
A Vert de Toma fantázia-
nevű parfümöt Cosmin 
Ioan Toma séf fejlesz-

tette ki, összetevői között 
szerepel a levendula, az édes-
kömény és a vadmenta is. A 
parfümöt tíz milliliteres üveg-
csékben tartja.

„A Vert de Toma férfiaknak, 
nőknek, illetve desszerteknek 
való ehető parfüm. Ebben a 
romániai szinten egyedülál-
ló parfümben az a különleges, 
hogy testre is lehet használ-
ni, de akár borotválkozás utá-
ni arcszeszként is szolgálhat. 
A zöld színű parfümnek leven-
dula-, édeskömény- és egy kis 
vadmentaillata van” – mondta 
Cosmin Toma a Mediafax tudó-
sítójának.

Érthető okokból a pontos 
összetevőket és az elkészítés 
módját nem árulta el. „Azt el-
mondhatom, mit tartalmaz, de 
a pontos receptet nem adha-
tom meg. Hűsítő aromája van, 
édes ételekhez lehet használ-
ni, például erdeigyümölcsös 
kacsamellhez,  pulykához,  
vagy akármilyen édességhez 
és desszerthez, ha a vendég 
kedveli a levendula ízét. A 
testre is fel lehet vinni, mert 
nem hagy foltot” – tette hozzá.

Az egyedülálló ehető par-
füm 2018-tól kerül piacra, 
megalkotója szerint nem csil-
lagászati áron. „A szászsebesi 
étteremben, ahol dolgozom, 
a vendégek már tesztelték a 
parfümöt, és elmondhatom, 

sikere volt. Én magamra és az 
ételekre is használom” – foly-
tatta. A Vert de Tomát a 2017. 
május 11–14. között megrende-
zendő Alba Carolina Food Fest 
keretében mutatják majd be a 
nagyközönségnek.

A negyvenéves Cosmin To-
ma tizennyolc éves kora óta 
dolgozik szakácsként, helyi 
szinten már jól ismerik érde-
kes, innovatív receptjei révén. 
Tavaly ősszel egy három mé-
ter magas és négy méter szé-
les szakácskönyvet is kiadott, 
amelyben olyan szokatlan re-
ceptek szerepelnek, mint pél-
dául a savanyított rózsa, a 
piramis alakú pacalleves vagy 
a sertésbélben felszolgált va-
níliás desszert.
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A négyzetrács üres négyzeteibe úgy kell beírnunk a hi-
ányzó számokat, hogy mind a 9 sorban és 9 oszlopban 

megtalálható legyen 1-től 9-ig minden egyes szám, illetve 
a 9 kis négyzetben (blokkban) is szerepeljen 

az összes szám 1-től 9-ig.

Hozzávalók: 
1 nagy konyhakész pisztráng, 3 
cikk fokhagyma, néhány szem 
bors, fél citrom, 1 dl száraz fe-
hérbor, só; további hozzávalók:  
fél fej lila hagyma apróra vág-
va, 1 evőkanál reszelt torma, 1 
evőkanál majonéz, 1 teáskanál 
mustár, 1 evőkanál tejföl, 4 dkg 
puha vaj, őrölt bors, 2 evőkanál 
citromlé, 1 evőkanál olívaolaj.

Elkészítése: 
A fokhagymát megpucoljuk és szeletekre vágjuk. 
A citromot karikákra vágjuk. A halat megmossuk, 
kívül-belül megsózzuk, a belsejébe rakjuk a fok-
hagymát és a citromszeleteket. Hőálló tálba rakjuk, 
megszórjuk szemes borssal, alá öntjük a bort és ke-
vés vizet. Lefödve, sütőben puhára pároljuk. Ezután 
kivesszük a halat, és kiszedjük belőle a szálkákat. A 
többi hozzávalóval együtt pépesítjük. Kenyérre ken-
ve fogyasztjuk.

Tormás pisztrángkrém
Recept Sudoku

Köszöntő
Pénteken Konrád, szombaton 
Csilla, vasárnap Béla nevű 
olvasóinkat köszöntjük, valamint 
mindazokat, akik ezeken a napokon 
ünneplik születésnapjukat.

Konrád: Germán eredetű név, 
jelentése merész és tanács(adó).
Csilla: Írói névalkotás a csillag 
szóból. Először Dugonics András 
Etelka című regényében szerepelt 
(1788). 
Béla: Bizonytalan eredetű régi ma-
gyar személynév. Több Árpád-házi 
királynak volt a neve, majd a XIX. 
században újították fel ismét. 

