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1. Tantervi követelmények 
 
1.1. A tanítási óra oktatási céljai: 

 
- India adottságainak megismerésé  
- Mezőgazdasága, a „zöld forradalom”, mezőgazdaság és éghajlat kapcsolata 
- Az „indiai Szilícium-völgy” megismerése  
- Az indiai ipar  
- Vallások, nyelvek  
- India történelme, és ennek összefüggése mai helyzetével 
- Érdekességek, szokások 

 
1.2. A tanítási óra képzési, fejlesztési céljai: 
 

- Anyanyelvi kommunikáció fejlesztése, csoportok előadásain keresztül 
- térbeli tájékozódás fejlesztése, atlasz és falitérkép segítségével 
- lényegkiemelés gyakorlása, kiadott kérdések álapján.  

 
1.3. A tanítási óra nevelési céljai: 

 
- érdeklődés felkeltése, érdekesség szokások bemutatásán keresztül   
- közösségi életre nevelés, csoportmunkában való együttműködés által  
- Más kultúrák iránti érdeklődés felkeltése  
- fegyelmezett csoportokban való munka végzés  
 

 
1.4. Oktatási követelmények: 

 
a. Fogalmak:  

- új fogalmak: szoftvergyártás, szilícium völgy, high-tech szektor, kommunikációs és 
szolgáltató szektor, gyapot, juta, basmati rizs, glikémiás index, hindi nyelv, Kasztrendszer, 
szikhizmus, muszlim, Krisna, Ájurvéda, Új-Delhi, Mumbai, Cherrapunji, Bangalore, Kalkutta, 
Hindusztáni-félsziget, Nyugati-Ghatok, Brahmaputra, Damodar folyó, szövetségi köztársaság 

       - megerősítendő fogalmak: népsűrűsség, kemikália, gépesítés,	gyarmat,	textilipar, hinduizmus, 
muszlim, kereszténység, GDP trópusi monszun, szárazföldi kőzetlemez, Indiai-óceán, Dekkán 
fennsík, Hinduizmus, Indus, Gangesz, Himalája, Arab-tenger, Bengáli-öböl,  

         

 
 
 
 
 
 



 

  

b. Folyamatok:  
        - új folyamatok: Túlnépesedés, éhezés 
        - megerősítendő folyamatok: két kőzetlemez ütközése, Himalája felgyürködése, fejlett 
mezőgazdaság-nagyobb terméshozam.   
 
c. Összefüggések:  
        - új összefüggések: Túlnépesedés- éhezés, gyarmati sors mai kor, 
        - megerősítendő összefüggések: éghajlat-mezőgazdaság, rizs-tea 
 
d. Megfigyelések, vizsgálatok, kísérletek: 

- Megfigyelések a képek segítségével 
 

e. Fejlesztendő készségek, kompetenciaterületek: 
- anyanyelvi kompetenciák 
- szövegértési kompetenciák 
- szociális kompetenciák  
- közösségi életre nevelés  

 

 

f. Főbb tanulói tevékenységek:  
- csoportos munka végzés  
- rögzítés 
- kommunikáció 
- térképes munka 

 

   
2. Szemléltető és munkaeszközök 

 
- Digitális tábla, 
- Falitérkép 
- Atlasz 
- Szöveg 
 

 
3. Felhasznált irodalom 
 

- Atlasz  
- JÓNÁS I. – KOVÁCS L. – MÉSZÁROS R. – VÍZVÁRI A. (2014): Földrajz 7., Mozaik 

Kiadó, Szeged 
- Sulinet.hu 

 
 
4. Mellékletek jegyzéke 

 



Az óra felépítése 
 

Idő Az óra menete Didaktikai 
mozzanat Módszer Munkaforma Eszköz 

1’ Adminisztráció  
 

   
 

4’ Ismétlés az előző óráról tanultakról  
- Melyik hegységrendszerre épültek a 

Japán szigetek.  
- Mekkora Japán lakossága?  
- Milyen volt 2-3 száz éve Japán 

gazdasága? 
- Milyen manapság? 
- Miért alakult ki ez? 
- Mely tényezők segítetek Japánnak, 

hogy gazdaságilag fellendüljön? 
- Milyen más megnevezést tudunk? 

