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Vizsgán
– Francia állampolgár volt, később generális, 
   majd császár. Kiről van szó? – kérdi 
   a professzor.
– Nem tudom – mondja megszeppenve a diák.
– Bonaparte Napóleon!
A diák feláll és elindul az ajó felé.
– Hová megy? – kérdi a professzor?
– Ja, elnézést, azt hittem, hogy a... 
   (poén a rejtvényben).
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Verembe estek
A nyuszika, a róka és a medve beesnek
egy verembe. Pár nap múlva már nagyon 
éhesek. Megszólal a róka, és azt mondja:
– Együk meg azt, aki a legkisebb!
Erre a nyuszika felpattan, és fenyegetően
a rókára néz:
– Ha valaki bántani meri a medvét, annak ... 
   (poén a rejtvényben).
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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvények megfejtései: Kaktuszsóhaj – Mert őt mindig megsimogatják.  Nahát – Újrafestettük a konyhát.

H I R D E T É S

• Nemcsak ételeinket 
ízesíthetjük meg, de 
számtalan jótékony 
hatása is van a fekete 
bors nak, így minden-
képp érdemes használni.

A fekete bors csípősségének 
köszönhetően rendkívül al-
kalmas a gulyások, pácok, 

illetve húsok fűszerezésére, emellett 
a húsleves nélkülözhetetlen fűsze-
re, de használhatjuk gyümölcsök, 
édességek ízesítésére is, valamint 
a savanyúságok eltevésekor zamat-
fokozó fűszerként. Egész borssal el-
sősorban főtt ételeket (levest, párolt 
húsokat stb.) ízesítsünk, ilyenkor a 
bor sszemeket főzzük bele az ételbe, 
így ízük, aromájuk megmarad. Soká-
ig azonban ne főzzük, mert az étel íze 
megváltozhat, erőssé és kesernyéssé 
válhat. Az egész borsot csak néhány 
perccel a főzés befejezése előtt te-
gyük az ételbe. A sötétebb színű 
ételekhez többnyire az erősebb, il-
latosabb fekete borsot használjuk, 
a világos készítményekhez viszont 
célszerűbb az enyhébb, kevésbé 
aromás fehér borsot alkalmazni. Az 
őrölt bors a tárolási idő alatt veszít-
het aromájából, ezért csak haszná-
lat előtt ajánlatos ledarálni vagy a 
borsdarálóból közvetlenül az ételre 
szórni (minél fi nomabbra daráljuk, 
annál jobban érvényesül az aromá-

ja). Az egész borsot levegőtől elzár-
va, hűvös, száraz helyen tároljuk. 
Nagyon hosszú ideig eltartható. Az 
ételekben használt fekete bors előse-
gíti az emésztőrendszer működését, 
valamint étvágygerjesztő hatású is. 
Mértékkel fogyasztva jelentősen hoz-
zájárul a legtöbb tápanyag (vitami-
nok, ásványi anyagok, aminosavak) 
fokozottabb felszívódásához. A bors 

jótékonyan hat a veseműködésre, 
ösztönzi a vérkeringést, kiegyensú-
lyozza a bélmozgást, valamint vize-
let- és szélhajtó hatású, ezenkívül 
ízületi gyulladások gyógyítására is 
használják. Egyes kutatások szerint 
a fekete bors serkenti a bőrben a 
pigmentsejtek termelődését, ezért a 
fűszernövényből kivont piperineket 
és származékait a gyógyászatban 

felhasználják a pigmenthiányos bőr-
felületek kezelésére. A fekete borsot 
alkalmazhatjuk még makacs csuk-
lás esetében is: szippantsunk be egy 
nagyon kevés őrölt borsot, ez majd 
előidézi a tüsszentést, ezáltal meg-
szüntethetjük a csuklást.

Mi mindenre jó a fekete bors?

A veseműködésre is jótékonyan 
hat a bors
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