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Fontos tudnivalók! 

 

Kedves Versenyző! 

 

A feladatok megoldásánál ügyeljen a következők betartására: 

1. A feladatok megoldásához az íróeszközön és nem programozható számológépen kívül 

semmilyen más segédeszközt (pl. tankönyv, feladatgyűjtemény, stb.) nem használhat. 

2. A számítások elvégzésénél ügyeljen az alábbiakra: 

 Számológépet használhat, de minden mellékszámításnál ki kell jelölnie a 

- számított adat vagy mutató megnevezését, 

- a számítás módját (a matematikai műveletet a rendelkezésre álló adatokkal 

felírva). 

- a kapott eredményt mértékegységével együtt. 

 Amennyiben ezeket a kijelöléseket nem végzi el, a feladat még akkor sem fogadható el, ha  

 a megoldás egyébként helyes! 

 A számításokhoz szükséges kiegészítő adatokat (járulékok, adókulcsok) a feladatoknál 

 megtalálja, ezekkel dolgozzon! 

3. Ceruzával írt dolgozat nem fogadható el. 

4. A feladatoknál végzett javítás esetén pontosan jelenjen meg, hogy melyik megoldást 

hagyta meg! Ellenkező esetben a feladat nem értékelhető. 

5. A tesztfeladatoknál javítani tilos! 

 

Ügyeljen arra, hogy áttekinthetően és szép külalakkal dolgozzon! 

 

Jó munkát, sikeres versenyzést kívánunk! 
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A. FELADATSOR 

1. Feladat                   14 pont 

Munkahelyzet 

Ön egy cukrászüzem munkatársa.  Mai feladata, hogy krémes süteményeket készítsen. 

Feladatutasítás:  

Válassza ki a négy lehetséges válasz közül azt, amelyik ön szerint a helyes megoldást 

adja a feltett kérdésre! Választását aláhúzással jelölje!      

A) A krémes sütemények csak a vajas tésztából készült krémlapból készülnek? 

a, Igen.       

b, Nem, mert a vajas tésztán kívül, készülhetnek még forrázott tésztából is. 

c, Nem, mert a krémes sütemények többsége omlós tésztából készül. 

d, Egyik válasz sem helyes. 

 

B) A habroló a krémes sütemények, egyik legkülönlegesebb készítménye? 

 

a, Igen.  

 

b, Nem, mert a habroló a desszertek csoportjába tartozik. 

 

c, Nem, mert a habroló nem a tejszínhabos sütemények csoportjába tartozik. 

 

d, Egyik válasz sem helyes. 

 

 

C) Hány gramm a krémes sütemények átlagos súlya? 

 

a, 50-60 g 

 

b, 70-80g 

 

c, 90-100 g 

 

d, 150-200 g 
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D) A krémest, felvágást követően át kell fordítani? 

a, Igen. 

 

b, Nem, mert csak a franciakrémest kell átfordítani. 

 

c, Csak akkor, ha tálalás előtt még fodánnal spíneljük. 

 

d, Egyik válasz sem helyes. 

 

 

E) A málnahabos kocka készülhet úgy, hogy a felső krémlap helyett, a megbőrösödött 

málnahab krémet fondánnal húzzuk át? 

 

      a, Igen. 

 

      b, Készülhet, viszont az áthúzás előtt forró barackízzel le kell kenni a habot. 

 

      c, Nem, mert a tető nélküli málnahabos kockát csokoládéval vonjuk be. 

 

      d, Egyik válasz sem helyes. 

 

 

F) A krémlap készítésekor a tésztát 5 mm vastagra nyújtjuk, pihentetjük, és gőzős sütőtérben 

sütjük meg.  

 

a, Igen. 

   

b, Nem, mert a krémlapot gőzmentes sütőtérben sütjük. 

 

c, Nem, mert a krémlapot 2 mm vékonyra nyújtjuk. 

 

d, Egyik válasz sem helyes. 

 

 

G) A krémes sütemények bármelyikét, akár hűtés nélkül is lehet 1 napig tárolni. 

a, Igen. 

 

b, Nem, mert a krémes sütemények gyorsan romló készítmények, így folyamatos 

hűtést igényelnek. 

 

c, Nem, mert 2 napig is eltarthatók hűtés nélkül. 

 

d, Egyik válasz sem helyes. 
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Munkahelyzet 

Ön egy cukrásztermelő cukrász munkatársa. Egyik üzleti partnerük fatörzs roládot, vaníliás 

jojófánk desszertet, burgonya minyont, és indiáner fánkot rendelt meg önöktől. 