Rögzítés 
ellenőrzés  

Kérdések Frontális  

Új téma bevezetése   
10’ Téma bevezetése 

- Kép elemzés 
- Érdekeségek Indiáról 

Motiváció kép elemzés frontális Képek, 
kivetítő 

Új téma feldolgozása  
20’ Csoportmunka 

- Minden csoport kap egy szövegváz 
részletett, néhány segítő kérdéssel. A 
cél, hogy dolgozzák fel, 10 perc 
alatt, és emeljék ki a lényeget.  

1. . csoport  
i. témája: India népessége és határai  
ii. kérdései:  

a. Mennyien élnek Indiában? 
b. Hogyan oszlik meg a népesség? 

Szerinted hol élnek a 
legtöbben? 

c. Milyen hivatalos nyelvek 
vannak Indiában? 

d. Mi az egyik legnagyobb 
probléma Indiában? 

e. Mutassátok meg a térképen 
India fővárosát, és a határait! 

f. Hogyan és mikor jöhetett létre a 
Hindusztáni félsziget? 

2. csoport  
i.  témája: Éghajlat/monszun  

Kérdések:  

a. Melyik nép hajósai írták le először a 
monszun éghajlatot? 

b. India milyen monszun vidékre esik? 
Hány és milyen évszakok vannak? 

c. Miről híres Cherrapunji?  

d. Miben más a félsziget belső 
részeinek az időjárása, mint a 
külsőn?  

e. Honnan erednek a bővízű folyók?  

új 
ismeretanyag 
szerzése, 
 

lényegkiemelés,  
szövegértés,  
kérdések 
megválaszolása  

csoportmunka Szöveg. 



f. Mutassátok meg a 2 legnagyobb 
Indiai folyót! 

3. Csoport  
Témája: Vallás 

Kérdések: 

a. Melyik vallások a legelterjedtebbek 
Indiában? 

b. A világ hányadik legnagyobb 
muszlim közössége él itt? 

c. Melyik, és miért a szent állatuk?  
d. Milyen rendszer él Indiában? 
e. Mi mondható el India vallásáról? 
f. Gondoljatok, bele mi lehet ennek a 

következménye?  

 

4. Csoport  
Ipar  

Kérdések: 

a. Melyik iparágban kiemelkedő 
India? Mi a beceneve ennek?  

b. Miben gazdag az ország? 
c. Miben szorul behozatalra?  
d. Mi az oka annak, hogy ilyen 

ásványi vagyonon csücsül az 
ország, és mégis elmaradott?  

e. Melyik országot mintáját követi 
India?  
 

5. Csoport  
Témája: Mezőgazdaság/Éhezés  
 

Kérdések 
a. Miért játszik fontos szerepet a 

mezőgazdaság?  
b. Hogy változott 2017-2018 év első 

időszakában a mezőgazdaság? 
c. A vidéki gazdaságnak mennyire 

fontos a mezőgazdaság? 
d. Szárazabb vidékeken, hogyan oldják 

meg az öntözést? 
e. Milyen terméseket ismersz?  
f. Mit próbál tenni az állam az éhínség 

megelőzése ellen? 
 
 

6. Csoport  
Témája: Fűszerek, konyha 
érdekességek 
 

Kérdések 



a. Mit jelenthet az a mondás, hogy 
„Borsos ára van”? 

b. Melyik rizs a rizsek királya? 
c. Miről volt híres India már a 

középkorban is? 
d. Mondj néhány Indiai fűszert? 
e. Mondj pár felfedezőt, aki az Indiába 

tartó utat próbálta megkeresni! 

