
XXXI. Koncz Dezső 2. állomás: Konyhai munkák 
Balázs Bianka 

1 
 

2. állomás 

 

Konyhai munkák 

 

„HÁZI SZILVALEKVÁROS PAPUCS 

BÉKÉSCSABAI MÓDRA” 
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HÁZI SZILVALEKVÁROS PAPUCS BÉKÉSCSABAI MÓDRA 

Belekóstolás a Hungarikumként jegyzett házi szilvalekváros papucs elkészítésébe. 

Mottó: 

„Hull a szilva a fáról,  
most jöttem a tanyáról. 

Sej haj, ica, rica, 

kukorica derce.” 

(Népdal) 

Indító szöveg: 

A besztercei szilva nevét csak nálunk, Magyarországon hívják így. Régen külföldön 

"magyar" szilvának nevezték, annyira jellegzetes fajta volt hazánkban. A szilvalekvár tehát 

valódi Hungarikummá vált, amely a szilvalekváros papucs által lett oly’ híres, Földünk 

különféle tájain.  

Most házi szilvalekváros papucsot fogtok sütni, mellé pedig limonádét készíteni.  

 

1. feladat:  

Elméleti kérdések: 

a.) Honnan szerezhető be a szilvalekvár?                                     Pontszám: 

Elvárt válasz: Bolt-, piac-, házból-saját kezűleg készített.  1 pont 

b.) Milyen alapanyagok szükségesek a szilvalekváros papucs elkészítéséhez?  

Elvárt válasz: leveles tészta, szilvalekvár, egy darab tojás 1 pont 

c.) Milyen sütemények közé sorolható a szilvalekváros papucs?  

Elvárt válasz: édes 1 pont 

        Összesen: 3 pont 
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2. feladat:  

Balesetvédelmi ismeretek: 

a.) Mielőtt hozzáfogtok a sütéshez, soroljátok fel, milyen balesetvédelmi 

szabályokra kell odafigyelni a konyhában? 

- A tűzhelyet a tanulók kérésére a felnőtt kezeli. 

- A forró tepsit, csak fogókesztyűvel szabad megfogni. 

- A késsel óvatosan kell bánni. 

- A forró vízzel nagyon kell ügyelni, nehogy leforrázzuk magunkat.      Pontszám: 

- Az áram nagyon veszélyes, vizes kézzel, nem nyúlunk áramforráshoz. 5 pont 

 

b.) Mit csináltok, ha mégis megégetitek/leforrázzátok a kezeteket? 

Elvárt válasz: Felnőttnek szólni, valamint folyó-, hidegvíz alá kell tenni, ha nagyon súlyos, 

kórházba kell menni. 

           1 pont 

   Összesen: 6 pont 

 

3. feladat:  

A házi szilvalekváros papucs elkészítése: 

Készüljetek hozzá a sütéshez! 

Sütő bekapcsolása/begyújtása, beállítása 200 C°/ 4. fokozatra, felnőtt segítségével. Pontszám: 

a.) A tanulók kezet mosnak, felveszik a kötényt és a sapkát/kendőt.             3 pont 

b.) A sütéshez és limonádé elkészítéséhez szükséges eszközök kiválasztása 

(1. Melléklet) 

A konyha asztalon a szükségesnél több eszköz van elhelyezve, kiválasztásáért pontlevonás 

jár, 1 pont darabonként. Felesleges eszközök: fakanál, tésztaszűrő. 

Eszközök: nyújtófa, nyújtó deszka, méretre levágott sütő papír, derelye vágó, kis tányér és 

villa, kenő ecset, evő kanál, teás kanál, kés, evőkanál, műanyag kancsó, fogókesztyű, tepsi, 

lapos tányér, vágó deszka, kiszedő lapát, óra, mérő kancsó.    

