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4. ÁLLOMÁS 
 

Konyha 
 

Vendégfogadás: 

 Egyszerű házi sütemény készítése konyhamérleg használata nélkül 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mottó: 

 

„ Finom liszt és pár tojás, 

   muffin lesz itt nem vitás, 

 elő gyorsan a bögrét, 

    izzítsuk a kemencét.” 
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Indító szöveg: 

A születésnapi készülődés, a vendégvárás elengedhetetlen kelléke a házi 

sütemény, mellyel megkínálhatjuk érkező vendégeinket.  Most bögrés kakaós 

muffint fogunk sütni, mellé pedig banánturmixot készítünk. 

Az angol eredetű muffin, akkor vált igazán népszerűvé, amikor az emberek 

rájöttek, hogy milyen egyszerű, finom, és mégis változatos sütemény a muffin. 

 

1. feladat 

Elméleti kérdések: 

a) Milyen ízesítésű muffinokat készíthetünk?     

Elvárt válaszok: édes muffinok: csokis, kókuszos, gyümölcsös,  

       sós muffinok: sajtos, sonkás, virslis          

b) Milyen fajta muffint fogunk most készíteni?  

Milyen alapanyagok szükségesek hozzá?  

Elvárt válaszok:  -    kakaós muffin  

- liszt, sütőpor, kristálycukor, tej, étolaj, tojás, kakaópor 

Az összes alapanyag felsorolásáért jár az 1 pont .  

 

c) Hogy hívjuk azt az eszközt, amiben elkészítjük ezt a süteményt? 

Elvárt válasz:    muffin sütőforma  és  muffin papír    

          

1. Elméleti kérdések Pontszám 

a)  Milyen ízesítésű muffinokat készíthetünk?  2 pont 

b)  Milyen fajta muffint fogunk most készíteni?  

 Milyen alapanyagok szükségesek hozzá? 

1 pont 

1 pont 

c)  Hogy hívjuk azt az eszközt, amiben elkészítjük ezt a 

süteményt? 

1 pont 

Összes pontszám 5 pont 
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2. feladat 

Balesetvédelmi ismeretek: 

Mielőtt hozzáfogtok a konyhai munkához, válaszoljatok az alábbi kérdésekre! 

a) Soroljátok fel, milyen balesetvédelmi szabályokra kell odafigyelnetek a 

konyhában? 

-  A sütőt a tanulók kérésére a felnőtt kezeli.      

-  A forró muffin sütőformát csak fogókesztyűvel szabad megfogni. 

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

-  Mosogatáskor a forró vízre ügyelni kell, nehogy leforrázzuk magunkat. 

-  A botmixerrel vigyázni kell, mert a kés éle balesetet okozhat.  

 

b)  Mi a teendő, ha mégis megégeted magad? 

Elvárt válasz:  Felnőttnek szólok, valamint folyó-, hidegvíz alá teszem, ha      

      nagyon súlyos, orvoshoz kell fordulni.  

2. Balesetvédelmi ismeretek: Pontszám 

a) Soroljátok fel, milyen balesetvédelmi szabályokra kell 

odafigyelnetek a konyhában? 

2,5 pont 

      b) Mi a teendő, ha mégis megégeted magad?  1 pont 

Összes pontszám 3,5 pont 

 

3.  feladat 

Bögrés muffin és banánturmix előkészítése: 

Készüljetek hozzá a sütéshez!                       

a.) Sütő bekapcsolása, beállítása 180 C°/ 3. fokozatra.  

Felnőtt irányítása mellett a tanulók kapcsolják be a sütőt. 

A sütőt kézmosás előtt kell bekapcsolni, hogy legyen ideje felmelegedni. 

b.)  A tanulók kezet mosnak, felveszik a kötényt és a sapkát/kendőt.           
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c.) A sütéshez és a banánturmix elkészítéséhez szükséges eszközök       

     kiválasztása  (1.Melléklet) 

A konyhapulton egy tálcára vannak kikészítve a szükséges és a felesleges 

eszközök. 

Szükséges eszközök kiválasztása. 

Szükséges eszközök: keverőtál, bögre (2 dl-es), kompótos tál, habverő, muffin 

sütőforma és muffin papír, 2 evőkanál, fogókesztyű, tálca, kancsó, botmixer  

Felesleges eszközök: konyhamérleg, palacsintasütő 

    

3. Előkészület feladatai Pontszám 

a) Sütő bekapcsolása/begyújtása, beállítása 180 

C°/ 3. fokozatra, felnőtt segítségével.     

