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Jól megjárta
Hajnalban felkel a megszállott horgász. A 
felesége így szól hozzá:
– Ne menj, kint esik az eső, viharos a szél. De a 
horgász csak összepakol, fogja a botjait és
elindul. Kint ő is észreveszi, milyen rossz idő van,
ezért visszamegy. Csendben levetkőzik,  
visszabújik az ágyba, és csak annyit morog:
– Pokoli az idő!
Erre a felesége:
– Tudom, drágám, ... (poén a rejtvényben).
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Mennyországban
Kovácsné a mennyországba kerül, éppen 
Szent Péter elé.
– Nos, lányom, megcsaltad-e a férjedet?
– Soha.
– Egyetlenegyszer sem?
– Esküszöm, hogy soha.
Szent Péter odaszól az angyaloknak:
– Hozhatjátok a szárnyakat!
Kovácsné örömmel kérdezi:
– Angyal leszek, atyám?
– ... (poén a rejtvényben).

ELEMZÉS

EZÜST

A PANASZ
SZAVA

... PASSOS;
AM. ÍRÓ

SOVÁNY
LÓ

BEHAJLÍTOTT
TENYÉR

ALI ...;
MESEHŐS

1

A KÁLYHA
SÜTŐJE

MAGUNK

ZÉRUS

CSŐRÖS
FUVOLA

AMPUTÁL

VBŐL. KIÁB-
RÁNDUL

CENTI

ELŐRE
OLASZOK!

FONOTT
TÁSKA

LITER

VISZKETÉST
ENYHÍT

VÉD

ELISZKOLÁS

MARÓ-
ANYAG

RÓMAI 50

ARRA-
FELE!

RENGETEG

AKNA-
SZILÁNK!

EZER!

VÉR-
CSOPORT

RÓNA

FÉLSZ!

ÖVEZET

AMPER

DAL

2
FELSŐ

VÉGTAG

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvények megfejtései: Lakásújítás – Nekem is.  Vajon mit tegyek? – Aludjon az ágy alatt.

H I R D E T É S

• Igénytelen fűszernö-
vény, amely a legtöbb 
konyhakertben, de 
még cserépben is meg-
termelhető: frissen, 
fagyasztva vagy szárít-
va, a kapor különleges 
aromájú és egészséges 
zöldfűszer. Használjuk 
gyakrabban!

A kapormag az átható aromája 
miatt is igen jó fűszer. Általá-
ban ajánlatos egészben hasz-

nálni. Így marad meg legjobban az 
aromája. Sülteket, pácokat, salátákat 
ízesíthetünk vele. Felhasználható 
levesek, főzelékek, saláták, egyes 
gombaételek, körözöttek, mártások, 
valamint kovászos uborka, paprika, 
savanyú káposzta és tök eltevésénél. 

Aromáját a benne lévő illóolaj-tar-
talmától kapja, a frissen szedett 
zsenge hajtásaiból készített kapor-
szósz, főtt húsok, húsgombócok, hal-
ételek, ínyencek rák és csiga ételei-
hez kiváló. Őrölt magja a véres hurka 
kiváló ízesítője. Ha kaprot termesz-
tünk, zöld vagy szárított növényként 
használjuk, és virágzás előtt vágjuk 
le. A zöld virágos részét felhasznál-
hatjuk nyersen és szárazon morzsolt 
állapotban is. A kaprot frissen és 

szárított formában egyaránt hasz-
nálhatjuk fűszerezésre. A legjobb a 
friss kapor. 

A zölden szedett növényt le is fa-
gyaszthatjuk, majd úgy használjuk, 
mint a frisset. A szárítással tartósí-
tott kapor illóolajtartalma, fűszere-
ző értéke némileg csökken. A kaprot 
mindig a főzés befejezése előtt adjuk 
az ételhez, különben elmegy az illa-
ta. Használatával legyünk óvatosak, 
mert a túlzott fűszerezés fanyar, ke-

sernyés ízt ad az ételnek. Mártások 
készítésénél se főzzük bele, inkább 
tálalás előtt adjuk hozzá. 

Fokozható a tejelválasztás fi atal 
anyukáknál, ha óránként 2 evőkanál 
kaporfőzetet fogyasztanak. Elkészí-
téséhez egy evőkanál kaprot negyed 
liter vízzel kell felforralni. Kiváló 
salátaízesítő készíthető belőle, ha 
a friss kaprot körülbelül 3-4 napig 
10 százalékos ecetben áztatjuk (egy 
liter ecet, egy csokor kaporlevél). A 

felfúvódott vagy gyomorfájós álla-
potot enyhíti, ha kapormagot rág-
csálunk. A friss kaprot elsősorban 
levesek, húsételek, mártások, főze-
lékek, pácok ízesítésére használjuk. 
A kovászos uborka, a túrós lepény, 
és a tökfőzelék elkészítésénél pedig 
nélkülözhetetlen. Teája felfúvódás, 
emésztési zavarok, bélpangás, víz-
hajtás esetén jó hatású. Kellemetlen 
lehelet ellen rendkívül hatásos, ha 
néhány kapormagot elrágcsálunk.

Mi mindenre jó a kapor?
Savanyúságokba elengedhetetlen, 
különösen a káposztával 
és uborkával harmonizál jól a kapor

▾  F O T Ó :  B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó




