
Anna ma először megy egyedül Spanyolországban vásárolni, 
emiatt  ideges is egy picit. Attól tart, hogy a halaspultnál nem 
fog eszébe jutni annak a halnak a neve, amit szeretne venni, 

vagy hogy nem tud majd megküzdeni az idős hölgyekkel, 
akik a pénztárnál tolakodnak. Nyugtatásként iszik egy 

kamillateát, aztán pedig bátran nekivág a bevásárlásnak…
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¡Ánimo y mucha suerte!
Bátorság! Sok szerencsét!5
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44 // Capítulo 5

1 //  Indulás előtt összeül Joséval, hogy készítsenek egy 
bevásárlólistát. José azzal kezdi, hogy felírja, Annának miket 
kell megvennie. Anna megpróbálja Joséval együtt jegyzetelni a 
dolgokat, de hamarosan összezavarodik. 

Segítesz neki megjelölni azt a nyolc 
dolgot, amit tényleg fel kell írnia 
a listára?      Track 13

 manzanas 

  naranjas  agua

 cebollas  leche 

 patatas  pescado 

 vino  té  

 café  jamón  

 carne  queso 

 cerveza

 pan  huevos

Meg kell jelölni: naranjas // patatas // jamón // queso // agua // cerveza // café // pan 

alma // narancs // víz // hagyma // tej // krumpli // hal // bor // tea // kávé // 
sonka // hús // sajt // sör // kenyér // tojás
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5. fejezet // 45

1 a // 2 b // 3 a // 4 c 

hús, gyümölcs, tej, víz // narancs hagyma, krumpli, alma //  
hal, garnéla, homár, kagyló // hamburger, sonka, sajt, felvágott

2 // Annának elsőként azt kell eldöntenie, hogy hol akar 
vásárolni. A legfrissebb árut a piacon (mercado) találja, 
a szupermarketben (supermercado) viszont nagyobb a 

választék. Elmehetne azonban a henteshez (carniceria), a 
halashoz (pescaderia) vagy a zöldségeshez (fruteria) is.

Segíts bejelölni, hogy az alábbi 
termékeket melyik boltban tudja 

beszerezni?    

a    supermercado
b    frutería
c    carnicería
d    pescadería

a    pescadería
b    frutería
c    carnicería
d    farmacia

a    pescadería
b    frutería
c    carnicería
d    farmacia

a    pescadería
b    frutería
c    carnicería
d    farmacia

carne, fruta, 
leche, agua

pescado, gambas, 
ostras, mejillones

naranjas, cebollas, 
patatas, manzanas

hamburguesas, jamón, 
queso, fiambre

1 2

3 4
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46 // Capítulo 5

1 d // 2 e // 3 b // 4 c // 5 e // 6 d 

(1) tej, víz, sör, tojás, bor // (2) borjúhús, disznóhús, csirkehús, 
bárányhús, hekk // (3) krumpli, alma, hagyma , paradicsom, répa 

// (4) lazac, szardínia, sajt, tonhal, hekk // (5) narancs, citrom, körte, 
szőlő, brokkoli // (6) csokoládé, keksz, cukorka, mogyoró, rágó

3 // José korábban már mesélt Annának arról, hogy sok spanyol 
család a szabadidejében szívesen látogat el a számos óriási 
bevásárlóközpont (centro comerciales) egyikébe, így aztán 

Anna úgy dönt, hogy ott fog bevásárolni. Elmegy a különböző 
boltokba, és mindenféle termékek után érdeklődik.

De várjunk csak, bekerültek ide olyan 
termékek is, amik nem illenek a többi 

közé. Megtalálod őket?   

