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HÁZI PRAKTIKÁK

SKANDI

Vallatás

Az arab-izraeli háború idején az izraeliek elfogtak egy
arab pilótát. Napokig a repülőgép paramétereiről
faggatták, de az nem mondott semmit, hiába verték
meg mindannyiszor. Így elengedték, otthon hősként
ünnepelték. Megkérdik, mit javasol a növendékeknek.
– Hogy pontosan tanulják meg a műszaki adatokat, 
mert ha elkapják, és nem tudják, akkor...
(poén a rejtvényben).
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Moszkvában

Orosz üzemben ellenőrzés van.
– Ha megiszik egy fél deci vodkát, tud dolgozni? –
kérdi az ellenőr.
– Tudok! – jön a válasz.
– És ha megiszik egy fél literrel?
– Tudok akkor is.
– S ha a teljes üveggel megissza?
– ...? (poén a rejtvényben)
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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvények megfejtései: Igazoltatás – ... a szondázás helyett.  Brassóban történt – ... csengettyű korában.

H I R D E T É S

• A rizsfőzést nem 
nehéz elrontani, pedig 
csak a megfelelő ará-
nyok és néhány fortély 
betartására van szük-
ség a hibátlan elkészí-
téséhez. Az alábbiak-
ban ismertetjük ezeket 
a paraktikákat.

M ielőtt a rizst megfőznénk, 
mindig válogassuk át, 
amennyiben az szükséges. 

A hántolt rizst folyó vízben, szűrőben 
mossuk át, majd alaposan csurgassuk 
le. Hevítsünk egy kevés olajat, forgas-
suk bele a rizst, és addig kevergessük, 
amíg üveges (opálos) lesz. Ekkor önt-
sük fel kétszer annyi forró vízzel, mint 
amennyi a rizs volt. A vízbe sót, eset-
leg borsot is tehetünk, valamint egy 
kisebb fej meghámozott, de egyben 
hagyott hagymát (amit a végén majd 
kidobunk). Amikor a víz felforrt, egé-
szen kicsire vegyük a tüzet, és fedő 
alatt pároljuk készre a rizst. Mire meg-
puhul, teljesen felszívja a folyadékot. 
Ha a hevítés mértékletes, az edény 
pedig vastag falú és hibátlan, akkor 
közben meg sem kell keverni. 

A felfőtt rizst sohase hagyjuk 
nyílt lángon vagy a villanytűzhely 
esetében magas fokozaton, mert 
odaéghet! Készíthetjük úgy is, hogy 
a felforrt vízbe keverünk egy kevés 

vajat és sót, és csak ezután öntjük 
bele a megtisztított rizst. Ha ismét 
felfőtt, fedjük le, és húzzuk a tűzhely 
szélére, ahol hagyjuk egyenletesen 
megdagadni. Ebben az esetben sem 
tanácsos keverni, mert ettől a rizs 
csirizes lesz. Nagyon fontos, hogy a 
fedőt ne vegyük le ez idő alatt, mert 
akkor a rizs nem párolódik rendesen, 
és több az esély arra, hogy odaégjen. 

A rizs fajtája némileg befolyásolja 

a szükséges víz mennyiségét: a kife-
jezetten hosszú szemű, pergős rizshez 
az említettnél kicsit kevesebb folyadék 
is elegendő, míg a rövid szemű, raga-
dós kissé több vizet is megkívánhat. A 
barna, azaz hántolatlan rizsek lénye-
gesen lassabban főnek és több vizet 
vesznek fel, ezért ezeket kb. az ötödé-
vel több vízzel érdemes elindítani. 
Próbálkozhatunk előzetes beáztatás-
sal is. Ha a rizst valamilyen töltelékbe 

szánjuk, s ezért csak félig szükséges 
megpárolni, akkor csak másfélszeres 
mennyiségű vízzel engedjük fel. Így 
mire teljesen elfogy a vize, a rizs még 
nem lesz túlzottan puha. Amikor tej-
berizst készítünk, a rizst csak vizes 
tejben főzzük, mert a tiszta tejben a 
rizs nem puhul meg, kemény marad. 
A megfőtt, illetve megduzzadt rizs alá 
mindig öntsünk egy kevés tejet, hogy 
ne legyen száraz.

Tippek a rizs főzésére, párolására
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