36’ Minden csoport röviden tömören előadja az 
általa kapott szöveget 6*2,5 ~15 perc 

- Elvárás PPt megy a szöveg mellet az 
írás, mindenki dolgozzon, 1 ember a 
térkép mellet a többi a tábla másik 
oldalán, és mindenki válaszoljon a 
kérdésekre.  

- lényegkiemelés, nem a szöveget kell 
egy az egyben visszamondani, 
hanem egy összefoglaló 
lényegkiemelő részletet a segítő 
kérdések alapján,   

 
-  Olvassátok el a szöveget, majd 

válasszatok,4 db szószólót, aki 
összefoglalja a szöveg lényegét a 
többieknek. és 1 db térképész 
embert, aki a szövegben található 
helységeket, fogalmakat meg tudja 
mutatni a térképen. Tipp: Először a 
kérdéseket olvassátok el, mert az 
segít a téma összefoglalásában. 

 

rögzítés, 
ellenőrzés  

előadás csoportmunka kivetítő 

38’ Értékelés 
- Csoportok munkájának értékelés  

 

értékelés  Frontális  

43’ Indiai fűszerek megtekintése  Rögzítés Fűszerek 
vizsgálata  

Frontális Fűszerek 

45 Összefoglalás 
Kérdések 

1. Mennyien élnek Indiában? 
2. A világ hányadik legnagyobb 

lakossága 
3. Mi a legnagyobb problémája 

Indiának 
4. Miért más India 

mezőgazdasága, mint Japáné, 
vagy Kínáé? 

5. Mire épül India ipara?  
6. Melyik a szent állatuk? 
7. Melyik vallásra jellemző? 
8. Melyik a legtöbbet fogyasztott 

étel Indiában? 

Ellenőrzés 
Rögzítés,   

Kérdések Frontális  

45’ Házi feladat  
- Könyv 90-92 old 

+ a táblázat folytatása  

    

45’ Elköszönés.      
 
 

  



Mellékletek 

Képek:  

 

Forrás: http://www.erdekesvilag.hu/fenyvisszaverove-teszik-a-kobor-marhak-szarvat-indiaban/ 

 

Forrás: 
http://www.kihagy6atlan.hu/temak/epiteszeticsoda/tajmahalkonnycseppazorokkevalosagarcantagore/ 



 

Forrás: http://www.indianembassy.hu/?p=11036 

 

 

 

 

 

  



India népesége és határai  
Olvassátok el a szöveget, majd válasszatok,4 db szószólót, aki összefoglalja a szöveg lényegét a 
többieknek. és 1 db térképész embert, aki a szövegben található helységeket, fogalmakat meg tudja 
mutatni a térképen. Tipp: Először a kérdéseket olvassátok el, mert az segít a téma 
összefoglalásában.  

India területe 3 287 590 km2 (7.) és ezen a területen 1,324 milliárd fő (2.). De ez a népesség nem 
egyenletesen helyezkedik el az ország területén. Államformája szövetségi köztársaság. Hivatalos 
nyelve angol, hindi de még 14 nyelvet ismer el a alkotmány, Gazdasági és kulturális élete 
elmaradott. Az országban probléma a nagyszámú lakosság élelemmel való ellátása. Az éhezés 
ellenére évente 18 millióval többen élnek az országban.  

India több irányból természetes határokkal körülvett ország, hiszen vagy hegyláncok, vagy a 
tengerpart jelenti a határvonalat. Az ország a Hindusztáni-félszigeten fekszik, északon, északkeleten 
a Himalája láncai határolják. Hosszú tengerparttal rendelkezik, dél felől az Indiai-óceán, nyugatról 
az Arab-tenger, keletről pedig a Bengáli-öböl határolja. Szomszédjai Pakisztán, Kína, Nepál, 
Bhutan, Banglades és Myanmar (a volt Burma). 

