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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 

Munkahelyzet 

Ön egy cukrászda cukrász munkatársa mai feladatai közé tartozik, hogy diós pozsonyi kiflit 

kell készítenie. 

Feladatutasítás  

Válaszoljon az alábbi feladatokra! 

1. Feladat        

a) Az alábbi felsorolásból aláhúzással válasszon ki hét alapanyagot, melyek a pozsonyi kifli 

tésztájának elkészítéséhez szükségesek.        ….. pont / 14 pont 

 

Rétesliszt (BFF-55) Finom liszt (BL-55) Világos rozsliszt (RL-90) 

Porcukor Kristálycukor Sütőpor 

Víz Tojásfehérje Tej 

Só Vaj Tojássárgája 

Étolaj Élesztő Tejföl 
 

b) Írja le a pozsonyi kifli elkészítésének menetét 6 lépésben! A tésztakészítés műveletét nem 

kell leírnia!           ….. pont / 12 pont 

Termékkészítés műveletei: 

• …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

• …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

• …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

• …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

• …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

• …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Oldalpontszám: …… pont / 26 pont 
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2. Feladat              ….. pont / 2 pont 

A pozsonyi kifli töltéséhez az alább felsorolt töltelékek közül melyiket használná? 

Aláhúzással jelölje választását!            

 

Száraz diótöltelék Habos diótöltelék 

Forrázott diótöltelék Diópüré töltelék 

Munkahelyzet  

 

Ön egy szálloda cukrász munkatársa. Főnöke azzal a feladattal bízta meg, hogy készítsen 

négy féle teasüteményt. Az volt a kérése, hogy moszkauer, narancsgalett és néró teasütemény 

mindenképpen legyen a kínálatban. A negyedik teasütemény elkészítése szabadon 

választható, annyi kikötéssel, hogy hengerelt tésztát kell használnia az elkészítéshez.  

Feladatutasítás  

Válaszoljon az alábbi feladatokra! 

 

3. Feladat            ….. pont / 12 pont 

Számozza be a készítés sorrendjének megfelelően a moszkauer teasütemény készítésének 

menetét leíró mondatokat!  

 Rumba mártott villával kissé elnyomkodjuk. 

 Belekeverjük a lisztet, majd kihűtjük. 

 Kihűlést követően a lapocskák sima felét csokoládéval megkenjük és recés 

kártyával mintázzuk. 

 A finomra és gorombára őrölt diót, a narancshéjjal, a tejszínnel, a cukorral és a 

vajjal, (70-80 °C-on) lereszteljük. 

 Sütést követően, még melegen alávágunk. 

 Simacsöves nyomózsákból, zsírozott, lisztezett sütőlemezre (vagy 

szilikonpapírral fedett sütőlemezre) kis halmokat nyomunk. 

 

4. Feladat              ….. pont / 8 pont 

Egészítse ki a narancsgalett teasütemény készítésének leírását! 

A vajat a …………………..…… és a darált, ………………………...…………… habosra 

keverjük. Narancssárgára vagy rózsaszínűre színezzük, a cukorral felvert 

………………………………… lazítjuk, majd óvatosan beleforgatjuk a lisztet. Zsírozott 

lisztezett sütőlemezre, félgömb vagy piskóta alakúra formázzuk. Sütés után még melegen 

………………………………….. mintázzuk. 

Oldalpontszám: …… pont / 22 pont 
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5. Feladat            ….. pont / 10 pont 

Válassza ki azokat a sorokat, amelyek a néró teasütemény tésztájának elkészítési fázisait írják 

le! Válaszát a sor elején található négyzetbe tett X-el jelölje! Figyelem! A készítés fázisai 

nincsenek sorrendbe állítva! 

 A tojássárgáját kihabosítjuk, és a tésztához keverjük.   

 A vajat a porcukorral és az ízesítő anyagokkal kihabosítjuk 

 Az egésztojást egyenként a hozzáadjuk és tovább habosítjuk. 

 A lisztet a vajjal elmorzsoljuk. 

 Fakanál segítségével belekeverjük a lisztet. 

 Hozzáadjuk az ízesítő anyagokat, a lisztet és tésztává gyúrjuk. 

 A tojássárgáját egyenként a hozzáadjuk és tovább habosítjuk.   

 Nyomózsákból, papírral fedett sütőlemezre formázzuk. 

 Lisztezett munkaasztalon kinyújtjuk és kis tallérokat szúrunk ki belőle. 

 Előmelegített sütőben 190-210°C-on sütjük. 

 Előmelegített sütőben 170-180°C-on sütjük. 

