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Ivócimborák

Két részeg megy hazafelé, az egyik elesik:
– Hé, cimbora, ne hagyj itt, emelj fel.
Mire a másik:
– Arra nem vagyok képes, de ha akarod, ...
(poén a rejtvényben).
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A börtönben:
– Te miért ülsz?
– Találtam az utcán egy rendszámtáblát, 
és hazavittem.
– Egy rendszám miatt elítéltek?
– Igen, mert rá volt ...
(poén a rejtvényben).

A lapunk csütörtöki számában megjelent rejtvények megfejtései: Franz és a barátja – ... én vagyok a rossz példa.  Különbség – ... és a száján jön ki. 

H I R D E T É S

• A gasztronómiai fel-
használása mellett szá-
mos, az egészségünkre 
gyakorolt pozitív ha-
tása is van a mustár-
magoknak, amelyekről 
érdemes tudni.

A mustárfű gömbölyded, sár-
gás, gödrösen pontozott 
és enyhén csípős magja, 

a mustármag éterikus és zsíros 
olajat, valamint fehérjéket tartal-
maz. A mustármagcsíra antibioti-
kus, vértisztító hatású, tisztítja a 
nyálkahártyát, és élénkíti a testet. 
Belsőleg alkalmazva a mustármag 
emésztetlenül halad át a szerveze-
ten, ám közben a benne lévő emul-
ziós anyagok kioldódnak, ezzel 
hatnak külső és belső panaszokra 
is. Megfelelően felhasználva rend-
kívül jót tesz az emésztésnek, fo-
kozza az emésztőnedvek kiválasz-
tását, erősíti az immunrendszert, 
emellett felfúvódás és májpanaszok 
esetén is hatásos. Serkenti a vérke-
ringést és a vérképzést, szabályozza 
a vérnyomást, tisztító hatása révén 
pattanások ellen is eredményes, 
megfázásos, náthás időszakok-
ban pedig enyhíti a köhögést és a 
hurutos problémákat. A benne lévő 
A-vitaminnak köszönhetően a haj 

és a köröm is egészségesebbé, erő-
sebbé válik tőle, továbbá a látásnak 
is jót tesz. A mustármagból készült 
főzet hólyaggyulladás esetén is al-
kalmazható. Külsőleg a porrá tört 
magból készített pép borogatásként 
használható, ami a reumás és ekcé-
más panaszok mellett ízületi gyul-
ladások kezelésére szintén kiváló. 
A népi gyógyászat még felhasználja 
érelmeszesedés, anyagcserezava-

rok, epehólyag-problémák, illetve 
bőrkiütések esetén is. Ezen pana-
szokra 6–8 hétig tartó gyógyítókú-
rát tanácsos alkalmazni: a magból 
naponta 3x1 csapott kávéskanállal, 
szétrágás nélkül, főként étkezések 
előtt szükséges lenyelni. Súlyosabb 
bántalmaknál a napi adag akár 
kétszeresére is emelhető. Gyógyító 
tulajdonságai mellett savanyúsá-
gok, főleg az uborka eltevésénél, 

de halmarinádok, pácok, szószok, 
majonézek, kolbászáruk vagy más 
hentesáruk ízesítésére is használ-
ható. A mustármaggal az ecetes 
uborka megpenészesedését is meg-
akadályozhatjuk, amennyiben egy 
kisebb lenvászon zsákocskába fe-
kete mustármagot teszünk, beköt-
jük, és az uborkák mellé helyezzük. 
A növény magvaiból többek között 
mustárolajat is sajtolnak.

Mire jó a mustármag ?

Vértisztító hatásuk is van a mustármagoknak   ▴  F O R R Á S :  P I X A B A Y




