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A 2007/2008. tanévi 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 
második fordulójának feladatlapja 

 

INFORMATIKÁBÓL 
I. (alkalmazói) kategóriában 

 
Munkaidő: 300 perc 
Elérhető pontszám: 150 pont (+ az első fordulóban szerzett pontok 25%-ának egészre 

kerekített értéke) 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
ADATLAP  

 

A versenyző neve: .................................................................................. évf.: .......... oszt.: ....... 

Az iskola neve: ............................................................................................................................ 

Az iskola címe: ...................... irsz. .................................................................................... város 

................................................................................................................ utca ...................... hsz. 

Megye: ......................................................................................................................................... 

A felkészítő tanár(ok) neve: ......................................................................................................... 

.Középiskolai tanulmányait a    12.    /    13.    évfolyamon fejezi be.* 
*A megfelelő szám bekarikázandó. 

 RVB-pontszám 

1. feladat  

2. feladat  

3. feladat  

4. feladat  

5. feladat  

6. feladat  

7. feladat  

8. feladat  

9. feladat  

1. fordulóból  

Összesen:  

Javította:  

 



2007/2008 1/5 OKTV 2. forduló 

 
Oktatási  Hivatal  

 
 
 

A 2007/2008 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 
második fordulójának feladatai 

 
I. (alkalmazói) kategória 

 
 
 

Alapbeállítások: ahol a feladat szövege nem mond mást, ott a lapméret A4, a margók egységesen 
2,5 cm-esek, a betűméret 12 pontos, a betűtípus Times New Roman. Az egyes feladatokhoz szük-
séges nyersanyagot megkapod egy külön mappában. 

1. feladat: Szövegszerkesztés – A kávé (16 pont) 
Készítsd el a mellékelt mintán látható (kávé.doc), a kávéval kapcsolatos 4 oldalas dokumen-

tumot! A mintán nem látható feladatrészek a következők: 
A feketén kívül egyetlen sötétbarna színt használhatsz. Az idézetek (vers, közmondás) betűtí-

pusa Monotype Corsiva. A normál szövegben az egyes kávéfajták neve vastagon szedett, latin neve 
dőlt legyen! 

2. feladat: Szövegszerkesztés – A koffein (14 pont) 
Készítsd el a mellékelt mintának megfelelően a koffeinről szóló egyoldalas dokumentumot 

(koffein.doc)! A mintán nem látható feladatrészek a következők: 
A lapszegély a lapon levő szövegtől minden irányban 6 pont távolságra legyen! Szegélyezésre 

sötétbarna, zöldesbarna, valamint világosbarna árnyalatokat kell használni! A címek sötétbarnák 
legyenek! A táblázatban a fejléc cellák háttere még világosabb barna legyen! 

3. feladat: Szövegszerkesztés – Receptek (12 pont) 
Készítsd el a kávérecepteket tartalmazó dokumentumot (receptek.doc) a mellékelt mintá-

nak megfelelően! A mintán nem látható feladatrészek a következők: 
Az egész dokumentum háttere sárga, az egyes receptek előtt és mögött vékony színes csík le-

gyen! A hozzávalókat a normál szövegtől eltérő betűtípussal (pl. Courier New) kell írni! 

4. feladat: Szövegszerkesztés – Kávéfőzők (13 pont) 
Készítsd el a kávéfőzőket bemutató dokumentumot (kávéfőző.doc) a mellékelt mintának 

megfelelően! A mintán nem látható feladatrészek a következők: 
A dokumentumban a fekete szövegen kívül csak sárga és barna színárnyalatok használhatóak!  

A képfeliratok dobozaiban a szöveg középre igazított legyen, a feliratdobozok „nyila” érjen bele a 
barnával szegélyezett kép fehér részébe (tetszőleges helyen)! A szegélyek vastagsága 1,5, illetve 
2,25 pontos legyen! 

5. feladat: Alapkávék (14 pont) 
Egy kávé-nagykereskedésben az egységes nyilvántartás érdekében minden kávé-alaptípushoz 

létrehoztak egy tízjegyű, négyes számrendszerbeli kódot, a következők szerint: 
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• A kód 1. jegye mutatja, hogy az adott időszakban engedélyezett-e a kávé keverése (1 – 
keverékben is használható, 2 – keverékben nem használható), 

• a 2-7. jegy a különböző minőségi mutatók (illat, zamat, koffeintartalom stb.) egyenkénti 
jellemzője 0-3-ig (ezek együttese, a hatjegyű ún. keverési kód, minden kávéra más és 
más), 

• a 3 utolsó jegy pedig egy 4-es számrendszerbeli szám formájában mutatja 1 zsák kávé 
euróban kifejezett nagykereskedelmi egységárát. Üzletpolitikai okokból minden 
egységár különbözik az összes többitől. 