Feladatutasítás: 

Válaszoljon az alábbi feladatokra! 

 

2. Feladat                   12 pont 

Főnöke azzal a feladattal bízta meg, hogy készítse el a megrendelt sütemények elkészítéséhez 

szükséges, sütéssel készült félkész-termékeket és a betöltéshez szükséges krémeket. Milyen 

tésztákat és krémeket készítene a felsorolt készítmények gyártásához?  

 

Fatörzs rolád: 

 

Tészta: Piskóta felvert    

 

Töltéshez szükséges krém: Csokoládés vajkrém 

 

Jojófánk desszert: 

 

Tészta: jojó felvert (jojófánk tészta) 

 

Töltéshez szükséges krém: Aranykrém 

 

Indiáner fánk: 

 

Tészta:  Indiáner felvert 

 

Töltéshez szükséges krém: Cukrozott tejszínhab 
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3. Feladat                   38 pont 

A burgonya minyont elkészítésében egy diák segít önnek. Mutassa be neki, hogy önök hogyan 

készítik a burgonya minyont, az alábbi szempontok szerint!  

 

- Tészta fajtája: Indiáner felvert       

 

 

Tészta elkészítésének módja: (Az előkészítő műveleteket nem kell leírnia!) 

  

- A tojássárgáját a vízzel és a liszt egynegyed részével sima péppé keverjük. 

- A tojásfehérjét a cukorral habbá verjük, és 

- a tojássárgájás péphez hozzákeverjük. 

- Óvatos keveréssel a maradék lisztet a tésztához adjuk folyamatos keverés mellett.  

 

A tészta formázása: Papírral fedett sütőlemezre, simacsöves nyomózsákból félgömb alakot 

formázunk.           

   

A tészta sütési paraméterei: Előmelegített, gőzmentes sütőben 170-175 °C-on, egy ütemben 

sütjük.            

 

Töltelékként használt krém megnevezése: Csokoládés vajkrém.     

 

Töltelékként használt krém elkészítésének főbb műveletei: (az előkészítő műveleteket nem 

kell részleteznie) 

 

- A krém lazításához szükséges főzött alapkrém elkészítése (Gőzkrém, pudingkrém). 

- A vajat a fondánnal kihabosítjuk, és 

- hozzáadjuk a kihűlt és szitán áttört főzött alapkrémet, 

- majd a felolvasztott, és visszahűtött csokoládéval tovább habosítjuk. 

(Minden más helyes megoldás elfogadható) 

  

 

A burgonya minyon betöltése és kikészítése: 

 

- A tésztahüvelyeket kihörzsöljük, 

- két-két darabot, csokoládés vajkrémmel összetöltünk. 

- Kifagyasztás után az egyik tésztahüvely domború tetejét lemetsszük,  

- vékonyra kinyújtott diómarcipánt hígító cukoroldattal megkenünk, majd 

- beburkoljuk a kifagyott korpuszt. 

- Kevés porcukorral elkevert kakaóporba forgatjuk és  

- tetejét késsel bevágjuk, kevés porcukrot szórunk a közepére. 
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4. Feladat                     8 pont 

A megrendelt termékek készítéséhez (többek között) a képeken látható eszközöket használta. 

Írja a képek mellé az egyes eszközök nevét!  

 

  Idomcső Habzsák 

 

 Kenőkés (hajlított) Mártó villa 
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5.  Feladat                   12 pont 

Döntse el, hogy igazak vagy hamisak a megrendelt süteményekkel kapcsolatos állítások! 

Az Ön által igaznak vélt állítást jelölje I-vel, a hamis állításokat jelölje H-val! A hamis 

állítás(oka)t tegye igazzá!  

 (Figyelem a hibás állítások kiválasztása csak abban esetben értékelhető, ha annak javítása is 

megfelelő!) 

Állítás I / H 

a.  A jojó felvert készítéséhez, szárazanyagként csak lisztet és cukrot 

kell használni. 

H 

b.  Az indiáner fánk bevonására, csokoládés fondánt használnak. I 

c.  A jojófánkot csak vaníliás ízben szokás készíteni. H 

d.  A Fatörzs rolád bevonására saját krémet használnak. I 

Hibás állítások javítása: 

a, A jojó felvert készítéséhez, szárazanyagként, lisztet, cukrot és krémport kell használni. 

b, A jojófánkot, a vaníliás ízesítésen kívül, szokás még csokoládés, gesztenyés és gyümölcsös 

ízekben is készíteni. 

