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A promóciós kampány tartalma kizárólag a szerző álláspontját tükrözi, és ő a kizárólagos felelős. Az Európai Bizottság
és az Európai Kutatási Végrehajtó Ügynökség (REA) nem vállal felelősséget a benne foglalt információk felhasználásáért.

Vezetékneved: ................................................................................................................................
Keresztneved: .................................................................................................................................
Életkorod: ...........................................................................................................................................
Akárcsak Beni és Maja, te is az Európai Friss Csapat hősévé válhatsz
Frutti és Veggi oldalán.
Használd a zöldségek és a gyümölcsök erejét, hogy legyőzd a bajkeverő
Káoszt, és meghiúsítsd álnok terveit!
Segíts az Európai Friss Csapatnak megoldani a füzetben található összes
rejtvényt, és tudj meg minél többet a friss zöldségekről és gyümölcsökről!

Hányadik osztályba jársz: ....................................................................................................
A kedvenc zöldséged: .............................................................................................................
A kedvenc gyümölcsöd: .........................................................................................................
A kedvenc zöldséges vagy gyümölcsös ételed: .............................................

Ha az összes játékon túljutottál,
az utolsó oldalon ajándék vár rád.

Szóval hajrá, kezdj neki!
Mentsd meg a világot az Európai Friss Csapattal!
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Magyarországon,
az Interfel Franciaországban és az Apaq-W Belgiumban
olyan embereket fog össze, akik azért dolgoznak, hogy
ízletes zöldség és gyümölcs kerülhessen az asztalodra.
Ők azok, akik mindezeket termesztik, eljuttatják a
földekről a boltokba, árusítják, végül elkészítik:
például a te iskolai menzádon is.
Itt még további
kalandokat találsz:

Az Európai Friss Csapat egy hősökből álló különítmény,
amelynek tagjai Frutti, Veggi, Beni és Maja. Együtt harcolnak
Káosz fondorlatos támadásai ellen a friss zöldségek és
gyümölcsök erejével.
Frutti és Veggi különleges hősök, akik Vegapolis
varázslatos világából származnak. Ott óriásiak és gyönyörűek
a zöldségek és a gyümölcsök. Frutti a gyümölcsök,
Veggi a zöldségek erejét használja.
Frutti és Veggi megtanította Benit és Maját, hogyan használják
a friss zöldségek és gyümölcsök erejét. Beni és Maja
az Európai Friss Csapat értékes tagjaivá váltak, Káosz
legnagyobb bánatára!

www.fruttiveggi.eu

www.lesfruitsetlegumesfrais.com
www.frutti-veggi.hu
www.apaqw.be
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Beni és húga, Maja sosem gondolták volna, hogy aznap
megváltozik az életük, amikor keresztezték Frutti és
Veggi útjait! Mi az új küldetésük? A világ megmentése!

Mi az nekik? Így együtt, Frutti, Veggi, Beni és Maja, a zöldségek
és a gyümölcsök erejének segítségével szuperhős csapattá váltak:
ők az Európai Friss Csapat – Az ízek ereje!

Frutti és Veggi Vegapolis varázslatos világából származik, Frutti a
gyümölcsökből, Veggi pedig a zöldségekből meríti az erejét.
Lehet, hogy Káosznak eddig nem sikerült tönkretenni a világukat,
de soha nem adja fel!

Amióta Káosz képes lett elérni a mi világunkat, csak egy
célja van: hogy elégtételt vegyen, és tönkretegye a finom
zöldségeink és gyümölcseink frissességét és ízét!

A zöldségek és a gyümölcsök erejére támaszkodva, és az aggastyán
Aranyszakáll bölcsességének köszönhetően, álarcos hőseink mindig
megtalálják a módját, hogy meghiúsítsák Káosz terveit!

És te? Képes leszel megoldani
az összes rejtvényt?
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Káosz rovarok özönével árasztotta el Beni és Maja ágyásait! Gyorsan, segíts
az Európai Friss Csapatnak, hogy meg tudják különböztetni a kártevőket a
hasznos rovaroktól! Találd ki, melyik képen melyik rovar látható, és hogy az
segíti, vagy hátráltatja a zöldségek és a gyümölcsök fejlődését!

Minden zöldség és gyümölcs
csak egyszer szerepelhet
minden négyzetben.

méh

poloska

darázs
légy

pók
levéltetu"

Meglátogatom és beporzom a zöldségek,
gyümölcsök virágait. Ha nem lennék,
"
néhány élelmiszerünk eltunne.

Az Európai Friss Csapatnak továbbra is szüksége van rád!
Segíts Beninek és Majának kitölteni a sudokut! Tarts be néhány szabályt!

Minden zöldség és
gyümölcs csak egyszer
szerepelhet egy sorban.
Minden zöldség és
gyümölcs csak egyszer
szerepelhet egy oszlopban.

Nagyon kicsi vagyok, nehéz észrevenni.
Az ültetvény vámpírja vagyok, és gyorsan
szaporodom.

Én vagyok a

Én vagyok a

"

pók

szitaköto"

ganajtúró bogár
csótány

hangya
fürkészdarázs
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Most használd a logikádat még egyszer!
Találd meg a hiányzó gyümölcsöt a logikai sorok végén!

Nyolc lábam van, és a fonalból készült
Sárga-fekete csíkos testvéremhez
alkotásaimról vagyok ismert, de a
hasonlóan nektárral táplálkozom, de a
"
vadászat muvészeként
elég rossz a hírem. növényekre káros rovarok lárváját is
megeszem.
Én vagyok a

Én vagyok a

Tudtátok…?
Az üvegházban termesztett növények kártevőinek legfontosabb természetes ellenségei a fürkészdarazsak.
A fürkészdarazsakat betelepítik az üvegházba, így segítik a kertészeket a növényvédelemben, hiszen nem
kell permetezni a kártevők ellen.
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Tudtátok…?
A füge termése valójában a serleg alakú virágzata. A füge belsejében több száz parányi virág található, az őket
tartó kehely alakú virágzati tengely elhúsosodik, és ezt fogyasztjuk termésként.
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A kép alatti színpaletta segítségével színezd ki a számokkal
jelölt részeket a megfelelő színre, és fedezd fel, mit rejtettünk el a képen!