Az eszközök kiválasztásáért járó pontok: 

Házi szilvalekváros papucs elkészítésének 

eszközei 

Pontszám 

Nyújtó deszka és nyújtófa a tészta 

nyújtásához 
1 pont 

Kenő ecset és derelyevágó a tészta 1 pont 
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kenéséhez és felkockázásához 

 

Kis tányér, villa a tojás felveréséhez 1 pont 

Tepsi és méretre vágott sütőpapír 1 pont 

Kiszedő lapát a forró szilváspapucshoz 1 pont 

Teás kanál a szilva adagolásához 1 pont 

Fogókesztyű a forró tepsi kivételére, óra az 

idő beállításához 
1 pont 

 

Limonádé elkészítésének eszközei Pontszám 

Vágó deszka, egy kés a citrom 

felkarikázásához 
1 pont 

Műanyag kancsó, mérő kancsó az egy liter 

víz kiméréséhez 

1 pont 

Egy evőkanál a cukor adagolásához, 

limonádé keveréséhez 
1 pont 

Összesen: 10 pont 

 

Ha valamelyik eszközt az elején nem választottak ki, de menet közben eszükbe jut, nem jár 

érte pontlevonás. 

c.) A sütéshez és limonádé elkészítéséhez szükséges alapanyagok kiválasztása 

(2. Melléklet) 

A konyha asztalon a szükségesnél több alapanyag is van a tálcán, azon kívül, amire szükség 

van. Kiválasztásáért 1 pont levonás jár. A felesleges alapanyagok: egy csomag száraztészta, 

egy csomag mák. 

Hozzávalók: szilvalekvár, leveles tészta, tojás, liszt, citrom, cukor, 1 liter víz. 

Az alapanyagok kiválasztásáért járó pontok: 

Házi szilvalekváros papucs alapanyagai Pontszám 

Egy befőttes üveg, házi szilvalekvár 1 pont 

500 gramm leveles tészta 1 pont 

1 darab tojás 1 pont 

Liszt (a nyújtó deszka leszórásához) 1 pont 

 

Limonádé alapanyagai Pontszám 

Két darab nagyobb citrom 1 pont 

Cukor, a limonádé ízesítéséhez 1 pont 

1 liter víz a limonádéhoz 1 pont 

Összesen: 7 pont 
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d.) Az elkészítés folyamata 

(3. Melléklet) 

Szilvalekváros papucs elkészítése Pontszám 

Sütő bekapcsolása/ begyújtása, beállítása 200 

C°/ 4. fokozat, felnőtt segítségével (A sütőt 

kézmosás előtt kell bekapcsolni, hogy legyen 

ideje felmelegedni.) 

 

1 pont 

A nyújtódeszka megszórása liszttel, majd a 

leveles tészta kinyújtása.  
1 pont 

Tészta kockákra vágása derelyevágóval (kb. 5x5 

cm) 
1 pont 

A szilvalekvárt, a teás kanállal a méretre vágott 

tészták közepére helyezése, tészta széleinek 

összekapcsolása  

1 pont 

Tojás megmosása, felverése és a tészta lekenése 1 pont 

Méretre vágott sütőpapír tepsibe helyezése 1 pont 

Szilvás papucsok tepsibe rakása, majd a sütőbe 

helyezése 
1 pont 

Óra beállítása 15 percre (ha a tanuló nem tudja, 

felnőtt is beállíthatja kérésre) 
1 pont 

A megsült szilváspapucs kivétele a sütőből, 

edényfogó kesztyű segítségével, tányérra 

helyezése, kiszedő lapát segítségével, majd a 

megterített asztalra helyezése a limonádéval 

együtt. 

1 pont 

 

Limonádé elkészítése Pontszám 

Citrom megmosása, felkarikázása 1 pont 

Műanyag kancsóba hat evőkanál cukor 

kimérése 
1 pont 

Egy liter víz kimérése mérő kancsóval és 

cukor felöntése a kancsóba 
1 pont 

Citrom behelyezése, limonádé kavargatása, 

míg el nem olvad a cukor. 
1 pont 

Összesen: 13 pont 

 

A szilvalekváros papucs és limonádé elkészítése egy időben történik. 

Az alapanyagok (és a felesleges alapanyagok is) kis tányérokban lesznek, a 2. mellékletben 

található képnek megfelelően elhelyezve, a könnyebb és sikeresebb felismerés érdekében. 

 

 

 



XXXI. Koncz Dezső 2. állomás: Konyhai munkák 
Balázs Bianka 

6 
 

 

4. feladat: 

Terítés, tálalás: 

(4. Melléklet) 

Eszközök: asztalterítő, kistányér, ivó pohár, szalvéta, lapos tányér a szilvalekváros 

papucsnak.  

Mennyiségre több eszköz van, kiválasztásáért 1 pont levonása jár.  

