
A török gasztronómia elsősorban Európában ismert, azonban már a világ 
más szegletében is teret nyert. Ezen konyhaművészetre jelentős hatással 
volt a középkori Oszmán Birodalom sokszínűsége, valamint multikulturális 
környezete. Legnagyobb befolyást a görög és közel-keleti konyha gyakorolt 
rá, de keveredtek benne az ősi, közép-ázsiai hagyományok is. A török kony-
ha legtöbbet használt alapanyagai: padlizsán, hagyma, fokhagyma, paradi-
csom, lencse, uborka, bab és zöldpaprika. A legkedveltebb gyümölcsfélesé-
gek közé sorolható a szőlő, őszibarack, cseresznye, sárgadinnye, füge, illet-
ve a citrom. Emellett a törökök kedvelik a magvakat és dióféléket (pisztáciát, 
földimogyorót, mogyorót, mandulát, fenyőmagot, pörkölt csicseriborsót). 
A használt fűszereik pedig a petrezselyem, köménymag, feketebors, pap-
rika, menta és kakukkfű. A török specialitások közül a legismertebbek: dö-
ner kebab (a görög gyros török változata), mézes baklava, raki (ánizsos al-
koholos ital), ayran (zsírszegény joghurt), salgam (répából facsart lé), boza (er-
jesztett ital búzából) és a török kávé (amit olykor kardamommal fűszereznek).

KALENDÁRIUM

A török konyha története

Július 23., csütörtök
Az évből 205 nap telt el, hátravan 
még 161.

Névnap: Lenke
Egyéb névnapok: Apollinár, Apolli-
nária, Birgit, Brigitta, Laborc, Polina, 
Rázsoly, Romola, Ronalda

Katolikus naptár: Szent Brigitta, 
Szent Apollinár, Lenke
Református naptár: Lenke
Unitárius naptár: Lenke
Evangélikus naptár: Lenke
Zsidó naptár: Áv hónap 
2. napja

A Lenke női név 19. századi névalko-
tás a germán eredetű Lenchen, illetve 
a szláv eredetű Lenka személynevek-
ből. Emellett több név (Heléna, Mag-
daléna) önállósult, becézett alakja-
ként is használják. Rothman Lenke 
(1929–2008) magyar tanár, illusztrá-
tor, képzőművész és író volt, aki a II. 
világháború után Stockholmban és 
Ravennában végezte tanulmányait. 
Eleinte festményeket, grafi kákat al-
kotott, majd mozaikokat, faliszőnye-
geket. 1972-ben születtek Nelly Sachs 
Nobel-díjas költőnő verseihez készült 
illusztrációi. Később számos kitünte-
tést kapott munkáiért.

Kate Beckinsale
A népszerű brit színésznő London-
ban született 1973. július 26-án 
színészcsalád lányaként. Már 
fi atalon tévéfi lmekben ját-
szott, 1993-ban pedig sze-
repet szabtak rá a Sok 
hűhó semmiért című 
drámában. Ezután fel-
bukkant a Megkísért-
ve, Emma, A diszkó 
végnapjai és Az arany-
serleg című fi lmekben. 
Az igazi kiugrást a 2001-
es év jelentette számára, 
amikor főszerepet kapott 
a Pearl Harbor című háborús 
drámában, emellett emlékeze-
test alakított a Szerelem a végzeten 
című vígjátékban. 2003-ban az ő nevével 
fémjelezve készült el az Underworld című thriller, melyben egy vámpírlányt formált 
meg; a fi lm sikert aratott, így további részek készültek belőle az ő főszereplésével. 
2004-től kezdve a legfoglalkoztatottabb hollywoodi színésznők egyike lett. A fonto-

sabb fi lmjei közé sorolható a Van Helsing (2004), 
Aviátor (2004), Távkapcs (2006), Mindenki megvan 
(2009), Az emlékmás (2012) és a Szerelem és barát-
ság (2016). A People’s Choice Awards közönségdí-
jon 2005-ben és 2007-ben a legjobb női akciósztár 
kategóriában jelölték. Az amerikai Maxim magazin 
2000-ben a 85-ik helyre sorolta őt a világ 100 legsze-
xisebb nője listáján. 1995 és 2003 közt Michael She-
en színésszel élt együtt, akitől egy lánya született. 
2004 és 2019 közt Len Wiseman hitvese volt.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Bár rengeteg akadály nehezíti a munká-
ját, mégis képes higgadt maradni. A ta-
pasztalatait felhasználva szinte minden 
kérdésre talál megoldásokat.