India vitás határai 

A gyarmati időszak végén a britek vallási alapon osztották fel a hozzájuk tartozó területeket – így 
jött létre a hindu többségű India és a muszlim többség Pakisztán. Az északnyugaton fekvő, muszlim 
többségű Kasmír tartomány sorsában azonban a mai napig nem tudtak az érintettek egyezségre 
jutni, ráadásul Pakisztán és India mellett a Tibetet megszálló Kína is igényt tartana a terület egy 
részére. A kasmíri probléma mellett India északkelti területei is vitatottak. A nagyrészt az Asszami-
Himalája területén található Arunachal Pradesh indiai állam jelentős részét Kína magának követeli, 
és nem tekinti elfogadhatónak a Himalája főgerincén húzódó kínai-indiai határt. 

India földjének kialakulása 

A Hindusztáni félsziget a Dekkán és az Eurázsiai lemez ütközésével alakult ki. Ennek során a két 
kőzetlemez közötti óceán üledékei felgyűrődtek, és létrejött a félszigetet északról övező Himalája. 
A félsziget magját adó ősmasszívum, azaz a Dekkán ma is észak felé halad, így a hegység továbbra 
is emelkedik, és időnként pusztító földrengések törnek ki. 

Forrás: http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/regionalis-foldrajz/india-
tajai/bevezeto 

 

Kérdések: 

a. Mennyien élnek Indiában? 
b. Hogyan oszlik meg a népesség? Szerinted hol élnek a legtöbben? 
c. Milyen hivatalos nyelvek vannak Indiában? 
d. Mi az egyik legnagyobb probléma Indiában? 
e. Mutassátok meg a térképen India fővárosát, és a határait! 
f. Hogyan és mikor jöhetett létre a Hindusztáni félsziget? 

  



Éghajlat/Monszun  
Olvassátok el a szöveget, majd válasszatok,4 db szószólót, aki összefoglalja a szöveg lényegét a 
többieknek. és 1 db térképész embert, aki a szövegben található helységeket, fogalmakat meg tudja 
mutatni a térképen. Tipp: Először a kérdéseket olvassátok el, mert az segít a téma 
összefoglalásában.  

A monszun szó az arab évszak szóból (mausin) származik, ami nem véletlen, ugyanis az Indiai 
óceánon is gyakran hajózó arabok írták le először a jelenséget. India éghajlatát a szubtrópusi 
monszun határozza meg, amelynek jellegzetessége a nagy nyári esőzés – ilyenkor hull le szinte az 
egész évi csapadék. A tavasz rendkívül meleg és száraz. Ahogy kelet felé haladunk, nő a 
csapadékmennyiség, északkeleten, a hegységek hatása következtében a Föld egyik 
legcsapadékosabb pontja, Cherrapunji található – a rekord csapadékmennyiség több mint 22 000 
mm! Ugyanakkor a félsziget belső részein - a Nyugati-Ghatok hatása miatt - sivatagi, illetve száraz 
szavanna éghajlat is előfordul. A Himalájában függőleges övezetesség figyelhető meg, és a 
magasabb térszíneken magashegységi éghajlat a jellemző. 

India folyói 

A Hindusztáni-félsziget történelmében nagy szerepe volt a nagy folyamvölgyeknek, ahol jelentős 
civilizációk alakultak ki, kihasználva az alföldek és a rendelkezésre álló víz kínálta mezőgazdaság 
lehetőségeit. A bővizű folyók a Himalájából eredve futnak keleten az Arab-tengerbe, nyugaton 
pedig a Bengáli-öbölbe. Az Indus nagy része ma Pakisztán területén folyik, a Gangesz viszont a 
Hindusztáni-alföld tengelyét adja, és ma is az egyik legsűrűbben lakott terület a régióban. Jelentős 
még Gangesszel összefolyó Brahmaputra is, amelynek gyakoriak a pusztító áradásai. A 
monszunéghajlatra jellemző egyenetlen eloszlású csapadék miatt a folyók vízjárása igen ingadozó. 