Feladat 
 

Pontszám 

Terítő használata 

 
0,5 pont 

6 db kistányér 

 
1 pont 

6 db ivó pohár (a tányér jobb oldalán) 

 
1 pont 

6 db szalvéta (tányér bal oldalán) 

 
1 pont 

1 db lapos tányér a papucsnak 

 
1 pont 

Kiszedő lapát a kisült szilváspapucs kiszedéséhez 0,5 pont 

                                                                                                     Összesen: 5 pont 

 

5. feladat: 

Kulturált étkezés  
 

Kézmosás, kötények, sapkák/kendők levétele. 

Sütemény kínálása (egy tanuló), illemszabályok betartása (a lányokat kínálja először).  

Limonádé kiöntése a poharakba (egy tanuló), először a lányoknak. 

A tanulók viselkedése étkezés közben. Pontszám: 

Az étkezés idejére a póttag is csatlakozik a csapathoz.     5 pont 
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6. feladat: 

Rendrakás a konyhában: 

Feladat Pontszám 

 

Kötények, sapkák/kendők ismételt felvétele 
1 pont 

 

Mosogatás helyes sorrendben (a tisztábbtól a szennyesebb felé haladva) 

A mosogatás mosogatóban (vagy tálban), nem folyóvízzel történik. Mosogatni 

menet közben is lehet, ha közben kihűlne a víz, cserélni kell. 

1,5 pont 

Öblítés meleg folyóvízzel, az edények csöpögtetőre helyezése  

 
1 pont 

 

Törölgetés 
1 pont 

 

Az eszközök eltörlése, helyére pakolása. 

A nyújtódeszka csak száraz ruhával való eltörlése/leseprése, helyére pakolása. 

(Ahonnan elvették az eszközöket) 

1,5 pont 

 

Felseprés 
1 pont 

 

Kötények, sapkák/kendők levétele, visszahelyezése (Ahonnan elvették) 
1 pont 

                                                                                                            Összesen:                                                                           8 pont 
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Összesítő táblázat: 

Feladatok 1 fel. 2. fel 3/a 

fel. 

3/b 

fel. 

3/c 

fel. 

3/d 

fel. 

4. fel. 5. fel. 6. fel. Összesen 

Elérhető 

pontok 

3 p. 6 p. 3 p. 10 p. 7 p. 13 p. 5 p. 5 p. 8 p. 60 p. 

 

Az Konyhai munkák (2.) állomáson elérhető összes pontszám: 60 pont 

Időkeret: 60 perc (Az időkeret túllépése esetén 5 percenként mínusz 1 pont levonásra kerül.) 

 

Összeállította: Balázs Bianka gyógypedagógus 

A feladatokkal kapcsolatban érdeklődni lehet: Balázs Bianka 

Tel.: 30/8311-335 

E-mail: biakuza15@gmail.com 

Intézmény: Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes 

Pedagógiai Szakszolgálat, Nevelési Tanácsadó  

5600 Békéscsaba, Vandháti út 3.  

Telefon: 06-66-328-064 
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Mellékletek 

1. Melléklet: Az eszközök kiválasztása 

 

A képen látható eszközök: Nyújtó deszka, nyújtó fa, kenő ecset, derelye vágó, kis tányér, villa, 

teás kanál, evő kanál, tepsi, méretre vágott sütőpapír (kb.38x42cm), kiszedő lapát, 

fogókesztyű, óra. (Felesleges eszközök: fakanál, tésztaszűrő) 
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2. Melléklet: Az alapanyagok kiválasztása 

 

 

A képen látható alapanyagok: Házi szilvalekvár, leveles tészta, liszt, tojás (Felesleges 

alapanyagok: száraztészta, mák) 
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A képen látható alapanyagok: két nagyobb citrom, cukor, egy liter víz 
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3. Melléklet: Az elkészítés folyamata 

 

 

A képen látható tevékenység: A nyújtódeszka megszórása liszttel, majd a leveles tészta 

kinyújtása.  
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A képen látható tevékenység: Tészta kockára vágása derelyevágóval (kb. 5x5 cm) 
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A képen látható tevékenység: A szilvalekvárt, a teás kanállal a méretre vágott tészták 

közepére helyezése, tészta széleinek összekapcsolása 
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A képen látható tevékenység: Tojás megmosása, felverése, tészta lekenése 
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A képen látható tevékenység: Szilvás papucsok tepsibe rakása, majd 15 perc után a sütőből 

fogókesztyűvel kiemelése 
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A képen látható tevékenység: A megsült szilváspapucsok tányérra helyezése, kiszedő lapát 

segítségével 
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A képen látható tevékenység: a kész szilváspapucsok elhelyezése a megterített asztalra 

 

A képen látható tevékenység: Hat kanál cukor kimérése a limonádéhoz 
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A képen látható tevékenység: Citrom megmosása, felkarikázása 
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A képen látható tevékenység: Citrom behelyezése, limonádé kavargatása, míg el nem olvad a 

cukor 
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A képen látható tevékenység: Egy liter víz kimérése és a cukor, citrom felöntése, kanállal való 

kavargatás a kancsóba 
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4. Melléklet: Terítés, tálalás 

 

A képen látható tevékenység: 6 kistányér, jobb oldalán 6 pohár, bal oldalán 6 szalvéta. 

