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Mellékletek 

1. melléklet 
 
Útmutatók árusoknak (külön lapokra másold be a különféle szerepeket, és mindegyik elé 
illeszd be a vastag betűs bevezetőt) 
 

Ma piacnap van, és az általad előállított terményt árulod. Az alábbi instrukciók alapján dolgozd ki 
a szerepedet, valamint írd le a terményed eredetét, megtermelésének módszerét, küllemét, 
csomagolását és árát (az árat ötszáz forintra kerekítsd, tehát legyen 500, 1000, 1500, 2000 Ft stb.). 
Az alábbi forgatókönyv alapján készülj fel, hogy a terményedet minél jobban be tudd mutatni a 
potenciális vásárlóknak. A cél az, hogy megfelelően tájékoztasd a vevőket a terményed 
minőségéről, összetevőiről, előállításának módjáról stb., és minél többet adj el belőle. 
  
1. Te és a családod ismert méhészek vagytok a régióban. Kevés kaptáratok van, és így kevés mézet 
termeltek, ám gondosan odafigyeltek az előállításra. Igyekeztek megóvni a méheiteket a 
környezetszennyezéstől, hogy tiszta, bio minőségi mézet tudjatok előállítani. Körültekintően 
választod meg a kaptárak helyét a méhek legeléséhez, korszerű méhészeti eszközöket használsz, 
gondot fordítasz a méhek egészségére, megóvod őket a kártevőktől és betegségektől, és nem adsz 
nekik a méhekre és méhészre egyaránt veszélyes gyógyszereket. A kaptárakat erdőkbe, nemzeti 
parkokba, természetvédelmi területekre helyezed ki, távol a mezőgazdasági területektől, nehogy 
szennyezőanyagokkal (rovarirtó szerekkel) kerüljenek kapcsolatba. Mivel rendelkezel bio 
tanúsítvánnyal, a végterméked szigorú laboratóriumi ellenőrzéseken esik át, ami bizonyítja, hogy a 
mézed nem tartalmaz szermaradékot, antibiotikumot és egyéb káros anyagot. 
 
2. Te és a családod kiskereskedők vagytok, és elárusító helyet béreltek a városi piacon, ahol tízéves 
bérleti jogot szereztél a standra. Mindennap, hajnali 5 órakor két furgonnal elmentek a külvárosi ipari 
zónában fekvő nagybani piacra. Ott igen méltányos, nagykereskedelmi áron különböző országokból – 
Lengyelországból, Romániából, Spanyolországból, Olaszországból stb. – behozott zöldséget és 
gyümölcsöt vásárolsz. Az így megvett árut a nagykerár kétszereséért teszed ki a piacon, hasonló áron, 
mint a piac többi viszonteladója. A zöldség-gyümölcsöt nejlonzacskóban adod el a vásárlóknak. 
 
3. Neked és a családodnak van egy kis gazdaságotok, ahol friss, szezonális zöldségeket termeltek 
viszonylag kis földterületen. A család a különböző zöldségvetőmagokat 50 éve őrzi és gyűjti, és 
próbáljátok megőrizni a területre jellemző régi vetőmagfajtákat. Habár nem rendelkeztek bio 
tanúsítvánnyal, a termesztésben nem használtok vegyszereket, a növénykártevők és kórokozók ellen 
természetes módon védekeztek (pl. csalán- és nadálytőteával, szomszédos növények tudatos 
ültetésével), komposztáltok és házilag állítotok elő trágyát. 

 
4. Neked és a családodnak van egy kis tejgazdaságotok, amely különféle friss tejtermékeket állít elő. 
A gazdaságban a tehenek szabadon legelnek, minőségi tápot kapnak, amiben nincs antibiotikum vagy 
bármilyen más káros anyag, így minőségi tejet adnak. Üvegpalackokban árusítod a tejet (a helyi 
vásárlóid minden egyes alkalommal visszahozzák őket). A kemény sajtokat különleges, méhviasszal 
bevont, biopamutból készült kendőkben tartod. 

