
A mozzarella az egyik legismertebb és legkedveltebb olasz sajtféle, amely a 
dél-Itáliai Campania és Lazio tartományból származik, ahol a 16. század óta 
változatlan recept alapján készítik, a háziasított vízi bivaly zsíros tejéből. Ezt 
a tejterméket érlelés, ízesítés, valamint tartósítószerek nélkül állítják elő; a 
sajt zsírdús alapanyagát addig nyújtják és gyúrják, míg formázhatóvá válik. 
Hagyományosan friss állapotban árulják, a nagykereskedelemben pedig sós 
lében tárolva értékesítik. Az első mozzarellának tekinthető sajtot 1200 kör-
nyékén készítették a bencés szerzetesek. A szálas szerkezetű gyúrt sajtot so-
káig főételként fogyasztották. A mozzarellát manapság több változatban for-
galmazzák (ilyen például a körte alakú, gyakran szárított scamorza vagy a 
batyuba töltött, lágy, tejszínes és krémes burrata), a modern konyhaművé-
szetben pedig leginkább saláták, pizzák és szendvicsek összetevőjeként al-
kalmazzák. Újabban a termelők füstölt formában is forgalomba hozzák, de 
mivel a mozzarella nem érlelt sajt és csak frissen fogyasztható, ezért füstö-
lése kizárólag csak természetes és hagyományos eljárással megengedett.
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A mozzarella eredete
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Az évből 105 nap telt el, hátravan még 
260.

Névnapok: Anasztázia, Tas
Egyéb névnapok: Aldó, Cézár, Eme-
se, Neszta, Nyeste, Oktávia

Katolikus naptár: Szent Anasztázia, 
Szent Oktávia, Tas
Református naptár: Tas
Unitárius naptár: Emese
Evangélikus naptár: Anasztázia, 
Tas
Zsidó naptár: Niszán hónap 
10. napja

Az Anasztázia személynév az Anasz-
táz férfi név női párja, jelentése: a feltá-
madott. Rokon nevek: Neszta, Nyeste, 
Nasztázia. Anasztaszija Jaroszlavna 
(magyarosan Rurik Anasztázia, 1023 
körül – 1096) kijevi hercegnő volt, aki 
I. András királlyal kötött házassága 
révén Magyarország királynéja lett.
A Tas török eredetű férfi név, jelenté-
se: kő. Tas vezér a honfoglaló magya-
rok hét vezérének egyike volt, Árpád 
nagyfejedelem unokája, Lél (Lehel) 
vezér apja. Több magyar település is 
úgy tartja, hogy Tas törzse alapította, 
vagy utána nevezték el, ilyen például 
Tass, Sárvár és Nyírtass.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Remek formában van, ezért a fontos tár-
gyalásait időzítse mára! Magabiztossá-
gának köszönhetően most szinte senki-
nek sem tűnik fel, ha rögtönöz.

Több buktató nehezíti a napját. Csupán 
úgy érhet el eredményeket, ha gondosan 
felméri a problémákat, és mindig a leg-
egyszerűbb megoldást választja!

Úgy érzi, szellemileg nem képes tarta-
ni a lépést az elvárásokkal. Mielőbb le-
zárhatja a határidős teendőit, ám ehhez 
nagy  önfegyelemre lesz szüksége.

Bár hatalmas lendülettel veti bele magát 
a teendőibe, közben számos hibát vét. 
Mielőtt továbblépne, igyekezzék megta-
lálni bizonytalanságának okait!

Váratlan események várnak Önre. Most 
feszültebb a szokásosnál, így kisebb né-
zeteltérésekre is számíthat. A fontosabb 
döntéseit ha teheti, napolja el!

Hivatásában felhalmozódtak az elvég-
zendő feladatai. Bár nem veszi észre, de 
a nap folyamán megnő Önben a feszült-
ség, ezért kerülje a vitás helyzeteket!

Rendkívül szétszórt, nehezen tud a rea-
litás talaján maradni. Lehetőleg fontos 
ügyekben ne döntsön, főleg azokban, 
melyeknek pénzügyi vonzata is lehet!

Ne engedje, hogy a környezetében lévő 
feszültség elrontsa a hangulatát! Legyen 
kitartó, mutassa meg, hogy még ilyen kö-
rülmények között is képes teljesíteni!

Ma több előnyös lehetőség kínálkozik, 
de mielőtt bármelyiket is elfogadná, ele-
mezze a részleteke, és számoljon min-
den lehetséges következménnyel!

