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NÉV: 

Szövegértés 4. osztály 

 

Finnyás milliomosnak készült az első chips 

 
A burgonyából sütött chips a világ egyik legegyszerűbb és legkedveltebb eledele. 

Története sokkal régebben kezdődött, mint azt gondolnád.  

Thomas Jefferson, az USA harmadik elnöke Franciaországban kedvelte meg az ottani 

hasábburgonyát, és egész Amerikában népszerűvé tette.  

1853. augusztus 24-én az előkelő amerikai étterembe betérő vasútmilliomos, Cornelius 

Vanderbilt is sült krumplit rendelt a vacsorájához. Túl vastagnak találta a hasábokat, ezért 

többször visszaküldte az ételt. Végül a feldühödött séf olyan vékonyra szelte pengével a 

háklis vendégnek a burgonyát, hogy ne lehessen beleszúrni a villát. A milliomos jó étvággyal 

elfogyasztotta az így kisütött extra vékony szeleteket, sőt rendelt egy újabb adagot. A legenda 

szerint így született meg a chips. Rövidesen az extra vékony krumpli lett az étterem 

különlegessége.  

Később kis dobozokban árulták, majd gyárakban kezdték készíteni nagy 

mennyiségben. 1926-ban azután a közkedveltté vált csemegéhez zsírpapírból zacskót 

gyártottak, amit forró vasalóval zártak le. 

Az európai kontinensen a második világháború után jelent meg a chips, az amerikai 

katonák hozták magukkal. 

Eleinte külön nem ízesítették, csupán egy kis zacskónyi sót mellékeltek hozzá. Az 

ízesített változatok csak 1954-ben jelentek meg. Írországban, Joe Murphy chips-gyáros 

kísérletezte ki a fűszerek egyenletes felszórásának módszerét. A Murphy által kitalált első 

ízek közé tartozott a sós-ecetes és a sajtos-hagymás, melyek ma is népszerűnek számítanak. 

A chips úgy készül, hogy először a burgonyát méret szerint szétválogatják, hogy 

körülbelül egyforma szeletek születhessenek belőlük. Tisztítják és hámozzák, aztán éles 

pengéjű gépek vékony szeletekre vágják. Eleinte disznózsírban, később pálmaolajban, 

manapság pedig napraforgó olajban sütik készre. 1 kg burgonyasziromhoz 4 kg krumplira 

van szükség, mivel a sütés során szinte az összes nedvesség távozik a burgonyaszeletekből. A 

héjból biogázt vagy alkoholt állítanak elő. 

A chips törékeny eledel, ezért a helyes csomagolásnak kiemelkedő szerep jut. A 

zacskókat nitrogéngázzal fújják fel, ami nemcsak „légpárnaként” védi a benne lévő 

szirmokat, de a frissességüket, ropogósságukat is megőrzi. Amíg fel nem bontjuk. 

Magyarországra jókora késéssel, az 1990-es évek legelején érkezett meg az amerikai 

csemege. Az ország egyetlen chips-gyára Zircen működik, mivel a hűvös és 

csapadékos Bakonyban (a Dunántúli-középhegység része) kedvezőek a burgonyatermesztés 

feltételei. Jó minőségű burgonyaszirmot csak a kimondottan erre a célra termesztett 

krumplifajtából lehet készíteni. Ilyet a boltban vagy a piacon nem lehet kapni. 

Ma már a világ minden részén számtalan változatban gyártják, van csokis, áfonyás 

uborkás, de még polip ízű is. 

http://www.fekete-merdo.sulinet.hu/
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1. Húzd alá a szövegben azt a szót, amelyik válaszol a kérdésre!  

 

Mi volt sült krumplit rendelő háklis vendég foglalkozása?  

Kezdetben miből gyártották a zacskót?  

Hol volt először ízesített chips?  

Hol készül Magyarországon chips? 

  

2. Karikázd be a helyes válasz betűjelét a szöveg alapján!   

  

Ki volt Thomas Jefferson? 

  a) Feltaláló.  

b) Az Amerikai Egyesült Államok elnöke. 

c) Séf. 

d) Vasútmilliomos. 

  

Mikor készült az első chips? 

  

a) 1926-ban. 

b) 1853-ban. 

c) 1954-ben. 

d) 1990-ben. 

 

Milyen ízű volt az első csomagban árult chips? 