 
5. Te és a családod hússal foglalkoztok. A városi piacon, a húsos pavilonban béreltek egy standot, 
ahol viszonteladóként árusítjátok a nagybani piacon vett húst. Mindennap, hajnali 5 órakor a család 
két furgonnal elmegy a külvárosi ipari zónában fekvő nagybani piacra. Ott igen méltányos, 
nagykereskedelmi áron különböző országokból – Lengyelországból, Romániából, Spanyolországból, 
Olaszországból stb. – behozott húst vásároltok. Az így megvett árut a nagykerár kétszereséért teszed 
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ki a piacon, hasonló áron, mint a piac többi viszonteladója. A húst nejlonzacskóban adod el a 
vásárlóknak. 

 
6. Te és az üzlettársad érdekes vegetáriánus (tehát hús- és állati termékmentes) ételeket készítetek, 
többek közt tofut, szejtánt, csírákat, fűszeres hummuszt. A tofut, más néven „szójasajtot”, a 
szójababban található fehérje megszilárdításával állítják elő. Ez igen egészséges étel, ami könnyen 
emészthető, nagy a vitamin- és ásványianyag-tartalma, és nincs benne koleszterin. A szejtán 
fehérjében gazdag, teljes értékű gabonaétel. Búzagluténból áll, és szinte teljesen helyettesíthető vele 
a hús. A szejtán számos ételben felhasználható, ugyanúgy, ahogy a hús. A kínai konyhából ered, 
Nyugaton főleg a makrobiotikus és vegetáriánus konyha kedvelt alapanyaga. A hummusz egy 
pástétom, a Közel-Kelet leghíresebb étele. Eredetileg a libanoni konyhából származik, de ma már az 
arab világban mindenütt megtaláljuk, s nálunk is egyre népszerűbb. Fő hozzávalói: csicseriborsó, 
olívaolaj, fokhagyma, citrom, valamint tahini, azaz szezámmagkrém. Termékeitek nagyon ízletesek és 
olyanok is fogyaszthatják őket, akiknek valamilyen egészségügyi probléma miatt csak könnyen 
emészthető ételeket szabad enniük. 
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2. melléklet 
 
Útmutatók a vevőknek (külön lapokra másold be a különféle szerepeket, és mindegyik elé 
illeszd be a vastag betűs bevezetőt) 
 

A piacra készülsz bevásárolni. Az alábbi forgatókönyv alapján, dolgozd ki a szerepedet, majd 
készíts bevásárlólistát a szerepedhez tartozó étkezési szokásoknak megfelelően. Kérdezd ki az 
árusokat azokról a termékeikről, amelyek szerepelnek a listádon: honnan származik, hogyan 
termelték meg vagy állították elő, milyen összetevőkből áll stb. Összesen 6000 forintot költhetsz 
ma élelmiszerre. 
 
1. Fiatal szülők vagytok, hat hónapos babával, aki épp most kezdett el szilárd ételeket enni 
(gyümölcsöt és zöldséget); nagyon ügyeltek rá, hogy mivel etetitek a kisgyereketeket. 
 
2. Rossz egészségi állapotú nagyszülők vagytok, könnyen emészthető, minőségi ételekre van 
szükségetek és a mediterrán konyhát kedvelitek. 
 
3. Vegán vagy, semmilyen állati eredetű ételt nem fogyasztasz. Így a húson kívül tiltólistán van még a 
tojás, a tej és tejtermékek, a méz, valamint minden étel, ami állati eredetű összetevőt tartalmaz, akár 
csak nyomokban is. Vegánként gyapjúból vagy bőrből készült ruhát, cipőt sem viselsz. Mint a legtöbb 
vegán, te is állatvédő vagy, természetesen az ésszerűség határain belül. 
 
4. Vegetáriánus vagy, nem eszel húst. Szereted tudni, hogy mit veszel: honnan származik a termék, 
honnan szerezték be, ki gyártotta, milyen hozzávalókból, és így tovább. 
 
5. Ifjú ökológus vagy, aki valóban odafigyel a környezetvédelemre, különösen az élelmiszerek 
környezetre gyakorolt hatására, az élelmiszer-termeléstől a csomagoláson át az élelmiszer-pazarlásig. 
 
6. Egy TV-stáb tagjai vagytok, akik riportot készítenek egy országos tévécsatorna mezőgazdasági 
műsora részére. 
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3. melléklet 
 
Bankjegyek a vásárlóknak 
A vásárlók közül minden diáknak/csapatnak 6000 forintja van (nyomtasson minden csoport számára 
bankjegyeket). 
 
 
 

      
 

      
 

   
 

   
                           
 