Ha nem elég körültekintő, súlyos követ-
kezményekkel járó hibákat követhet el. 
Kissé vegyen vissza a munkatempóból, 
és figyeljen alaposan a részletekre!

Olyan célokat tűzzön maga elé, amelyek-
kel a társai is azonosulni tudnak! Ezál-
tal segítőkre fog találni, nem kell egyedül 
megküzdenie az akadályokkal.

Zsúfolt napra készülhet, sok tennivaló 
vár Önre. Legyen kitartó, és ne adja fel 
az első akadálynál! A sikerek hamarosan 
kárpótolni fogják a fáradozásaiért.

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.

ALTERNATÍVÁK  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
2° / 10°

Kolozsvár
7° / 12°

Marosvásárhely
7° / 14°

Nagyvárad
9° / 14°

Sepsiszentgyörgy
5° / 11°

Szatmárnémeti
8° / 13°

Temesvár
11° / 16°
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Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2019. április 
28-áig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

április
15/1

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Szabó bemegy az étterembe. Azt mondja:
– Ha ad nekem két üveg bort ingyen, 
zongorázni fog magának a kutyám.
Megkapja. Leülteti a kiskutyát a zongo-
rához. Az játszik öt percet, mire beront 
egy nagy kutya és kiviszi. Megkérdi 
a pincér:
– Hát, ez meg mi volt?
– Csak az anyja. Ő azt akarta, ...
(Poén a rejtvényben.)

Két üveg borért...

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.
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Nyíltszíni,
ujjongó önfeladás

Ott tartunk, hogy dicsőséges választottaink saját butaságuk miatt 
fognak összeomolni, mivel most már képtelenek számon tartani és 
követni azt a pillanatok szülte zagyvaságot, amivel megpróbálják 
vakítani lehetséges szavazótáborukat. Hibát hibára halmoznak, s 
akik eddig igyekeztek követni a gondolatmenetüket, azok sem bír-
ják már rekeszizommal a sok nevetséges melléfogást. Ott van pél-
dául a nemrég kiötlött „gyerekszobapótló” törvénytervezet gondo-
lata, ami előírná, milyen körülmények között hogyan kellene-illene 
viselkednie egy élre törő, magát szépreményűnek tartó egyénnek. 
Az előírások közt a legbecsesebb helyet az igazmondásnak szán-
ják, közölve, hogy a kormányközelben mozgóknak nem szabad 
hazudniuk, és illik vigyázniuk a helyes beszédre. Ez utóbbit min-
den bizonnyal a miniszterelnökök gyöngyének még a felolvasá-
saiban is hemzsegő bakĳ ai ihlették, pedig szegény kĳ elentette, 
hogy szívesebben olvas fel egy papírdarabkáról bármit, mintsem 
a saját kútfejéből butaságokat mondjon. Beismerő vallomásnak 
megható ez az őszinteség, csakhogy csonka, hisz a betűfelisme-
résben sem jeleskedik túlságosan. És bár nem hallottam az ottho-
ni elmulasztott nevelés pótlására tervezett szocdem illemkódex-
nek a sorsáról, beterjesztették-e már vagy sem, esetleg szokásuk 
szerint némi módosításokat végeznek majd rajta, de a szellemét 
máris magukévá tették a párt csúcspropagandistái: kitalálták az 
európai parlamenti választások vezérszlogenjét, mondván, hogy 
Románia többet érdemel! Brávó! Ez az igazi őszinte vallomás! Aki-
nek eszébe jutott, megérdemli, hogy elsőként válasszon magának 
börtönzárkát, olyan fekvéssel és kilátással, amilyenre legszebb 
álmaiban vágyott. Hisz ha ezzel a mondattal akarnak nyerni, ak-
kor nincs más hátra, mint felsorakozniuk hosszú, tömött sorokba, 
és indulás a jól megérdemelt börtön felé. Nem tudom, hogy nem 
vette észre senki, miszerint ezzel saját két évnél már jóval hosz-
szabb regnálásukat mártják be, már-már tételesen bevallva, hogy 
minden hazugság volt, nem ér az egész semmit, hisz az ország 
többet érdemel. S ezzel a blődséggel reklámröpcédulákat is vi-
tetnek a postásokkal házhoz, nehogy valaki felvilágosítás nélkül 
maradjon, és azért ne szavazzon majd rájuk, mert nem jutott el 
hozzá ez a mélyen őszinte, nyíltszíni, ujjongó önfeladás. A jelszó 
mögül kikandikáló vallomás a kormányzásukról, ami ugyan egy 
fabatkát sem ér, de majd ezután megpróbálnak többet ígérni!
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