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A négyzetrács üres négyzeteibe úgy kell beírnunk a 
hiányzó 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: 
3 tojás, 12,5 
dkg cukor, 12,5 
dkg liszt, 1/2 
teáskanál sü-
tőpor, 12,5 dkg 
olvasztott vaj 
vagy kókusz-
zsír, 1 csipet só, 
15 dkg ribizli.

Elkészíté-
se: A lisz-
tet a sóval, a 
sütőporral elvegyítjük. Egy másik tálban a tojásokat 
habosra keverjük a cukorral, az olvasztott vajjal. A 
tojásos masszához keverjük a sütőporos lisztet, végül 
beleforgatjuk a ribizliszemeket. A madeleine formákat 
vékonyan kikenjük vajjal. Minden formába kanalazunk 
a masszából. Előmelegített 180 fokos sütőben kb. 12 
percig sütjük. Még melegen kifordítjuk a formából, rá-
cson hagyjuk teljesen kihűlni.  Porcukorral vékonyan 
megszórva kínáljuk.

Ribizlis madeleine

VIII. Henrik elvált feleségétől, 
Aragóniai Katalintól, hogy fe-
leségül vegyen egy udvarhöl-
gyet, Boleyn Annát.

Megszületett John Quincy 
Adams, az Amerikai Egyesült 
Államok 6. elnöke.

Jean-Louis Pons francia csil-
lagász először fedezett fel 
üstököst.

Megszületett Susan Warner 
amerikai írónő, aki érzelgős 
ifjúsági regényeket írt.

Meghalt Marastoni Jakab fes-
tő, litográfus, az Első Magyar 
Festészeti Akadémia létreho-
zója.

Megszületett Zerkovitz 
Béla népszerű sanzon- és 
operettszerző.

Meghalt Ferdinand Monoyer 
francia szemész, aki bevezet-
te a „dioptria” fogalmát és a 
ma is használatos szemvizs-
gálati táblát.

Meghalt Schickedanz Albert 
műépítész, festő, a Műcsar-
nok és a Szépművészeti Mú-
zeum tervezője.

Megszületett Nicolai Gedda 
német-orosz származású 
svéd tenor operaénekes, aki 
több mint 50 évig állt opera-
színpadon.

Meghalt George Gershwin ze-
neszerző és zongoraművész, 
a szimfonikus jazz megterem-
tője (Kék rapszódia).

Megszületett Fónagy János 
jogász, gazdasági vezető, mi-
niszter.

Meghalt Huzella Tivadar or-
vos, hisztológus, biológus, 
egyetemi tanár.

Megszületett Suzanne Vega 
angol énekesnő, dalszerző 
(Luka).

Megszületett Richie Sambora, 
a Bon Jovi együttes tagja.

Meghalt Vészi Margit újságíró, 
festő, grafikus, Molnár Ferenc 
felesége.

Meghalt Egyed László geofi-
zikus, az ELTE Geofizikai Tan-
székének vezetője.

Meghalt Sir Laurence Olivier, 
Golden Globe-díjas és Oscar-
díjas Shakespeare-színész és 
rendező (Drakula).
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Recept Sudoku

Köszöntő
Köszöntjük Nóra nevű olvasóinkat, 
valamint mindazokat, akik ezen a 
napon ünneplik születésnapjukat.

Nóra: az Eleonóra rövidülése, 
amely az arab Ellinor névből 
származik, jelentése: Isten az én 
világosságom.

Jobb alvók azok a babák, akik korábban kapnak szilárd táplálékot

Előnyös hozzátáplálás?

A JAMA Pediatrics tudomá-
nyos lapban hétfőn meg-
jelent tanulmány szerzői 

szerint pozitív hatása van az 
anyára és a babára is, ha hat hó-
napnál korábban kap szilárd 
táplálékot a csecsemő: a kicsik 
kevesebb alvásproblémával fog-
nak küzdeni, és javul az anyák 
életminősége is. A jelenlegi hiva-
talos álláspont azt javasolja, hogy 
a babák életük első hat hónap-
jában kapjanak kizárólag anya-
tejet.

A londoni King’s College és a St. 
George’s University munkatár-
sai kutatásukhoz 1303 babát fi-
gyeltek meg hároméves korukig, 
két csoportra osztva. Az egyik 
csoportban a babák az első hat 
hónapon át csakis anyatejjel táp-
lálkoztak, a másik csoportban 

három hónapos kortól szilárd 
táplálékot is kaptak. A szülők ez-
után online kérdőívet töltöttek ki 
minden hónapban a baba 12 hó-
napos koráig, majd minden 3. hó-
napban hároméves koráig. 

