorem myszki na napis Uporządkuj, a potem na napis Odczytaj stan kuchni i

jadalni (lub wybierz na klawiaturze sekwencję klawiszy Alt-U, a potem O). Zapisany stan Menu,
kuchni i jadalni prezentowany jest bezpośrednio po uruchomieniu aplikacji.
 

Wskazówka:
Odczytanie stanu Menu, kuchni i jadalni powoduje odtworzenie wcześniej zapisanego stanu. Aby odtworzyć stan sprzed odczytania
skorzystaj z funkcji Cofnij-Przywróć.
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Opcja obliczenia wymiennika tłuszczowego zamiast białkowo-tłuszczowego

ELKa eksponuje wybrane wartości odżywcze składników i potraw. Możesz dokonać wyboru pomiędzy obliczaniem wartości wymienników
białkowo-tłuszczowych lub wymienników tłuszczowych. Aby kontrolować obliczanie jednej z tych wartości w oknie głównym programu naciśnij na
klawiaturze sekwencje klawiszy Alt-E (lub kliknij kursorem myszki na napis Edycja w pasku menu), a następnie wybierz Widok danych w kuchni 

. W zależności od zaznaczenia pozycji Obliczaj [wt] zamiast [wbt] na
paskach stanu kuchni, jadalni i wagi eksponowana będzie jedna z tych wartości.
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Opcja obliczania wymiennika białkowego zamiast węglowodanowego

ELKa eksponuje wybrane wartości odżywcze składników i potraw. Możesz dokonać wyboru pomiędzy obliczaniem wartości wymienników
węglowodanowych lub wymienników białkowych. Aby kontrolować obliczanie jednej z tych wartości w oknie głównym programu naciśnij na
klawiaturze sekwencje klawiszy Alt-E (lub kliknij kursorem myszki na napis Edycja w pasku menu), a następnie wybierz Widok danych w kuchni 

. W zależności od zaznaczenia pozycji Obliczaj [wb] zamiast [ww] na
paskach stanu kuchni, jadalni i wagi eksponowana będzie jedna z tych wartości.
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Powiększenie

Program ELKa umożliwa niezależne od systemu operacyjnego powiększanie elementów tekstowych i wielkości okien aplikacji, ułatwiając obsługę i
poprawiając komfort obsługi programu. Dostępne skale powiększenia zależą od używanej przez system rozdzielczości karty graficznej (zależnej od
ustawionej rozdzielczości karty graficznej, ograniczonej jej możliwościami sprzętowymi), wybranego trybu rozdzielczości podłączonego do karty
monitora (również ograniczonego jego możliwościami sprzętowymi) oraz od zastosowanej w systemie skali rozmiaru tekstu (dpi) - wszystkie trzy
powyższe czynniki ustawiane są w Panelu sterowania systemu operacyjnego. Na ich podstawie program wyznacza maksymalną możliwą skalę
procentowego powiększenia, określoną procentowo w stosunku do mininalnej skali (wynikającej z wymogów programu minimalnej rozdzielczości
800x600 przy użytym w systemie rozmiarze tekstu, domyślnie 96dpi). Dodatkowo program oferuje powiększenie pośrednie pomiędzy maksymalną a
minimalna skalą powiększenia.
 
Aby zmienić skalę powiększenia elementów tekstowych i wielkości okien aplikacji, kliknij w menu programu Widok pozycję Powiększenie, a następnie

wybierz jedną z dostępnych pozycji .
 