 Előmelegített sütőben 220-230°C-on sütjük. 

 

6. Feladat              ….. pont / 8 pont 

Soroljon fel három olyan teasüteményt, melyek elkészítéséhez szükség van hengerelt tésztára. 

Az eddigi feladatokban szereplő termékek nem lehetnek a felsorolásban! Az egyik felsorolt 

teasütemény elkészítését mutassa be röviden! 

 

• .………………………………………….……… 

• ………………………………………………….. 

• ………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Oldalpontszám: …… pont / 18 pont 
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7. Feladat            ….. pont / 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 teasütemények rendszerint hosszan eltartható sütemények.  

b.  A teasüteményeket darabonként értékesítjük.  

c.  A teasütemények az élesztős tészta kivétel szinte valamennyi 

tésztából készülhetnek. 

 

d.  A teasüteményeket csak ízűk szerint csoportosíthatjuk (édes-sós)  

Hibás állítások javítása: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

  

8. Feladat              ….. pont / 6 pont 

Az édes teasütemények készítéséhez szükséges hengerelt tészta készítésekor hengergépet 

használ. Az alábbi ábrán rajzolja be a hengerek forgási irányát. 

 
 

Oldalpontszám: …… pont / 18 pont 
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Munkahelyzet  

Ön egy kávéház cukrász munkatársa. Ma rendelésre Robertin minyont kell készítenie.   

 

Feladatutasítás  

Válaszoljon az alábbi feladatokra! 

9. Feladat            ….. pont / 12 pont 

A Robertin minyon elkészítéséhez tésztát készít! Aláhúzással válassza ki az alább felsorolt 

tészták közül, amelyik szükséges a Robertin minyon elkészítéséhez! A kiválasztott tészta 

készítését írja le öt lépésben, az előkészítő műveleteket nem kell részleteznie! 

 

Indiáner felvert Pomponett felvert 

Sand felvert Habtészta 

A tészta elkészítése: 

• ………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….……. 

• ………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….……………. 

• ………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….…………. 

• …………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………. 

• ………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

10. Feladat              ….. pont / 4 pont 

Az alábbiakban krémeket és fondán variációkat láthat. Válassza ki, melyik krémet és milyen 

színű fondánt használna a Robertin minyon töltéséhez és mártásához! 

 

Kávés vajkrém  Gesztenyés vajkrém 

 

 

Barna fondán  Rózsaszín fondán  

    

Mogyorós vajkrém  Citromos vajkrém  

 

 

Fehér fondán   Sárga fondán  

   

 

 

 

 

 

Oldalpontszám: …… pont / 16 pont 
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B. FELADATSOR 

 

Munkahelyzet 

Ön egy cukrászüzem részlegvezető munkatársa. Feladatai közé tartozik az üzemben lévő 

árukészletek, nyersanyagok elszámoltatása és cukrászüzemi készítmények kalkulációs 

lapjának elkészítése, árak meghatározása. 

 

Válaszoljon az alábbi feladatokra! 

  

1. Feladat            ….. pont / 26 pont 

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 és mennyiségi adatokat egész számra kerekítse!  

Áru 

megnevezése 

Mennyiségi 

egység  

Árukészlet mennyisége Nettó 

beszerzési 

ár 

Nettó érték 

Raktár Cukrászüzem Összesen  

Tejszín liter 60 5  850 Ft  

Cukor kg 125 23  210 Ft  

Liszt kg 425 32  115 Ft  

Krémpor kg 21 12  1 212 Ft  

Marcipán kg 12 2   1 450 Ft  

Tej liter 120 6  138 Ft  

  Összesen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oldalpontszám: …… pont / 26 pont 
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2. Feladat  ...... pont / 32 pont 

Készítse el a Pisztáciatorta kalkulációját, és számítsa ki 1 szelet torta fogyasztói árát és 

tömegét!  Az üzletben alkalmazott haszonkulcs 260 %. A felhasznált anyagok mennyiségét és 

nettó egységárát a táblázat tartalmazza!  

 

Pisztáciatorta (késztermék) 12 szelet 

A mellékszámításban a Ft és gramm adatokat egész számra kerekítse! A fogyasztói árat az 5 

Ft-os kerekítési szabályt figyelembe véve alakítsa ki!   (Áfa 18 %) 

Felhasznált 

nyersanyag 

Mennyiség 

g 

Nettó egységár 

Ft/kg 

Érték 

Ft 

tojásfehérje 150 867   

tojássárgája 120 1 250   

cukor 140 178   

liszt (BL-55) 105 105    

pisztácia őrlemény 120 3780   

vaj 120 2 560   

vanília kivonat 10 15 000   

pisztácia paszta 30  6 200   

marcipán 300 1 750   

  

 

  

Összesen 1 095 -  

Veszteség     145 -  - 

Nettó tömeg  -  - 

 

Számítások: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Oldalpontszám: …… pont / 32 pont 
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3. Feladat  ..… pont / 18 pont  

Töltse ki az egyes termékek gyártási veszteségét tartalmazó táblázat hiányzó adatait! A kg 

adatokat egész számra, a %-os mutatókat egy tizedes pontossággal jelölje!  