Az alapkávé jellemzőit tartalmazó kódokat a kódok.txt fájlban találod meg. Az alapkávék 
neve helyett – az egyszerűbb feldolgozás érdekében – egybetűs rövidítésük szerepel. Hozd létre 
ennek alapján a Kávé munkafüzetet, és abban az Alapkávék munkalapot! Ennek 2. sorától 
kezdve, az A oszlopban tüntesd föl az alapkávé-neveket, a B oszlopban pedig a tízjegyű kódokat! 
Egészítsd ki az alábbiakkal: 

• a C oszlopban arra adj választ képlet segítségével, hogy az adott alapkávé keverhető-e! 
Ha keverhető, akkor a cellában jelenjen meg az „IGEN”, ha nem keverhető, akkor a 
„NEM” felirat, és ha a tízjegyű kódból ez nem derül ki (a jelen adatoknál ez nem 
fordulhat elő, de készülj fel erre az esetre is!), akkor a „HIBÁS KÓD” szöveget lássuk! 

• a D oszlop celláiba olyan képletet írj, amely a keverhető kávék esetén a hatjegyű 
keverési kódot adja, minden más esetben a cellát üresen hagyja! 

• az E oszlopot olyan képlettel töltsd ki, amely minden kávé esetében meghatározza annak 
egységárát, €/zsák egységekben! Az egységek az értékek után, minden cellában 
jelenjenek meg! 

Készítsd el az Alapkávék munkalap első sorában a táblázat fejlécét is; a szövegeket helyezd 
a cella közepére, a cellák értékeihez képest túl hosszú szöveg esetén alkalmazz sortörést! A kever-
hető kávék nevét írd zölddel, a nem keverhetőkét pirossal, a hibás kódhoz tartozó név pedig piros 
háttéren jelenjen meg! 

A megoldás során mindig olyan módszert alkalmazz, hogy ha bármelyik alapkávé bármelyik 
adatában (az adott feltételeknek megfelelő) változás következik be, akkor továbbra is helyes 
eredményeket kapjunk (pl. ha egy kávé keverhetőségét engedélyezik, akkor csak a megfelelő 2-es 
számjegyet kelljen 1-esre javítani, és minden eredmény automatikusan frissüljön)! 

6. feladat: Kimutatás (27 pont) 
Hozd létre a Kávé munkafüzetben  a Kimutatás munkalapot, ezen írd be az A oszlop 

celláiba a következő kérdéseket, majd a B oszlop megfelelő celláiban függvények segítségével 
válaszold meg ezeket! 

• A1: Hány keverhető kávé van?  
• A2: Mennyi a legdrágább kávé tízjegyű kódja? 
• A3: Mennyi a nem keverhető kávék átlagára (ügyelj a formátumra!)? 
• A4: Mennyi a legdrágább keverhető kávé ára (ügyelj a formátumra!)? 
• A5: Mi a legdrágább nem keverhető kávé neve? 

A kevesebb gépelés érdekében a kérdéseket a kérdések.txt fájlban is megtalálod. A vá-
laszadásnál minden eshetőségre gondolj (pl. minden kávé keverhető vagy éppen egy sem az)! Meg-
oldásoddal úgy szerezheted a legtöbb pontot, ha nem használsz fel egyetlen segédcellát sem (ha 
használsz segédcellát, akkor az A1 és az A2 feladatnál 1, a többinél 2 pont levonást kaphatsz)! 

A megoldás során mindig olyan módszert alkalmazz, hogy ha bármelyik alapkávé bármelyik 
adatában (az adott feltételeknek megfelelő) változás következik be, akkor továbbra is helyes ered-
ményeket kapjunk (pl. ha egy kávé keverhetőségét engedélyezik, akkor csak a megfelelő 2-es szám-
jegyet kelljen 1-esre javítani, és minden eredmény automatikusan frissüljön)! 



2007/2008 3/5 OKTV 2. forduló 

7. feladat: Diagram (14 pont) 
Az alapkávékat egységáruk alapján 9 kategóriába soroljuk. A legalsó kategóriát a 20 €/zsák 

alatti kávék alkotják, a többi kategória: 20-22, 22-25, 25-30, 30-40, 40-50, 50-55, 55-60 €/zsák (a 
tartományok felső határa már mindenütt a következő kategóriához tartozik), illetve a 60 €/zsák és e 
fölötti egységárúak. 