Uwaga:
W przypadku, gdy nie ma możliwości powiększenia wielkości aplikacji (minimalna skala jest jednocześnie maksymalną wartością
powiększenia), pozycja Powiększenie w menu programu Widok jest nieaktywna.
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Zmiana wielkości okna spiżarni i książki kucharskiej

Aby kontrolować zakres prezentowanych danych spiżarni i książki kucharskiej ELKi, w oknie głównym programu naciśnij na klawiaturze sekwencje
klawiszy Alt-E (lub kliknij kursorem myszki na napis Edycja w pasku menu) 

, a następnie wybierz Wielkość okna Spiżarni i Książki. W
zależności od zaznaczenia pozycji Ukryj lewą stronę okna (kategorie) lub Ukryj prawą stronę okna (dane), wielkość okna spiżarni i książki
kucharskiej zostanie odpowiednio prezentowana.
Możesz też kliknąć kursorem myszy odpowiednie ikony w oknach Spiżarni lub Książki kucharskiej, zmieniające wielkość okna i zakres prezentowaych
danych.
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Pozycjonowanie okna spiżarni i książki kucharskiej

Aby ustawić okna spiżarni i książki kucharskiej ELKi w domyślnej pozycji pulpitu i zmieniać jego wysokość, otwórz Spiżarnię lub Książkę kucharską

ELKi i dwukrotnie szybko kliknij lewym klawiszem myszy na pasek tytułu  (spiżarni lub książki kucharskiej).
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Ochrona składników spiżarni

W celu zabezpieczenia składników spiżarni ELKi przed przypadkowym usunięciem lub modyfikacją domyślnie nie mogą być one modyfikowane. Aby
zezwolić na modyfikację składników wybierz w oknie głównym programu pozycję Zasoby i kliknij kursorem myszy na napis Chroń składniki w

spiżarni usuwając lub wstawiając zaznaczenie .
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Rejestrowanie posiłków

Po spożyciu wszystkich znajdujących się w jadalni potraw i składników możesz zarejestrować ich wartości odżywcze w historii spożytych posiłków.
Dzięki temu panel podsumowania danych dietetycznych jadalni prezentuje - oprócz wartości odżywczych potraw i składników zawartych w
jadalni - również sumaryczną wartość odżywczą posiłków spożytych w danym dniu. Ponadto ELKa umożliwia zarządzanie historią posiłków, w tym
eksportowanie historii zarejestrowanych posiłków do pliku tekstowego.
Aby zarejestrować posiłek znajdujący się w jadalni wybierz na klawiaturze sekwencję klawiszy Shift-Ctrl-S lub kliknij kursorem myszki na napis

Uporządkuj, a potem na napis Rejestruj posiłek . Pojawi się monit informujący o wykonywanej
czynności, potwierdź ją. Rejestracja możliwa jest w przypadku obecności podanych do jadalni potraw lub składników. Posiłek zapisywany jest z datą
dodania do pustej jadalni pierwszej potrawy lub składnika.
W przypadku modyfikacji zawartości jadalni powtórna rejestracja powoduje zamianę wcześniej zarejestrowanego posiłku zmodyfikowanymi
wartościami odżywczymi, jednak pod warunkiem, że w żadnym momencie modyfikacji jadalnia nie została całkowicie opróżniona.
 

Uwaga:
Rejestracja posiłku zapisywana jest bezpośrednio po jej wybraniu - cofnięcie rejestracji przy użyciu funkcji Cofnij/Przywróć nie jest
możliwe.

 
Wskazówka:
W przypadku potrzeby modyfikacji zarejestrowanego posiłku już po opróżnieniu jadalni, skorzystaj z możliwości zarządzania historią
zarejestrowanych posiłków w oknie historii posiłków, by usunąć modyfikowany posiłek, a następnie z funkcji Cofnij/Przywróć, by
przywrócić ten posiłek w jadalni, by w końcu - po dokonaniu pożądanych modyfikacji - ponownie zarejestrować zmodyfikowany
posiłek.
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Zarządzanie historią posiłków