Forrás: http://indiaindia.blog.hu/2010/08/16/nehany_szo_az_idojarasrol 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/regionalis-foldrajz/india-
foldrajza/india-tajai 

 

Kérdések:  

a. Melyik nép hajósai írták le először a monszun éghajlatot? 

b. India milyen monszun vidékre esik? Hány és milyen évszakok vannak? 

c. Miről híres Cherrapunji?  

d. Miben más a félsziget belső részeinek az időjárása, mint a külsőn?  

e. Honnan erednek a bővízű folyók?  

f. Mutassátok meg a 2 legnagyobb Indiai folyót! 

  
  



Vallás  
Olvassátok el a szöveget, majd válasszatok,4 db szószólót, aki összefoglalja a szöveg lényegét a 
többieknek. és 1 db térképész embert, aki a szövegben található helységeket, fogalmakat meg tudja 
mutatni a térképen. Tipp: Először a kérdéseket olvassátok el, mert az segít a téma 
összefoglalásában.  

Nagyszámú lakosságban több vallás is elterjedt. Egyrészről a lakosság körülbelül 79 % Hindu 
vallású. Habár ezt a vallást a világnak egy kis részén elterjedt, mégis a lakosságnak köszönhetően a 
3. legnagyobb vallás a világon. A vallásnak a szent állata a tehén, A hindu gondolkodásban minden 
élet szent. Ilyen értelemben a tehén is egy ugyanolyan szent élőlény, mint minden másik. Ami miatt 
megkülönbözetett figyelmet kap, az az, hogy az emberiség egyik anyjának tekintik. A tehén a tejet 
adó anya. Ma már egyre többen kampányolnak a tej fogyasztása ellen egyrészt állatvédelmi, 
másrészt egészségügyi szempontból. Az sem elhanyagolandó tény, hogy a tehén Krisna kedvenc 
állata. Ő maga is tehénpásztor volt. 

A tradicionális Indiában a tehén szabad állat és ha tejéből elveszünk valamennyit, akkor senkinek 
sem esik bántódása. Az egészséges körülmények között élő tehén termékei pedig gyógyhatásúak, az 
Ájurvéda is használja. 

Indiában kasztrendszer van ami, hogy a munkamegosztás merev, nincs szabad pályaválasztás, és az 
embernek egész életében ugyanazt a munkát kell végeznie, mint szüleinek. Hogy bármennyire 
meggazdagszik is valaki, nem léphet át egy magasabb osztályba 

Krisna: maga az Istenség legfelsőbb személyisége 

Ájurvéda: India több mint ötezer éves hagyományos, természetes orvostudományi rendszere, 
amelyet látnokok és szent emberek (ríszik) hoztak létre és természettudósokkal együtt 
megfigyelésekkel, kísérletekkel és meditációval fejlesztették évezredeken keresztül. Egyfajta 
alternatív gyógyászatnak tekinthető.  

A Hindu valláson kívül még jelentős a muszlim közösség, a lakosság 13-14% a világ 3. legnagyobb 
muszlim közösége itt él. továbbá jelentős még a kereszténység, szikhizmus és az buddhizmus is.    

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Indiai_kasztrendszer 

Kérdések: 

a. Melyik vallások a legelterjedtebbek Indiában? 
b. A világ hányadik legnagyobb muszlim közösége él itt? 
c. Melyik, és miért a szent állatuk?  
d. Milyen rendszer él Indiában? 
e. Mi mondható el India vallásáról? 
f. Gondoljatok, bele mi lehet ennek a következménye?  

 



Ipar  
Olvassátok el a szöveget, majd válasszatok,4 db szószólót, aki összefoglalja a szöveg lényegét a 
többieknek. és 1 db térképész embert, aki a szövegben található helységeket, fogalmakat meg tudja 
mutatni a térképen. Tipp: Először a kérdéseket olvassátok el, mert az segít a téma 
összefoglalásában.  

India a világ 6. legnagyobb gazdasága és a világ második legjelentősebb szoftvernagyhatalma.  