Keresd meg a szavakat a meghatározásokban szereplő válaszok
segítségével! A szürke mezők mögött egy titkos szó betűi rejtőznek.
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1. A gyümölcsök egyik
csoportjának (pl. szilva, kajszi,
cseresznye) magját védo"
kemény réteg.
2. Bizonyos zöldségek
csoportja a magokat borító
külso" burokról kapta a nevét.
Ide tartozik pl. a zöldborsó
és a zöldbab.
3. A növény azon része,
amellyel a talajhoz kapcsolódik
és tápanyagot vesz fel.
4. A gyümölcsfákban tavasszal
meginduló folyadékáramlás.
5. Ez a gyümölcsökben
található cukor neve.
6. A káposztafélék
megvastagodott szára.
7. A talaj tápanyagtartalmát
adja; elpusztult növényi és
állati maradványok alkotják.
" ivarlevele,
8. A virág noi
" kifejlodik
" a gyümölcs.
amelybol
9. A virágpor szállítása a
virágok megtermékenyítése
céljából.
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Találd meg az elrejtett szót!

Tudtátok…?
A zöldségnövények föld alatti megvastagodott szervei sok tápanyagot raktároznak. Ilyenek a gyökérzöldségek,
például a sárgarépa, a petrezselyem vagy a pasztinák karógyökere; a burgonya, az édesburgonya vagy a zeller
gumója.
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Tudtátok…?
A görögdinnye a neve ellenére nem Görögországból származik, hanem Afrikából, és már az ókori egyiptomiak is
termesztették. Azért hívjuk görögdinnyének, mert kerek alakja miatt jól gurul, vagyis „görög”.
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Káosz ellopta a kertedbe szánt vetőmagot, és a bőröndjébe rejtette.
A bőrönd kódja négy zöldségből vagy gyümölcsből áll. Rajtad áll, hogy megtaláld!
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Segíts az Európai Friss Csapatnak a megfelelő környezetben termeszteni a
zöldségeket! Használd a megfelelő környezethez tartozó színeket az út jelzéséhez
Káosz elátkozott útvesztőjén keresztül!

EGYIK ZÖLDSÉG
VAGY GYÜMÖLCS
SEM HELYES
EGY ZÖLDSÉG VAGY
GYÜMÖLCS HELYES, DE
ROSSZ HELYEN VAN

HUMUSZOS TALAJ

AGYAGTALAJ

HOMOKTALAJ

" VÉDVE
FÉNYTOL

EGY ZÖLDSÉG VAGY
GYÜMÖLCS HELYES,
ÉS JÓ HELYEN VAN
EGY ZÖLDSÉG VAGY
GYÜMÖLCS HELYES,
ÉS JÓ HELYEN VAN
EGY ZÖLDSÉG VAGY
GYÜMÖLCS HELYES, DE
ROSSZ HELYEN VAN
KÉT ZÖLDSÉG VAGY
GYÜMÖLCS HELYES, ÉS
JÓ HELYEN VAN

Tudtátok...?
A káposztafélék családjába nagyon változatos zöldségfélék tartoznak: van, amelyiknek a húsos virágzatát
(karfiol, brokkoli), a megvastagodott szárát (karalábé, retek), földalatti hajtását (torma), rügyét (kelbimbó), illetve
a „fejet” alkotó leveleit (káposzta, kelkáposzta) fogyasztjuk.
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Tudtátok…?
Vannak olyan zöldségfélék, amelyeket a fény kizárásával termesztünk. Ennek ellenére sok értékes tápanyagot
tartalmaznak, ilyen a gomba, az endívia és a fehér spárga.
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Legyél te is az
‘‘
Európai Friss Csapat hose!
Bravó! Megfeleltél minden kihívásnak, amivel az Európai Friss
Csapatnak meg kellett küzdenie. Büszke lehetsz magadra, az
Európai Friss Csapat most még erősebb, hála neked.
Frutti és Veggi szeretne megjutalmazni: felajánlották, hogy
csatlakozz az Európai Friss Csapathoz! Kérj meg egy felnőttet,
hogy segítsen kivágni a szuperhős maszkot és a hivatalos tagsági
kártyádat!
Kész is van: most már teljes jogú tagja vagy az Európai Friss Csapatnak!

Szóval hajrá, egyél sok finom zöldséget, gyümölcsöt,
és mentsd meg a világot az Európai Friss Csapattal!
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Szuperho‘‘ s
palánta

CSÓTÁNY

FÜRKÉSZDARÁZS
HANGYA
fourmi

GANAJTÚRÓ BOGÁR

SZITAKÖTO"

PÓK

"
LEVÉLTETUŰ

LÉGY

PÓK

DARÁZS

POLOSKA

MÉH

4
3

1. Csonthéj
2. Hüvelyesek
3. Gyökér
4. Nedvkeringés
5. Fruktóz

7

ganajtúró bogár

5

Minden zöldség és gyümölcs egyedi. Kóstold meg
mindet, hogy megtudd, milyen az ízük!
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6. Torzsa
7. Humusz
8. Termő
9. Beporzás
10. Pasztinák
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Születési év:

Keresztnév:

Vezetéknév: ...............................................
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Csatlakozz
az
Európai Fris
s Csapatho
z!