  

a) Sajtos-hagymás.  

b) Sajtos-tejfölös. 

c) Krumpli ízű. 

d) Sós. 

 

Körülbelül hány kg krumplira van szükség 5 kg chips elkészítéséhez? 

  

a) 5 

b) 4  

c) 20 

d) Mindegyik előfordulhat. Attól függ, milyen volt a termés. 

 

Milyen időjárás kell a burgonyatermesztéshez? 

  

a) Napos, száraz. 

b) Szeles, csapadékos.  

c) Esős, hűvös. 

d) Hűvös, szeles. 

  

Honnan származik a sült krumpli? 

  

a) Írországból 

b) Amerikából.  

c) Franciaországból. 

d) Magyarországról. 
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3. Karikázd be a helytelen válasz betűjelét a szöveg alapján! 

 

Mit gyártanak a burgonya héjából? 

 

a) olaj 

b) gáz 

c) alkohol 

 

Mit csinálnak a burgonyával a chips gyártása során? 

 

a) meghámozzák 

b) megmérik 

c) kiválogatják 

 

Miért fújják fel a zacskókat? 

 

a) Hogy friss maradjon a chips a zacskóban. 

b) Hogy azt higgyék a vásárlók, több van a zacskóban. 

c) Hogy ne törjön össze a zacskóban. 

 

A feldühödött séf miért szelte olyan vékonyra a burgonyát? 

 

a) Mert azt remélte, így majd ízleni fog a milliomosnak. 

b) Mert ideges volt. 

c) Azért, hogy ne lehessen beleszúrni a villát.  

 

Milyen olajfajtákban sütnek vagy sütöttek krumplit? 

 

a) napraforgóolaj 

b) pálmaolaj 

c) gázolaj 

 

Mit tett a milliomos, amikor kihozta a pincér neki az extra vékonyra szeletelve megsütött 

burgonyát? 

 

a) Visszaküldte az ételt. 

b) Rendelt egy újabb adagot. 

c) Jó étvággyal elfogyasztotta. 

 

 

4. Mondd másképpen! Mi a jelentésük a szövegben? 

 

  háklis:     _________________________________________________ 

  

  extra:       _________________________________________________ 

 

  népszerű: _________________________________________________ 

 6 

 3 



 

5. Igaz vagy hamis? Döntsd el az állításokról! (I/H)  

   

Cornelius Vanderbilt tette népszerűvé a sült krumplit.  

A szakács azt akarta, hogy a villát ne lehessen beleszúrni a sült krumpliba. 

A krumpli héját kidobják a romlott részekkel együtt. 

A krumpli héját nem dobják ki, nitrogéngázt csinálnak belőle. 

Zircen a krumplit zsírban sütik, mert a magyarok így szeretik. 

A chips nem burgonyaporból készül. 

 

6. Miért lesz 4kg burgonyából csak 1kg chips? 

 ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

7. Miért nem tudsz otthon ugyanolyan burgonyaszirmot készíteni, mint amit a boltban 

veszel? Figyelj a szövegre! 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

8. Milyen módszert kellett kidolgozni ahhoz, hogy a chips mindenféle ízű lehessen? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

9. Milyen ízesített változatok fordulnak elő a szövegben? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

10. Javítsd ki a szöveget! Húzd alá azokat a szavakat, amelyek nem ide illenek! 

 

A chips úgy készül, hogy először a burgonyát színük szerint szétválogatják, hogy 

körülbelül egyforma szeletek születhessenek belőlük. Tisztítják és hámozzák, aztán éles 

pengéjű gépek folyékony szeletekre vágják. Eleinte disznózsírban, később pálmaolajban, 

manapság pedig napraforgó olajban sütik készre. 1 kg burgonyasziromhoz 4 kg olajra van 

szükség, mivel a szűrés során szinte az összes nedvesség távozik a burgonyaszeletekből. A 

magból biogázt vagy alkoholt állítanak elő. 
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11. Döntsd el, van-e összefüggés a mondat első és második része között! (I/N) 

 

A chips törékeny eledel, ezért a zacskókat nitrogéngázzal fújják fel. 

 

Eleinte külön nem ízesítették, mert a frissességüket és ropogósságukat így is megőrizték. 

 

Európában azért lett ismert a chips, mert az amerikai katonák idehozták magukkal. 

 

 

 

 

Összes pont:   
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