India földi kincseit hosszú ideig a gyarmatosítók élvezték. A gyarmatosítás időszakában 
rablógazdálkodás folyt, és India kincsei nem az anyaországot gyarapították. Az angolok a 
hagyományos kézműipart tönkretették. Az angolok a számukra szükséges ipari növények és 
élvezeti cikkek termesztését helyezték előtérbe. Ezzel lecsökkent a gabonafélék termesztése, mely 
gyakori éhínség okozója lett. Ma már India világszerte elismert gazdasági fejlődéséről, egyre 
inkább behozza a 200 éves gyarmati múlt lemaradását. 

INDIA VEZETŐ IPARÁGAI 

Az ország vezető iparága a textilipar. Nagy előnyt jelent az olcsó, nagy tömegben jelen levő 
munkaerő. A gyapotfeldolgozásban világelső. Ennek a területnek ipari központja Mumbai.  

India fejlődő nehéziparának alapja a sok ásványkincs. A szénbányászat központja a Damodar folyó 
völgye. Vasércet és mangánércet a Dekkán-fennsík északkeleti részén bányásznak. Ezeken alapul a 
nehézipar, a kohászat és a gépgyártás. A bauxit és rézlelőhelyek is számottevőek. Kőolajban 
azonban behozatalra szorul. Összességében elmondható, hogy a vegyipartól az autógyártáson át az 
építőiparig minden területen fejlődés tapasztalható. Ugyancsak tekintélyes méreteket ölt India 
drágakő-feldolgozása és exportja. 

A szoftvergyártás központja az „indiai Szilícium-völgyként” is emlegetett Bangalore. A high-tech 
szektor virágzik. Mumbai és Kalkutta pedig nemcsak ipari, hanem pénzügyi és kereskedelmi 
központ is. India GDP-jének felét a banki és üzleti szolgáltatás adja. A kommunikációs és 
szolgáltató szektor óriási hálózatot jelent. Ha Amerikában valaki felhívja a tudakozót, lehet, hogy 
Indiában veszi fel a telefont valaki, és ad tájékoztatást. Nem utolsó szempont az sem, hogy az USA 
után itt beszélik legtöbben az angol nyelvet. 

Forrás:  http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/regionalis-foldrajz/india-
nepei-es-gazdasaga/fejlett-szoftvergyartas-fejletlen-infrastruktura 

Kérdések: 

a. Melyik iparágban kiemelkedő India? Mi a beceneve ennek?  
b. Miben gazdag az ország? 
c. Miben szorul behozatalra?  
d. Mi az oka annak, hogy ilyen ásványi vagyonon csücsül az ország, és mégis elmaradott?  
e. Melyik országot mintáját követi India?  

 

 



Mezőgazdaság éhezés  
Olvassátok el a szöveget, majd válasszatok,4 db szószólót, aki összefoglalja a szöveg lényegét a 
többieknek. és 1 db térképész embert, aki a szövegben található helységeket, fogalmakat meg tudja 
mutatni a térképen. Tipp: Először a kérdéseket olvassátok el, mert az segít a téma 
összefoglalásában.  

 
India mezőgazdasága fontos szerepet játszik az indiai gazdaságban. A vidéki háztartások több mint 
58 százalékában a mezőgazdaság a megélhetés legfontosabb eszköze. A vidéki, a mezőgazdasági és 
a kapcsolódó ágazatok teljes összege a 2017-18-as időszakban 24 százalékkal nőtt az előző évhez 
képest. Az ország exportjának 10 százalékát a mezőgazdasági termékek adják. Ez egyben a 
negyedik legnagyobb export árucikkfajtát is jelenti. 
A vidéki háztartások több mint 58 százalékában a mezőgazdaság a megélhetés legfontosabb 
eszköze. A mezőgazdaság, valamint a halászat és az erdőgazdálkodás a bruttó hazai termék (GDP) 
egyik legnagyobb elősegítője.  