Ábrázold az alapkávék egységárának eloszlását egy tortadiagramon Kávé munkafüzetben a 
Drágaság munkalapon! A diagramban a kategóriahatárokat ne tüntesd fel, külön jelmagyarázatot 
se használj, hanem szerepeltesd helyettük rendre a következő megnevezéseket: „gyanúsan olcsó”, 
„nagyon olcsó”, „olcsó”, „átlag alatti”, „átlagos”, „átlag feletti”, „drága”, „nagyon drága”, „eszmé-
letlenül drága”, mindegyik mellett a megfelelő darabszámmal! Forgasd el úgy a „tortát”, hogy 
minden felirat olvasható legyen! Az „átlagos” kategóriához tartozó tortaszeletet emeld ki valami-
lyen mintázattal, és húzd is kissé kijjebb a többi közül! A diagram felirata a következő legyen: „Az 
alapkávék egységár szerinti eloszlása”! (Ha a diagramhoz bármi más adatra/számításra van szükség, 
akkor azt a Drágaság munkalap bal felső sarkában kell tenni!) 

Bővítsd ki az Alapkávék munkalapot az F oszlopban a „Drága-e?” rovattal, amely függ-
vény segítségével minden sorban megjeleníti a megfelelőt az előző bekezdésben felsorolt megneve-
zések közül! 

A megoldás során mindig olyan módszert alkalmazz, hogy ha bármelyik alapkávé bármelyik 
adatában (az adott feltételeknek megfelelő) változás következik be, akkor továbbra is helyes 
eredményeket kapjunk (pl. ha egy kávé keverhetőségét engedélyezik, akkor csak a megfelelő 2-es 
számjegyet kelljen 1-esre javítani, és minden eredmény automatikusan frissüljön, legyen szó akár 
az Alapkávék munkalap celláiról, akár a tortadiagramról, vagy a Kimutatás munkalap 
függvényeiről)! 

8. feladat: Adatbázis-kezelés (20 pont) 
Adatbázisunkban (kave) a cégünk által árult babkávék adatait (fajta, pörkölési típus, származás 

és ár) tartjuk nyilván. A kávék árai Forintban adottak. Egy másik táblában rögzítjük azt, hogy az 
Euró (EUR) és az USA Dollár (USD) árfolyamok mely napokon hogy alakulnak, hogy az egyes 
árakat képesek legyünk átszámítani más devizanemre. 

Négy adattáblát építünk, melyek a következő attribútumokat és kapcsolatokat tartalmazzák (az 
elsődleges kulcsokat *-gal jelöljük): 
tBabkave *Porkoles (szöveges), *Fajta (szöveges), *

Szarmazas (szöveges), Ar (pénznem) 
tFajta *FAzonosito (szöveges), Nev (szöveges), Leiras 

(feljegyzés) 
tPorkoles *PAzonosito (szöveges), Nev (szöveges), Leiras 

(feljegyzés) 
tSzarmazas *SzAzonosito (szöveges), Nev (szöveges) 
tArfolyam *Kod (szöveges), *Datum (dátum/idő), ArfolyamHUF 

(szám, 2 tizedesjegy pontos) 
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A táblák közti kapcsolatok a következők: 

