SZÓBESZÉD - MEGOLDÁSOK

Jó étvágyat!
1
a 5 kép
b 2 kép
c 1 kép
d 4 kép
e 3 kép
2
reggeli: zsemle, méz, müzli, tej, kávé, tea, lekvár, gyümölcs
ebéd: húsleves, sült hús, krumpli, uborkasaláta, sütemény
vacsora: sonka, kenyér, sajt, uborka, paprika, paradicsom, petrezselyem
3
mi eszünk, Ön eszik, te eszel, én eszem, ti esztek, ők esznek
4/A
sonkás tojás
tejes kávé
halas szendvics
citromos tea
gombás pizza
sajtos kifli
vajas kenyér
4/B
1: szénsavas
2: csípős
3: cukros
4: halas
5: almás
6
a Én reggelizem
b mi vacsorázunk
c Ti ebédeltek
d: Ő tízóraizik
e Te vacsorázol
f Ön ebédel
g Ők uzsonnáznak
7
1. hamis: Kati minden nap főz és a férjével együtt ebédel.
2. hamis: Ádám nem reggelizik, vagy csak nagyon keveset eszik.
3. hamis: Minden este vacsorázik.
4. igaz
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5. igaz
8
1 c Müller úr a magyaros ételeket szereti.
2 a Az étterem a belvárosban van.
3 b Müllerék ma étteremben vacsoráznak.
4 b Laci bácsi étterme népszerű.
9
- Jó napot kívánok!
- Jó napot!
- Asztalt szeretnék foglalni.
- Mikorra?
- Szombat este hét órára.
- Hány főre?
- Négy főre.
- Rendben.
- Köszönöm szépen.
- Viszont hallásra!
- Viszhall!
10

11
Előételek: 9,10,11
Levesek: 6
Főételek: 1,3,5,12
Köretek: 7, 16
Saláták: 13
Desszertek: 2,8
Italok: 4, 14, 15, 17
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12
M: - Jó estét kívánok!
P: - Jó estét! Tessék helyet foglalni! Mit hozhatok inni?
K: - Én egy ásványvizet kérek!
P: - Szénsavasat vagy szénsavmenteset?
K: - Menteset.
M: - Én egy korsó sört kérek!
P: - Világosat vagy barna sört?
M: - Barnát, köszönöm!
P: - Rögtön hozom! Tessék az étlap!
K+M: - Köszönjük.
…
K: - Én hideg gyümölcslevest kérek, és joghurtos csirkemellet salátával.
P: - És önnek Müller úr, mit hozhatok?
M: - Hm, nehéz választani. Én egy jókai bablevest kérek, sertéspörköltet galuskával és
uborkasalátát.
P: - Desszertet?
K: - Én köszönöm nem kérek.
M: - Én egy almás rétest és egy pressókávét kérek tejjel!
P: - Igen, máris hozom. Jó étvágyat kívánok!
…
M: - A számlát kérem.
…
P: - Köszönöm! Egészségükre! Viszont látásra!
M: - Viszlát!
13/A
Pincér:
Mit hozhatok inni?
Cukorral vagy cukor nélkül?
14
pezsgő, halászlé, libamáj, fagylalt, pálinka, krémes, gesztenyepüré
16
- Zsolti, miért nem eszel?
- Mert nem szeretem a húslevest!
- A karfiollevest szereted?
- Azt sem szeretem. Azt apa szereti.
- Én a paradicsomlevest szeretem.
- Az tegnap volt. Ma tökfőzelék van és pörkölt. A papa és én nagyon szeretjük.
- Fúj! Azt sem szeretem.
- Akkor mit szeretsz?
- A palacsintát szeretem.
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17/A
A limonádé édes/savanyú.
A kolbász csípős.
A paprika csípős/erős/csemege.
Az uborka keserű.
A hús sós.
A sör hideg.
A fagylalt hideg.
A sajt sovány.
A tej savanyú/hideg/meleg.
A leves sós/erős/csípős/forró.
A kávé forró/édes/erős/hideg/meleg.
A kapucsínó édes/forró.
17C
keserű,hideg,erős, sós, forró, zsíros, édes
18.
1. krumplival és salátával
2. cukorral
19A
protein nap: 4
keményítő nap: 2
Szénhidrát nap: 3
Gyümölcs nap: 1
19C
reggeli: csirkesonka, paradicsom, kenyér, tea
tízórai: alma
ebéd: csirkecomb zöldséggel
uzsonna: kefír
vacsora: cézár saláta joghurt öntettel
20
Egészséges: müzli és magvas kenyér reggelire, naponta másfél liter vizet inni,joghurtot és
kefirt enni, sok gyümölcsöt és zöldséget enni, tejet inni,egyszer egy héten halat enni.
Egészségtelen: minden nap hamburgert enni ebédre,sok kólát inni, mindig nutellás kenyeret
reggelizni,sokat nassolni, csak húst enni, egy nap egyszer enni
23/A
sok gyümölcsöt és zöldséget fogyaszt, eleget alszik, bőségesen reggelizik, a gyerekekkel játszik
a szabadban, sportol, sétál a parkban, egészséges ételeket főz, gyakran takarít, friss ételeket
vásárol, minden héten úszik
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