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SKANDI

Ez sürgős!

– Anyu, szeretném elvinni a postára ezt a levelet.
– De, kislányom, ilyen ítéletidőben a kutyát sem 
   szokták kiengedni a házból! ... 
   (poén a rejtvényben).
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Sebészeten

– Hogyan történt a baleset? – kérdik a férfit 
   a baleseti sebészeten.
– Mentem a Trabanttal, és elhajtott mellettem 
   egy Porsche.
– Ez még nem okoz balesetet.
– Igen ám, de azt hittem, ... (poén a rejtvényben).
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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvények megfejtései: Na, hogy volt? – Na akkor ma én is jól beiszom.   Virágok a réten – ... gyökérkezelésre megyek.

H I R D E T É S

Mi mindenre jó a vanília?
• Karakteres fűszer-
növény a vanília, 
amellyel számos ételt 
és italt ízesíthetünk – 
ehhez nyújtunk taná-
csokat az alábbiakban.

A vanília fűszernövény (népi-
es nevein: kerti vanília, 
vanillin) minőségét aromá-

ja, színe és hajlékonysága jellemzi. 
Magas nedvtartalmú növény, csak 
kiszáradás után válik törékennyé. 
Vanillint, illatanyagot, vanillinsa-
vat, zsírt, illetve gyantát tartalmaz. 
Felhasználhatjuk sütemények, 
kompótok, fagylaltok, krémek és 
általában édes ételek, likőrök, va-
lamint édes levesek és mártások 
ízesítésére. Az étellel együtt főz-
zük, teljesen ártalmatlan fűszer, 
ezért gyomor-, epe- és veseproblé-
mákkal küszködők is nyugodtan 
használhatják. A kereskedelemben 
többnyire vaníliarúd formájában 
kapható, amely valójában a növény 
vastag toktermése. Ha az étel csak 
enyhe ízesítést kíván, a vaníliarúd 
egészben is belefőzhető, majd újra 
felhasználható. Intenzívebb ízesí-
téshez (például pudingok, krémek) 
vágjuk ketté a rudat, majd kaparjuk 
ki a belül található apró magokat, 
aztán mind a héjat, mint a mago-
kat az ételhez adagolhatjuk (a főzés 

végén érdemes a héjat eltávolítani). 
Az üres vaníliahüvelyt is felhasz-
nálhatjuk. Törjük kis darabokra, 
tegyük bele egy csavaros, jól zár-
ható üvegbe, és töltsük fel kristály-
cukorral vagy porcukorral. A cukor 
hamar átveszi a vanília aromáját. 
A kereskedelemben kapható vaní-
liás cukor legtöbbször mesterséges 
vanillinnal készül. A vaníliakivo-
nat előállításakor a vaníliarudakat 

alkoholos folyadékban főzik, és 
az oldóanyag enyhe alkoholos íze 
érezhető marad az eszenciában, 
ezért bizonyos ételekhez csak a fő-
zés legvégén érdemes hozzáadni, 
különben hajlamos elpárologni (1–2 
teáskanál kivonattal kb. 2–4 centi 
vaníliarúd helyettesíthető). A vaní-
lianövényeket akár szobában vagy 
üveglapokból összeállított kisebb 
szobaüvegházban is termeszthet-

jük. Jó fejlődéséhez laza szerkezetű, 
humusztartalmú, közömbös kém-
hatású és tápanyagokban gazdag 
talajkeveréket tanácsos összeállíta-
ni. A hajtás és szár bármelyik része 
könnyen és gyorsan gyökeresedik. 
Szinte egész évben dugványozhat-
juk, még a télen szedett részei sem 
pusztulnak el, gyökerek nélkül is 
hosszú ideig élnek a talajban, párás 
környezetben.
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