 



Versenyzői kód:  5  

 

9/19 

29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet 

34 811 01 Cukrász 

Munkahelyzet 

Ön egy kávéház cukrásza. Napi munkája során, készítenie kell francia brióst és több féle gyúrt 

élesztős tésztából készült uzsonnasüteményeket. 

 

Feladatutasítás: 

Válaszoljon az alábbi feladatokra! 

 

6. Feladat                     8 pont 

A képen látható termékek közül, válassza ki a kép alá tett X-szel a francia brióst! Soroljon fel 

három szempontot, amiben különbözik a hagyományos briós tésztája, a francia briós 

tésztájától! (kiválasztás 2p, szempontok 2-2p)

 

 

                    X 

- A francia briós tésztája, egységnyi liszthez viszonyítva, több vajjal,  

- több tejjel,  

- több cukorral,  

- több tojássárgájával és  

- több élesztő felhasználásával készül, mint a hagyományos briós. 

 

7. Feladat                     8 pont 

Soroljon fel 4 fajta gyúrt élesztős tésztából készíthető uzsonnasüteményt! 

 

- Briós 

- Molnárka 

- Bukta 

- Ökörszem (Karlsbadi túrós) 

- Kürtős kalács 

- Mákos vagy diós kalács, stb.
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B. FELADATSOR 

 

1. Feladat                     8 pont 

Munkahelyzet 

Az üzemben viszonteladóknak engedményt adnak a készítmények árából.  

 

Feladatutasítás 

Számítsa ki egy db 16 szeletes mandulatorta engedményes árát, ha az eredeti ára 11 520  

Ft és az engedmény 8,5 % . 

A Ft adatokat egész számra, a %- os adatokat egy tizedesjegyre kerekítse! A fogyasztói árat az 5 

Ft-os kerekítési szabályt figyelembe véve alakítsa ki!                      

 

Engedményes ár % = 100 – 8,5 = 91,5 %      4 pont 

Engedményes ár Ft = 11 520 * 0,915 =  10 541 Ft ≈ 10 540 Ft     4 pont 

(Vagy: 11 520 * 0,085 = 979 Ft  11 520 - 979 = 10 541 Ft ≈ 10 540 Ft) 

 

2. Feladat                     4 pont  

Munkahelyzet 

A sütéssel készült félkésztermékek készítése során igen nagy a sütési veszteség. 

Feladatutasítás: 

Számítsa ki a sütési veszteséget kg-ban és %-ban! 

A kg és a % adatokat egy tizedesjegyre kerekítse! 

A piskóta felvert lap sütés előtti tömege 0,8 kg, a sült tészta tömege 0,6 kg volt.     

 

Veszteség kg = 0,8 – 0,6 = 0,2 kg       2 pont 

Veszteség % = (0,2 : 0,8 ) * 100 = 25 %     2 pont 

(Vagy: (0,6 : 0,8)  * 100 = 75 % 100 – 75 = 25 %)  
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3. Feladat                   24 pont  

Munkahelyzet 

Az ön munkahelyén az alapanyagok drágulása miatt meg kell emelni egyes termékek árát. Az 

alábbi táblázatban találja az érintett termékek listáját.  

 

Feladatutasítás  

Végezze el a kijelölt %-os áremelést! A termékek áfa kulcsát a táblázat tartalmazza, 

annak megfelelően alakítsa ki az eladási árat! A mellékszámításban a Ft adatokat egy 

tizedes jegyre kerekítse! A fogyasztói árat az 5 Ft-os kerekítési szabályt figyelembe véve 

alakítsa ki!       

 

Termék 

megnevezése 

Emelés 

előtti nettó 

eladási ár 

Emelés 

mértéke 

% 

Emelés utáni 

nettó eladási ár  

Áfa 

% 

Kerekítés 

nélküli bruttó 

eladási ár 

Eladási ár  (az 

5 Ft-os 

kerekítési 

szabály 

szerint)  

Dobostorta 540 Ft / 

szelet 

9 (540 *1,09) = 

588,6 Ft /sz 

18 (588,6*1,18) 

= 694,6 Ft /sz 

695 Ft / szelet  

Kókuszgolyó 400 Ft / db 6 (400*1,06) = 

424,0 Ft / db 

18 (424*1,18) = 

500,3 Ft /db 

500 Ft / db 

Mézgrillázs 

bonbon 

8 900 Ft 

/kg 

11 (8900*1,11) =    

9 879,0 Ft/ kg 

27 (9879*1,27) 

= 12546,3 Ft 

/kg 

12545 Ft / kg 

Gyümölcsös 

parfé 

3 100 Ft / 

kg 

8 (3100*1,08) =    

3 348,0 Ft / kg 

27 (3348*1,27) 

= 4 251,9 Ft / 

kg 

4 250 Ft/ kg 
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4. Feladat                   8 pont  

Munkahelyzet: A cukrászüzemben, ahol ön dolgozik a vezető megkéri, hogy számoltassa el a 

termelés dolgozóit a vizsgált időszak adatai alapján.  