 
A. A mellékelt (kave.mdb) állományban hozd létre a tBabkave, és tArfolyam adattáblákat 
és a kapcsolatokat (idegen kulcs) a fenti információk alapján! Az idegen kulcsokat (kapcsolatokat) 
úgy állítsd be, hogy az adatbázis-kezelő megőrizze a hivatkozási integritást! Az adatok.xls 
táblázat tBabkave lapja tartalmazza a tBabkave tábla, a tArfolyam lapja pedig a 
tArfolyam tábla adatait, ezeket illeszd be az adatbázisba! Biztosítsd, hogy a tArfolyam tábla 
Kod mezőjébe csak ’EUR’ vagy ’USD’ értékeket lehessen beírni! 
B. Készíts lekérdezést (arabica), amely megadja, hogy mely származási helyekről nem szállíta-
nak Arabica kávét! 
C. Egy lekérdezés (bécsi) segítségével add meg, hogy honnan származik a legdrágább bécsi pör-
kölésű kávé! 
D. Egy vevő Olasz pörkölésű babkávét szeretne vásárolni. Arra kíváncsi (olasz), hogy az egyes 
kávék (fajta, származási hely, pörkölés) ára hány százaléka az olasz pörkölésű kávék átlagárának! 
Az eredmény legyen százalékjeles, két tizedesjegyet tartalmazó megjelenítésű, és a lista legyen ár 
szerint csökkenően rendezve! A megjelenő oszlopnevek legyenek rendre: Fajta, Származás, 
Pörkölés, Százalék (ékezetes betűkkel!). 
E. Készíts paraméteres lekérdezést (robusta), ami minden Robusta kávéról megadja, hogy meg-
adott napi árfolyamon mennyi az Euróra átváltott ára! A lekérdezés futtatásakor jöjjön fel egy para-
méterablak, ahová be lehet írni az árfolyam dátumát. Az itt paraméterként megadott napi árfolya-
mon kell megjeleníteni az Euró árakat. Amennyiben a megadott napra nincs ismert árfolyam, úgy a 
paraméterként megadott dátum előtti legutolsó ismert jegyzési nap Euró árfolyamát kell alkalmazni. 
Az Euróban listázott árak két tizedes pontossággal és € pénznem formátumban jelenjenek meg (pl.: 
2,02 €)! 
F. Készíts egy űrlapot (pörkölés), amin egy beviteli mező és egy gomb található. Ha a gombot 
lenyomjuk, akkor egy új ablakban egy lekérdezés pörkölés típusonként listázza ki, hogy hány olyan 
kávéfajtát árulunk, amiknek az egyedi ára nagyobb vagy egyenlő, mint az űrlap beviteli mezőjébe 
írt szám! Például minimálisan 500 Ft-os ár esetén az űrlap és a listázás eredménye: 

 

Típus Darab 
Bécsi pörkölés 2 
Olasz pörkölés 5 
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9. feladat: Prezentáció – Érdekességek a kávéról (20 pont) 
A mellékelt képeknek megfelelően készítsd el a prezentációt (kave.ppt)! A felhasználható 

képek a Kepek könyvtárban, a szövegek a kaveprezi.txt állományban vannak. 
Ügyelj a következőkre: 

• Minden dia háttere egységesen fekete színű. Az összes dia bal oldalán a kaveszemek.png 
kép szerepel, melynek magassága megegyezik a dia magasságával.  

• A címek vörösesbarna színűek (RGB kód: 200,50,0), árnyékoltak, a többi szöveg fehér 
színű. A diák jobb alsó sarkában fehér színnel szerepel a dia sorszáma. Kivétel az első 
dia, ahol nem szerepel a diasorszám. 

• A 4. dián a kave_a_kezben.jpg kép egérkattintás után jelenjen meg, és teljesen takarja el 
az alatta lévő szöveget és képet, de ne lógjon rá a bal oldali – kávészemeket tartalmazó - 
képre! 

• Az 5. dián a bal felső kép alaphelyzetben látható legyen, a többi viszont – egérkattintás 
nélkül, automatikus – egymás után jelenjen meg, valamilyen animációs hatás szerint. 
Tetszőleges animációt használhatsz, de mindegyik képnél ugyanazt a hatást használd!  
Az adott animáció végrehajtásának vége és a következő kép megjelenése között 3 másod-
perc szünet legyen! A kave_mintas2 nevű képet tükröznöd is kell, hogy a Love felirat 
legyen rajta olvasható.   

• Plusz pontot kapsz, ha a diák tulajdonságait Diaminta segítségével állítod be.  

Elérhető összpontszám: 150 pont (+az első fordulóban szerzett pontszám 25%-ának egészre 
kerekített értéke) 



Kávé - A fekete leves 

A kávé: I. 

A kávé története 

Az egyik legnépszerűbb monda szerint a Kr.e. VI. 

században valahol Jemenben fedezték fel a kávét. 

A Vörös-tenger partvidékén legeltették kecskéiket 

a nomád pásztorok, de a kopár homokdombokon 

hamar elfogyott a gyér növényzet, ezért az állatok 

felmásztak a meredek sziklákra, hogy a hasadé-

kokban talált bokrokkal csillapítsák éhségüket. 

Estére azonban visszatértek a pásztorokhoz, akik 

éjszakára karámba zárták őket. Feltűnt a férfiaknak, hogy a kecskék rendkívül élénkek, s ahe-

lyett, hogy lepihennének, mint máskor, most ugrálnak, mekegnek, hajszolják egymást, s ezért 

a pásztorok sem tudtak nyugovóra térni. 