1 pont 

b) A tanulók kezet mosnak, felveszik a kötényt és 

a sapkát/kendőt. 

2,5 pont 

Összes pontszám 3,5 pont 

 

3./c  Muffinhoz szükséges eszközök kiválasztása Pontszám 

keverőtál, amibe kimérjük az alapanyagokat és 

kikeverjük a süteménymasszát 

0,5  pont 

bögre a hozzávalók adagolásához 0,5  pont 

kompótos tál a tojás felütéséhez 0,5  pont 

habverő a massza keveréséhez 0,5  pont 

muffin sütőforma a sütéshez 0,5  pont 

muffin papír a sütőforma béleléséhez 0,5  pont 

egyik evőkanál, a kakaópor méréséhez 0,5 pont 

másik evőkanál a massza adagolásához 0,5 pont 

fogókesztyű a forró sütőforma kivételéhez 0,5  pont 

tálca, a muffinok tálalásához 0,5  pont               

Banánturmixhoz szükséges eszközök kiválasztása  

kancsó a turmix elkészítéséhez  0,5  pont  

botmixer a turmixoláshoz  0,5  pont  

Összesen 6 pont 

 

A felesleges eszközök kiválasztásáért pontlevonás jár: 0,5-0,5 pont  

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

jut, nem jár érte pontlevonás. 
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d) A muffin elkészítéséhez szükséges alapanyagok kiválasztása és 

megnevezése  

(2. Melléklet) 

A pulton a szükségesnél több alapanyag van a tálcára készítve, mint amire 

szükség van.  

A felesleges alapanyagok kiválasztása 0,5-0,5 pont levonással jár.  

 

Szükséges alapanyagok: liszt, sütőpor, kristálycukor, tej, étolaj, tojás, 

cukrozatlan kakaópor 

Felesleges alapanyagok: zsemlemorzsa, pudingpor 

 

Az alapanyagok kiválasztásáért járó pontok 

3./d Muffinhoz szükséges alapanyagok Pontszám 

liszt 0,5  pont 

sütőpor 0,5  pont 

kristálycukor 0,5  pont 

tej 0,5  pont 

étolaj 0,5  pont 

tojás 0,5  pont 

cukrozatlan kakaópor               0,5  pont  

Összes pontszám 3,5 pont 

 

e) A banánturmix elkészítéséhez szükséges alapanyagok kiválasztása  

(2. Melléklet) 

Szükséges alapanyagok: tej, banán, vaníliás cukor 

  

3./e) Banánturmixhoz szükséges      

         alapanyagok 

Pontszám 

tej 0,5  pont 

banán 0,5  pont 

vaníliás cukor 0,5  pont 

Összesen   1, 5  pont 
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4. feladat 

A muffin és banánturmix elkészítése 

 

Az elkészítés folyamata - képekkel  (3. Melléklet) 

Recept      (4. Melléklet) 

 

Muffin elkészítése Pontszám 

liszt kimérése bögrébe és keverőtálba öntése 0,5  pont 

sütőpor felbontása, tálba öntése és összekeverése a 

liszttel 

0,5  pont 

kristálycukor kimérése bögrébe és keverőtálba öntése 0,5  pont 

tej kimérése bögrébe és keverőtálba öntése 0,5 pont 

olaj kimérése bögrébe és keverőtálba öntése 0,5  pont 

tojás megmosása, kompótos tálba felütése és 

keverőtálba öntése 

1  pont 

2 evőkanál kakaópor kimérése és keverőtálba 

adagolása 

 

0,5  pont 

habverővel a tészta massza kikeverése 0,5  pont 

Muffin sütőforma kibélelése muffin papírral 0,5  pont 

Evőkanállal a tésztamassza sütőpapírba adagolása (2-

2 evőkanál minden egyes muffin papírba) és sütőbe 

rakása 

0,5  pont 

Óra beállítása 20 percre  0,5 pont  

Kisült muffinok kivétele a sütőből fogókesztyű 

segítségével. Muffinokat hűlni hagyjuk 5 percig. 

0,5 pont 

A kisült muffinok tálcára borítása, esztétikus 

elrendezése és az elkészült muffinok, banánturmix 

terített asztalra helyezése 

1 pont 

Összes  pontszám 7,5 pont 

 

Banánturmix elkészítése Pontszám 

banán kibontása, kancsóba beletördelése 0,5  pont 

tej felbontása és kancsóba öntése 0,5  pont 

vaníliás cukor felbontása és kancsóba szórása 0,5  pont 

botmixer áram alá helyezése /száraz kézzel, felnőtt 

felügyelete mellett/ 

0,5  pont 

botmixerrel turmix elkészítése  0,5  pont 

Összesen 2,5 pont 
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A muffin és a banánturmix elkészítése egy időben történik. 

