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Gecse Adrienn 

a Petőfi Sándor Program ösztöndíjasa, Varsó 

 

A magyar konyha 

(kvíz) 
 

  

Célcsoport:    - magyar anyanyelvűek 

- magyarul tanuló külföldiek (min. B1 szint) 

Téma besorolás: 

- műveltségterület    magyar kultúra  

- (nyelvvizsga) témakör   magyar gasztronómia 

Időkeret:     15-20 perc 

 

 Az alábbi kvízzel a Varsói Tudományegyetemen megrendezésre kerülő Magyar Napra 

készültem, aminek egyik témaköre a magyar gasztronómia volt.  

A 21 kérdésből álló kvíz célja, hogy játékos formában világítson rá olyan,                                 

a mindennapokban használt gasztronómiai kifejezések jelentésére, etimológiájára, amik sok 

esetben még a gyakorló nyelvhasználó számára is az újdonság erejével hatnak, valamint képet 

adjon egy-két magyaros étel/ital hozzávalóiról, származási helyéről. A kvíz célja volt továbbá, 

hogy a megadott válaszokon túl, esetleges további jó megoldások is szülessenek, hiszen 

ahogy a magyar mondás is tartja: ahány ház, annyi szokás.  

A kvíz kiegészítő funkciót tölthet be a magyar kultúra illetve a magyar mint idegen 

nyelv tanulásában / tanításában. 

 

Forrás: 

http://www.kvizkerdesek.hu/etelek_italok  
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KVÍZ 

 

1. Melyik magyar várost nevezik a hagyma fővárosának? 

a) Szeged 

b) Makó 

c) Kalocsa 

d) Békéscsaba 

 

2. Miből áll a magyaros rántás? 

a) tejföl, liszt 

b) búzadara, tejföl 

c) víz, liszt 

d) liszt, zsiradék 

 

3. Melyik lehet a palacsinta jelzője? 

a) csúsztatott 

b) másztatott  

c) úsztatott 

d) húzatott 

 

4. Melyik alapanyag nélkül nem készülhet körözött? 

a) kolbász 

b) kefír 

c) hagyma 

d) sajt 

 

5. Melyik alapanyagból készül a sólet? 

a) borsó 

b) lencse 

c) bab 

d) kukorica 
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6. Melyik Eger híres bora? 

a) rizling 

b) kékfrankos 

c) aszú 

d) bikavér 

 

7. Melyik feleség „módjára” készítik a népszerű csülkös ételt? 

a) Szabóné 

b) Molnárné 

c) Fazekasné 

d) Pékné 

 

8. Melyik nem egy borfajta?  

a) kisüsti 

b) cserszegi fűszeres 

c) furmint 

d) szürkebarát 

 

9. Mely összetevők kellenek az aranygaluskához? 

a) mák, liszt, tojás 

b) liszt, tojás, dió  

c) tejföl, dió, liszt 

d) dió, liszt, mák  

 

10. Miről kapta nevét a híres dobos torta? 

a) a dobhoz hasonló teteje miatt  

b) Dobos József cukrászról 

c) Erzsébet királyné tiszteletére készült és dobpergés közepette mutatták be neki 

d) Dobos városában készítették először 

 

11. Miből készítették őseink a kumiszt? 

a) árpából 

b) kecsketejből 
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c) lótejből 

d) burgonyából 

 

12. Milyen fajta ételt neveztek el Jókai Mórról? 

a) zöldséges tarhonyát 

b) sült húst burgonya körettel 

c) húslevest 

d) bablevest 

 

13. Melyik nem egy létező elnevezés a magyar gasztronómiában? 

a) Édes Anna 

b) Fekete Péter 

c) Erős Pista 

d) Rigó Jancsi 

 

14. Melyik magyar helység híres a szilvapálinkájáról? 

a) Szatmár 

b) Sopron 

c) Tokaj 

d) Eger 

 

15. Kiről kapta nevét a Rigó Jancsi sütemény? 

a) egy prímásról 

b) egy pékről 

c) egy cukrászról 

d) egy betyárról 

 

16. Mit nevez a népi nyelv pampuskának? 

a) nokedlit 

b) farsangi fánkot 

c) krumpligombócot 

d) cipót 

 



ŐRSZAVAK  ISSN 2002-3790 
 
 

© Gecse Adrienn (2017), A magyar konyha (kvíz)   5 
 

17. Milyen ital a Tokaji aszú? 

a) száraz fehér bor 

b) édes vörös bor 

c) likőr 

d) édes fehér bor 

 

18. Miből készül a puliszka? 

a) rizsből 

b) kukoricából 

c) árpagyöngyből 

d) búzadarából 

 

19. Az alábbi ételek közül melyikbe nem kell burgonya? 

a) sztrapacska 

b) szilvás gombóc 

c) tócsni 

d) nokedli 

 

20. Mit illetnek a „fütyülős” jelzővel? 

a) csípős csirkepaprikást 

b) pálinkát 

c) forró süteményt 

d) forró húslevest 

 

21. Mit nem tartalmaz a magyaros lecsó? 

a) paradicsomot 

b) piros őrölt paprikát 

c) hagymát 

d) paprikát 

 

 

 

 



ŐRSZAVAK  ISSN 2002-3790 
 
 

© Gecse Adrienn (2017), A magyar konyha (kvíz)   6 
 

MEGOLDÓKULCS 

1.  B - Makó  

2.  D - liszt, zsiradék  

3.  A - csúsztatott 

4.  C - hagyma 

5.  C - bab 

6.  D - bikavér 

7.  D - Pékné 

8.  A - kisüsti 

9.  B - liszt, tojás, dió  

10.  B - Dobos József cukrászról  

11.  C - lótejből 

12.  D - bablevest 

13.  B - Fekete Péter 

14.  A - Szatmár 

15.  A - egy prímásról  

16.  B - farsangi fánkot 

17.  D - édes fehér bor  

18.  B - kukoricából 

19.  D - nokedli 

20.  B - pálinkát 

21.  B - piros őrölt paprikát 

 


