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HÁZI PRAKTIKÁK

SKANDI

Mi ez a hús?!
Amerikában egy farmer bemegy a városba, és
beül egy étterembe vacsorázni. Sztéket rendel. 
A pincér kihoz egy hatalmas szelet húst, alig át-
sütve, szinte véresen. A vendég reklamál:
– Kérem, ezt a hús vigye vissza, és süssék meg
rendesen!
– De, uram, ez meg van sütve.
– Ez? Láttam én már olyan marhát, amelyiknek
ennél komolyabb sérülése volt 
... (poén a rejtvényben).
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Egy kis vizsgáztatás
A vasútállomásra felvesznek egy új váltókezelőt.
Az állomás vezetője vizsgáztatja az új embert:
– Mondja, mit tesz akkor, ha az egyes vágányon
északról jön az Északi gyors és ugyancsak
az egyes vágányon halad északi irányba
a Déli gyors?
– Felhívom a bátyámat.
– Na, és miért?
– Mert sose látott még
... (poén a rejtvényben).
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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvények megfejtései:  A pap rózsái – Apácák, ollóval.  Amilyen a válasz...  – Előbb-utóbb.

H I R D E T É S

• Mit tegyünk ha oda-
kozmált az étel? Ho-
gyan menthető meg az 
elégett vasárnapi sült? 
Illetve mit tehetünk, ha 
véletlenül túlcukroztuk 
a süteményt? Hasznos 
praktikákat ajánlunk 
alább.

 
Az odaégett ételek feljavítása

Amikor leégett az ételünk, a fazék 
tartalmát óvatosan öntsük át egy má-
sik edénybe, azonban vigyázzunk, 
hogy az égett aljból semmi se kerül-
jön át. Ez a praktika csak a kevésbé 
lepirult ételnél segít. Ha az egészben 
sütött hús sült le, azonnal tegyük át 
egy másik edénybe, öntsük rá a zsírt, 
de a lesült részt ne kaparjuk fel. Ad-
junk hozzá egy kis darabokra vágott 
hagymát; ez magába szívja az égett 
szagot. A lesült étel kellemetlen ízét 
elvehetjük, ha áttesszük főztünket 
egy tiszta lábosba, pirítunk egy-két 
szelet kenyeret, óvatosan a párolgó 
étel fölé fektetjük, és ruhával befed-
jük. Az égett zsírt is feljavíthatjuk, 
hogyha kilónként három deci vizet 
öntünk hozzá, és addig forraljuk, 
míg a víz el nem párolog. Közben 
egy fej hagymát is tegyünk a zsírba, 
és tíz perc múlva szedjük ki. Ha az 
égett szag még mindig érződik, újabb 

hagymát rakjunk a zsírba. Ahhoz, 
hogy megszűnjön a kellemetlen mel-
lékíze az odakozmált tejnek, főzzük 
fel újra szódabikarbónával. 

Fontos, hogy az odakozmált 
edényt is azonnal kezelésbe vegyük. 
Az edény alját szórjuk be sóval, és 
legalább egy óra hosszat hagyjuk 
benne állni, majd vízzel mossuk ki. 
A só hatására a leégett étel már köny-
nyen letisztítható. A lábosról úgy is 
eltávolíthatjuk az odakozmált része-

ket, hogyha éjszakára sütőporos (1 
csomag) vízbe áztatjuk az edényt.

Túlcukrozott készítmények 
feljavítása

Főzés során a túlságosan édesre sike-
rült készítmények erős ízét további fő-
zéssel enyhíthetjük. Az ételektől füg-
gően egy kávéskanálnyi citromlével 
vagy almaecettel is egyensúlyozhat-
juk az intenzív édes ízt. Mindkettő le-

köti a cukrot, és kellemesebb lesz tőle 
az étel íze. Amennyiben túlcukroztuk 
a süteménybe való krémet, adagol-
junk hozzá egy tojássárgáját vagy egy 
fél tojásfehérjét, és alaposan keverjük 
el. Ha olyan édesítőszert használunk, 
amely nem bírja a hőt (forralást), csak 
fogyasztás előtt főzzük bele, külön-
ben kesernyéssé válik. A cukron kívül 
édesíthetünk mézzel és mesterséges 
édesítőszerekkel is, ezek könnyebben 
kezelhetőek, adagolásuk egyszerűbb.

Nincs minden veszve, ha odasült

Nem kell rögtön eldobni, még megmenthető a megégett sült   ▴  F O R R Á S :  P I X A B A Y