Zarejestrowanie posiłku powoduje  dopisanie sumarycznych wartości odżywczych zawartych w posiłku znajdującym się w jadalni do historii
posiłków. Zarejestrowane posiłki widoczne na liście zarejestrowanych posiłków pogrupowane są wg dat ich dodania do jadalni i opatrzone

sygnaturą czasową . Każdy z posiłków oraz, niezależnie, każdy z dni można opatrzyć
indywidualnym komentarzem. Poszczególne posiłki mogą być usunięte z historii (a usunięte - przywrócone), zmodyfikowaną historię posiłków
można zapisać. Nieusunięte posiłki można wyeksportować  do pliku tekstowego Dziennik1.txt.
Aby zarządzać historią zarejestrowanych posiłków kliknij kursorem myszki na napis Uporządkuj, a potem na napis Historia posiłków. Otworzy się
okno historii posiłków.
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Usuwanie i przywracanie usuniętych posiłków

Aby usunąć konkretny posiłek lub wszystkie posiłki konkretnego dnia znajdujące się na liście historii posiłków w oknie historii posiłków zaznacz
go (wybierając posiłek lub dzień), po czym naciśnij na klawiaturze sekwencję klawiszy Alt-U lub kliknij kursorem myszki na przycisk Usuń 

.
Usunięty posiłek zostanie zaznaczony kolorem czerwonym, a sumaryczne dane dietetyczne dnia, w którym posiłek został zarejestrowany -
zaktualizowane. Usunięcie wszystkich posiłków z wybranego dnia powoduje również automatyczne usunięcie tego dnia.
Możesz przywrócić usunięty posiłek (lub wszystkie posiłki danego dnia) wybierając go na liście historii posiłków i naciskając na klawiaturze sekwencje
klawiszy Alt-P lub klikając kursorem myszy na przycisk Przywróć.
 

Uwaga:
Przywrócenie usuniętego posiłku lub wszystkich posiłków w danym dniu możliwe jest do czasu zapisania historii posiłków .
Zapisanie zmian powoduje utratę informacji o usuniętych posiłkach.
 
Uwaga:
Zamknięcie okna historii posiłków bez zapisania modyfikacji powoduje automatyczne przywrócenie usuniętych posiłków.
 
Wskazówka:
Eksport historii posiłków uwzględnia tylko nieusunięte posiłki.
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Dodawanie komentarza do posiłku

Aby opatrzyć posiłek lub dzień znajdujący się na liście historii posiłków w oknie historii posiłków komentarzem, zaznacz go (wybierając posiłek

lub dzień), po czym kliknij kursorem myszki na pole komentarza . Wpisz nowy lub
uzupełnij istniejący komentarz.
Aby zatwierdzić nowo wprowadzony komentarz wybierz na klawiaturze sekwencję klawiszy Alt-A lub kliknij kursorem myszy na przycisk Akceptuj
komentarz.
Aby zrezygnować z nowowpisanego i pozostawić istniejący komentarza wybierz na klawiaturze sekwencję klawiszy Alt-R lub kliknij kursorem myszy
na przycisk Przywróć komentarz.
 

Uwaga:
Aby trwale zapisać modyfikacje, w tym dodane komentarze, zapisz modyfikacje historii posiłków.
Zapisanie zmian powoduje utratę informacji o usuniętych posiłkach.
 
Uwaga:
Wybranie innego posiłku na liście historii posiłków w trakcie wpisywania komentarza przywraca oryginalny komentarz.

 
Uwaga:
Zamknięcie okna historii posiłków zachowuje nowo wprowadzone komentarze do czasu zakończenia działania programu.
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Eksportowanie historii posiłków

Wszystkie nieusunięte zawarte na liście zarejestrowanych posiłków w oknie historii posiłków dane, tzn. zarejestrowane posiłki, ich wartości
odżywcze, a także wartości odżywcze dziennego podsumowania spożytych posiłków, można zapisać w pliku tekstowym Dziennik1.txt.
Aby wyeksportować historię posiłków naciśnij na klawiaturze sekwencję klawiszy Alt-E lub kliknij kursorem myszy na przycisk Eksportuj 

. Pojawi się monit informujący o wykonywanej czynności, potwierdź ją. Zostanie utworzony plik o
nazwie Dziennik1.txt.
Tak utworzony plik zawiera tabelarczyne zestawienie wszystkich śledzonych przez program danych dietetycznych i obliczanych wymienników, w którym
pierwszy nagłówkowy wiersz określa zawartość poszczególnych kolumn oddzielonych znakiem tabulatora, a kolejne wiersze zawierają kolejne pozycje
listy, również oddzielone znakami tabulatora.
 

