
A japán konyha alapvető élelmiszere a rizs, ami minden étkezésnél főfogás. 
Köretként okazunak nevezik. Mivel Japán sziget, fontos szerepet játszik a 
táplálkozásban a hal és a tenger gyümölcsei is. Az Edo-kortól (1603–1868) 
kezdtek el a japánok naponta 3–5 alkalommal enni. A rizst Japánban kb. 
2000 éve termesztik. A legtöbb leves három alapösszetevőből áll: szárított 
tonhalból, kombuból (tengeri alga) és siitake gombából. Ezenkívül a leves-
hez használatos a miszo (szójából készült krém), amiből különböző fajták 
vannak (édes, sós stb.). A miszoleves gyakran tartalmaz zöldségeket és/
vagy tofut is. Fontos szerepet játszanak a télire eltett savanyúságok (cuke-
mono). Ilyen zöldség például a kínai kel, uborka, padlizsán és répa, emellett 
az ume (zöld, éretlen szilva). Ezeket nem ecetbe, hanem sós vízbe, miszo- 
vagy rizslevesbe teszik. A sózott, télire eltett umecsemegét umebosinak hív-
ják. Ezeknek a zöldségeknek étvágyjavító hatásuk van, ezért gyakran reggel-
ire fogyasztják. Egy teljes értékű reggeli alapja a frissen készített rizs. Ehhez 
egy kevéske grillezett halat vagy sült malachúst szoktak felszolgálni.

KALENDÁRIUM

A japán konyha története

December 27., csütörtök
Az évből 361 nap telt el, hátravan 
még 4.

Névnap: János
Egyéb névnapok: Domán, Fabió-
la, Fabrícia, Lázár, Lázó, Teodor, 
Teofánia, Tifani

Katolikus naptár: Szent János 
apostol, Szent Teodor
Református naptár: János
Unitárius naptár: János
Evangélikus naptár: János
Zsidó naptár: Tévét hónap 
19. napja

A János bibliai származású férfi -
név, amely a héber Yohhanan név-
ből ered, jelentése: Isten kegyelme. 
Egyike a leghasználatosabb férfi ne-
veknek, huszonöt pápa viselte ezt 
a nevet. Női párja: Johanna, Janka, 
Zsanett. Rokon neve: Iván. 
Husz János (1369–1415) prágai pap, 
egyetemi tanár, illetve vallási refor-
mátor volt, a huszita mozgalom ihle-
tője, aki a prágai nyelvjárást irodalmi 
nyelvvé emelte műveivel. 1415-ben a 
konstanzi zsinat máglyahalálra ítél-
te, miután tanait nem volt hajlandó 
visszavonni. Kivégzése indította el a 
huszita felkelést.

John Lennon (1940–1980)
A 20. század egyik legnagyobb 
hatású énekese, zeneszerzője, 
költője Liverpoolban szüle-
tett hajópincér fi aként. 
Édesanyja megtanítot-
ta őt bendzsón játsza-
ni, később egy élet-
re elkötelezte magát
a zene mellett. Az 
apja elhagyta a csa-
ládját, amikor John 
öt éves volt, 18 éves 
korában pedig az 
édesanyja autóbaleset 
áldozata lett. Ezután 
jó barátságba került Paul 
McCartneyvel, akivel 1960-
ban megalapították a The Beatles 
együttest, amely komoly hatást gyako-
rolt a rockzene fejlődésére, és sokszor politikai üzenetet hordozó irányba terelte
azt. Dalai tele vannak fájdalommal és reménnyel, zenéje olykor vidám, máskor 
pedig komor volt. Dalszövegeiben személyes, illetve karrierjéhez fűződő vágya-

it, gondolkodásmódját, a hírnév árnyoldalait és 
az aktuális eseményekről alkotott véleményét 
fogalmazta meg. 1969-ben feleségül vette Yoko 
Ono japán zenészt, házasságukból két gyerme-
kük született (Julian, Sean). Karrierje során 13 
nagylemezt adott ki a The Beatlesszel, emellett 
szólóban 8 stúdiólemeze és 2 koncertalbumja je-
lent meg. Merénylet következtében hunyt el New 
Yorkban, 1980. december 8-án  gyilkolta meg őt 
Mark David Chapman.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Ma lehetősége nyílik arra, hogy nagyobb 
tekintélyt szerezzen magának. Legyen 
óvatos azzal, akinek a társaságát élvezi! 
Hagyatkozzék a megérzéseire!