 

Feladatutasítás:  

Számítsa ki az üzem leltáreredményét az alábbi adatok ismeretében! 

 

Az üzem nyitókészlete 220 E Ft 

Vételezés a raktárból 2450 E Ft 

Visszáru a raktárnak 40 E Ft 

Selejt 22 E Ft 

Zárókészlet 98 E Ft 

(Az adatok nettó beszerzési áron szerepelnek!) 

 

A cukrászüzem a vizsgált időszakban sütemény értékesítésből bruttó 7805,7 E Ft bevételt 

realizált. Az üzemben alkalmazott haszonkulcs 170% 

 

Az elszámoltatást nettó beszerzési áron végezze! Az adatokat egész számra kerekítse! Az üzem 

bevétele csak elvitelre történő értékesítésből származik az adott időszakban, így a 

számításokban 18%-os Áfa-kulccsal számoljon! 

 

Tényleges Elábé = 220 + 2450 – 40 – 22 – 98 = 2510 E Ft                          2 pont 

Nettó bevétel = 7805,7: 1,18 = 6615 E Ft (vagy 7805,7 * 0,8475 = 6615 E Ft)                2 pont 

Megengedett Elábé = 6615 : 2,7 = 2450 E Ft                2 pont 

Leltárhiány = 2450 – 2510 = 60 E Ft                             2 pont 
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5. Feladat                   20 pont  

Munkahelyzet 

Ön egy cukrászda cukrász munkatársa és hó végén segít főnökének a leltározási feladatokban.   

 

Feladatutasítás 

Feladata, hogy felmérje a üzletben a rendelkezésre álló készletek nagyságát nettó 

értéken, a táblázatban megadott nyersanyagokból! Egészítse ki a táblázat hiányzó 

adatait a megadott számítási sorrend segítségül szolgál! 

A mellékszámításban a Ft adatokat egész számra, a mennyiségi adatokat egy tizedesjegyre 

kerekítse!  

 

Áru 

megnevezése 

Mennyiségi 

egység  

Árukészlet mennyisége Nettó 

beszerzési 

ár 

Nettó érték 

Raktár Cukrászüzem Összesen 

Cukor kg 100 24,3 124,3 210 Ft 26 103 Ft 

Pudingpor kg 150 35,5 185,5 110 Ft 20 405 Ft 

Csokoládé kg 4 1,2 5,2 2 150 Ft 11 180 Ft 

Mogyoró kg  6 0,8 6,8 3 500 Ft 23 800 Ft 

Gabonapehely kg 3 1 4,0 350 Ft 1 400 Ft 

 

Cukor összesen = 100 + 24,3 = 124,3 kg 

Cukor nettó érték = 124,30 x 210,00 = 26 103 Ft 

Pudingpor összesen = 150 + 35,5 = 185,5 kg 

Pudingpor nettó érték = 185,5 x 110,00 = 20 405 Ft 

Csokoládé összesen = 4 + 1,2 = 5,2 kg 

Csokoládé nettó érték = 5,20 x 2 150 = 11 180 Ft 

Mogyoró összesen = 6 + 0,8 = 6,8 kg 

Mogyoró nettó érték = 6,80 x 3 500 = 23 800 Ft 

Gabonapehely összesen = 3 + 1 = 4,0 kg 

Gabonapehely nettó érték = 4 x 350= 1 400 Ft 
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6. Feladat                   28 pont  

Munkahelyzet 

Ön egy cukrászda cukrászatvezető munkatársa. A beszerzési árak változása miatt, 

szükségessé vált, hogy egyes termékek kalkulációs lapját újból elkészítsék. 

 

Feladatutasítás: 

Készítse el a Kókuszos-fehércsokis keksz kalkulációját, és számítsa ki 1 darab keksz 

fogyasztói árát és tömegét!  Az üzletben alkalmazott haszonkulcs 210 %. A felhasznált 

anyagok mennyiségét és nettó egységárát a táblázat tartalmazza!  