Wskazówka:
Sygnatura czasowa sumarycznego dziennego spożycia to 00:00-23:59.
 
Wskazówka:
Format eksportowanych danych (znany pod nazwą csv z tabulatorem, jako separatorem) jest standardowym formatem danych,
obsługiwanym przez wiele popularnych aplikacji.
 
Wskazówka:
Eksport historii posiłków uwzględnia tylko nieusunięte posiłki.
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Zapisywanie modyfikacji historii posiłków

Aby trwale zapisać modyfikacje (wprowadzone komentarze i usunięte posiłki) listy zarejestrowanych posiłków w oknie historii posiłków naciśnij

na klawiaturze sekwencję klawiszy Alt-S lub kliknij kursorem myszki na przycisk Zapisz . Pojawi się
monit informujący o wykonywanej czynności, potwierdź ją.
 

Uwaga:
Zapisanie zmian powoduje utratę informacji o usuniętych posiłkach.
 
Uwaga:
Zamknięcie okna historii posiłków bez zapisania modyfikacji powoduje automatyczne przywrócenie usuniętych posiłków.
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Timer

Aby ustawić timer kliknij kursorem myszy w oknie głównym programu na panel zegara lub wybierz na klawiaturze sekwencję klawiszy Ctrl-T,  a
następnie wpisz w odpowiednie pola wartości godzin, minut i sekund, po upływie których ELKa włączy alarm dźwiękowy. Aby włączyć timer kliknij

kursorem myszy na przycisk Start  lub wybierz na klawiaturze sekwencję klawiszy Alt-T lub Ctrl-T. Aby zrezygnować z ustawienia
lub włączenia timera kliknij kursorem myszy na przycisk ESC lub wciśnij na klawiaturze klawisz ESC.
W trakcie działania timera panel zegara pokazuje aktualne wskazania timera.
Aby zrezygnować z alarmu timera w trakcie jego działania kliknij kursorem myszy na panel zegara (wskazujący czas pozostały do włączenia alarmu) lub
wybierz na klawiaturze sekwencję klawiszy Ctrl-T - panel zegara powróci do wskazania bieżącego czasu i daty.

Spis treści

   ELKa - Elektroniczna Kucharka wersja 1.10 138/145



Aktualizacja ELKi

ELKa umożliwia sprawdzenie dostępności nowszej niż uruchomiona wersji ELKi i ewentualnego jej pobrania i zainstalowania. W tym celu wybierz w
oknie głównym programu na klawiaturze sekwencje klawiszy Alt-A lub wybierz sekwencję Alt-I a potem A lub kliknij kursorem myszki na napis

Informacje, a potem na napis Aktualizacja ELKi . Otworzy się okno aktualizacji. Sprawdzenie i pobranie aktualnej wersji
ELKi wymaga oczywiście dostępu do serwera aktualizacji w sieci Internet.
 

W oknie aktualizacji możesz też zdecydować o harmonogramie aktualizacji, wybierając jedną z opcji 
sprawdzenie aktualizacji podczas uruchamiania ELKi;
sprawdzenie aktualizacji raz w miesiącu.
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Anatomia ELKi

Aplikacja rozwijana jest w środowiska Borland Turbo Delphi wersja 10.0 w języku Pascal. Została zaprojektowany z myślą o minimalnych
wymaganiach sprzętowych i wymogach systemowych i możliwości łatwego uruchamiania na innym, niż zainstalowana, komputerze lub systemie
operacyjnym Windows.
 