1 a     leche b     agua c     cerveza

d     huevos e     vino

2 a     ternera b     lomo c     pollo

d     cordero e     merluza

3 a     patatas b    manzanas c     cebollas

d     tomates e     zanahorias

4 a     salmón b     sardinas c     queso

d     atún e     bacalao

5 a     naranjas b     limones c     peras

d     uvas e     brócoli

6 a     chocolate b     galletas c     golosinas

d     cacahuetes e     chicles
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5. fejezet // 47

pizza Francia

salchicha Estados Unidos

pato de Pekín Argentina

sushi Italia

albóndiga China

hamburguesa Alemania

crepe Japón

asado Suecia

4 //  A sok vásárlás után Anna megéhezik. Szerencsére a 
bevásárlóközpont hatalmas, így nem is tud választani a 
kínálatból. Abban biztos, hogy ma kivételesen nem spanyol 
ételt szeretne enni. Valami másra vágyik, egy másik ország 
specialitására. 

Segítenél neki a döntésben? Kösd össze 
az országokat és a tipikus ételüket!   

1

2

3

4

5

7

6

8

1 d // 2 f // 3 e // 4 g // 5 h // 6 b // 7 a // 8 c

(1) pizza // (2) kolbász // (3) pekingi kacsa // (4) szusi // (5) húsgolyók //  
(6) hamburger// (7) palacsinta (crépes) // (8) marhasteak

(a) Franciaország // (b) USA // (c) Argentína // (d) Olaszország //  
(e) Kína // (f) Németország // (g) Japán // (h) Svédország

a

c

e

g

b

d

f

h
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48 // Capítulo 5

7  Esto cuesta 
un ojo de  
la cara.

6  Me he quedado 
sin blanca y tengo 
que ir al cajero.

3  Tengo el 
importe justo.

4  Pero no  
tengo cambio.

8  La cuenta,  
por favor.

9  Gracias,  
adiós.

5  Son  
cincuenta euros.

8 // 5 // 7 // 1 // 2 // 4 // 3 // 9 // 6

(8) Kérem szépen a számlát! // (5) 50 euró lesz. // (7) De ez iszonyú drága! // 
 (1) Hogyan szeretne fizetni? Készpénzzel vagy kártyával? // (2) Készpénzzel fizetek. 
// (4) De nincs nálam váltópénz. // (3) Van nálam pont annyi. // (9) Köszönöm, viszlát! 

// (6) Elköltöttem az összes pénzem, el kell mennem automatához.

1  ¿Cómo quiere 
pagar, en efectivo 

o con tarjeta?

2  Pago en 
efectivo.

5 //Anna befejezte az étkezést, és 
szeretne hazaindulni. Előtte jön 

azonban a legkellemetlenebb rész, 
amit a spanyolok félig viccesen 
a la dolorosa (a fájdalmas rész) 

névvel illetnek: a számla. Anna hívja 
a pincért, és máris kéri tőle. 

Add meg a mondatok 
helyes sorrendjét! 

Hallgasd meg aztán a 
dialógust!     Track 14
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5. fejezet // 49

Estar hasta en la sopa. elküldi az ördögbe.

Ser del año de la pera. teljesen mindegy

Estar de mala leche. elutasít valakit 

Importar un pimiento. rossz kedve van

Darle calabazas a alguien. állandóan ott van mindenhol

Mandar a alguien  
a freír espárragos. nagyon öreg

6 // Hazaérve Anna elmeséli Josénak az élményeit. José figyelmesen 
hallgatja, és elmondja neki, hogy a spanyolban nagyon sok szófordulat 

létezik élelmiszerekkel kapcsolatban, amiknek teljesen más a 
jelentésük. Említ is néhány példát, Anna pedig elneveti magát, mert a 

szó szerinti fordítások nagyon furcsán hangzanak.

Segítesz neki a tényleges jelentéseket 
megtalálni?      Track 15

1

2

3

4

5

6

a

c

e

b

d

f

1 e // 2 f // 3 d // 4 b // 5 a // 6 c

Szó szerint: (1) még a levesben is benne van // (2) a körte évéből való //  
(3) rossz tejből van // (4) paprikát jelent //  

(5) tököt ad neki // (6) elküldi a spárgasültbe
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