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Ezek az oroszok...
Az anyós azt mondja Ivánnak:
– Iván, drága fiam. Ha meghalok, temessetek
a Kreml falába!
– De, anyuka – hökken meg Iván – oda
csak a nagy embereket temetik!
Az anyós nem nyugszik bele, minden nap ugyanezt 
mondogatja. Végül Iván nem bírja tovább, 
és bosszúsan elrohan. Hamarosan visszajön, és 
lelkesen közli a mamával:
– Na, anyuka elintéztem, hogy a Kreml falába 
temessék, ...
(poén a rejtvényben).
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– Elvira! Ha nem jössz hozzám feleségül,
az ötórai gyorsvonat elé vetem magam!
– Adj egy kis gondolkodási időt! Ha
később mégis kosarat adok neked, még
mindig ...
(poén a rejtvényben).

A lapunk csütörtöki számában megjelent rejtvények megfejtései: Környezetvédelem – ... hanem többször felhasználom.   Barátok... – Hanem például egy medve.

H I R D E T É S

• Fontos, hogy meg-
felelően használjuk, il-
letve azután tisztítsuk 
is meg edényeinket, 
amelyekben az étele-
ket készítettük.

 

F őzéshez olyan edényt hasz-
náljunk, amelynek a talpa a 
főzőlap méretéhez illik. Ezzel 

energiát takarítunk meg. Tanácsos, 
hogy az étel az edényben kéthar-
madig érjen. Ha rásül az edényre 
valami, akkor célszerű beáztatni. 
Üvegek, edények oldaláról legha-
tékonyabban étolajjal tüntethetjük 
el a címkét. Főzés előtt tanácsos 
ellenőrizni a kiválasztott edény 
nyelének rögzítését. Hibás, lazán 
illeszkedő, mozgó nyelű edényben 
ne főzzünk, és forró ételt se tegyünk 
bele, mert rendkívül balesetveszé-
lyes. Ne főzzünk sérült, lepattogzott 
zománcedényben, de olyanban sem, 
amelyben az étel károsodik, vagy 
amelyből káros anyagok juthatnak 
bele. Az edény feneke legyen sík, tö-
kéletesebb a hőátadás, ha az edény 
teljes terjedelmében felfekszik a 
főzőlapra. Lehetőleg alacsony, szé-
les edényben főzzünk. A láng így 
nagyobb felületen éri az edényt, 
jobb a hőátadás, és kevesebb gáz 
kell. A forrásban lévő ételt tartal-
mazó edényre hasonló nagyságú 
edényt helyezhetünk, amiben las-

sú párolást igénylő étel készülhet. 
Így külön gázfogyasztás nélkül is 
készíthetünk, melegen tarthatunk 
ételt. Edényeinket sose tegyük erős 
tűzre, és ne engedjük nagyon lefő-
ni bennük az ételt. A tűzálló üveg-
edényeket óvjuk a láng közvetlen 
hatásától. Lehetőleg ne törölgessük 
az edényeket, mert a törlőruhával 
baktériumokat vihetünk az edényre. 
Savas (savanyú, citrommal-ecettel 
készült) ételt tilos alumíniumedény-

ben főzni és tárolni, mert az étel sa-
va kioldhatja az edényből a fémet. 
Ugyanez vonatkozik az alufóliára 
is. Alumíniumedényt csak forra-
lással és fertőtlenítő hatású mosó-
szerrel tisztítsunk. Lúgos mosószert 
ne használjunk, mert a lúg a fémet 
megtámadja. Ezért ajánlatos a többi, 
zománcozott edénytől elkülönítve 
mosogatni. Durva kőporral soha-
se tisztítsuk, és késsel se próbáljuk 
levakarni a szennyeződéseket; ha 

az edény foltos lesz, főzzünk benne 
gyümölcsöt vagy almahéjat, így az 
alumínium felületéről a foltok eltűn-
nek. Ha viszont az edény megszür-
kült, félbevágott citrommal dörzsöl-
jük fényesre. A nyers paradicsomtól 
is megtisztul.

Edények használata, tisztítása

Jó állapotban lévő edényeket 
használjunk a főzéshez
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