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IV. Csoportosítsa az alábbi fűszereket aszerint, hogy a magyar vagy az ázsiai
konyhára jellemzőek-e inkább! | Ordnen Sie die folgenden Gewürze entweder
der ungarischen oder der asiatischen Küche zu, je nachdem für welche sie
charakteristischer sind. | Sort the following herbs and spices depending on
whether they are typically used in Hungarian or Asian cuisine.
koriander, só, gyömbér, citromfű, paprika, garam masala, curry, bors
magyar: .........................................................................................................................................
ázsiai: ............................................................................................................................................
gyömbér, -t, -e; -ek | r Ingwer |
citromfű, -füvet, -füve; -füvek | e Zitronenmelisse |

V. A sokszínű Ázsia. Melyik képre illenek a leírások? | Vielfältiges Asien. Zu
welchen Bildern passen die Beschreibungen? | Diverse Asia. Which pictures do
the descriptions fit?
1. A rizs az emberiség több mint egyharmadának legfontosabb tápláléka, s fogyasztása évről évre növekszik. A rizsnek kb. 8000 fajtája van. Őshazája Délkelet-Ázsia. A legtöbbet Kína,
Korea, Burma, Thaiföld, Vietnám, Srí Lanka és a Fülöp-szigetek termeli, fogyasztja és exportálja.
2. Mongóliában a vidéki lakosság jelentős része a mai napig jurtában él, és nomád állattenyésztéssel foglalkozik. A jurta fából és nemezből készült sátorszerű építmény, amely a
vándorlások során gyorsan összeszerelhető és lebontható. Belülről viszonylag komfortos:
házi oltár, tűzhely, fekhelyek és szőnyegek teszik otthonossá.
3. A hét emírségből álló Egyesült Arab Emírségek viszonylag fiatal ország. Hihetetlen gazdagságát a kőolajnak köszönheti. 2010-ben itt épült a világ legmagasabb épülete, a dubaji
Burdzs Kalifa, amely 828 m magas és 163 emeletes.
1.

táplálék, -ot, -a; -ok | s Nahrungsmittel | food
fogyasztás, -t, -a; -ok | r Konsum | consumption
őshaza, -´t, -´ja; -´k | e Urheimat | original home
állattenyésztés, -t, -e | e Viehzucht | livestock farming,
animal husbandry
nemez, -t, -e; -ek | r Filz | felt

2.

3.

összeszerelhető | zusammenbaubar | can be assembled
lebontható | zerlegbar, abbaubar | can be dismantled
oltár, -t, -a; -ok | r Altar | altar
fekhely, -t, -e; -ek | e Liegemöglichkeit | sleeping facility
kőolaj, -at, -a | s Erdöl | petroleum, crude oil
8., 12., 18., 44. oldal
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