Kókuszos-fehércsokis keksz (késztermék) 10 db 

A mellékszámításban a Ft adatokat két tizedesjegyre kerekítse! A fogyasztói árat az 5 Ft-os 

kerekítési szabályt figyelembe véve alakítsa ki! A terméket a vendég elvitelre kéri, így a 

kalkulációban 18%-os Áfa kulccsal számoljon! 

Felhasznált 

nyersanyag 

Mennyiség (kg) Nettó egységár (Ft/ 

kg) 

Érték (Ft) 

Vaj 0,10 1500 150,00 

Porcukor 0,12 275 33,00 

Tojássárgája lé 0,05 850 42,50  

Kókuszreszelék 0,10 570 57,00 

Fehér csokoládé 0,10 1450 145,00 

Liszt 0,08 105 8,40  

Vanillincukor 0,02 920 18,40 

Összesen 0,57 - 454,30 

Gyártási veszteség 0,07 - - 

Nettó tömeg 0,50 - - 

 

• Vaj =  0,10 * 1500 = 150,00 Ft      

• Porcukor = 0,12 * 275 = 33,00 Ft 

• Tojássárgája lé = 0,05 * 850 = 42,50 Ft 

• Kókuszreszelék = 0,1 * 570 = 57,00 Ft 

• Fehér csokoládé = 0,10 * 1450 = 145,00 Ft 

• Liszt = 0,08 * 105 = 8,40 F t 

• Vanillincukor = 0,02 * 920 = 18,40 Ft 

• Nyersanyagérték összesen = 150,00 + 33,00 + 42,50 + 57,00 + 145,00 + 8,40 + 18,40 = 

454,30 Ft 

• Árrés = 454,30 * 2,1 = 954,03 Ft/ 10 db 

• Nettó eladási ár = 454,30 + 954,03 Ft =1408,33 Ft/ 10 db 

• Egy darab keksz nettó eladási ára = 1408,33: 10 = 140,83 Ft 

• Egy darab keksz bruttó eladási ára = 140,83 * 1,18 = 166,18 ~ 165 Ft, az 5 Ft-os 

kerekítési szabály miatt: 165 Ft/ db 

(vagy 140,83 * 0,18 = 25,35 Ft  140,83 + 25,35 = 166,18~ 165 Ft, az 5 Ft-os 

kerekítési szabály miatt: 165 Ft/ db) 
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• Nettó tömeg 10 darabra = 0,57- 0,07 = 0,50 kg/ 10 db 

• 1 db keksz nettó tömege = 0,50 :10 = 0,05 kg/ db 

 

7. Feladat                     8 pont  

Munkahelyzet 

A cukrászdában ahol Ön dolgozik a legtöbb gyümölcsöt és zöldséget nem tisztítva kapják, így 

gyakran kell a tisztítási veszteséggel számolnia.   

Feladatutasítás:  

Válaszoljon az alábbi feladatokra! 

A mellékszámításokban egy tizedes jegy pontossággal számoljon!    

A mogyoró tisztításakor 12% tisztítási veszteség keletkezik.  

- Mennyi mogyoróbél lesz , 12 kg mogyoró tisztítása során?  

 100 – 12 = 88 %                   2 pont 

 12 x 0,88 = 10,6 kg                    2 pont 

vagy  (egy lépésben kiszámolt eredményért 2 pont jár)    

     

 12 x 0,12 = 1,4 kg 

 12 – 1,4 = 10,6 kg  

 

- 20 kg tisztított mogyoróbélhez, mennyi héjas mogyorót kell vételezni a raktárból?  

100 – 12 = 88 %                   2 pont 

 20 : 0,88 = 22,7 kg                   2 pont 
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C. FELADATSOR 

 

Munkahelyzet 

Ön egy szálloda cukrászatának munkatársa. Munkája során ismernie kell a termékkészítéshez 

alkalmazott nyersanyagok jellemzőit, élelmiszerbiztonsági követelményeit, az élelmiszerek 

felhasználási lehetőségeit.  

Feladatutasítás:  

Válaszoljon az alábbi feladatokra! 

 

1. Feladat                   14 pont 

Mindegyik kérdéshez négy válasz tartozik, de csak az egyik helyes. Aláhúzással válassza ki a 

helyes választ! 

