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2. 

1. feladat 
Oldjátok meg a keresztrejtvényt! 
 
 

      1.                 

     2.                  

 3.                      

  4.                     

5.                       

     6.                  

     7.                  

  8.                     

     9.                  

  10.                     

   11.                    

   12.                    

   13.                    

    14.                   

            15.           

 
Megoldás: Kémiai anyagok, amelyek az élelmiszerekhez hozzáadva megakadályozzák a rom-
lást, ezzel a készítmény minőségét megóvják, eltarthatóságát növelik. 
 
1.) A szervezet számára hasznosuló, előnyös vagy hátrányos tulajdonságokkal rendelkező 

része az élelmiszereknek. 

2.) Az ENSZ szakosított szervezete: Élelmiszer és Mezőgazdasági Szervezet 

3.) Az élelmiszerek leírását tartalmazó gyűjtemény.  

4.) A testsúly ellenőrzésére használt mérőszám. 

5.)  Ez az a dokumentum, ahová a fogyasztók bejegyezhetik az üzlet működésével kapcso-

latos észrevételeiket, panaszaikat. 

6.) Olyan anyag, amelyet az élelmiszerek burkolására, megóvási, kezelési, szállítási és meg-

jelenítési és jelölési célra használnak. 

7.)  Az élelmiszer csomagolásán kötelező vagy nem kötelező feliratok összessége. 

8.) A termék eltarthatóságát növelő, 100 Celsius alatti hőkezelés. 
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9.) Az egyik legrégebbi élelmiszertartósítási mód 

10.) Az élelmiszereken feltüntetett azon időpont vagy időtartam, ameddig az élelmiszer 

(megfelelően tárolva) eredeti minőségét megőrzi. 

11.) Olyan anyag – az adalékanyagokat is beleértve –, amelyet az élelmiszerhez használnak 

fel.  

12.) Olyan anyagok, amelyek allergiás reakciót válthatnak ki (például tej, zeller, mogyoró) 

13.) Természetes állapotában emberi fogyasztásra szánt víz. 

14.) Minden olyan feldolgozott, részben feldolgozott vagy feldolgozatlan anyagot vagy ter-

méket jelent, amelyet emberi fogyasztásra szánnak, illetve amelyet várhatóan emberek 

fogyasztanak el. 

15.) Azon élelmiszerek, amelyekről igazolható, hogy magyar specialitások. Lehetnek föld-

rajzi eredetűek (például szegedi paprika) vagy történelmi eredetűek (például pálinka). 
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2. feladat 
 
Oldjátok meg a következő szöveges feladatokat! 

a. Marcit elküldte az anyukája a pékségbe három szelet rétesért, s csupán azt kérte tőle, 

hogy ne legyen mind a három szelet egyforma ízesítésű. Marci a pékségben 1 szelet 

almás rétest (A), 7 szelet túrós rétest (T) és 12 szelet meggyes rétest (M) talált. Írjátok 

a táblázat mezőibe a rétesek betűjelét annak megfelelően, hogy Marci milyen összeál-

lításokat választhatott, ha tekintettel volt anyukája kérésére. (Két eset nem különbö-

zik, ha a kiválasztott rétesek csak sorrendjükben különböznek egymástól.) 

 

b. Szendvicseket készítünk az osztálykirándulásra. A zsömléket megkenjük vajkrémmel 

vagy margarinnal, teszünk rá szalámit, sonkát vagy parizert, mindegyikbe teszünk salá-

tát, és vagy rakunk bele sajtot, vagy nem.  

a) Hányféle szendvicset lehet így készíteni? Rajzoljatok gráfot! (Ha nem ismeritek a gráfokat, 
nézzetek utána az interneten!) 

b) Hányféle margarinos szendvicset lehet készíteni? 

c) Hányféle szalámis szendvicset lehet készíteni összesen? 

d) Zsófi a parizert nem szereti, akkor hányféle szendvicset ehet? 
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3. feladat 
 

Egy kis kovásztörténelem 
 
A kovász az ősember savanyítási tudományának terméke. Valószínűleg úgy keletkezett, hogy 
a vízbe áztatott gabonaőrleményt elfelejtették megfőzni, s néhány nap múlva a megbuboré-
kosodott tésztát megsütötték. Az eredmény tetszetős volt, a kenyér lazább és ízletesebb lett. 
Így tudjuk elképzelni a történteket, hiszen mindez időszámításuk előtt nagyjából háromezer 
évvel történhetett. 
A biblia szerint már Mózes népe is sütött kovászos és kovásztalan kenyeret. A kovászos kenyér 
a kelesztett, és savanyított változat volt, a másik a kövön sütött lepény kenyér volt.  
A tészta lazítására, ami emészthetőbbé, tetszetősebbé teszi a termékeket, sokféle módszer 
használható. Ezzel a művelettel a tésztába apró gázbuborékokat juttatunk, amit ha az magá-
ban tart, akkor sütés közben a meleg hatására a gázok kitágulnak és megnövelik a tészta tér-
fogatát. 
Tészta lazításra használható 
- a sütőélesztő,  
- sütőporok, szódabikarbóna, 
- a tojásfehérje felvert habja, 
- az omlós tészták megfelelő zsír, liszt és cukor aránya, 
- a süteménybe bekevert levegő, 
- a nagy zsiradék tartalmú tészták hajtogatása. 
Régen a kenyérsütés csak kovász készítéssel együtt volt elképzelhető. A péki kenyér elterjedé-
sével jelentek meg az élesztővel készült kenyerek, ami sokkal gyorsabb és kiszámíthatóbb 
eredményt hozott. Napjainkban egyre inkább terjed a kovásszal készült kenyerek készítése a 
háztartásokban és a pékségekben is. Így a készítés ugyan hosszabb időt igényel, hiszen nagy-
anyáink is általában másfél nap alatt készítették azt el, de a termék sokkal ízesebb, könnyeb-
ben emészthető és nem utolsó sorban jobban eltartható lett (akár két hét). 
 
