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– Apuuuuu...! Mi ez a piros gomb itt?
– Nyomd meg, kisfiam, majd meglátod.
– Apuuuuu...! Ez megharapott!
...
(poén a rejtvényben).
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A jósnőnél

A rendőr elmegy a jósnőhöz.
– Vészes jövőt látok...
Pénteken este ki fogják rabolni a
házát.
Mire a rendőr:
– A fenébe, én meg pont akkor leszek
(poén a rejtvényben).

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvények megfejtései: Autószerelő szervizben – ... részeg ember zsebében volt.  Nahát! – De hiszen ez a mi Erzsikénk!

H I R D E T É S

• Az étkezés kultú-
rája a szépen terített 
asztalnál kezdődik, 
amit különösen fon-
tos figyelembe venni 
az ünnepi készülődés 
közben.

A tiszta, folt nélküli abrosz 
nemcsak ünnepeken, de hét-
köznapokon is megkívánta-

tik, mert pecsétes terítő étvágyűző 
látvány. A színkiválasztásnál fontos, 
hogy az abrosz színe harmonizáljon 
a teríték és az esetleges díszítés szí-
nével, stílusával. Ép szélű, tiszta 
edények, poharak kerüljenek az asz-
talra, az evőeszköz se legyen csorba. 
Az összhatás lényeges: nem elég, 
ha az abrosz ünnepi, de a tányérok, 
evőeszközök se legyenek kopottak 
vagy fordítva. Szerény holmival is 
ízléses asztalt varázsolhatunk, de 
csak akkor, ha a terítékek egymás-
hoz illenek. Olcsó virágos abroszra 
nem illik a régi porcelán, az ezüst 
gyertyatartó, viszont fehér damaszt-
ra ne rakjunk cserépedényt. A terí-
tés alkalmazkodjon az ételekhez is: 
pörkölthöz, gulyáshoz jól illik a cse-
répedény, a szőttes terítő, a franciás 
fogásokhoz pedig a porcelán. Bü-
féasztalra olyan textília való, amely 
könnyen mosható. Ha nincs kétféle 

készletünk, akkor a mindennapra 
használtat hozzáillő terítővel, szép 
színes papír- vagy textilszalvétával, 
a tányérokkal harmonizáló vázával, 
gyertyatartóval tehetjük ünnepé-
lyessé. Az ételek tálalásakor ameny-
nyiben komplett étkészletünk van, a 
hozzá tartozó leveses-, pecsenyés-, 
tésztástálat, fűszertartót használ-
juk. Ha nincs, kiválóan alkalmasak 

a tálaláshoz a hőálló edények vagy 
az üvegből készült fűszertartók. A 
poharakat is az étkészletünkhöz 
válasszuk. Ne legyen túlzsúfolt az 
asztal; nemcsak zavaró látvány, de 
kényelmetlen is. Ezért a váza inkább 
alacsony legyen. A gyertyatartót úgy 
helyezzük el, hogy se a gyertya, se a 
lángja ne zavarjon senkit. Az italo-
kat, a salátástálakat, a kenyeresko-

sarat – ha nem férnek el az asztalon 
– zsúrkocsira vagy terítővel letakart 
asztalkára, székre tegyük. Tányérra 
adagolva szolgálhatjuk fel a fogá-
sokat, ha csak négyen-öten ülnek 
az asztalnál. Hét-nyolc személynél 
viszont előnyösebb, ha tálalóedény-
ben szervírozunk. Jó szolgálatot tesz 
a mécsessel fűtött vagy villannyal 
működő melegen tartó főzőlap.

Ünnepi asztalterítés

Az összhatás a fontos 
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