Másnap reggel felkeresték a közeli 

kolostort, és elmondták a szerzete-

seknek a kecskék különös viselkedé-

sét, s hogy ennek okát a táplálékban 

gyanítják. 

Néhány szerzetes egész napon át 

követte az állatokat, s egyszer csak 

csodálkozva fedeztek fel egy isme-

retlen cserjét, amelynek piros és zöld 

gyümölcsét élvezettel fogyasztották a jószágok. Letörtek belőle néhány gyümölcsös ágat, 

amelyeket később a kolostor udvarán tűz fölött szárítottak, majd ezt követően a babszemeket, 

forró kövekre tették, hogy a szikkadás után porrá törhessék őket. Utána a fekete port forró 

vízbe szórták. Hirtelen egy eddig ismeretlen és elbűvölően finom illat töltötte be a levegőt. 

Kíváncsian kortyolgatták a zavaros, barna italt, és hamarosan azt tapasztalták, hogy hallatlan 

frissesség árad szét tagjaikban, szemükből eltűnik az álmosság, s olyan világosan tudnak 

gondolkodni, ahogy eddig csak nagyon ritkán. 

 

 

 

Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem című 

eposza harmadik énekében Szkender bég 

és Mehmet basa beszélgetését így írja le: 

"Vánkosokra ketten ottan leülének, 
Egymást közt sok dologról beszélgetének, 

Kávét kicsin fincsánból hörpörgetének, 
Osztán az után vacsorát is evének." 



Kávé - A fekete leves 

A kávé: II. 

A kávé elnevezése 

Az első magyarázat szerint, a qava (quahva) arab szó tövének jelentése: valakinek valamire 

vonatkozó vágyát csökkenteni, semmissé tenni. Egy korabeli arab szótáríró szerint a bort azért 

illették a qava vagy quahva szóval, mert csökkente az éhségérzetet, "étel iránti vágyat". Ezt a 

gondolatmenetet a kávéra alkalmazva: a kávé csökkenti az álmosságérzetet, az "alvás iránti 

vágyat". 

Lehetséges azonban az is, hogy a kávét először Etiópia Kaffa tartományáról nevezték el, majd 

hasonló hangzása miatt az egyébként a korábban borra alkalmazott qava, v. quahva kifeje-

zésre cserélték a nevét. 

A harmadik etimológiai magyarázat szerint eredhetett a quvva (quwwa), erőt, hatalmat jelentő 

szóból, ami a kávé serkentő hatására utalhatott. 

A korabeli írásokból az alábbi általános szabályszerűségeket szűrhetjük le: 

 A quahva szót általánosan használták a kávé gyümölcséből készült italra. 

 A gyümölcsöt magát bunnnak, míg a gyümölcs két felhasznált részét, a magot és a 

maghéjat/gyümölcshúst mint bunn, illetve qishr említik. 

 A quahva szót néha más formában olvashatjuk annak megfelelően, hogy a gyümölcs-

nek mely részeiből készült az ital, a gyümölcshúsból, a magból, vagy a kettő kombiná-

ciójából. 

A kávé besorolása  

 Zárvatermők törzse 

 Kétszikűek osztálya 

 Rubiales rendje 

 Buzérfélék családja 

 Coffeoidae alcsalád 

 Coffea nemzettség 

1. Coffea arabica 

2. Coffea canephora 

3. Coffea liberica 

4. Coffea excelsa 

Leggyakoribb kávéfajták 

 Coffea arabica  

 Typica  

 Bourbon  

 Margogype  

 Mokka  



Kávé - A fekete leves 

A kávé: III. 

 Coffea canephora  

 Robusta  

 Uganda  

 Kouillon  

 Coffea liberica  

 Coffea excelsa  

 Coffea stenophylla  

Arabika 

A világ kávétermesztésének a coffea arabica teszi ki a kétharmadát. Egyharmadát a cane-

phora, elterjedtebb nevén robuszta, mely elnevezés a faj ellenálló képességére, és a környe-

zettel szembeni igénytelenségére utal. A belőle készült kávé szintén "robusztus", markáns íz-

világú, testes, magas koffeintartalmú, enyhén fémes ízű. 

A coffea liberica és az excelsa részesedése a világkereskedelemben mindössze 1 %. A fentiek 

kávéfajok, melyekből sok különböző fajtát nemesítettek. 

