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HOMÉROSZ
MŰVEEjnye, Bözsi!

– Bözsi! – szidja a szolgálót a gazdasszony.
– Miért van az, hogy amíg a lányomnak
hetente csak két-három blúza kerül mosásba,
addig magának hét-nyolc is?
– Ez azért lehet, asszonyom, mert a kisasszony 
vőlegénye orvos, az enyém meg ...
(poén a rejtvényben).
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Hej, vadászok!

Két vadász találkozik:
– Na, mi újság öreg cimbora? – kérdi az egyik.
– Hát képzeld, éppen most vettem
egy madarász ebet – meséli a másik.
– No, és hogy szolgál?
– Hát tudod, vagy nagyon átvertek, ...
(poén a rejtvényben).

A lapunk csütörtöki számában megjelent rejtvények megfejtései: A tanú... – Hogyne, egy medve.  Vélemény – Nem, már régóta nem.

H I R D E T É S

• A sóban tartósított 
olívabogyó és kapri-
bogyó remek kísérője 
lehet húsételeknek, 
hidegtálaknak: ne 
ódzkodjunk a külön-
leges hozzávalóktól, 
hiszen nemcsak egye-
di ízt kölcsnöznek 
az ételeknek, hanem 
egészségesek is.

Mi mindenre jó az olívabogyó?

Az olívabogyó (népies nevein: olaj-
bogyó, maszlina) számos vitamint, 
valamint lecitint, fehérjéket, jódot 
és aromaanyagokat tartalmaz. Te-
lítetlen zsírsavai csökkentik a ko-
leszterin lerakódását, megvédik az 
érrendszert a meszesedéstől, meg-
akadályozzák a zsírok lerakódását 
az erekben, valamint erősítik az 
izomsejteket. A savanyított bogyót 
mártások, saláták, hús-, és vadhús 
ételek ízesítéséhez használhatjuk, 
de társíthatjuk akár sajttal, papri-
kával, fokhagymával, petrezselyem-
mel vagy kapribogyóval is. 

Gyógyszerként is alkalmazható, 
egyebek mellett megelőzi a szív- 
és érrendszeri megbetegedéseket. 
Egyes kutatások szerint az olívabo-
gyó héjában található maslinsav 

kivonat gátolja a vastagbélráksejt 
szaporodását, valamint beindítja a 
sejtek elhalását a tumorokban, így 
megakadályozza a daganatok nö-
vekedését. Az olívabogyóból kivont 
vegyületet rákellenes gyógyszerként 
is alkalmazzák vastagbélrákoknál.

Mi mindenre jó a kapribogyó?

A kapribogyófűszert a még ki nem 
nyílt kapri fonnyasztott virágbimbó-
jából nyerik. Keserű glikozid tartal-

ma miatt frissen nem fogyasztható, 
ezért legalább egy hétig sós vízbe 
kell áztatni, majd ecetben, sóban, 
illetve étolajban vagy olívaolajban 
szükséges tartósítani. A sóban eltett 
kapribogyót használat előtt taná-
csos 15–20 percig kiáztatni. 

Az enyhe illatú, kellemesen 
fanyar és jellegzetesen csípős ízű 
bogyót elsősorban sültek, mártások, 
körözöttek, vadas ételek, hidegtá-
lak, halételek, húskocsonyák, körö-
zöttek, levesek, valamint zöldségből 

készült saláták ízesítésére használ-
hatjuk, de hidegtálakat is díszíthe-
tünk vele. Az ételeknek pikáns ízt 
kölcsönöz. 

Erős aromája miatt viszont óva-
tosan bánjunk vele. Ne adagoljuk 
túl, mert elnyomhatja az ételek sa-
játos ízét. Vérnyomáscsökkentő ha-
tású, a fl avonoid hatóanyaga pedig 
erősíti az immunrendszert. Egyéb 
gyógynövényekkel kiegészítve, ét-
vágygerjesztő teát is készíthetünk 
belőle.

A kapri- és olívabogyó felhasználása

Hidegtálon is jól mutat, de salátákban, húsokhoz és mártásokhoz is remek az olívabogyó   ▴  F O R R Á S :  P I X A B A Y




