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HÁZI PRAKTIKÁK

SKANDI

A tízparancsolat
Rosszéletű házaspár látogat el a templomba.
A mise végén odamegy hozzájuk a pap, 
és megszólítja őket:
– Jó lenne, ha egész évben nemcsak egyszer 
   találkoznának Istennel!
– Atyám, valóban így van, de a tízparancsolatot
   teljesen betartjuk! – védekezik a férj.
– Igen? Én nem így hallottam...
– Dehogynem! Én betartok négyet, az asszony 
   pedig ... (poén a rejtvényben).
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1A mennyország kapujában
A pap és a buszsofőr egyszerre kopogtatnak
a mennyország kapuján. Kijön Szent Péter, 
röviden elbeszélget velük, majd beengedi 
a buszsofőrt. A pap fölháborodva kérdi:
– És én? Engem, aki egész életemben Isten 
   szavát hirdettem, nem engedsz be? 
   Hogy lehet ez?
– Úgy, hogy míg te prédikáltál, mindenki
   aludt. Bezzeg, amíg a buszsofőr vezetett, 
   ... (poén a rejtvényben).
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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvények megfejtései:  Mozi után – ... maradok, és nézem a tévét.  Az orvosnál – ... a lábát harminc percig.

H I R D E T É S

• Nemcsak a gasztro-
nómiában, de a gyó-
gyászat területén is 
hasznosítható a sokak 
által jól ismert fahéj.

A fahéjat a gyógyászatban 
többnyire emésztésserkentő, 
étvágyjavító és gyomorerő-

sítő hatása miatt használják, de a 
hurutok ellen is kiváló. Őrölt és egész 
állapotában is fénytől, idegen sza-
goktól védett, száraz, sötét helyen, 
jól zárható edényben kell tárolni. 
Az őrölt fahéj más fűszerekkel is jól 
keverhető. Amennyiben ánizs-, szeg-
fűszeg- és édesgyökér-őrleménnyel 
keverjük, rendkívül egzotikus ízha-
tást érhetünk el vele. A fahéj rend-
kívül erős illatú fűszernövény, ezért 
elnyom minden más szagot. Ezt az 
adagoláskor mindenképpen vegyük 
fi gyelembe. Étellel együtt főzhető, 
forralható, semmit nem veszít aromá-
jából. Jól használható forralt borok, 
gyümölcslevesek, befőttek készíté-
sénél. Őrölt állapotban süteménye-
ket, édes töltelékeket, tejes ételeket 
ízesíthetünk vele. Néhány sültnek 
is (például kacsa, bárány) kiváló fű-
szere lehet. Igen pikáns ízt ad az étel-
nek. Salátákba (uborka, paradicsom 
stb.) téve is különleges zamatokkal 
gazdagodhatunk. Őrölt állapotban 
mézeskalács, almás lepény, rétes, 
zsírban sült fánk, rizsételek, tejes 

ételek, míg egész állapotban kom-
pótok, befőttek, gyümölcslevesek, 
forralt borok és egyéb italok készíté-
sénél tanácsos használni. Ha csök-
kenteni akarjuk az ételek cukortar-
talmát, a cukrot pótolhatjuk fahéjjal, 
ez megnöveli az étel édes ízét, kalóri-
atartalmát azonban csökkenti. A mi-

nőségromlást gyorsítja a felesleges 
darabolás, emiatt például a fahéjból 
mindig csak annyit reszeljünk le, 
amennyit éppen elhasználunk; a re-
szeléket célszerű közvetlenül az étel-
be őrölni. Példaként: a darabosan 2 
évig is jól elálló fahéjat ha „gyárilag 
darálva”, zacskóban vesszük, már 

8 hónap múltán sem az igazi. Kony-
hánkat megszabadíthatjuk a kelle-
metlen ételszagtól, ha lassú tűzön 
cukrot és fahéjat melegítünk a tűzhe-
lyen, emellett a vörös káposzta szép 
színének megmaradására is nagyon 
hasznos, ha a főzővízhez adagolunk 
fél teáskanálnyi őrleményt.

Mi mindenre jó a fahéj?
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