 

Az arabikát gyakran nevezik hegyi kávénak is, mert csak 1000-2000 méteres magasságban 

tud jó minőséget adni, ahol évente 1500-2000 mm csapadék esik, 20 fok körüli az átlaghő-

mérséklet és alacsony a hőingadozás. Koffeintartalma alacsonyabb, mint a robusztáé. 

Bár sok fajtája létezik az arabika kávénak, a Coffea arabica var. typica és a var. bourbon vol-

tak az elsők. A többi mind ezekből származik. A bourbon kávét a franciák vitték Amerikába, 

ahol az a mai napig virágzik. Bár a világon jellemzően ezt a két fajtát termesztik, vannak más 

fajták is, amelyek világszerte jelentőséggel bírnak. 

A typica fajtát a gyarmatosítások során a hollandok vitték Ázsiába és Latin-Amerikába, így 

ez az alap, amiből a legtöbb fajta kifejlődött. A belőle kifejlődött példányok kúp alakúak, fő 

törzsük függőleges, másodlagos törzseik enyhén dőltek. A typica növénye magas: eléri a 3,5-

4 métert. Az oldalsó ágak a vertikális rendszerrel 50-70 fokos szöget zárnak be. Alacsony a 

hozama, de kiváló az érzékszervi minősége. 

A bourbon az Indiai-óceánról, Réunion szigetéről, a korabeli francia gyarmatról került Latin-

Amerikába. Hozama 20-30%-kal nagyobb, mint a typicáé, de kisebb, mint a legtöbb fajtáé. 

Kevésbé kúp alakú, több másodlagos ága van. A törzs és a másodlagos ágak bezárt szöge 

kicsi, kevés köztük a hely. A levelek szélesek, szélük hullámos, a gyümölcs viszonylag apró 

és sűrű. A cseresznyék gyorsan érnek és fennáll a lehetősége, hogy erősebb szélnek, vagy 

esőnek kitéve lehullnak. A bourbon a legjobbját 1100-2000 méter között adja. Az érzékszervi 

minőség kiváló, hasonló a typicáéhoz. 



Kávé - A fekete leves 

A kávé: IV. 

Robuszta 

A robuszta tudományos megnevezése: Coffea canephora varietas robusta. A robuszta név 

tehát rendszertanilag egy variánst jelöl, de általában egy fajta megnevezésére használják. 

Felfedezése valamivel több mint 100 évvel ezelőttre tehető. Az 1800-as évek végén, a Nílus 

expedícióban részt vevők fedezték fel a jóval nagyobb tűrőképességű robusta kávéfajt az 

Egyenlítő mentén. Mindaddig a kávét az arabica kávéfaj jelentette. Innentől megkezdődött a 

verseny az ellenállóbb, nagyobb hozamú és koffeintartalmú robusta és a sokkal magasabb 

érzékszervi minőségű arabica között.  

 

Ma a világ kávétermelésében a robuszta része körülbelül a teljes termelés egyharmada. A 

versenyben máig a fogyasztó országok ízlésvilága a meghatározó. Van, aki a 100% arabika 

keverékekre, van aki az arabika – robuszta keverékekre esküszik. 

A robuszta megjelenése új lendületet adott a kávétörténetnek. Átformálódtak a piacok és a 

fogyasztói ízlések. Kelet-Afrikai gyarmatai és jól kiépített észak-afrikai kereskedelmi kapcso-

latai segítették Olaszországot a robuszta kávé behozatalában. Az olcsóbb robuszta kávé min-

denki számára megfizethető volt. Az így megnövekedett felvevőpiac gyorsabb és hatéko-

nyabb kávékészítési technológiát követelt. Fejlődésnek indult az espresso-technológia, meg-

nyíltak az első olasz kávébárok. 

A kávéházak 

Konstantinápolyban 1554-ben nyitottak meg az első kávéházak. Itt fejlődött ki először a váro-

si kávézásnak az a három szintje, ami a mai napig is kultúrától függetlenül jellemző a világ 

minden táján. Az első a vásári kávésbódé. A kész italt vagy helyben itták meg, vagy egy szol-

ga vitte el a vásárlónak. A második típusban a környékbeliek gyűltek össze. Amolyan törzs-

vendégek kávézója volt. A harmadik pedig a nagyobb vonzáskörzetű, gazdag kialakítású, szé-

lesebb vendégkörű kávéház. 