Jelenlegi pozíciójától függetlenül 
ragadja meg a továbbképzésre kínál-
kozó alkalmat. Ismeretei elmélyítése 
új utakat nyithat meg Ön előtt.

Mostanában úgy érezte, élete bizo-
nyos területei nincsenek rendben. Ez 
ma valahogy megváltozik, és pozití-
van tud a jövőre gondolni.

Mérleg

Figyeljen arra, hogy elegendő időt 
szánjon a másokkal végzett közös te-
vékenységekre, különben túlságosan 
belemélyed saját problémáiba.

Rák

Ha a nap elején sikerül megoldania a 
felmerülő nehézségeket, magabizto-
san és nyugodtan végezhet minden 
további feladatot. Úgyhogy ne halo-
gassa őket!

Bak

Erős szuggesztív erejének és akaratá-
nak ma nagy hasznát veszi kapcsola-
taiban. Munkahelyén üzleti sikereket 
hozhat, magánéletében problémák 
tisztázásában segíthet.

Bika

Ne tekintse a gyengeség jelének, ha 
párja türelmes és kompromisszumok-
ra kész másokkal, hiszen ezek a tulaj-
donságai Önnek is gyakran segítenek.

Skorpió

Hozzáállása ma igen könnyed, ami 
jó benyomást kelt környezetében is. 
Észrevétlenül képes segíteni mások-
nak problémáik megoldásában.

Oroszlán

Bölcs magatartásával megnyugtató-
an hat környezetére munkahelyén. 
Használja ki, hogy azonnal átlátja a 
helyzetek mélyén rejlő okokat!

Vízöntő

Párkapcsolatában lezárul egy sza-
kasz, amelyet új kezdetnek élhet meg, 
hiszen sokat fáradozott azon, hogy új 
alapokkal folytassák tovább.

Ikrek

Úgy tűnik, a legjobb úton halad, hogy 
megálmodott célját elérje. További 
terveihez gondosan mérje fel helyze-
tét, és nyugodtan kérjen tanácsot.

Nyilas

Óvakodjon a meggondolatlan pénz-
ügyi lépésektől! Ne szórja két kézzel 
a pénzt, gondolja át, tudja-e majd 
fedezni nagyobb befektetést igénylő 
terveit!

Szűz

Kiválóan együttműködik ma közvet-
len környezetével, semmit sem kell 
egyedül elvégeznie, és ez most külö-
nösen jólesik Önnek.

Halak

Kos
HoroszkópA Fehér megyei séf találmánya jövő évtől lesz kapható

Ehető parfüm
Ehető, édességekre és bőrre egyaránt használható parfümöt talált fel egy 

séf Fehér megyében. Az esszencia az országban egyedülálló találmány, 

jelenleg Szászsebes egyik éttermének vendégei tesztelik.

A zöld színű parfümnek levendula-, édeskömény- és egy kis vadmentaillata van

Fogászat
Április 22-én és 23-án 
a sürgõs ségi eseteket 
a dr. KOFFOL TAMÁS 
rendelőjében látják el, 
a Sziget utca 6. szám 
alatt, 9–13 óra között 
(telefonszám: 0757-
488287).
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Lottó

Hernán Cortés spanyol fel-
fedező Mexikóba érkezett, 
hogy meghódítsa az aztékok 
birodalmát.

Megszületett Táncsics Mi-
hály író, politikus.

Megszületett Házmán Fe-
renc politikus, Buda és Pest 
egyesítésének javaslója, az 
első, aki magyarul szólalt fel.

Megszületett Egressy Béni 
színész, író, zeneszerző, a 
Szózat megzenésítője.

Megszületett Charlotte 
Brontë angol írónő (Jane 
Eyre).

Meghalt ifj. Wesselényi 
Miklós báró, író, az „árvízi 
hajós”.

Meghalt Mark Twain ame-
rikai író (Tom Sawyer ka-
landjai).

Megszületett Elizabeth Ale-
xandra Mary Windsor, aki II. 
Erzsébet néven Nagy-Bri-
tannia uralkodója lett.

Budapesten megszületett 
Almár Iván csillagász, űrku-
tató, a fizikai tudományok 
doktora.

Megszületett Hollósi Frigyes 
magyar színész (Sose ha-
lunk meg!; Roncsfilm; Csapd 
le csacsi!).

Megszületett Andie 
MacDowell amerikai szí-
nésznő (Idétlen időkig; Tar-
zan, a majmok ura).

Forrás: ezenanapon.hu

      15
19

-ben        18
20

-ban   18
10

-ben         18
14

-ben   18
16

-ban    19
50

-ben   19
10

-ben     19
26

-ban         19
32

-ben        19
4

1
-ben           19

58
-ban

Ezen a napon




