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HÁZI PRAKTIKÁK

SKANDI

Állati
A százlábút kis híján elüti egy autó.
– Nem tud vigyázni? – förmed rá a sofőr.
– De tudok, kérem – mondja a százlábú –, 
a lámpa zöldet mutatott.
– Az lehet, de csak addig, amíg az első
... (poén a rejtvényben).
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Brassóban történt
Két székely atyafi nézelődik vásár után a
brassói Fekete-templom körül. Csodálják az
öreg építményt, megnézik a Honterus-szobrot,
majd távolról a tömött tornyot, melynek abla-
kain át jól látszik a nagyharang.
– Mondja, bátyja – szól a fiatalabbik – hogyan
kerülhetett az a hatalmas harang a toronyba?
– Hát, hogyan másképp, mint ...
(poén a rejtvényben).
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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvények megfejtései: Mi a megoldás? – ... akkor majd ír a gyerek.  Növénytan órán – ... a töke egyre nagyobb.

H I R D E T É S

• Hamarabb elkészül a 
párolt káposzta, meg-
puhítja a húst, kiemeli 
a sós ételek ízét – és 
ez csak néhány gaszt-
ronómiai trükk, amely-
nek a cukor a kulcsa.

H a cukorral édesítünk, ne 
főzzük sokáig az ételben, 
mert veszít édesítőerejéből. 

A legjobb, ha egy-két perccel az étel 
elkészülte előtt tesszük bele. Befő-
zéskor például érdemesebb előbb 
megfőzni a gyümölcsöt, és csak az-
után édesíteni. Néhány étel (például 
sóska, paradicsom stb.) savanyú ízét 
édesítéssel mérsékelhetjük. A saláta-
léhez adjunk egy kevés cukrot, ezál-
tal az íze simább, kellemesebb lesz. 
Ha szeretnénk kiemelni az édes étel 
ízét, tegyünk bele egy csipetnyi sót 
is. Sós ételeink viszont akkor lesznek 
jobb ízűek, ha kevés cukrot is beleke-
verünk. 

Hogy főzés során is szép fehér 
maradjon a karfi ol, adjunk a fő-
zővízhez kevéske cukrot. Fél óra 
alatt elkészül a párolt káposzta, ha 
először csak cukorral pároljuk és 
csak a végén adjuk hozzá az ecetet 
vagy a citromot. Az öreg sárgarépa 
friss, édes ízt kap, ha pucolás után 
egy órára cukros vízbe áztatjuk. Ha 
előző évi krumplit, borsót vagy ká-
posztát főzünk, sokkal ízletesebbé 

tehetjük a régi zöldségeket, ha kevés 
cukrot szórunk a főzővízbe. 

A régi szárnyashúst elkészítése 
előtt dörzsöljük be porcukorral, így 
a főzés vagy sütés közben újra pu-
ha lesz. Amennyiben barna mártást 
készítünk, a zsiradékban előbb ol-
vasszunk fel egy kanál cukrot, csak 
aztán adjuk hozzá a lisztet, majd 
egy kevés vízzel engedjük fel, és pi-

rítsuk sötétre. Ha a tejet literenként 
egy csapott evőkanál cukorral felfor-
raljuk, hosszabb ideig friss marad. 
Cukormáz készítésekor víz helyett 
tejjel keverjük a porcukrot, így hó-
fehér mázat kapunk. Ha nem szeret-
né, hogy megbőrösödjön a puding, 
a kehelybe öntés után rögtön szórja 
meg cukorral. Ahhoz, hogy a cukor-
máz tényleg fehér legyen, az átszitált 

porcukrot tojásfehérjével keverjük 
ki. Ha cukros vízbe tesszük a frissen 
szedett fűszernövényeket, tovább el-
állnak. Étolaj és cukor keverékével 
nemcsak tisztíthatjuk kezünket, de 
az érdes kézre is gyógyír. A napozás 
által keletkezett leégett bőrt rege-
nerálhatjuk, ha éjszakára cukor és 
tojásfehérje keverékével borogatjuk, 
majd reggel vízzel leöblítjük.

Mi mindenre jó a cukor?

A kristálycukor konyhai varázsszerré válhat a praktikák ismerőinek kezében   ▴  F O R R Á S :  P I X A B A Y




