Mi ez az étel?
1. Milyen étel hozzávalói ezek? / Which meal’s

ingredients are these?
1,6 kg ponty1
5 fej vöröshagyma
2 paradicsom
2 paprika
2 evőkanál édesnemes2 pirospaprika
2. Tedd sorba a recept mondatait! / Put the directions into the correct order.
A) Kb. két óráig főzzük, és utána botmixerrel pürésítjük3.
B) A pontyot megtisztítjuk és megmossuk.
C) A hagymát egy edénybe4 tesszük kb. 2 liter vízzel, és beletesszük5 a hal fejét, farkát6, a
paradicsomot, a paprikát és a sót.
D) A hagymát megtisztítjuk, feldaraboljuk.
E) A halhúst 2‐3 cm vastag szeletekre vágjuk, megsózzuk és hideg helyre tesszük.
F) Utána beletesszük a pirospaprikát és a halhúst, és 8‐10 percig főzzük.
G) A paradicsomot és a paprikát megmossuk, félbe vágjuk.
3. Tedd a mondatokat felszólító módba! (Vigyázz! Az ige a mondat elején lesz!) / Put the
sentences into imperative. (Be careful! The verb will go to the beginning of the sentence.)
A) Főzzük kb. két óráig, és utána pürésítsük botmixerrel!
B) ____________________ és ____________________ a pontyot! (megtisztítjuk, megmossuk)
C) ____________________ a hagymát egy edénybe kb. 2 liter vízzel, és ____________________ a hal fejét,
farkát, a paradicsomot, a paprikát és a sót! (tesszük, beletesszük)
D) ____________________ és ____________________ a hagymát! (megtisztítjuk, feldaraboljuk)
E) ____________________ a halhúst 2‐3 cm vastag szeletekre, ____________________ és ____________________
hideg helyre! (vágjuk, megsózzuk, tesszük)
F) Utána ____________________ a pirospaprikát és a halhúst, és ____________________ 8‐10 percig!
(beletesszük, főzzük)
G) ____________________ és ____________________ a paradicsomot és a paprikát! (megmossuk, félbe
vágjuk)

1

ponty  carp
édesnemes  sweet
3
pürésít  to purée
4
edény  pot
5
beletesz  to put into
6
farok  tail
2
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Megoldás / Key
1. Milyen étel hozzávalói ezek? / Which meal’s ingredients are these?

halászlé

2. Tedd sorba a recept mondatait! / Put the directions into the correct order.
B ‐ (D ‐ G ‐ E) ‐ C ‐ A ‐ F

3. Tedd a mondatokat felszólító módba! (Vigyázz! Az ige a mondat elején lesz!) / Put the
sentences into imperative. (Be careful! The verb will go to the beginning of the sentence.)
A) Főzzük kb. két óráig, és utána pürésítsük botmixerrel!
B) Tisztítsuk meg és mossuk meg a pontyot!
C) Tegyük a hagymát egy edénybe kb. 2 liter vízzel, és tegyük bele a hal fejét, farkát, a
paradicsomot, a paprikát és a sót!
D) Tisztítsuk meg és daraboljuk fel a hagymát!
E) Vágjuk a halhúst 2‐3 cm vastag szeletekre, sózzuk meg és tegyük hideg helyre!
F) Utána tegyük bele a pirospaprikát és a halhúst, és főzzük 8‐10 percig!
G) Mossuk meg és vágjuk félbe a paradicsomot és a paprikát!
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