Középen a kész szilváspapucs és limonádés kancsó. 

 

 

 

 



XXXI. Koncz Dezső 2. állomás: Konyhai munkák 
Balázs Bianka 

23 
 

5. Melléklet: Jegyzőkönyv 

 

Konyhai munkák (2. állomás) 

Időkeret: 60 perc. Ez idő alatt megszerzett pontok kerülnek összesítésre. Időkereten túli 

feladatokért nem jár pont. 

Feladat kezdésének/végzésének időpontja: óra… perc --… óra… perc… 

  

Csapat neve, jelképe 
1. feladat 

Elméleti kérdések 

Elérhető 

pontszám 

Szerzett 

pontszám 

Megjegyzés 

a.) Honnan szerezhető be a 

szilvalekvár? 

1   

b.) Milyen alapanyagok 

szükségesek a szilvalekváros 

papucs elkészítéséhez? 

1   

c.) Milyen sütemények közé 

sorolható a szilvalekváros papucs? 

1   

2. feladat 

Balesetvédelmi ismeretek: 

   

a.) Mielőtt hozzáfogtok a sütéshez, 

soroljátok fel, milyen 

balesetvédelmi szabályokra kell 

odafigyelni a konyhában? 
- A tűzhelyet a tanulók kérésére 

a felnőtt kezeli. 

- A forró tepsit, csak 

fogókesztyűvel szabad 

megfogni. 

- A késsel óvatosan kell bánni. 

- A forró vízzel nagyon kell 

ügyelni, nehogy leforrázzuk 

magunkat.      

- Az áram nagyon veszélyes, 

vizes kézzel, nem nyúlunk 

áramforráshoz. 

5   

b.) Mit csináltok, ha mégis 

megégetitek/leforrázzátok a 

kezeteket? 
- Felnőttnek szólni, valamint 

1   
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folyó-, hidegvíz alá kell tenni, 

ha nagyon súlyos, kórházba 

kell menni. 

3. feladat 

A házi szilvalekváros papucs 

elkészítése: 

   

a.) A tanulók kezet mosnak, 

felveszik a kötényt és a 

sapkát/kendőt. 

3   

b.) A sütéshez és limonádé 

elkészítéséhez szükséges 

eszközök kiválasztása 

10   

c.) A sütéshez és limonádé 

elkészítéséhez szükséges 

alapanyagok kiválasztása 

7   

d.) Az elkészítés folyamata 13   

4. feladat: 

Terítés, tálalás 

5   

5. feladat: 

Kulturált étkezés 

5   

6. feladat: 

Rendrakás a konyhában 

8   

Összesen: 60   

A csapat jellemzése pár szóban:  

Jegyzőkönyvvezető:  

Hitelesítő:  

Állomás vezető:  

Zsűri elnök:   
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Források: 

Címlapfotó: http://forum.p24.hu/forumkep/1/6368/437/13094992/3.jpg 

Mottó: http://www.magyarnota.com/text_Hull_a_szilva_a_farol.html 

Alapanyagok márkái, boltok, amelyeket beszereztem és felhasználtam a konyhai 

munkák állomáson:  

- egy befőttes üveg, házi szilvalekvár  

- Rubin méretre vágott sütőpapír 30 darabos (Rossmann) 

- Tesco-s, Spar-os 500 grammos leveles tészta (Tesco, Spar) 

- Spar-os 200 grammos darált mák (Spar) 

- Spar-os 500 grammos száraztészta (Spar) 

- Spar-os 500 grammos liszt, és cukor (Spar) 

- bio citrom (Zöldséges) 

Mellékletben található képek: Saját (B.B) 

http://forum.p24.hu/forumkep/1/6368/437/13094992/3.jpg
http://www.magyarnota.com/text_Hull_a_szilva_a_farol.html

