
Fánk TOTÓ 

Melyik állítás, melyik fánktípusra vonatkozik? 

A helyes válaszokat karikázd be! 

1. A legismertebb farsangi fánkunk, mely nevét a barna fánkon 

körbefutó, a fánk tökéletességét jelző fehér csíkról kapja. 

1 szalagos   2 csöröge  x berliner 

2. Fánkkülönlegességünk, pogácsaszaggatóval szaggatott, 3 méretű 

tésztakorongból készül.  

1 virág    2 rózsa   x egérke 

3. Más elnevezése forgácsfánk, aranyszínű, jellegzetes csavart 

hosszúkás alakú. 

1 csöröge   2 ekler   x churros 

4. Ez a fánkfajta a francia cukrászat egy nagy klasszikusa, könnyű 

tésztája és habos tölteléke teszi igazán ellenállhatatlanná. 

1 képviselő   2 churros  x ekler 

5. Németországra jellemző fánk, sütés után kristálycukorba forgatják, 

különböző krémekkel töltik. 

1 amerikai   2 berliner  x szalagos 

6. Jellegzetessége a fánknak, hogy középen lyukas, legtöbbször cukor 

vagy csokoládémázzal vonják be, színes cukorkákkal díszítik. 

1 amerikai   2 egérke  x berliner 

7. Égetett fánk, előnye, hogy pillanatok alatt elkészíthető, a falatnyi 

fánkok készülhetnek édes és sós változatban is. 

1 virág   2 csöröge  x egérke 
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8. Spanyolok fánkja, jellegzetessége hosszúkás alakja, sütés után 

cukorba forgatják. 

1 egérke   2 churros  x bismarck 

9. Kevert tésztából készülő fánkféle, forró olajba sütjük, speciális 

eszköz segítségével. 

1 csöröge   2 virág   x churros 

10. A fánkfajtára jellemző a hosszúkás forma, amelyet pudinggal 

töltenek meg és csokoládéval vonnak be. 

1 bismarck   2 berliner  x amerikai 

11. Köretként fogyasztjuk általában ezt a fánkot, húsos, mártásos 

ételekhez. 

1 szalagos   2 rózsa   x krumpli 

12. Ritka zalai édesség, vaníliás krémmel töltött cérnametélt gombóc, 

olajban kisütve. 

1 forgács   2 széna  x churros 

13. Égetett fánkféle, leggyakrabban vaníliás krémmel és tejszínhabbal 

töltik. 

1 képviselő   2 rózsa   x egérke 

13+1. Egyszerű és gyorsan elkészíthető fánk, tésztájába tejterméket 

teszünk, ettől lesz különleges és puha. 

1 krumpli   2 széna  x túró 

 

Írd le kedvenc fánkfajtád receptjét (hozzávalók + elkészítés) a lap 

hátoldalára! Hivatkozz a könyvre, amelyből kiírtad! 
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