ELKa korzysta z plików binarnych Etykiety.dat, Skladniki.dat, Zapasy.dat, przechowujących listy składników i ich wartości odżywcze, pliku
Przepisy.dat, przechowującego książkę kucharską oraz pliku Naczynia.dat, przechowującego listę naczyń. Ponadto ELKa tworzy pliki Kuchnia.dat i
Jadalnia.dat, przechowujące informacje o stanie kuchni i jadalni oraz plik Dziennik.dat. przechowujący historię zarejestrowanych posiłków.
Każdorazowa modyfikacja danych należących do jednego z tych plików powoduje aktualizację odpowiedniego pliku i zapisanie pliku sprzed aktualizacji
z rozszerzeniem nazwy ._dat. Książka kucharska przechowuje kopię danych dietetycznych składników receptury.
Do wyświetlania wskazania zegara oraz wartości ciężarów program wykorzystuje font LCDDigits, przechowywany w pliku LCDDigits.ttf. Program
obsługuje font z pominięciem standardowych mechanizmów systemu operacyjnego Windows, dlatego do uruchomienia nie wymaga, by font ten był
zainstalowany w systemie.
Wszystkie powyższe pliki, łącznie z plikiem pomocy ELKa_Pomocnik.chm, przechowywane są w jednym folderze (do którego aplikacja winna mieć
zapewniony dostęp z pełnym zestawem praw dostępu), którego rozmiar nie przekracza kilku megabajtów. Dzięki temu aplikacja może być łatwo
skopiowana i uruchomiona na innym komputerze lub w innej wersji systemu operacyjnego Windows (spełniających minimalne wymogi) bez potrzeby
ponownej instalacji.
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Graficzne oznaczenie składników i potraw

Przy większości prezentowanych w programie ELKa składników i potraw pojawia się symbol graficzny (ikonka), wskazująca jej typ i stan. ELKa
używa następujących symboli:
 

Menu
służy do wyróżnienia pozycji Menu w panelu Menu;

potrawa nieprzyrządzona
wskazuje, że dana pozycja nie jest przyrządzoną potrawą;
potrawa przyrządzona nieprzetworzona
wskazuje, że dana pozycja jest przyrządzona potrawą, której ciężar jest równy sumie wag jej składników i potraw składowych;
potrawa przyrządzona przetworzona
wskazuje, że dana pozycja jest przyrządzoną potrawą, której ciężar uległa zmianie po przyrządzeniu np. poprzez obróbkę termiczną lub dodanie
wody;
składnik niezważony z listy nieprzeterminowanych zapasów
wskazuje, że dana pozycja jest niezważonym składnikiem z listy zapasów (zobacz Dopisanie potrawy do listy zapasów), którego  termin
przydatności do spożycia nie upłynął;
składnik zważony z listy nieprzeterminowanych zapasów
wskazuje, że dana pozycja jest zważonym składnikiem z listy zapasów (zobacz Dopisanie potrawy do listy zapasów), którego termin
przydatności do spożycia nie upłynął;
składnik niezważony z listy przeterminowanych zapasów
wskazuje, że dana pozycja jest niezważonym składnikiem z listy zapasów (zobacz Dopisanie potrawy do listy zapasów), którego  termin
przydatności do spożycia upłynął;
składnik zważony z listy przeterminowanych zapasów
wskazuje, że dana pozycja jest zważonym składnikiem z listy zapasów (zobacz Dopisanie potrawy do listy zapasów), którego termin
przydatności do spożycia upłynął;
składnik niezważony z listy składników, o wartościach dietetycznych odczytanych z etykiety
wskazuje, że dana pozycja jest niezważonym składnikiem spiżarni ELKi, którego dane spisane zostały z etykiety składnika;
składnik zważony z listy składników, o wartościach dietetycznych odczytanych z etykiety
wskazuje, że dana pozycja jest zważonym składnikiem spiżarni ELKi, którego dane spisane zostały z etykiety składnika;
podstawowy składnik niezważony z listy składników
wskazuje, że dana pozycja jest niezważonym składnikiem z listy podstawowych składników spiżarni ELKi;
podstawowy składnik zważony z listy składników
wskazuje, że dana pozycja jest zważonym składnikiem z listy podstawowych składników spiżarni ELKi.
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Słowniczek