 

S
o
rs

zá
m

 

Termék bruttó 

tömege (kg) 

Termék nettó 

tömege (kg) 

Tömegveszteség 

(kg) 

Gyártási veszteség (a 

bruttó tömeg %-ban) 

% 

1.   84 8  

2.  65   8,9 

3.    7 10,5 

4.  23  6  

5.  35 32 3  

 

 

4. Feladat  ...... pont / 8 pont 

Feladatutasítás  

Határozza meg, hogy az adott évben hány napra volt elegendő az átlagkészlet (Fsn), és 

hányszor kellett pótolni (Fsf), ha az adott időszak alatt az Elábé összege 126 012 E Ft volt! A 

cukrászüzemben a vizsgált évben az átlagkészlet nagysága 4 600 E Ft volt. 

Az adatokat egy tizedesjegyre kerekítse!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oldalpontszám: …… pont / 26 pont 
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5. Feladat ...... pont / 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 420 E Ft 

Vételezés a raktárból 2 650 E Ft 

Visszáru a raktárnak 21 E Ft 

Selejt 29 E Ft 

Zárókészlet 225 E Ft 

 

(Az adatok nettó beszerzési áron szerepelnek!) 

A cukrászüzem a vizsgált időszakban csak süteményt értékesített, melyből bruttó 8 950 E 

Ft forgalmat realizált. Az üzemben alkalmazott haszonkulcs 210 % 

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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Feladat ...... pont / 8 pont 

Számítsa ki, hogy mennyi málna érkezett a cukrászüzembe, ha a szállítmány összes tömege 

44,5 kg, a rekeszek tömege pedig az összes tömeg 25,84 %-a volt!  

A kg adatokat és a %-os mutatókat két tizedesjegyre kerekítse! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oldalpontszám: …… pont / 16 pont 



Versenyző kódja:  5  

 

12/16 

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

34 811 01 Cukrász 

 

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            ….. pont / 18 pont 

Egészítse ki a pasztörizálást bemutató hiányos szöveget! 

 

A pasztőrözés ……….. °C alatti ……….………….., melynek célja: a kórokozó baktériumok 

……….………….., egyéb …………..…………………. minél nagyobb mértékű 

…………….…………….úgy, hogy a tej eredeti ………….…………… lehetőség szerint 

………………………….. . A tejipari gyakorlatban a ………………………. különböző 

formáit (UHT is!) és némely terméknél a …………………………….. alkalmazzák. 

2. Feladat            ….. pont / 12 pont 

Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyek igazak vagy hamisak! A hamis állításokat 

jelölje „Hamis”-, az igaz állításokat, „Igaz” szavak beírásával! A hamis állítások megjelölését 

indokolja!  

 

Állítás I / H 

a.   Az aceszulfám a cukor helyettesítésére szolgáló, természetes 

édesítőszer, mely a szacharóznál közel 20-szor nagyobb édesítő 

erővel bír. 

 

b.  A gluténmentes termékek előállításánál nem használnak búzát, 

árpát, rozsot, zabot és ezek hibridjeit, vagy ezekből származó 

készítményeket (beleértve a keményítőt és élelmi rostokat is) és 

előállítása olyan körülmények között történik, amely garanciát 

nyújt arra, hogy az említett gabonafélékből származó anyagok nem 

kerülhetnek be az élelmiszerbe. 

 

c.  A neoheszperidin intenzív édesítőszer, a narancshéj természetes 

keserű anyagának hidrogénezésével állítják elő, édesítő ereje kb. 

10-szer akkora, mint a szachariné. Hőhatásnak ellenáll, utóíze 

nagyobb koncentrációban van, széles pH tartományban 

használható. 

 

d.  A ciklamát olyan mesterséges édesítőszer, mely a hőkezelés 

hatására lebomlik, és már kis koncentrációban is erős mellékíze 

van. 

 

 

Oldalpontszám: …… pont / 30 pont  
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Hibás állítások javítása:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Feladat              ….. pont / 8 pont 

Aláhúzással válassza ki a helyes választ! 

 

• Mi a pektin? 