Kérdések: 
1. Hogyan készítették régen a kovászt? 
…………………………………………………………………………………………………................................................
..................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………................................................
..................................................................................................................................................... 
 
2. Melyik két alapanyagból készítik napjainkban? 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
3. Milyen erjedési folyamat játszódik le a kovász érése közben? 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
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4. A pékségekben mit használnak a kovász helyettesítésére?  
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
5. A sütőpor milyen három összetevőből áll? 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
6. Írd le a szódabikarbóna kémiai nevét és képletét! 
 
………………………………………………………………………………………………...... 
 
7. Milyen más tésztalazítót használnak még, amelyből a sütés során ammónia szabadul fel? Írd 
le a kémiai nevét is! 
…………………………………………………………………………………………………................................................
..................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………................................................
..................................................................................................................................................... 
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Olvassátok el az alábbi szöveget és válaszoljatok a kérdésekre! 
 

A húsvéti sonka története 
 

 
 
Minden bizonnyal a leginkább tradicionális ételünk húsvétkor, a nagyböjti időszak megszorí-
tásai után várva várt sonka. Sokféleképpen fogyasztjuk, tojással, sós kaláccsal, tormával, zöld-
ségekkel – én személy szerint a karácsonyi ételek elé helyezem a sorban. Ismerkedjünk meg 
ennek az ételnek a történetével, a húsvéti hagyományban betöltött szerepével! 
A húsvét hagyománya 
Húsvét ünnepe a keresztény kultúrkörben Krisztus feltámadásának ünnepe. Mozgó dátumú 
ünnepünk, ami alatt azt értjük, hogy minden évben változó dátummal köszönt minket – a 
negyven napos nagyböjt befejeztével. Eredetileg zsidó ünnep, a korai időkben a zsidó és a ke-
resztény húsvét egybeesett. A niceai zsinat 325-ben választotta szét ezt az összefonódást. 
Bárány helyett sonka 
Agnus Dei – azaz Isten báránya kifejezés Jézusra utal, aki feláldozta magát az emberiségért. 
Történeti síkon a bárány maga a zsidók egyiptomi rabsága idején jelenik meg. A húsvéti bárány 
hosszú évszázadokon keresztül fontos szerepet játszott a húsvéti ételek sorában. A juhtartó 
vidékeken a tizenkilencedik században még élt ez a hagyomány, de fokozatosan eltűnt Napja-
inkban már csak Erdélyre jellemző, hogy húsvétkor bárányt fogyasztanak – a sonka helyett. 
Érdekesség, hogy a mediterrán vidékeken – például Görögországban, Olaszországban – a mai 
napig fontos étel ezen az ünnepen. 
Na de miért éppen a sonka? 
A magyarázat a paraszti háztartás működésének rendjében keresendő. A téli időszak hagyo-
mányosan a disznóvágás ideje volt. Az ekkor készült sonka érlelése, füstölése a böjti időszak 
alá esett – ez teljesen helyénvaló volt, hiszen akkor úgysem lehetett húst enni. Így a böjt be-
fejeztével, a sertés egyik legnemesebb részét, már készen, füstölve lehetett feladni az asztalra. 
Így pont, amikor elkészült járt le a nagyböjt és újra lehetett a hús, ráadásul egy igen nemes 
hús fogyasztását élvezni. A sonka így gyakorlatilag a húsvét jelképévé vált, mint étel – nyilván 
kiegészülve egyéb finomságokkal. 
 
https://gasztrocoach.hu/2018/03/12/a-husveti-sonka-tortenete/ 
1. 
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Hogyan fogyaszthatjuk a sonkát? 
 
 
 
2. 
Mit ünneplünk Húsvétkor? 
 
 
 
3. 
Mikor kezdődik a nagyböjt? 
 
 
 
4. 
Mikor volt a niceai zsinat? 
 
 
 
5. 
Mit jelen az Agnus Dei kifejezés?    
 
 
 
6. 
Napjainkban mely vidékeken kerül még a húsvéti ünnepi asztalra bárányhús? 
 
 
 
7. 
Hagyományosan mikor van a disznóvágás ideje? 
 
 
 
8. 
Hogyan vált a sonka a Húsvét jelképévé? 
 
 
 
9. Rajzold le kedvenc malac mesehősödet! 5 p. 
 
 
 

Jó munkát kívánunk! 