A szellemi dolgok és a megérzések kap-
nak jelentőséget. Elkezdett munkái pozi-
tív irányba haladnak, csak a nagyvonalú-
sága kelthet némi nehézséget.

Komoly lépéseket tehet a karrierjében, 
ha magabiztosan áll a teendőihez. Ám a 
határozottságán kívül most egy kis vak-
merőségre is szüksége lesz.

Legyen vállalkozó szellemű, ha lehet, 
semmire ne mondjon egyből nemet! Az új 
dolgok kihívást jelentenek, később pe-
dig méltányosan kifizetődnek.

Törekvéseit próbálja meg tettekkel is iga-
zolni! Erősítse meg a döntéseit, ugyanis a 
környezetében lévőket csak ekként tudja 
meggyőzni az igazáról!

Ismét az útjába sodródnak azok a lehető-
ségek, amelyeket a közelmúltban elsza-
lasztott, mert nem volt elegendő önbizal-
ma. Lépjen a tettek mezejére!

Úgy érzi, nem képes megbirkózni a fele-
lősséggel, túl sok teher nehezedik a vál-
lára. Vizsgálja át a helyzetét, és csupán 
határidős munkákat vállaljon el!

A mai napon a gyorsaság és tettvágy do-
minál. Most könnyedén behozhatja az 
elcsúszott határidőket, és befejezheti a 
régóta húzódó munkálatait is.

Kissé bizonytalan, ezért kerülje a dönté-
seket! Végleges megoldásokat ne keres-
sen, ez alkalommal elegendő, ha csupán 
részműveleteket hajt végre!

Figyelme kissé elkalandozik, így számos 
hiba csúszik a tevékenységébe. Most 
nagy szüksége lesz némi magányra, hogy 
tisztába jöjjön önmagával.

Összpontosítson a célkitűzéseire, való-
sítson meg minél többet a terveiből! Mér-
legelje a lehetőségeit, és próbáljon meg 
a realitások talaján maradni!

Ne vágjon bele semmibe hirtelen elhatá-
rozásból vagy pillanatnyi érzelmi felin-
dultságból. Legyen elnéző a munkatár-
sai esetleges baklövései miatt!

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.
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Csíkszereda
18° / 20°

Kolozsvár
20° / 24°

Marosvásárhely
21° / 24°

Nagyvárad
22° / 26°

Sepsiszentgyörgy
19° / 23°

Szatmárnémeti
21° / 25°

Temesvár
24° / 27°

 » A People’s Choice 
Awards amerikai kö-
zönségdíjon két al-
kalommal (2005-ben 
és 2007-ben) jelölték 
a legjobb női akció-
sztár kategóriában.
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– Valamit tennünk kell, mert szörnyen 
horkolsz! – mondja a feleség a férjnek.
– Ugyan már, miket beszélsz? Ha hor-
kolnék, akkor már biztos szóltak volna 
a kollégáim az irodában!

A szőke nő állásinterjúra megy. A mun-
káltató többek között az anyagi helyze-
téről is kérdezi őt:
– Mondja, van kereső a családban?
– Hát hogyne lenne, ott van a Google.

VICC

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2020. augusz-
tus 2-áig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdi-
nand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

július
23/4

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

– Édesem, ne haragudj, de nem tudtam 

bevinni az autót a garázsba – mondja a 

feleség este a férjének.

– Miért nem? Tudod, hogy nem szere-

tem, ha kinn hagyod!

– Túl sötét van már, és biztos nem talál-

nám meg... (Poén a rejtvényben.)

Miért nem?

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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