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Mit csinál?

A turista Korzikára látogat. Ahogy
autózik, meglát egy parasztot, aki
kényelmes kerti széken üldögél,
cseresznyézik, és időnként kiköp
egy-egy magot.
– Mit csinál, bátyám?
– Nem látja?...
(poén a rejtvényben).
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Több medencénk van...

A milliomos épít egy kastélyt három 
úszómedencével, az egyikben meleg víz, 
a másodikban hideg, a harmadik üres.
Barátja kérdi, hogy minek:
– Tudod, vannak napok, amikor jólesik
a meleg medencében úszkálni, a forró
napokon viszont a hideg medence esik jól.
– De minek az üres medence?
– Vannak napok, amikor...
(poén a rejtvényben).

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvények megfejtései: Hajnali órákban – ... tintát hoztam magának.   Vette a puskáját... – ... pizsama a tigrisen?

H I R D E T É S

• A bazsalikom jel-
legzetes illatú és dús 
aromájú fűszernövény. 
A pikáns ízű növény 
illóolajat, cseranyagot, 
szaponint, valamint 
keserű anyagokat tar-
talmaz.

A bazsalikomot felhasznál-
hatjuk levesek, főzelékek, 
(különösen fehérbab), sa-

láták, szószok, pácok, sültek, már-
tások, darált húsok, halételek, kol-
bászáruk, növényi ecetek, ecetes 
és vizes uborka, illetve gyógyteák 
készítésekor. Adagolásakor mindig 
legyünk mértéktartók, túladagolás-
sal elronthatjuk ételeinket. A szá-
rított növényből elegendő egy-egy 
mokkáskanálnyit adni az ételhez. A 
levelekből 2–3 darabot használjunk 
fel. Az ételekhez a főzés utolsó per-
ceiben adagoljuk hozzá. Ne főzzük 
hosszú ideig az étellel, mert az érté-
kes ízanyag elillan belőle. 

A fűszernövényt jól használhat-
juk bizonyos szagok tompítására 
vagy teljes eltüntetésére. Az ételek-
nek jellegzetes zamatot ad. A mor-
zsolt fűszert légmentesen záródó 
edényben tároljuk. A fénytől óvjuk, 
mivel a fény hatására elveszítheti 
színét és aromája is csökkenhet. A 
bazsalikomot a lakásban is nevel-
hetjük. Cserépben, balkonládában 

vagy akár a konyhaablakban egya-
ránt jól nevelhető növény. A kertbe 
csak a májusi fagyok után ültessük 
ki. A tápanyagban gazdag, napos 
helyet kedveli. Rendszeresen ön-
tözzük. A bazsalikomot felhasz-
nálhatjuk egyebek közt a legyek, 
szúnyogok vagy egyéb rovarok el-
riasztására is. A kerti bazsalikom 
leveléből készült forrázatot gyo-
morrontás és étvágytalanság ese-

tén eredményesen alkalmazhatjuk, 
emellett nyugtató hatással is ren-
delkezik, és a köhögést is csillapítja. 
A gyógyászatban a felfúvódás és a 
bélgázképződés kiegészítő kezelése-
ként szélhajtónak használják. Ösz-
szehúzó hatása enyhíti a garatgyul-
ladás tüneteit. Külsőleg alkalmazott 
alkoholos kivonata a sebgyógyulást 
elősegítő kenőcsök egyik alapanya-
ga, sebekre, sérülésekre ajánlott. A 

bazsalikomot gyakran más növé-
nyekkel (menta, fűszerkömény) 
együtt is felhasználják.

Mi mindenre jó a bazsalikom?

Az ételeknek jellegzetes zamatot 
ad, bizonyos szagok tompítá-
sára és rovarok elriasztására is 
alkalmas, valamint gyógyhatása 
is van
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