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Rendőrész

A rendőr egy reggel fekete karszalaggal jelentkezik 
szolgálatra az őrszobán. Részvétteli kollégáinak 
szipogva meséli, hogy az éjjel meghalt az anyja. 
Másnap reggel megint bemegy dolgozni, 
de már a másik karján is fekete szalag van. 
Mindenki szörnyülködve érdeklődik, hogy mi történt 
már megint, mire a rendőr nagy nehezen leküzdi
a zokogást, erőt vesz magán és meséli:
– Képzeljétek, este hívott az öcsém, hogy...
(poén a rejtvényben).
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A tengeren rettenetes vihar dúl, a hajó
veszélyben van. A kapitány segélykérő
rakétákat lő ki. Egy utas tántorogva megy
fel hozzá:
– Kapitány úr, én igazán nem vagyok
jogosult a tengrészek dolgába beleszólni,
de egy ilyen helyzetben az már mégis
csak sok...
(poén a rejtvényben).

A lapunk csütörtöki számában megjelent rejtvények megfejtései: Apa és fia – ... a mamától.   Ez lehetetlen... – És miért csak most adta el?

H I R D E T É S

• A vadhúsok elké-
szítése különös oda-
figyelést igényel, így 
érhetjük el a legjobb 
eredményt. Alább 
néhány tippet olvas-
hatnak.

A vadhúsok íze különböző, 
de ez nemcsak a vad fajtá-
jától függ, hanem attól is, 

hogy miként készítjük el. A legtöbb 
vadhúst általában sütéssel, páro-
lással, főzéssel vagy grillezéssel 
tehetjük ízletessé. A vadhúsokat 
kötelező módon pácolni kell, ilyen-
kor általában 4-7 napig tanácsos 
érlelni a lében (a kisebb darabokat 
2-3 napig, a nagyobbakat 5-7 napig 
tartsuk). Minél szívósabb a hús, 
annál tovább, minél gyengébb, an-
nál rövidebb ideig hagyjuk a pác-
lében. A pácolás porhanyósabbá 
teszi a rostokat, és a húsok emészt-
hetőbbé válnak. 

A vadszárnyasok mellehúsát 
mindig ajánlatos bespékelni vé-
kony szalonnacsíkokkal, ettől íz-
letesebb lesz. Az őzet, szarvast, 
vaddisznót lehetőleg feldarabolva 
szerezzük be. Elkészítésüket meg-
előzően a hártyákat mindig fejtsük 
le, mert sütés közben összehúzzák a 
húst. A vadféleségeket sose forráz-
zuk. Hideg vízben alaposan mossuk 
meg, illetve áztassuk ki. Annyiszor 

váltsuk a vizet, míg végül már nem 
lesz véres, a vadhúsoknál a szeny-
nyeződés sokkal erősebb, mint az 
egyéb húsoknál. Amennyiben tep-
siben sütjük a vadhúst, mindig szí-
nével lefelé kezdjük sütni, és mikor 
már félig megpuhult, fordítsuk át a 
másik oldalára. Akkor lesz ízletes és 
zamatos a hús, ha már pirosas vilá-
gosbarna színű, és amikor a végét 
késsel megvágjuk, szétesik. 

A vadhúst célszerűbb fedő nélkül 
főzni. Igaz, hogy így tovább tart a 
főzés, de csak annyi vadíze marad 
az ételnek, ami még kellemes. Ha 
többfajta vadhúst sütünk, tanácsos 
az ízhatások növelése céljából nem-
csak egyfajtát sütni egy időben, 
hanem vegyesen, mert így az ízek 
egymásra hatása érvényesülhet (pl. 
vadhúsokat sertéshússal). A vad-
húsok ízesítésére leggyakoribban a 

vörös áfonyát, vagy áfonyadzsemet 
használhatunk, valamint a boróka-
bogyót, amely különleges aromát 
nyújt a vadpástétomoknak és vad-
sülteknek. Emellett hozzáadhatunk 
szárított vagy friss gombát is. A 
vadhúsokhoz illő mártásokat ízesít-
hetjük tejföllel, különféle borokkal, 
brandyvel, vodkával, ginnel, gyü-
mölcspálinkával, pezsgős borral 
vagy mézzel.

Tippek a vadhúsok elkészítéséhez

A vadhúsok mellé jól illik a vörös gyümölcsökből készített mártás   ▴  F O R R Á S :  P I X A B A Y