A szükséges és a felesleges alapanyagok - a recept jellegéből adódóan – eredeti 

csomagolásban vannak tálcára készítve. 

A terítést, mosogatást, elpakolást a sütemény sülési és kihűlési ideje alatt 

folyamatosan végzik a tanulók. A mosogatás állóvízben történik. 

 

 

5. feladat 

Terítés, tálalás  (5. Melléklet) 

Eszközök: asztalterítő, kistányér, ivópohár, szalvéta 

Feladat Pontszám 

Terítő használata  1 pont 

6 db kistányér elhelyezése az asztalon 1 pont 

6 db ivópohár (tányér jobb oldalán) 1 pont 

6 db szalvéta (a tányér bal oldalán) 1 pont 

Összesen: 4 pont 

 

6. feladat 

Kulturált étkezés 

 

Elvárások Pontszám 

Kézmosás étkezés előtt 1 pont 

Kötények, sapkák levétele 1 pont 

Kancsóból pohárba tölti a banánturmixot a 

csapattagoknak (egyenlő mennyiséget önt 

mindenkinek, a kancsóból nem önti mellé) 

2 pont 

Sütemény kínálása, illemszabályok betartása 

(megvárják egymást az étkezéssel, jó étvágyat 

kívánnak egymásnak, lányokat kínálják először stb. )  

2 pont 

A tanulók kulturált, adekvát viselkedése étkezés 

közben (jó étvágyat kívánnak egymásnak, szalvétát 

használnak, csendesen étkeznek) 

1 pont 

Összesen: 7 pont 

 

 

 



XXXII. Koncz Dezső Országos Tanulmányi Verseny 

2015/2016  

Hódmezővásárhely 

 

 

7. feladat 

Rendrakás a konyhában 

Feladat Pontszám 

Kötények, sapkák ismételt felvétele  1  pont 

Teríték leszedése az asztalról 0,5  pont 

Szemét kidobása (szalvéta, muffin papír) 0,5  pont 

Mosogatás helyes sorrendben, nem folyó vízzel 

(tisztábbtól a szennyesebb felé) 

Mosogatni menet közben is lehet. 

1 pont 

Öblítés (álló- vagy folyóvízzel) 0,5  pont 

Az eszközök eltörlése, helyére pakolása 1  pont 

Felseprés 0,5  pont 

Kötények, sapkák levétele, visszahelyezése (ahonnan 

elvették) 
1  pont 

Összesen: 6 pont 

 

 

 

Összesítő táblázat: 

Feladatok 1./a 1./b 1./c 2./a 2./b 3./a 3./b 3./c 3./d 3./e 4. 5. 6. 7. Össz. 

Elérhető 

pontok 
2 p. 2 p. 1 p. 

2,5 

p. 
1 p. 1 p. 

2,5 

p. 
6 p. 

3,5 

p. 

1,5 

p. 

10 

p. 
4 p. 7 p. 

6 

p. 
50 

pont 

 

A konyhai munkák állomáson elérhető összes pontszám:  50 pont 

Időkeret:         60 perc 

A feladatokat összeállította és a felmerülő kérdésekkel kapcsolatosan segítséget 

nyújt:   

Bognárné Tóth Nikoletta  

Telefonszám: 06-20/918-2341 

e-mail:  btothniki@gmail.com  
 

 

mailto:btothniki@gmail.com
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MELLÉKLETEK 

1. Melléklet:  

 

A  sütéshez és a banánturmix elkészítéséhez szükséges  

eszközök kiválasztása 

 

 

 

A képen látható eszközök: Muffin sütőforma, muffin papír (12 db), keverőtál, habverő, bögre, 

kompótos tál, evőkanál (2 db), fogókesztyű, tálca, botmixer, kancsó.  

(Felesleges eszközök: palacsintasütő, konyhamérleg)   

  



XXXII. Koncz Dezső Országos Tanulmányi Verseny 

2015/2016  

Hódmezővásárhely 

 

 

2. Melléklet: 

A muffinhoz és a banánturmix elkészítéséhez szükséges  

alapanyagok kiválasztása 

 

 

A képen látható alapanyagok: cukrozatlan kakaópor, liszt, kristálycukor, tej, étolaj, sütőpor, 

tojás. (Felesleges alapanyagok: zsemlemorzsa, pudingpor)  

 

 

A képen látható alapanyagok: banán (2 db), tej (1 liter), vaníliás cukor (1 csomag) 
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3. Melléklet:  

Az elkészítés folyamata 

     A muffin elkészítése 

 

A képen látható tevékenység: A sütő bekapcsolása, beállítása 180
◦
/3. fokozatra felnőtt 

segítségével. 

