
ahogy Önnek szép

Nagy karácsonyi 
kérdőívünk eredményei

Karácsony



Sokak számára fontos ünnep a karácsony, 
de mindannyiunk számára mást jelent. 
Valakinek az ételekről, süteményekről 
szól, másoknak az ajándékozásról, 
és a szeretteikkel töltött időről. 

Kérdezze meg ismerőseit, ők mit 
szeretnek a karácsonyban! Vagy mi az, 
ami nélkül nem tudnák elképzelni az 
ünnepeket. Nagy karácsonyi kérdőívünkre 
több mint 40 000 válasz érkezett 
Magyarország egész területéről. De 
vajon mi lett az eredmény? Nézze meg 
e-könyvünk következő oldalait - néhány 
érdekesség talán Önt is meg fogja lepni. Az 
azonban biztos, hogy a legszebb karácsony 
mindig az, amit mi magunk szeretünk. 
Boldog karácsonyt kívánunk!



Tip
Aby mali peknú farbu, potierame me-
dovníčky pred pečením  žĺtkom vyšľa-
haným s 1PL mlieka.

Kívánjuk, hogy olyan
 legyen a karácsonya, amilyet 

Ön szeretne!



Valószínűleg nem tudja elképzelni a karácsonyt 
mézeskalács nélkül. De mi a helyzet a többi 

süteménnyel?

Ezek a mézeskalács formák a legnépszerűbbek 
Magyarországon. Nem gondoltuk volna!

Bejgli

Fonott kalács

Gyümölcskenyér

Kókuszgolyó

Linzer 

Muffin

Rétes

Szaloncukor

Zserbó

Összesen:

Angyal

Csengő

Csillag

Fenyőfa

Hóember

Hullócsillag

Karácsonyfadísz

Mosoly

Összesen:

42,8 %

16,1 %

1,1 %

8 %

1,8 %

20,3 %

2,3 %

6,8 %

0,5 %

4,6 %

1 %

4,7 %

38,4 %

2,7 %

0,4 %

40 241 szavazat

40 241 szavazat

2,5 %

37 %





Ha karácsony akkor nálunk halászlé, de a húsleves 
sem maradt le sokkal. Nézze meg milyen leveseket 

főznek a magyar háztartásokban!

A hal megkerülhetetlen fogás az 
ünnepekkor, de vajon melyik fajta volt 

kitöltőink kedvence?

Gombaleves

Gulyásleves

Halászlé

Húsleves

Paradicsom leves

Valami különlegességgel készülünk

Összesen 

Lazac

Nem eszünk halat idén

Pangasius

Pisztráng

Rántott ponty

Összesen:

0,7 %

11 %

2,9 %

28,7 %

46,5 %

6,6 %

5,1 %

39,5 %

48,7 %

0,0 %

40 241 szavazat

40 241 szavazat

2,5 %



A majonézes saláták nagyszerű kiegészítői 
bármelyik ételnek, nézze meg melyek azok, amelyek 

kihagyhatatlanok az ünnepi asztalról.

Nem mindenki választja az élőfenyőt karácsonykor. 
Nézze meg az alternatívákat is.

A burgonyasaláta majonézzel az igazi.

A kukoricasaláta a kedvenc.

Csakis franciasaláta.

Tojássaláta nélkül semmit. 

Összesen:

Alternatív megoldást választunk

Cserepes fenyőt

Műfenyőt

Nincs karácsonyfánk

Valódi fenyőt

Összesen

43,9 %

18,6 %

5,4 %

1,5 %

1,1 %

33,2 %

38,4 %

4,4 %

40 241 szavazat

40 241 szavazat

54,5 %



Legtöbbünknek a karácsonyozás része a fa 
feldíszítése, így nem meglepő, hogy a magyar 
háztartások zöme 24-én díszíti fel a fenyőt. 

Gondolta volna, hogy akadnak olyanok is, akik 
egész évben feldíszítve tartják a fát?

Adventi koszorú legtöbbünk asztalán ott díszeleg, 
ahogyan sokan szeretik a karácsonyi dalokat is. Nézze 

meg milyen hagyományokat tartanak még a magyar 
háztartásokban.

December 1-jén

December 24-én

Egész évben feldíszítve tartjuk a karácsonyfát

Egy héttel karácsony előtt

Két héttel karácsony előtt

Mikulás napján

Összesen

 

Adventi koszorú

Böjt

Éjféli mise

Karácsonyi énekek

Közös bejgli evés

Nem tartjuk a hagyományokat

Szegfűszeges narancs készítése

Összesen

85,5 %

0,5 %

11,7 %

13,2 %

13,9 %

18 %

8,8 %

2,8 %

3,2 %

1 %

0,4 %

1,4 %

40 241 szavazat

40 241 szavazat

39,4 %





Bármi legyen a kedvenc 
karácsonyi menüje, biztos 

remek választás lesz. 

Lelje kedvét a karácsony ízeiben!