A kávéház ekkor, mint társadalmi intézmény volt jelen. Minden társadalmi osztály a saját ká-

véházában gyűlt össze. Az üzletek nagy tudású történetmondókat alkalmaztak, aki a vendé-

gekkel történelmi, művészeti, jogi témákban beszélgetett. Már akkor is gondosan ügyeltek ar-

ra, hogy a politikai témákat kerüljék. 

Az ember lelke nem kávéra, s nem is 
kávéházra vágyik; az ember barátra vágyik 

- a kávé csupán ürügy 

(Török közmondás) 

 
A kávé legyen fekete, mint az ördög, erős, 

mint a halál, és édes, mint a szerelem 

(Török közmondás) 



A koffein 
A koffein (caffeine) (1,3,7-trimetil-xantin, C8H10N4O2) fehér, keserű ízű, kristályos vegyület. 

A kávé (1–1,5%), tea (2–5%) és kóladió (kb. 1,5%) alkaloidja. Kis mennyiségben a kakaóbab 

is tartalmazza. Amíg nem sikerült azonosítani, a teában lévő élénkítő anyagot a koffeintől 

eltérőnek tartották, és teinnek (vagy tininnek) nevezték, azonban kiderült, hogy a két vegyület 

egy és ugyanaz. 

Olvadáspontja: 2 8 C, 178 C fölött szublimál. Vízben rosszul oldódik, ezért a jól oldódó ket-

tős sóit használják. 

ulaj onságok 

Kémiai képlet C8H10N4O2 

Moláris tömeg 194,19 
mol

g
 

Sűrűség 1,2 
3cm

g
 (szilárd) 

Oldhatóság (vízben) enyhén oldódik 

Savasság (pKa) 10,4 (40 C) 

K lönböz  élel iszerek koffeintartalma 

tel  ital [
g

mg

100
] 

Mountain Dew 18,5 

Coca-Cola 13,5 

Coca-Cola light 13,5 

Pepsi Cola 11 

Pepsi Cola light 10,5 

egyéb szénsavas üdítőitalok 0 

kávé (amerikai, hosszú) 40–80 

presszókávé 50–175 

instant kávé (elkészítve) 30–50 

koffeinmentes kávé 1,5–2 

tel, ital [
g

mg

100
] 

tea 15–20 

instant tea 20 

Ice tea 2–3 

csokoládé (főző, ét) 70–80 

csokoládé (édes, ét) 62–65 

csokoládé (tej) 20–30 

kakaóital (elkészítve) 2,5 

kakaópor (holland) 78 

energiaitalok 25–80 

Red Bull 32 
 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89lelmiszer&action=edit
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89tel&action=edit
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Ital&action=edit


Lik rös habos kávé 

ozzávalók   

4 teáskanál neszkávé 

1 csomag tejszínpor (45 g) 

1,5 dl tej 

4 evőkanál tojáslikőr 

2 teáskanál reszelt csokoládé 
  

lkészítés  A tejjel elkevert tejszínport kemény habbá verjük, (a tejszínhabspray a forró 

kávén összeesik) A poharakba 1-1 teáskanál neszkávét teszünk, forró vízzel felöntjük és 

ráhalmozzuk a tejszínhabot. A tojáslikőrrel megöntözzük, és reszelt csokoládéval 

megszórjuk. 
 

 

Lik rös  barnahabos kávé 

ozzávalók   

16 evőkanál tejszín 

4 teáskanál reszelt csokoládé 

28-30 g őrölt kávé 

2 dl kávélikőr 
 

 

lkészítés  Négy személyre lefűzzük a kávét, hozzáadjuk a kávélikőrt, poharakba töltjük. 

A tejszín felét a reszelt csokoládéval felforraljuk, és jól lehűtjük, majd kemény habbá 

verjük. A másik felét is felverjük. Először a barna habot, majd a fehéret a likőrös kávéra 

nyomjuk. 
 

 

écsi kávé 

ozzávalók   

1/2 csésze (100 g) főzőcsokoládé 

4 evőkanál (60 ml) tejjel felére higított 

tejszín 

2 1/2 csésze (550 ml) forró erős kávé 

2/3 csésze (150 ml) tejszín 

1 kiskanál (5 g) cukor 

a díszítéshez: fahéj kakaó 
 

 

lkészítés  vatosan olvasszuk fel a csokoládét egy serpenyőben. gyeljünk, hogy ne 

égjen oda. Keverjük hozzá a higított tejszínt. Lassan töltsük hozzá a csokoládéhoz a kávét 

és fokozatosan verjük habosra. Tartsuk melegen. Ezután a teljes tejszínt verjük fel a 

cukorral együtt. ntsük a kávét előmelegített csészékbe és tegyük a tetejére a tejszínhabot. 