Növényi eredetű poliszacharid, mely savas 

közegben gélképző 

Állati eredetű poliszacharid, mely 

savas közegben nem gélképző 

• Mi a tokoferol? 

Kocsonyásító anyag  E-vitamin 

• Mi a glicerin? 

Háromértékű alkohol Veszélyes méreg 

• Mi az albumin? 

Vízben oldható egyszerű fehérje D-vitamin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oldalpontszám: …… pont / 8 pont  
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4. Feladat            ….. pont / 16 pont 

Feladatutasítás 

Egészítse ki a szakosított tárolást leíró hiányos mondatokat a szókészlet megfelelő tagjainak 

kiválasztásával! Írja a kiválasztott szavakat a kipontozott helyekre! 

 

raktárban hőfoknak jellegüknek szennyezzék 

típusától alapanyagokat raktárban nagyságától 

 

A szakosított tárolás:  

Az ………………………., nyersanyagokat a …………………………megfelelő módon és 

……………………………., vagyis szakosítottan kell tárolni. A szakosítás célja, hogy az 

élelmiszerek ne ………………………………. egymást, egymástól idegen szagokat ne 

vegyenek át, valamint az ideális ……………………………. megfelelően legyenek tárolva. 

Az áruk ennek megfelelően többféle ……………………….. helyezendők el, a raktárak 

nagysága és elrendezése az üzlet …………………………. és ……………………………. 

függ. 

 

5. Feladat            ….. pont / 10 pont 

Válassza ki aláhúzással az alábbi listából azokat a liszteteket melyekkel, gluténmentes 

cukrászati termékeket tudna készíteni! Figyelem! MAXIMUM 5 terméket jelölhet meg a 

listából! 

Rizsliszt Tönkölybúzaliszt 

Graham liszt Köles liszt 

Rozsliszt Amaránt liszt 

Hajdinaliszt Zabliszt 

Kókuszliszt Rétesliszt (BFF-55) 

 

 
 

 

 

 

 

Oldalpontszám: …… pont / 26 pont  
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6. Feladat            ….. pont / 18 pont 

Írja az egyes szénhidrátok mellé annak a csoportnak a betűjelét, ahová Ön szerint a szénhidrát 

tartozik! 

 

 

A 

 

Monoszacharidok 

 

 

B 

 

Diszacharidok 

 

 

C 

 

Poliszacharidok 

 

 

 

Szénhidrát megnevezése Csoport 

betűjele 

glikogén  

szacharóz  

glükóz  

keményítő  

cellulóz  

frutktóz  

laktóz  

maltóz  

kitin  

7. Feladat              ….. pont / 8 pont 

Keresse meg az alábbi alapanyagok hatóanyagait és nyíllal kösse össze őket! 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

       

Oldalpontszám: …… pont / 26 pont  

Kapszaicin 

Zingeron 

Allicin Paprika 

 

Gyömbér 

 

Hagyma 
Vanillin 

Vanília 
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8. Feladat            ….. pont / 10 pont 

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

meghatározás előtti kipontozott vonalra! 

  

a) Avasodás 

b) Dúsítás 

c) Fehér csokoládé 

d) Kelesztés 

e) Alvadás 

 

…………………………. Az a minőségjavító módszer, amellyel a nyersanyag összetételbeli 

változtatását úgy hajtják végre, hogy az adott termék íze, zamata, illata intenzívebbé válik. 

 

………………………….Azon technológiai művelet, amelynek során a folyékony tej, tejszín 

stb. kocsonyás (gél) állapotba megy át. 

 

………………………….A zsírok káros oxidációja, amit a jelen lévő E vitamin eleve gátol, 

de egyéb tartósítószerekkel is lehet kezelni. 

 

………………………….A  technológiának az a szakasza, amelyben az alakított 

tésztadarabokat megfelelő hőmérsékletű és páratartalmú térben, a termék jellegétől függő 

ideig tartják, hogy mikrobiológiai, enzimes és kolloid folyamatok eredményeként sütésre 

(hőkezelésre) alkalmas, megfelelően lazított tésztaszerkezet alakuljon ki. 

 

…………………………. Olyan termék, amely kakaóvajból, tejből vagy tejtermékekből és 

cukrokból készül, és amely legalább 20% kakaóvajat és legalább 14% tej szárazanyagot 

tartalma. 

 

 

Oldalpontszám: …… pont / 10 pont  

 

 

Elérhető összes pontszám 300 

„A” Feladatlap elért pontszáma  

„B” Feladatlap elért pontszáma  

„C” Feladatlap elért pontszáma  

Összes elért pontszám  

 


