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A Dr. Oetker receptekben mindig az előkészített gyümölcs A Dr. Oetker receptekben mindig az előkészített gyümölcs 
mennyiségét találjuk. Minden gyümölcs rendelkezik azonban mennyiségét találjuk. Minden gyümölcs rendelkezik azonban 
olyan részekkel, melyeket nem kívánunk befőzni. olyan részekkel, melyeket nem kívánunk befőzni. olyan részekkel, melyeket nem kívánunk befőzni. 
Ha szeretné tudni, milyen mennyiséget szükséges vásárolnia Ha szeretné tudni, milyen mennyiséget szükséges vásárolnia Ha szeretné tudni, milyen mennyiséget szükséges vásárolnia 
ahhoz, hogy a receptben megadott mennyiséget megkapjuk, ahhoz, hogy a receptben megadott mennyiséget megkapjuk, ahhoz, hogy a receptben megadott mennyiséget megkapjuk, 
az alábbi táblázat nagy segítségére lesz.az alábbi táblázat nagy segítségére lesz.az alábbi táblázat nagy segítségére lesz.

A táblázat a zöldségek és gyümölcsök átszámításához szük-
séges szorzószámokat tartalmazza. A szorzószámot a recept-
ben megadott mennyiséggel felszorozva megkapjuk a vásárol-
ni szükséges mennyiséget. Pl. 600 g eperhez (1,03 szorzóval 
megszorozva) 620 g gyümölcsöt kell beszereznünk.*

receptben megadott előkészített mennyiség (g-ban) x szorzó = szükséges gyümölcsmennyiségreceptben megadott előkészített mennyiség (g-ban) x szorzó = szükséges gyümölcsmennyiségreceptben megadott előkészített mennyiség (g-ban) x szorzó = szükséges gyümölcsmennyiségreceptben megadott előkészített mennyiség (g-ban) x szorzó = szükséges gyümölcsmennyiségreceptben megadott előkészített mennyiség (g-ban) x szorzó = szükséges gyümölcsmennyiségreceptben megadott előkészített mennyiség (g-ban) x szorzó = szükséges gyümölcsmennyiség

ZöldségekZöldségek                                                                                                                  SzorzóSzorzóSzorzó

Cukkíni                                    Cukkíni                                    Cukkíni                                    Cukkíni                                    1,18                  1,18                  1,18                  
Hagyma                                    Hagyma                                    Hagyma                                    Hagyma                                    1,09                  1,09                  
Karalábé                                    Karalábé                                    1,54                  1,54                  
Padlizsán                                    Padlizsán                                    Padlizsán                                    1,22                  1,22                  
Paprika                                    Paprika                                    Paprika                                    1,19                  1,19                  
Paradicsom                  Paradicsom                  1,10                  1,10                  
Sárgarépa                                    Sárgarépa                                    Sárgarépa                                    1,22                  1,22                  
Sütőtök                                    Sütőtök                                    Sütőtök                                    1,431,43

* A táblázatban szereplő szorzók a legelterjedtebb gyümölcsök átlagos értékeit vették fi gyelembe. Az egyes esetek eltérhetnek * A táblázatban szereplő szorzók a legelterjedtebb gyümölcsök átlagos értékeit vették fi gyelembe. Az egyes esetek eltérhetnek * A táblázatban szereplő szorzók a legelterjedtebb gyümölcsök átlagos értékeit vették fi gyelembe. Az egyes esetek eltérhetnek * A táblázatban szereplő szorzók a legelterjedtebb gyümölcsök átlagos értékeit vették fi gyelembe. Az egyes esetek eltérhetnek * A táblázatban szereplő szorzók a legelterjedtebb gyümölcsök átlagos értékeit vették fi gyelembe. Az egyes esetek eltérhetnek * A táblázatban szereplő szorzók a legelterjedtebb gyümölcsök átlagos értékeit vették fi gyelembe. Az egyes esetek eltérhetnek 
a gyümölcs fajtájától függően.a gyümölcs fajtájától függően.

Milyen mennyiséget vásároljunk?

TIPPEK:
• Ha nagyobb mennyiségű lekvár befőzésére vál-Ha nagyobb mennyiségű lekvár befőzésére vál-Ha nagyobb mennyiségű lekvár befőzésére vál-Ha nagyobb mennyiségű lekvár befőzésére vál-Ha nagyobb mennyiségű lekvár befőzésére vál-Ha nagyobb mennyiségű lekvár befőzésére vál-
lalkozunk, a megtisztított gyümölcsöt citromsavas lalkozunk, a megtisztított gyümölcsöt citromsavas lalkozunk, a megtisztított gyümölcsöt citromsavas lalkozunk, a megtisztított gyümölcsöt citromsavas lalkozunk, a megtisztított gyümölcsöt citromsavas lalkozunk, a megtisztított gyümölcsöt citromsavas 
vízbe tegyük a lekvár főzéséig, így a gyümölcs vízbe tegyük a lekvár főzéséig, így a gyümölcs vízbe tegyük a lekvár főzéséig, így a gyümölcs vízbe tegyük a lekvár főzéséig, így a gyümölcs vízbe tegyük a lekvár főzéséig, így a gyümölcs 
élénk színe megmarad, a levegőn nem barnul meg.élénk színe megmarad, a levegőn nem barnul meg.élénk színe megmarad, a levegőn nem barnul meg.élénk színe megmarad, a levegőn nem barnul meg.