Felszolgálás: Szórjunk a kávé tetejére fahéjat és kakaót. 
 

 



sokis kávé 

ozzávalók   

5 dkg főzőcsokoládé 

1 evőkanál víz 

5 dl nagyon erős kávé 

cukor 
 

 

lkészítés  A csokit kis darabokra tördeljük, a vizet hozzáöntjük, és kislángon 

megolvasztjuk. Amikor felolvadt, sima krémmé keverjük. Rátöltjük a kávét, és jól 

összekeverjük. zlés szerint adunk hozzá cukrot. 
 

 

szeres kávé 

ozzávalók   

1 darabka fahéj 

1 vaníliarúd 

1-1 narancs és citrom (héja) 

2 dl konyak 

6 kockacukor 

6 csésze erős tea 
 

 

lkészítés  A fűszereket a gyufaszálnyi darabokra vágott citrom- és narancshéjjal 

összekeverjük. Hozzáadjuk a cukrot, a konyakkal meglocsoljuk, kislángon felforraljuk, és 

flambírozzuk (meggyújtjuk, majd levesszük a tűzről, hagyjuk, hogy elaludjon a láng). A 

forró kávét nagyon lassan beleöntjük, és néhány percig állni hagyjuk. Leszűrjük, és hőálló 

poharakba töltjük. 
 

 

yö bérkávé 

ozzávalók   

6 dl víz 

1 kávéskanál őrölt gyömbér 

6 kanál méz 

6 evőkanál kávé 
 

 

lkészítés   dl vízben 1 kávéskanál őrölt gyömbért 1-2 percig főzünk. A forró főzetet  

kanál méz és  evőkanál kávé keverékére öntjük, elkeverjük, és hagyjuk kihűlni. 

Fogyasztás előtt félig felvert tejszínnel tálaljuk. 
 

 



r kávé 

ozzávalók   

6 csésze erős meleg átszűrt törökkávé 

1 nagy pohár tejszín (240 gr) 

3 evőkanál cukor 

3/4 csésze ír whisky 
 

 

lkészítés  sszekeverjük a tejszínt a cukorral, hozzáadjuk az átszűrt kávét és whisky-t, 

keverjük még kb. 1 percig. Töltsük  csészébe és felvert tejszínnel díszítsük. Tetejére 

kevés reszelt csokoládét szórhatunk. 
 

 

egeskávé 

ozzávalók   

1-2 dl főzött kávé 

jégkocka 

1-2 kiskanál cukor 

vanília fagylalt 

esetleg tej, tejszínhab 
  

lkészítés  A kávét főzd le és hagyd kihűlni. Hosszú poharakba tegyél jégkockákat, 1-2 

kiskanálnyi cukrot, egy gombóc vanília fagylaltot. ntsd fel a kávéval, kevés hideg tejjel, 

tetejét pedig díszítheted tejszínhabbal, kis fahéjjal. 
 

 

árizsi kávé 

ozzávalók   

2 dl erős átszűrt meleg törökkávé 

4 evőkanál csokoládé szirup 

2 evőkanál Maraskinó likör 

1/4 csésze tejszín 

1 evőkanál reszelt csokoládé 

2 Maraskinó meggy 
 

 

lkészítés  Keverjük össze a kávét, és a csokoládészirupot a Maraskinóval. Ezt 2 nagyobb 

kávéscsészébe töltjük. Tetejét felvert tejszínnel, reszelt csokoládéval és Maraskinó 

meggyel díszítjük. 
 

 
 



 

  

  

 

 

 

 

   
 

 

Török kávéfőzők, törökül 

"cezve", arab országokban 

a magyar nyelvbe is beke-

rült "ibriq" elnevezésre 

hallgat 

Ezüst kávéfőző, 

Bécs, 1825 

Borszeszégővel 

melegíthető, szifo-

nos kávéfőző, 1850 

Filteres kávés-

pohár 1 00 körül 

Olasz eszpresszó-

gép az 1 20-as 

évekből 

Csappal szabályozható 

gőznyomású készülék 

Lyonból, az 1930-as 

évekből 

Vesuviana 1950-ből 

Bakelit fogójú olasz 

kávéfőző 1 20 körül 



Figyelem! A nyomtatott változatban a jobb olvashatóság miatt a dia háttere 
fehér, a szöveg pedig fekete. A színhelyes változat a mellékelt PDF állományban 
található! 
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