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Extra igény

Repülőjegyet vásárol egy utas:
– Szeretnék New Yorkba repülni, a csomagjaim 
felét kérem Miamiba, a másik felét pedig 
Ausztráliába vinni.
– Ezt sajnos nem tudjuk megcsinálni!
– Nem? ... (poén a rejtvényben).
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A piacon

– Öt kiló krumplit szeretnék, de attól félek, nem 
bírom el – mondja egy idős asszony a zöldségesnek.
– Dehogynem, ... (poén a rejtvényben).

A lapunk csütörtöki számában megjelent rejtvények megfejtései: Örömhír – ... már eladtam minden ruháját.   Gyerekész – Anyu nevet az apu viccein.

H I R D E T É S

• Az egyik egy pikáns 
fűszerkeverék, a másik 
egy enyhe aromájú, de 
intenzív színű növény. 
Mindkettőt a konyhából 
ismerjük, de egyikük a 
növényi gyógyászatban is 
sokoldalúan alkalmazha-
tó. Mai írásunkban a curry 
és a kurkuma felhasználá-
sáról olvashatnak.

A curry szárított, őrölt fűsze-
rekből készült ízesítőszer. 
Legfőbb alkotóelemei: római 

kömény, kurkuma, lepkeszegmag, 
chilipaprika vagy koriander, de 
számos egyéb eleme is lehet. Egyes 
változatai ánizsmagot és fahéjat is 
tartalmaznak. A curry fűszerkeverék 
használatával különleges, pikáns ízt 
érhetünk el főleg húskészítmények-
nél. Ilyenkor viszont soha ne a hús-
ra szórjuk, hanem kevés olvasztott, 
langyos zsírban vagy olajban ke-
verjük ki (kb. 1 kávéskanálnyit), és 
mint egy páccal, úgy kenjük be vele 
alaposan a sütésre kiválasztott húst, 
majd hűtőszekrényben hagyjuk áll-
ni 1–2 órát, hogy jól összeérjenek az 
ízek. A curryportól a sós burgonya 
ízletesebb és szebb színű, ha szó-
runk belőle egy keveset a főzővízbe, 
a lencsefőzeléknek pedig egzotikus 
aromát kölcsönöz, ha natúr kókusz-

tejjel is ízesítjük. Emellett felhasz-
nálhatjuk tésztafélék, levesek színé-
nek, ízének javítására is. Nagyon jó 
étvágygerjesztő hatású.

A kurkuma (magyaros nevén in-
diai sáfrány) egy gyömbérféle nö-
vény. Friss gyökere sok mindenben 
hasonlít a gyömbérre, bár általában 
tömzsibb annál, és sárgásabb a szí-
ne. Többnyire a szárított gyökeréből 
őrölt port használják ételek ízesítésé-
re. Kellemes, enyhe aromájú, inten-
zív sárga festőhatású fűszernövény. 

Nemcsak fűszerként hasznos, de a 
növényi gyógyászatban is sokoldalú-
an alkalmazható. Gyomornyugtató, 
fertőtlenítő és ételtartósító hatással 
rendelkezik. Bőrápolásra és sebke-
zelésre is széles körben használják. 
Emésztésserkentőként, lázak, ízüle-
ti panaszok és májbetegségek ellen 
használják, valamint a vérkeringés 
javítására, vérzések csillapítására, 
illetve menstruációs panaszok keze-
lésére. Egyes kutatások szerint ha-
tóanyagai erősítik az epehólyagot, 

gátolják a vérrögök kialakulását, 
ezáltal csökkentik a trombózisve-
szélyt, serkentik a zsíranyagcserét, 
és gyulladáscsökkentő hatásuk is 
van. A kurkumanövény színes virágú 
tenyészváltozatait gyakran dísznö-
vényként is termesztik.

Mire jó a curry és a kurkuma?

A curryt és a kurkumát egyaránt 
fűszerezésre használják 
leggyakrabban, de az egyiknek 
gyógyhatása is van
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