 

 

A képen látható tevékenység: Bögrével először a száraz, majd a nedves alapanyagok kimérése 

és keverőtálba öntése. 
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A képen látható tevékenység: Tojás megmosása és felütése 
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A képen látható tevékenység: A süteménymassza kikeverése 

 

 

A képen látható tevékenység: A muffin papírok sütőformába helyezése 
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A képen látható tevékenység: A süteménymassza formába kanalazása 

 

 

A képen látható tevékenység: A muffin megsütése 
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A képen látható tevékenység: Kisült muffinok tálcára borítása és esztétikus elrendezése 
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A banánturmix elkészítése 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Banán kibontása, kancsóba tördelése                       2. Tej felbontása és kancsóba öntése 

 

 

3.Vaníliás cukor felbontása, kancsóba szórása          4. Botmixerrel turmix elkészítése 
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A képen látható tevékenység: A kész muffinok és az elkészített banánturmix elhelyezése a 

megterített asztalra 
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4. Melléklet: Recept 

 

Bögrés muffin 

Hozzávalók 12 darab muffinhoz, 2 dl-es bögrével mérve: 

- 2 bögre liszt 

- 1 csomag sütőpor 

- 1 bögre kristálycukor 

- 1 bögre tej 

- ½ bögre olaj 

- 2 evőkanál kakaópor 

- 1 tojás 

 

A hozzávalókat összekeverjük és evőkanállal a muffin papírral bélelt 

sütőformába kanalazzuk. Minden formába 2-2 evőkanál tésztamassza 

kerül. 
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5. Melléklet: Terítés, tálalás 

 

 

 

 

A képen látható tevékenység: Terítő használata, 6 db kistányér, jobb oldalán 6 pohár, bal 

oldalán 6 szalvéta. Középen a kész muffin és banánturmixos kancsó.   
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6. Melléklet: Jegyzőkönyv 

Konyha állomás 
 

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

végzett feladatokért nem jár pont. 

Feladat kezdésének időpontja:  _____óra_____perc 

Feladat befejezésének időpontja:  _____óra_____perc 

 

Csapat neve, jelképe: 

Feladatok 
Elérhető 

pontszám 

Szerzett 

pontszám 

Megjegyzés 

1. feladat:  Elméleti kérdések 

 

1./a Milyen ízesítésű muffinokat készíthetünk?

  
2 pont 

  

1./b Milyen fajta muffint fogunk most készíteni?  

      Milyen alapanyagok szükségesek hozzá? 
2 pont 

  

1./c Hogy hívjuk azt az eszközt, amiben   

     elkészítjük ezt a süteményt? 
1 pont 

  

2. feladat: Balesetvédelmi ismeretek 

 

2./a  Soroljátok fel, milyen balesetvédelmi 

szabályokra kell odafigyelnetek a konyhában? 

 

2,5 pont 

 

  

2./b) Mi a teendő, ha mégis megégeted magad? 1 pont   

3. feladat: Bögrés muffin és banánturmix  

                  előkészítése  

 

3./a  

Sütő bekapcsolása/begyújtása, beállítása 180 C°/ 

3. fokozatra, felnőtt segítségével.     
1 pont 

  

3./b 

A tanulók kezet mosnak, felveszik a kötényt és a 

sapkát/kendőt. 

2,5 pont 

 

  

3./c 

A muffin és a banánturmix elkészítéséhez 

szükséges eszközök kiválasztása 

6 pont 

  

3./d 

A muffin elkészítéséhez szükséges alapanyagok 

kiválasztása 
3,5 pont 

  

3./e  

A banánturmix elkészítéséhez szükséges 

alapanyagok kiválasztása 

 

1,5 pont 
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4.feladat 

A muffin és banánturmix elkészítése 
9,5 pont 

  

5. feladat 

Terítés, tálalás 
4 pont 

  

6. feladat 

Kulturált étkezés 
7 pont 

  

7. feladat 

Rendrakás a konyhában 
6,5 pont 

  

Összesen 50 pont 
  

A csapat jellemzése pár szóban: 

 

 

Jegyzőkönyv-vezető: 

Hitelesítő: 

Állomásvezető: 

Zsűri elnök: 

Dátum:  Hódmezővásárhely,2016._____________________hó__________nap 