Nem úgy alakul a mai napja, ahogy azt 
Ön eltervezte. Sok nehézséget kell leküz-
denie, és váratlan események is elterelik 
arról az útról, melyen elindul.

Eredményes napnak néz elébe, ezért 
hagyjon szabad utat a kreativitásának, 
és ne ragaszkodjék a szokásos módsze-
rekhez. Ötleteivel elérheti a céljait.

Fontos beszélgetések várnak ma Önre. 
Ne legyen erőszakos, diplomáciai érzé-
ke ezúttal sokkal inkább hasznára lehet, 
mint a túlzott magabiztosság!

Tartsa meg az eddigi lendületét! A fonto-
sabb ügyletekben lehetőleg ne másoktól 
várja a megoldást, hanem merjen bátran 
egyedül döntést hozni!

Kicsit felborul a lelki egyensúlya. Jobban 
teszi, ha kitér a vitás szituációk elől, a vé-
leményét pedig később, egy nyugodtabb 
időszakban mondja el.

Megoldatlan problémák teszik nehézzé 
a napját. Próbáljon meg rendet tenni a 
gondolatai között, így szinte minden ma-
gától a helyére kerül!

Legyen a szokottnál előrelátóbb, illetve 
megfontoltabb! Mielőtt a döntéseit meg-
hozza, hallgassa meg az Önhöz legköze-
lebb álló társai véleményét!

Sok akadállyal kell megküzdenie, ámde 
a lendülete átsegíti a holtpontokon. Ha 
gyors döntések meghozatalára kénysze-
rül, hallgasson a megérzéseire!

Kiváló formában van, minden új dologért 
tud lelkesedni, céljait türelemmel és ki-
tartással juttatja sikerre. Bolygója sze-
rencsésen egyengeti az útját.

Néhány meglepő esemény kizökkenti Önt 
a nyugalmából. A véletlen viszont sok jót 
is hozhat. Vegye észre a dolgok mögött 
megbúvó előnyöket!

Kissé bizonytalan, ezért feszült Ön körül a 
légkör. Ne törekedjék okvetlenül a tökéle-
tességre, most sokkal fontosabb a békés 
hangulat megteremtése!

Kos márc. 21. – ápr. 20.

Bika ápr. 21. – máj. 20.

Ikrek máj. 21. – jún. 21.

Rák jún. 22. – júl. 23.

Oroszlán júl. 24. – aug. 23.

Szűz aug. 24. – szept. 23.

Mérleg szept. 24. – okt. 23.

Skorpió okt. 24. – nov. 22.

Nyilas nov. 23. – dec. 21.

Bak dec. 22. – jan. 20.

Vízöntő jan. 21. – febr. 19.

Halak febr. 20. – márc. 20.

HALADÁS  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
0° / 1°

Kolozsvár
0° / 2°

Marosvásárhely
1° / 2°

Nagyvárad
3° / 4°

Sepsiszentgyörgy
0° / 1°

Szatmárnémeti
2° / 3°

Temesvár
5° / 6°

 » 1960-ban Paul 
McCartneyvel közö-
sen megalapította a 
The Beatlest, amely 
komoly hatást gya-
korolt a rockzene 

fejlődésére.

Szolgáltatás2018. december 27.
csütörtök10

A Krónika-nyereményjátékok 2018. december 10–13. között megjelent 
keresztrejtvényeinek helyes megfejtései: december 10., hétfő: ...ki-
fejezetten kellemes; december 11., kedd: ...tíz embert rántott magával; 
december 12., szerda: Vízből én is tudnám; december 13., csütörtök: 
...mennyit ad érte?

MEGFEJTÉSEK

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2019. január 
6-áig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

december
27/1

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Két cigány sétálgat, mikor találkoznak a 
pappal, akinek be van gipszelve a lába.
– Há, mit csinált atyám?
– Elcsúsztam a fürdőkádban!
Tovább mennek, külön a két barát, külön 
a pap. Kis idő múlva megkérdi az egyik 
cigány a másiktól:
– Te, mi az a fürdőkád?
– Honnan tudjam, ...! (Poén a rejtvény-
ben.)

Elcsúszott

A négyzetrács üres négyzeteibe úgy 
kell beírnunk a hiányzó számokat, 
hogy mind a 9 sorban és 9 oszlop-
ban megtalálható legyen 1-től 9-ig 
minden egyes szám, illetve a 9 kis 
négyzetben (blokkban) is szerepel-
jen az összes szám 1-től 9-ig.

SUDOKU
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