A csapadék magas térbeli eloszlása miatt kiemelkedő az öntözés. Szárazabb időkben az esővizet 
víztározóban töltik fel. Majd állati vagy emberi erővel átszivattyúzzák a öntöző csatornákba A 
hegyek oldalán teraszos fölművelést folytatnak.   

A tea termesztésében India első a világon.  

Rizs- és cukornádtermesztésben második, gyapottermesztésben harmadik a világon.  

India a világ második legnagyobb gyümölcstermelője, az ország gyümölcsgazdálkodása gyorsabban 
fejlődött, mint a zöldségtermelése. Az agrárágazat Indiában több alszegmensre oszlik: a konzerv, 
tejtermék, feldolgozott és fagyasztott élelmiszerek, valamint a halászat, a hús, a baromfi és a 
gabonafélék választékaira. A rizs kiemelt szerepet kap. 

A túlnépesedet, országban elvalut módon termesztenek, ásóbotokkal kemikáliák használata nélkül 
alacsony termésátlagot tudnak elérni. A kormány magasabb termésátlagú növényekkel, gépesítéssel 
és kemikáliák használatával próbál magasabb termésátlagot elérni így több élelmiszert. 

 
Forrás: https://bharata.hu/temakor/india-mezogazdasaga 
  
Kérdések 
 

a. Miért játszik fontos szerepet a mezőgazdaság?  
b. Hogy változott 2017-2018 év első időszakában a mezőgazdaság? 
c. A vidéki gazdaságnak mennyire fontos a mezőgazdaság? 
d. Szárazabb vidékeken, hogyan oldják meg az öntözést? 
e. Milyen terméseket ismersz?  
f. Mit próbál tenni az állam az éhínség megelőzése ellen? 

  



Fűszerek, Konyha érdekeségek  
 
Olvassátok el a szöveget, majd válasszatok,4 db szószólót, aki összefoglalja a szöveg lényegét a 
többieknek. és 1 db térképész embert, aki a szövegben található helységeket, fogalmakat meg tudja 
mutatni a térképen. Tipp: Először a kérdéseket olvassátok el, mert az segít a téma 
összefoglalásában.  

 
A basmati rizs a rizsek királya. Érdemes külön megemlékezni róla. Az indiai vegetáriánus 
ételek elengedhetetlen alapanyaga. Nemcsak íze, de illata miatt is közkedvelt Indiában és más 
országokban is. A Glikémiás indexe a basmati rizsnek a legalacsonyabb, vagyis a 
szénhidráttartalma lassabban szívódik fel a véráramba. 

Az indiai fűszerek már a középkorban is keresettek voltak. Mire a karavánutakon keresztül 
eljutottak Európába, ugyancsak megnőtt az áruk. Ma már ismerjük az indiai fűszerek jórészét, és 
többet használunk közülük. A legkeresettebb a curry, kurkuma, római kömény, gyömbér, fekete 
mustármag, valamint a fahéj. Ezek illatokkal is vonzóvá teszik az ételt, de ízviláguk mellett 
emésztést elősegítő hatásuk miatt közkedveltek. 

Napjainkban India a fűszerek és fűszer termékek legnagyobb gyártója, fogyasztója és exportőre. Az 
Indiából származó fűszerek exportja 9 százalékkal emelkedett az elmúlt években. 
Az indiai hagyományok szerint a főzés meditáció. A fűszereket nem csupán ízük, hanem gyógyító 
tulajdonságaik miatt használják. Ezek közül az egyik legfontosabb a kurkuma, India arany fűszere. 

Forrás: https://bharata.hu/temakor/india-mezogazdasaga 

 

Kérdések 

a. Mit jelenthet az a mondás, hogy „Borsos ára van”? 
b. Melyik rizs a rizsek királya? 
c. Miről volt híres India már a középkorban is? 
d. Mondj néhány Indiai fűszert? 
e. Mondj pár felfedezőt, aki az Indiába tartó utat próbálta megkeresni! 