 

1.1 Mi a kávé hatóanyaga? 

    Kapszaicin     Morfin    Koffein         Kolin 

1.2 Mi a konyhasó kémiai neve?  

    Kálium-klorid Nátrum-foszfát Nátrium-klorid Nátrium-

hidrogénkarbonát 

1.3 Mi a kakaófa termése?  

    Kokabogyó     Kakaóalma     Csokoládé Kakaóbab 

1.4 Melyik sajt nem tartozik a kemény sajtok csoportjába? 

 Trappista  Parmezán   Ementáli         Cheddar 

1.5  Melyik vegyület provitamin? 

       K-vitamin        Béta-karotin       Glükóz Hemoglobin 

1.6  Melyik változás denaturálódás? 

      Avasodás A cukor olvadása. A tej alvadása. A tojásfehérje habbá 

verése. 

1.7 Melyik a zsírban oldódó vitamin? 

      K-vitamin        C-vitamin B2-vitamin B12-vitamin 
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2. Feladat                   12 pont 

Soroljon fel hat déligyümölcsöt, melyet cukrászsütemények vagy fagylaltok készítéséhez 

használni tudna!  

 

• Banán 

• Narancs 

• Mandarin 

• Papaya 

• Ananász 

• Mangó 

• Lime 

• Carambola 

• Citrom, stb…. 

 

3. Feladat                     8 pont 

Keresse meg az alábbi tejtermékek zsírtartalmát jelző párját! 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Feladat                     6 pont 

Az üzemben, ahol dolgozik, egyes termékek esetében tartósítószert is használnak. Az alábbi 

felsorolásból aláhúzással válassza ki a tartósítószereket! 

Nátrium-benzoát Kálcium-szorbát Guragumi 

Glicerin Kálium- szorbát Citromsav 

 

Tejszín 

Vaj 1,5 % 

82 % Tejföl 

20 % 

33 % 
Tej 
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5. Feladat                   26 pont 

A megfelelő válasz betűjelét írd a meghatározások elé!  

 

 ( A )Természetes édesítőszer      ( B ) Mesterséges édesítőszer     ( C ) Egyik sem 

 

A MÉZ A ERITRITOL 

C NÁTRIUM-GLUTAMÁT B ASZPARTAM 

B SZUKARALÓZ A STEVIA 

B CIKLAMÁT A MALTIT 

C ZSELATIN B ACESZULÁM-K 

A FRUKTÓZ A XYLITOL  

A SZACHARÓZ 

 

 

6. Feladat                   16 pont 

Egészítse ki a liofilizálás leírást tartalmazó hiányos mondatot! 

 

A liofilizálás vagy fagyasztva-szárítás tartósításra szolgáló víztelenítés. Az eljárás során 

először megfagyasztják a víztelenítendő anyagot, majd vákuumot idéznek elő, így szakítják 

ki a vízmolekulákat a jégkristályból. A vízmolekulák eltávolítása hővesztéssel jár, ezért hőt 

közölnek a rendszerrel. A víz közvetlenül a szilárd fázisból a gáz fázisba szublimál. 

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%ADztelen%C3%ADt%C3%A9s&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1kuum
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szil%C3%A1rd_halmaz%C3%A1llapot
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1zis&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%A1z
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szublim%C3%A1ci%C3%B3
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7. Feladat                   10 pont 

Párosítsa össze az alábbi fogalmakat és meghatározásokat! Írja a fogalmak előtti betűt a 

meghatározás előtti kipontozott vonalra! 

 

a) Sütőipari érték 

b) Őrlés 

c) Pektin 

d) Tej (élelmiszerkémiai fogalma) 

e) Koleszterin 

 

d) Olyan bonyolult polidiszperz rendszer, mely a következő oldatokból áll: valódi oldat, 

kolloid oladt és emulzió. 

 

b) Az a tisztító, aprító és osztályozó malomipari műveletsorozat, amelynek célja a 

gabonaszem két fő alkotójának, a héjnak és a magbelsőnek a lehető legtökéletesebb 

szétválasztása. 

 

e)   Olyan lipoid, melyet minden gerinces szervezet termel.  

 

c)   Olyan Növényi poliszacharid, ami savas közegben gélképző. 

  

a)  A búzaliszt minőségére jellemző, farinográffal vagy valorigráffal meghatározott minőségi 

értékszám, illetve értékcsoport. 

 

8. Feladat                     8 pont 

Keresse meg az alábbi alapanyagok hatóanyagait! 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Teobromin 

Papaverin 

Piperin 
Paradicsom 

 

Mák 

Bors 
Likopin 

Kakaó 