A tanulmány szerint az anya-
tejet és szilárd táplálékot is fo-
gyasztó  babák hosszabban 
aludtak, ritkábban ébredtek fel és 
jóval kevesebb alvási problémá-
val küzdöttek, mint azok, akiket 
kizárólag anyatejjel tápláltak hat 
hónapon át. A két csoport közöt-
ti különbség a hatodik hónapban 
érte el a csúcsot, amikor a hoz-
zátáplált csoport babái átlago-
san éjszakánként negyedórával 
aludtak többet, és jóval ritkábban 
ébredtek fel – éjszakánként átla-
gosan 1,74 alkalommal a kettővel 
szemben. 

„Mivel a babák alvása közvetle-
nül hat a szülők életminőségére, 
egy kis fejlődésnek is hatalmas 
előnyei lehetnek” – véli Michael 
Perkins, a St. Georges University 
munkatársa, a tanulmány társ-
szerzője.

A brit állami egészségügyi szol-
gálat (NHS) és az Egészségügyi 
Világszervezet (WHO) jelenleg azt 
javasolja, hogy a szilárd ételekkel 
való ismerkedés a babák hat hóna-
pos kora körül kezdődjön, ezek az 
irányvonalak azonban jelenleg fe-
lülvizsgálat alatt vannak. 

Egy 2010-es felmérés szerint a 
hivatalos ajánlás ellenére a brit 
anyák 75 százaléka öt hónapos 
kor előtt kezdi a hozzátáplálást, 
és egynegyedük (26 százalék) a 
baba gyakori éjszakai ébredését 
jelöli meg döntése okaként.

A tanulmány szerint jobban és többet alszanak azok a kisbabák, akik szilárd ételt is kapnak

Forrás: ezenanapon.hu

Jobban alszanak azok a babák, akiknél már a harmadik hónapban megkezdik 

a hozzátáplálást, tehát az anyatej mellett szilárd táplálékot is kapnak – olvas-

ható a BBC honlapján. 

Ezen a napon

FORRÁS: MOM.ME          

Többfelé kell koncentrálnia, emiatt 
túlterhelt szellemileg. Ne veszítse el a 
türelmét, hallgasson a megérzéseire, 
használja a tapasztatait!

Elemezze eddigi teljesítményeit, mert 
csak így tud majd továbblépni! A mai 
napon lehetősége adódik arra is, hogy 
tisztázza a félreértéseket.

Sok energiával rendelkezik, ezért szinte 
nem ismer lehetetlent. A megnyerő 
stílusával, illetve a magabiztosságával 
kimagasló eredményeket érhet el!

Csakis Öntől függ, hogyan tudja átvé-
szelni a mai nap kihívásait. Maradjon 
elővigyázatos, fontolja meg a lépéseit, 
és kerülje az elsietett döntéseket!

Ma képes áldozatokat hozni a céljaiért, 
és hajlandó kompromisszumokat is 
kötni. Legyen mindenkivel toleráns, 
viszont őrizze meg a határozottságát!

Lehetőleg nagy figyelemmel végezze 
a teendőit, ugyanis hajlamos a hibák 
elkövetésére! Vegyen vissza kicsit a 
tempóból, és ne hajszolja túl magát!

Sok kritikában lesz része, ámde ez nem 
zökkenti ki Önt a nyugalmából. Hagyja 
figyelmen kívül a bírálatokat, és kon-
centráljon a tevékenységére!

Feszült Ön körül a légkör, de ennek az 
okát ne másokban keresse! Inkább 
gondolkodjék el, miként tudná megte-
remteni a maga egyensúlyát.

Rendszerezze a feladatait, állítson fon-
tossági sorrendet! Ezúttal számíthat 
a kollégái támogatására, így szükség 
esetén akár segítséget is elfogadhat.

Egy váratlan fordulat teljesen felborítja 
a hivatali napirendjét. Maradjon körül-
tekintő, és próbáljon meg alkalmazkod-
ni a kialakult körülményekhez!

Bár fontos döntések várnak Önre, most 
nyugodtan hallgathat az intuícióira. 
Bátran kockáztathat is, kezdeményezé-
sei ezúttal eredményesek lesznek.

Ne ragaszkodjék görcsösen a korábbi 
elképzeléseihez, mert ma könnyebb 
úton is elérheti a céljait! Legyen nyitott 
a pozitív hatások befogadására!
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