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Nemcsak zenekedvelőknek
– Mit tesznek azzal az énekesnővel,
akinek minden lemezét megveszik?
– ... (poén a rejtvényben)
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A férj ajándéka
Egy hölgy felkeresi azt a klinikát, amely
garantálja a kliensek gyors fogyását.
– A férjemtől egy csodálatos ajándékot
kaptam, de nem tudok belebújni.
– Asszonyom, ígérjük önnek, hogy a mi
diétánknak köszönhetően felveheti az új ruhát.
– Nem a ruháról van szó, ... 
   (poén a rejtvényben)

CSŐVÉG!

NÉMET
NOB-JEL

...-FOROG 

FEJETLEN
LEÓ!

SUGÁR

SZÓBELI!

NÉLKÜLÖZÉS-
BEN ÉLŐ

CELSIUS

KERÜL

DARÁL

CSAT RÉSZE!

PIRAMIS
JELZŐJE

CSAVARÁS

TAMÁS (BEC.)

SZIGET
(FR.)

KONOK,
MAKACS

BÉR,
FIZETÉS

FOLYADÉKOT
TISZTÍTÓ

K

ERIKA (BEC.)

SZÁNTÓ-
ESZKÖZ

RITKA,
NÉMET

POÉN

A lapunk csütörtöki számában megjelent rejtvények megfejtései: Autópiacon – Nem tudom, én falusi vagyok.  Az orvosnál – ... egy órát és egy kanalat is.

H I R D E T É S

• A rizs rendkívül gaz-
dag aminosavakban, 
emellett kalciumot, 
vasat, fehérjét, kemé-
nyítőt, rostot, szerves 
sót és B-vitaminokat 
tartalmaz. Egyes kuta-
tások szerint az össze-
tétele nagyon hasonló 
az anyatejben lévő 
aminosavéhoz.

A rizs fehérjéje allergénmentes, 
ami viszont más fehérjefor-
rásnál, mint például a szójá-

ban, a tojásban, a tejben, az élesztő-
ben vagy a gabonákban megtalálható. 
A gluténmentes diétára szorulóknak a 
rizs proteinje a lehető legjobb étel, más 
fehérjeforrásokhoz viszonyítva. Kivá-
ló gyógyhatású szer bőrbetegségekre, 
hajhullásra, valamint korpásodás el-
len. Ezekre a rizskorpa, a bélgyulladá-
sok esetén pedig a rizsnyák fogyasz-
tása ajánlott. Gyomorproblémákra 
kizárólag a barna rizs javasolt, mert 
a rajta maradó héj tápdús. A rizstejet 
pedig a tejérzékenységben szenvedők 
is fogyaszthatják. 

A rizs számtalan fajtáját a szemek 
színe és alakja alapján lehet megkü-
lönböztetni. A barna rizs attól barna, 
hogy a hántolás után nem fényezik, 

azaz nem koptatják le róla a pelyvás 
héj alatti úgynevezett ezüsthártyát, 
emiatt nagyobb a tápértéke, viszont 
sokkal lassabban fő, és keményebb 
is marad. A rizs sokféleképpen el-
készíthető: használhatjuk paradi-
csomlevesbe betétként, főételeknél 
köretként, de desszertek is készíthe-
tők belőle. A hosszú szemű rizsfajták 
a főzésnél egyáltalán nem tapadnak 

össze, így elsősorban hagyományos 
köretnek vagy rizottónak valók. A rö-
vid szemű fajták általában puhábbra 
főnek, és hajlamosak az összetapa-
dásra, ezért többnyire gombócnak, 
pudingnak vagy tejberizsnek taná-
csos elkészíteni. 

Rizs főzésekor, a szemek össze-
tapadásának megakadályozására 
adjunk egy pár csepp citromlevet a 

vízhez. A barna rizst elkészítés előtt 
tanácsos előzetesen beáztatni, mivel 
ez lényegesen lassabban fő meg, illet-
ve több vizet vesz fel, és a főzést is na-
gyobb vízmennyisséggel érdemes el-
indítani. A főzésből megmaradt rizst 
keverjük össze egy tojással, formál-
junk belőle pogácsákat, és süssük ki 
olajban. A kisült pogácsa akár kiváló 
levesbetét is lehet.

Mi mindenre jó a rizs?
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