
IskolaGomba 
program

FELADATOK



Mi látható 
a képen?



Szerintetek mi a 
különbség 
köztük?



Csak a MÉRETE! 
Mindhárom barna 
csiperkegomba, csak 
más-más méret.

Portobello
8-11 cm

Normál
4-6 cm

Bébi 
2-3 cm



Ilyen gyorsan nő a 
csiperkegomba!

Csiperkegomba 
https://youtu.be/mNAeZPjcegQ

https://youtu.be/mNAeZPjcegQ


Nézzük meg, 
hogyan terem a 

gomba?



MTVA Mesterember
https://youtu.be/eN0EMFjz9u0

https://youtu.be/eN0EMFjz9u0
https://youtu.be/eN0EMFjz9u0


Milyen gombás 
ételeket ismertek?



TIPP!



Tudtátok, hogy a 
gombát nem szabad 
meghámozni?

Mivel a kalap külső 1-2 mm-ében 
koncentrálódnak az értékes tápanyagok 

(vitaminok, ásványi anyagok), így a 
gombát ne hámozzuk, csak folyó víz alatt 

öblítsük le!



Hogyan tároljuk a 
gombát?

Mindig hűtőszekrényben
2-8 °C között. 
Ha tálcás a gomba: a tálcák speciális fóliája segít 
frissen tartani a gombát, ezért ezt az első 
felhasználásig tartsuk rajta. 
Ha kimért: tegyük át.



Mit tudtunk meg 
a gombákról! 



1. A gomba óránként 1 mm-t nő.
2. A termesztett csiperkegomba takarófölddel 
borított komposzton nő. 
3. A termesztett csiperkegomba fejlődéséhez 
szükség van fényre.
4. A termesztett laskagomba szalmablokkon 
terem. 
5. A Portobello gomba a barna gomba nagy,  
nyílott kalapú változata. 
6. A világon legnagyobb mennyiségben 
termesztett gomba a fehér csiperkegomba.
7. A gombák növények.

Igaz vagy hamis?



Kösd össze! 
Hol terem, hogy néz ki? 
Fehér csiperkegomba
Laskagomba
Rókagomba
Barna csiperkegomba
Shiitake
Portobello
Vargánya
Ördögszekér laskagomba

TERMESZTETT

VADON TERMŐ



1.  A gombák 
spórával / tojással / maggal - szaporodnak.

2. A gombának 
lába / szára / tönkje - van.

3. A spórák a 
tönkben / kalapban / gyökérben találhatóak.

4. A csiperkegomba komposzt nem tartalmaz 
szalmát / vizet / homokot.

5. A laskagomba 
szalmablokkon / a sivatagban / a vízben terem.

6. A termesztett gombát 
nem szabad / szabad - meghámozni. 

7. A friss termesztett gomba 
csak ősszel / inkább tavasszal / az év minden 
napján elérhető.

Melyik a helyes válasz?



Játsszunk! 
Ez a gomba, de megnőtt! 
Hordom majd, mint esernyőt! 
Künn az esőn nem ázok, 
gombám alá beállok. 
Vígan nézem az esőt, 
hordok gomba-esernyőt!

Gomba néni, Gomba bácsi 
tegnap után másodszor is, 
kézen fogva, erdő szélen 
vásárolni mentek szépen. 
Fehér fűző, barna kalap, 
rojtos gallér most a divat. 
Ilyet akar Gomba néni, 
ezért mennek boltot nézni.