składnik
określa składnik podstawowy, składnik z etykiety lub składnik z zapasów;
składnik podstawowy
artykuł spożywczy, znajdujący się na liście składników spiżarni ELKi, którego wartości dietetyczne zostały wyznaczone przez ośrodki
badawcze;
składnik z etykiety
artykuł spożywczy, znajdujący się na liście składników spiżarni ELKi, którego wartości odżywcze zostały podane przez producenta artykułu;
składnik z zapasów
artykuł spożywczy, znajdujący się na liście składników spiżarni ELKi, którego wartości dietetyczne zostaływyznaczone przez ELKę na
podstawie receptury Użytkownika;
potrawa
pogrupowana pod wspólną nazwą grupa składników lub składników i potraw;
potrawa składowa
potrawa, będąca składnikiem innej potrawy;
potrawa nieprzetworzona
potrawa, której ciężar jest równy sumie wag jej składników i potraw składowych;
potrawa przetworzona
potrawa, której ciężar jest różny od sumy wag jej składników i potraw składowych;
przyrządzona potrawa
potrawa, której wszystkie składniki lub potrawy składowe zostały zważone;
kcal - 1000 cal
kilokaloria, jednostka energii w układzie CGS [1kcal] = 4,1868 [kJ];
węglowodany - węglowodany przyswajalne
łącznie monosacharydy (np. glukoza, fruktoza, galaktoza), disacharydy (np. maltoza, sacharoza, laktoza) i polisacharydy (np. skrobia,
glikogen);
białka
jadalne naturalne polimery aminokwasów połączone wiązaniami peptydowymi, proste  i złożone;
tłuszcze - tłuszcze jadalne
jadalne estry gliceryny i kwasów tłuszczowych, łącznie nienasyconych (np. z kwasem oleinowym, linolowym) i nasyconych (np. z kwasem
eikozanowy, dodekanowy);
błonnik - błonnik pokarmowy
nieprzyswajalne polisacharydy (np. celuloza, pektyny);
cholesterol
ogólnie lipoproteiny (w tym LDL i HDL) zawierające m.in. wolny i zestryfikowany cholesterol (alkohol z grupy steroidów);
fenyloalanina (Phe)
jeden z podstawowych aminokwasów, odpowiedzialny za fenyloketonurię (PKU);
tyrozyna
jeden z podstawowych aminokwasów, odpowiedzialny za rzadką odmianę fenyloketonurii (PKU);
wPhe - wymiennik fenyloalaninowy
jednostka określająca 15 mg fenyloalaniny;
rPhe - równoważnik fenyloalaninowy
waga składnika lub potrawy w gramach, zawierająca 1 wPhe;
ww - wymiennik węglowodanowy
jednostka określająca 10 g węglowodanów przyswajalnych;
rw - równoważnik węglowodanowy
waga składnika lub potrawy w gramach, zawierająca 1 ww;
wbt - wymiennik białkowo-tłuszczowy
jednostka określająca 100 kcal energii pochodzącej z białka i tłuszczu zawartego w składniku lub potrawie. Przyjęto, że 1 g białka dostarcza 4
kcal, a 1 g tłuszczu dostarcza 9 kcal energii;
rbt - równoważnik białkowo-tłuszczowy
waga składnika lub potrawy w gramach, zawierająca 1 wbt;
wb - wymiennik białkowy
jednostka określająca 100 kcal energii pochodzącej z białka zawartego w składniku lub potrawie.
Przyjęto, że 1 g białka dostarcza 4 kcal;
rb - równoważnik białkowy
waga składnika lub potrawy w gramach, zawierająca 1 wb;
wt - wymiennik tłuszczowy
jednostka określająca 100 kcal energii pochodzącej z tłuszczu zawartego w składniku lub potrawie. Przyjęto, że 1 g tłuszczu dostarcza 9 kcal
energii;
rt - równoważnik tłuszczowy
waga składnika lub potrawy w gramach, zawierająca 1 wt.
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Znaki towarowe

