
Készítette: Durst Péter  www.lepesenkent.hu 

Fénymásolható 

Az étkezés szabályai Magyarországon 
 
1. Amikor az asztalnál ülünk, 
A. a könyökünk szorosan az oldalunk mellett van.  
B. a könyökünket nyugodtan feltehetjük az asztalra.  
C. nem tesszük a kezünket az asztalra. 
D. az asztal alatt nyugodtan levehetjük a cipőnket. 
 
2. Ha csak jobb kézzel eszünk, 
A. a bal kezünket az ölünkbe tesszük. 
B. a bal kezünkkel integetünk. 
C. a bal kezünk is az asztalon van. 
D. a bal kezünket zsebre tesszük. 
 
3. Amikor befejeztük az étkezést,  
A. a tányért eltoljuk magunktól. 
B. a tányérokat összeszedjük, hogy ezzel segítsünk a pincérnek.  
C. nem nyúlunk a tányérhoz, majd a pincér elviszi. 
D. hangosan szólunk a pincérnek, hogy jöhet a tányérokért.  
 
4. Amikor befejeztük az étkezést,  
A. a kést és a villát egymáson keresztbe fektetjük. 
B. a kést és a villát párhuzamosan, nyelükkel a tányér jobb oldalán hagyjuk.  
C. a kést és a villát a tányér mellé tesszük. 
D. a kést és a villát a tányér alá tesszük. 
 
5. Ha elkezdtük használni az evőeszközöket, akkor 
A. azokat az abroszra már nem tesszük vissza, csak a tányérra. 
B. azokat mindig felfelé tartva kell fogni. 
C. azokat a tányér mellé kell tenni, amikor éppen nincs rájuk szükség. 
D. nem tehetjük le azokat az étkezés végéig. 
 
6. Kanállal  
A. esszük a rántott húst, ha saláta is van hozzá.  
B. esszük a levest, de a levesben lévő zöldségeket késsel és villával daraboljuk szét. 
C. szabad finoman ütögetni a mellettünk ülő kezét. 
D. esszük a levest, és a levesben lévő zöldségeket is kanállal daraboljuk szét. 
 
7. Amikor levest eszünk, és már csak kevés van a tányér alján, 
A. akkor felemeljük a tányért, és kiisszuk a levest.  
B. akkor sem szabad a tányért felemelni vagy megdönteni. 
C. akkor azt késsel és villával kell megenni. 
D. akkor beleöntünk egy pohár vizet.  
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8. A húst  
A. nyugodtan meg lehet fogni kézzel is. 
B. nem illik előre kis darabokra felvágni, és utána pedig a kést letéve csak villával enni.  
C. kanállal is lehet enni. 
D. először felvágjuk kis darabokra késsel és villával, de utána már letehetjük a kést, és elég a 
villát használni. 
 
9. A szalvéta  
A. az étkezés végén összehajtva az asztalon marad.  
B. arra való, hogy megtöröljük a szánkat, de szükség esetén a nem kívánt ételdarabot is ebbe 
lehet tenni.  
C. az étkezés végén összehajtva a széken marad. 
D. inkább dísznek van, nem töröljük bele a szánkat.  
 
10. Azért nehéz szépen enni a levest, mert 
A. a leves is csúnya. 
B. nem szabad nagyon a tányér fölé hajolni, hanem a kanalat kell a szánkhoz emelni. 
C. a szánkhoz kell emelni a tányért, de a tányér nagyon forró. 
D. villával kell enni, és az nehéz.  
 
11. Szigorúan tilos 
A. a kést lenyalni. 
B. a szalvétát szétteríteni az ölünkben. 
C. inni étkezés közben. 
D. a pincérre ránézni. 
 
12. Az édességekhez használt evőeszközök 
A. ritkák, mert az édességet kézzel esszük általában.  
B. nagyobbak, mint a többi. 
C. fából készülnek.  
D. kisebbek, és gyakran a tányér fölé helyezik őket. 
 
13. Ha több evőeszközt is tesznek a tányér mellé, 
A. akkor a legcélszerűbb mindent kézzel enni.  
B. akkkor ki kell választani az egyiket, és csak azt szabad használni.  
C. akkor egyszerű kitalálni, milyen sorrendben kell használni őket: kívülről befelé kell haladni.  
D. akkor ott valami tévedés van.  
 
14. Nem illik  
A. étkezés közben beszélgetni. 
B. a kenyeret kézbe venni és egy-egy darabot letörni belőle.  
C. szürcsölni és csámcsogni, igyekezzünk minél hangtalanabbul enni.  
D. ebéd előtt jó étvágyat kívánni. 
 
 
 
 


