
Gourmet

Van még a Gourment, egy másik funkció-gazdag 
recept menedzser. Amikor először megnyitod a 
Gourment-et, ami feltűnik, az egyszerű felülete. Ami 
a receptformátumokat illeti, a Gourment képes 
importálni MasterCook, Meal-Master, Zip és Tarball, 
TXT, HTML, KRecipes, és MCP fájlokat. 
Megadhatsz URL-t is és behozza a weblapról a 
receptet. Tud exportálni  HTML, Meal-Master, PDF, 
TXT, és MCB-ként. A Gourment rendelkezik saját 
formátummal is.

Amikor először nyitod meg a KRecipes-t 
kiválaszthatsz számos recept csomagot és táplálék 
adatbázist telepítésre. A KRecipes-nek elég jó 
receptkészítő eszköze van. A recept mellé fotót is 
rakhatsz és osztályzatot is adhatsz a recepteknek. 
Ha akarod, még ki is nyomtathatod a receptet. A 
KRecipes a recepteket kategorizálja és lehetővé 
teszi a keresést közöttük, ami hasznos lehet, ha sok 
recepted van. A KRecipes képes nyomtatható 
bevásárlólistát készíteni a recepthez előírt 
összetevők alapján.

A KRecipes rendelkezik diéta-támogató eszközzel 
is, ami képes diéta-tervet összeállítani, néhány 
opció beállítása után. Egy további eszköz, a 
KRecipes-ben, a hozzávaló egyeztető. Lehetővé 
teszi a meglévő hozzávalókhoz megfelelő receptek 
előkeresését. És ha mércék átváltása kell, a 
KRecipes-nek van ilyen. A KRecipes-ben a hasznos 
mentési és helyreállítási funkció is elérhető.

Összességében a KRecipes kiváló recept-kezelő és 
ahogy mondtam, nagyon jól beállítható. Valóban 
csak ajánlani tudom.

Írta: Cg Boy

Néhány embernek hatalmas receptgyűjteménye 
van. Ahelyett, hogy szakácskönyveket tartanánk, 
miért ne használhatnánk recept menedzsert? Így az 
összes recepted egy helyen lehetne. Sajnos csak 
kevés recept menedzser van a tárolóban, így ez 
nem lesz egy hosszú cikk. De, mindet átnézzük itt. 
Abba a sorrendbe raktam, amilyen sorrendben 
megnéztem.

KRecipes

Először is a KRecipes egy rugalmasan beállítható 
receptkezelő, sok tulajdonsággal. Képes recepteket 
importálni több formátumban, közte MasterCook, 
Meal-Master, RecipeML, Rezkonv, és TXT fájlokat. 
Importálhatsz még SQLite, MySQL és PostgreSQL 
adatbázisokat. A KRecipes importálás mellett 
számos formátumban tud exportálni. Közöttük lehet 
XT, HTML, Meal-Master, RecipeML, MasterCook és 
Rezkonv fájl. És természetesen a KRecipes 
rendelkezik saját formátumokkal: KRE és KREML
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A receptkészítési eszköz eléggé hasonlít a 
KRecipes-éhez, de rendelkezik néhány olyan 
opcióval, amivel a KRecipes nem. A receptedhez 
weblap-ra hivatkozást is tudsz adni. A Gourment 
képes nyomtatni a recepteket. Amikor receptet 
nézel, szerkesztheted a mennyiséget és 
automatikusan hozzáigazítja hozzávalókat. Egy 
további lehetőség, hogy a Gourment kézhez álló 
főzési időmérővel bír és egy egységváltóval. A 
Gourment képes rendezni a recepteket kategoria, 
osztályzat, főzési idő és mások szerint. Lehet a 
recepteket keresni is.

A Gourment-ben van bevásárlólista-készítő is. A 
KRecipes-hez hasonlóan a recept igényei szerint 
állítja össze. A lista nyomtatható. A receptek 
tápanyagtartalom-információit is megnézheted. A 
Gourment rendelkezik kiegészítők támogatásával, 
de nem tudok róla, hogy lennének ilyen plugin-ek. 

A Gourment jó, de nem konfigurálható olyan jól, mint 
a KRecipes. Azt sem gondolom, hogy olyan jó lenne.

Összegzés

A KRecipes és a Gourment is számos tulajdonság-
gal rendelkezik. Mindkettő képes bevásárlólista ké-
szítésére és képes egy egyszerű dologra, a recep-
tek csoportosítására. Noha a Gourment-et szeretem, 
úgy vélem, hogy a KRecipes a nyerő. Több tulajdon-
sága van és jobban beállítható. Vagyis e hónapban 
a KRecipes-t ajánlom.
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