Wszystkie zarejestrowane znaki towarowe, nazwy handlowe, nazwy firm i instytucji wymienione w niniejszej dokumentacji należą do ich właścicieli i
zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
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Skróty klawiszowe
Okno programu Skrót Opis działania
Okno główne Alt-A Aktualizacja

Alt-B Otwiera okno informujące o aktualnym zasobach ELKi
Alt-C Uruchamia kursor pomocy kontekstowej

Enter Otwiera okno ważenia, akceptuje wpisaną nazwę potrawy

Alt-H Wizytówka ELKi

F1 Uruchamia pomocnik Użytkownika ELKi

F2 Tworzy nową potrawę w panelu Menu okna głównego

Shift-F2 Rozwija listę potraw panelu Menu w celu dodania nowej potrawy

F3 Otwiera okno spiżarni ELKi

F4 Otwiera okno receptur książki kucharskiej ELKi

F5 Otwiera okno ważenia w celu zważenia składnika lub potrawy

Shift-F5 Otwiera okno ważenia w celu doważenia składnika lub potrawy

Ctrl-F5 Otwiera okno ważenia w celu odważenia nieużytej części składnika lub potrawy

F6 Otwiera okno odważania porcji potrawy do jadalni

F7 Serwuje potrawę lub składnik do panelu jadalni

panel jadalni Shift-F7 Zwraca potrawę lub składnik do kuchni

Ctrl-F7 Zwraca niezjedzoną część potrawy lub składnika do kuchni

F8 Dodaje potrawę do zapasów ELKi (termin ważności 7 dni)

F9 Dodaje potrawę do książki kucharskiej

F10 Otwiera okno opisu przyrządzania potrawy

Shift-Ctrl-J Usuwa zawartość panelu jadalni

Shift-Ctrl-K Usuwa zawartość panelu Menu i kuchni

Shift-Ctrl-N Otwiera okno zarządzania naczyniami

panel Menu Ctrl-N Zmiany nazwy potrawy w panelu Menu

panel kuchni Ctrl-N Zamiana składnika w panelu kuchni

panel Menu Ctrl-S Zapisuje aktualny stan kuchni i jadalni

Shift-Ctrl-S Rejestruje wartości odżywcze, zanjdujące się w jadalni, do historii posiłków

Ctrl-Y Przywraca stan kuchni i jadalni

Ctrl-Z Cofa przywrócony stan kuchni i jadalni

Ctrl-C Kopiuje wybrany składnik lub potrawę w panelu Menu o schowka

panel Menu, kuchni Ctrl-X Wycina wybrany składnik lub potrawę w panelu Menu do schowka

Ctrl-V Wkleja skopiowany/wycięty składnik do potrawy w panelu Menu

Okno spiżarni Enter Dodaje składnik do potrawy lub Menu

Alt-Enter Wyszukuje składnik o nazwie zawierającej ciąg znaków

F3 Zamyka okno spiżarni ELKi
F4 Otwiera okno receptur książki kucharskiej ELKi

Okno książki kucharskiej Enter Dodaje potrawę do Menu

Alt-Enter Wyszukuje potrawę o nazwie zawierającej ciąg znaków

F3 Otwiera okno spiżarni ELKi
F4 Zamyka okno książki kucharskiej ELKi
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