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Pityókásan

Két részeg jön ki a kocsmából:
– Hé, komám, itt van egy folyó, te tudsz úszni?
– Naná, hogy tudok – válaszol a koma, majd ugrik egy 
hasast az úttestre. Nagyot nyekken, és hátraszól 
a komájának:
– ...
(poén a rejtvényben).
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ÖNKÉNYÚRMár a kutyák is!

A kutyánk egyre lustább lesz – mondja az asszony 
a férjének.
– Miből gondolod?
– Azelőtt a pórázt hozta, amikor a parkba akart 
menni, most az...
(poén a rejtvényben).

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvények megfejtései: Két év – Pilóta vagyok.  Nagytata mesél – Nem, szakács.

H I R D E T É S

• A fokhagyma renge-
teg szénhidrátot, fe-
hérjét, fontos ásványi 
anyagokat, valamint 
C-vitamint tartalmaz, 
nem utolsósorban 
remek ízt ad a legtöbb 
ételnek. De a főzés 
mellett számtalan 
másra is használhat-
juk, a házi gyógymód-
tól a rovarriasztásig. 

A fokhagyma jellegzetes illa-
tát egy kéntartalmú anyag, 
az allilszulfi d adja. A fok-

hagyma jól bevált salaktalanító szer, 
tisztítja a vért, és az emlékezőképes-
séget is pozitív irányba befolyásol-
ja. Emellett érelmeszesedés elleni, 
emésztést elősegítő, bélfertőtlenítő, 
bélféregűző, baktérium- és gombaö-
lő, vérnyomást csökkentő, vízhajtó, 
illetve epe- és májműködést elősegítő 
hatással is rendelkezik. A fokhagyma 
bizonyos fokig védelmet nyújt a gyo-
morrák ellen, de többek között a tí-
fusz és a kolera kezelésére is használ-
ják. Ezenkívül hatékony gyógyszer a 
görcsökre és a köhögésre.

Egyes kutatások szerint a rend-
szeres fokhagymafogyasztás csök-
kenti a szüléskor fellépő kompliká-

ciók valószínűségét, sőt az alacsony 
súllyal születendő gyermek test-
tömegét is normalizálja. Fogfájás 
ellen is hatásos, ha szétzúzunk egy 
gerezd fokhagymát, majd óvatosan 
bekenjük vele a fájó fog környékét. 
Amennyiben erősen izzad a lábunk, 
fo gyasszunk naponta meleg tejbe ke-
vert, frissen préselt fokhagymalevet. 
Lábfájásra is alkalmazható: nyom-
junk szét egy gerezd fokhagymát, 

keverjük disznózsírral, és dörzsöljük 
be vele a fájó felületet. Hogyha nem 
szeretnénk fokhagymaillatú kelle-
metlen leheletet, fogyasztása után 
együnk csokoládét vagy igyunk te-
jet, ez majd semlegesíti a szagokat. 

A szúnyogok sem szállnak ránk, 
ha fokhagymát eszünk: mivel illa-
ta a bőrünkön is átszűrődik, szú-
nyogűző hatása van. A cserepes 
növényeket úgy is megóvhatjuk a 

kártevőktől, ha földjükbe fokhagy-
magerezdet dugunk. A legyek nem 
piszkolják be a bútort, a mázolt ab-
lakkeretet, illetve az ajtót, ha főzött 
fokhagymagerezd levében áztatott, 
majd alaposan kicsavart ronggyal 
áttöröljük a bútor felületét, képrámát 
stb., és a végén puha ruhával szá-
razra dörgöljük. Ugyanakkor az erős 
fokhagymaszaggal akár az egereket 
is elűzhetjük.

Mi mindenre jó a fokhagyma?
Csodaszer a fokhagyma, akkor is, 
ha nem csak megenni akarjuk
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