• Soha ne főzzünk be egyszerre nagyobb mennyi-Soha ne főzzünk be egyszerre nagyobb mennyi-Soha ne főzzünk be egyszerre nagyobb mennyi-Soha ne főzzünk be egyszerre nagyobb mennyi-
séget (a csomagoláson található utasítás szerint séget (a csomagoláson található utasítás szerint séget (a csomagoláson található utasítás szerint séget (a csomagoláson található utasítás szerint séget (a csomagoláson található utasítás szerint 
maximum dupla adagot készítsünk). A nagyobb maximum dupla adagot készítsünk). A nagyobb maximum dupla adagot készítsünk). A nagyobb maximum dupla adagot készítsünk). A nagyobb maximum dupla adagot készítsünk). A nagyobb 
mennyiségnél megnövekszik a főzési idő, kevésbémennyiségnél megnövekszik a főzési idő, kevésbémennyiségnél megnövekszik a főzési idő, kevésbémennyiségnél megnövekszik a főzési idő, kevésbémennyiségnél megnövekszik a főzési idő, kevésbé
jól tudjuk a gyümölcsöket átfőzni, elvesznek a vita-jól tudjuk a gyümölcsöket átfőzni, elvesznek a vita-jól tudjuk a gyümölcsöket átfőzni, elvesznek a vita-jól tudjuk a gyümölcsöket átfőzni, elvesznek a vita-jól tudjuk a gyümölcsöket átfőzni, elvesznek a vita-jól tudjuk a gyümölcsöket átfőzni, elvesznek a vita-
minok, és a dzsem színe és állaga sem lesz megfelelő.minok, és a dzsem színe és állaga sem lesz megfelelő.minok, és a dzsem színe és állaga sem lesz megfelelő.minok, és a dzsem színe és állaga sem lesz megfelelő.minok, és a dzsem színe és állaga sem lesz megfelelő.minok, és a dzsem színe és állaga sem lesz megfelelő.

Gyümölcsök                                   Gyümölcsök                                   Gyümölcsök                                   SzorzóSzorzó

Alma                                     1,09                  Alma                                     1,09                  Alma                                     1,09                  Alma                                     1,09                  
Ananász                                     1,92                  Ananász                                     1,92                  Ananász                                     1,92                  
Banán                                     1,43                  Banán                                     1,43                  Banán                                     1,43                  
Bodzabogyó              Bodzabogyó              Bodzabogyó                          1,43                  1,43                  
Citrom                             Citrom                                    1,56                  
Cseresznye                  Cseresznye                  Cseresznye                  1,14                  1,14                  
Egres                                    Egres                                    Egres                                    1,02                  1,02                  
Eper                                    Eper                                    Eper                                    1,03                  1,03                  
Grépfrút                                    Grépfrút                                    Grépfrút                                    Grépfrút                                    1,52                  1,52                  
Kivi                                    Kivi                                    Kivi                                    Kivi                                    1,11                  1,11                  
Körte                                    Körte                                    Körte                                    1,08                  1,08                  
Málna                                    Málna                                    Málna                                    1,04                  
Mangó                                    Mangó                                    Mangó                                    Mangó                                    1,45                  1,45                  1,45                  
Meggy                                    Meggy                                    Meggy                                    1,12                  1,12                  1,12                  
Narancs                                    Narancs                                    Narancs                                    1,39                  1,39                  
Nektarin                                    Nektarin                                    Nektarin                                    Nektarin                                    1,09                  1,09                  
Őszibarack                                    Őszibarack                                    Őszibarack                                    1,09                  1,09                  1,09                  
Papaya                                    Papaya                                    Papaya                                    1,39                  1,39                  
Rebarbara                  Rebarbara                  Rebarbara                                                                              1,28                  1,28                  1,28                  
Ribizli                                    Ribizli                                    Ribizli                                    1,02                  1,02                  1,02                  
Sárgabarack                  Sárgabarack                  Sárgabarack                  Sárgabarack                  Sárgabarack                  1,1                   1,1                   1,1                   1,1                     
Szilva                                    Szilva                                    Szilva                                    Szilva                                    Szilva                                    1,06                  1,06                  1,06                  
Zöldcitrom                                     Zöldcitrom                                     Zöldcitrom                                     Zöldcitrom                                     Zöldcitrom                                     1,3


