
Bár a cukrot már több ezer éve ismeri az emberiség, az olvasztott cukorból, 
vízből, valamint vajból előállított karamellt valamikor az 1650-es években 
kezdték legelőször készíteni Amerikában. Hosszú eltarthatósága, magas 
energiatartalma, illetve egyszerű előállítása miatt igen népszerűvé vált, így az 
1800-as évek elejére már több mint 400, karamellgyártással foglalkozó válla-
lat létezett a tengerentúlon. A 19. század során a répacukorgyártással teljesen 
átalakult cukoripar nagy volumenű termelése lehetővé tette, hogy a karamel-
les édességek terén is nagy változások kezdődjenek. A karamell Európában 
először Franciaországban jelent meg az 1600-as évek végén, ahol a prali-
nék készítésénél alkalmazták. A francia Larousse gasztronómiai lexikon sze-
rint az apró édesség neve a latin cannamella szóra vezethető vissza, amely-
nek jelentése cukorsüveg. Mára olyannyira elterjedtté vált, hogy nem csak 
az édességek gyártásában használják, hanem különböző élelmiszerek aro-
májaként és színezékeként is gyakran előfordul. Sőt újabban impozáns, de -
koratív művészi szobrokat alkotnak belőle az úgynevezett karamellmesterek.

KALENDÁRIUM

A karamell története

Július 7., szerda
Az évből 188 nap telt el, hátravan 
még 177.

Névnap: Apollónia
Egyéb névnapok: Apolka, Bódog, 
Bulcsú, Cirill, Donát, Donáta, Évald, 
Félix, Kirill, Luca, Metód, Vilibald

Katolikus naptár: Szent Apollónia, 
Szent Vilibald, Bene
Református naptár: Cirill
Unitárius naptár: Apollónia, Bulcsú
Evangélikus naptár: Apollónia, Cirill
Zsidó naptár: Tammuz hónap 
27. napja

Az Apollónia görög gyökerű női 
név, jelentése: Apolló görög istennek 
szentelt. Rokon nevek: Apol, Apolka. 
Szent Apollónia a fogorvosok, fog-
betegek, illetve fogfájósak védőszent-
je, aki az egyiptomi Alexandriában 
élt a 3. században. A későbbi nép-
hit szerint az emléknapján a hozzá 
írt imádságos cédulák és az elmon-
dott imák hatására a fájós fogak 
meggyógyulnak. Világszerte számos 
temp lomot és teret neveztek el ró-
 la, például Franciaországban (Locro-
nan), Olaszországban (Catania), Né-
metországban (Aachen) és Portugáli-
ában (Lisszabon).

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Rendkívül kitartó és céltudatos, ezért le-
hetőleg senkitől se hagyja magát befo-
lyásolni! A mai eredményei kihatással 
lesznek a további karrierjére.

Több megpróbáltatás vár ma Önre. Hiva-
tásában korábban elvétett hibákat kell 
megoldania, magánéletében pedig félre-
értések kereszttüzébe kerül.

Ma bevállalhat olyan teendőket is, ame-
lyekkel eddig még nem volt dolga. Lépjen 
a tettek mezejére, de figyeljen oda a rész-
letekre, és legyen óvatos!

Hiába tervezi meg okosan a tennivalóit, 
az irányítás ma kicsúszik a kezei közül. 
Tegye félre a büszkeségét, és csupán a 
háttérből tevékenykedjen!

Ne hamarkodja el a fontos döntéseket, 
még akkor sem, amennyiben gyors vá-
laszokat várnak Öntől! Magánéletében 
szokatlan fordulatokra számíthat.

Ne veszítse el az önbizalmát, ha a körül-
mények nem teszik lehetővé, hogy elvé-
gezze a betervezett munkáit. Most csak 
rutinfeladatokkal foglalkozzék!

Nehezen tűri az ellentmondást, a bizo-
nyítási vágy ezúttal konokká teszi Önt. 
Hogyha változtat egy kicsit az álláspont-
ján, megkönnyítheti az dolgát.

Elemezze ki alaposan a munkahelyi 
problémáit, ugyanis addig nem lesz ké-
pes folytatni a teendőit, míg nem alkotott 
egy átfogó képet a terveiről.

Ezúttal egy olyan lehetőséget ragadhat 
meg, amely új irányba terelheti a céljait. 
Hagyatkozzék a megérzéseire, de fogad-
ja meg mások tanácsait!

Alkalma adódik megszabadulni olyan 
terhektől, amelyek már egy ideje vissza-
húzták a munkájában. Legyen kitartó, 
semmitől se hátráljon meg!

Olyan akadályokba ütközik, amelyek le-
lassítják a munkáját. A fontosabb tenni-
valóit függessze fel mindaddig, míg meg 
nem találja a helyes utat!

Próbálja meg kamatoztatni a kreatív ké-
pességeit, és ne féljen letérni a megszo-
kott útról! Tevékenységei során csak a lé-
nyegre összpontosítson!

Kos márc. 21. – ápr. 20.

Bika ápr. 21. – máj. 20.

Ikrek máj. 21. – jún. 21.

Rák jún. 22. – júl. 23.

Oroszlán júl. 24. – aug. 23.

Szűz aug. 24. – szept. 23.

Mérleg szept. 24. – okt. 23.

Skorpió okt. 24. – nov. 22.

Nyilas nov. 23. – dec. 21.

Bak dec. 22. – jan. 20.

Vízöntő jan. 21. – febr. 19.

Halak febr. 20. – márc. 20.

JÖVŐKÉP  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
20° / 25°

Kolozsvár
24° / 29°

Marosvásárhely
24° / 28°

Nagyvárad
27° / 31°

Sepsiszentgyörgy
23° / 28°

Szatmárnémeti
27° / 30°

Temesvár
29° / 34°

Szolgáltatás2021. július 7.
szerda10

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. július 
18-áig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

július
7/3

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Megy a vándorlegény az erdőben, egyszer 
csak találkozik egy csúf banyával, akinek 
nagy fekete varjú ül a vállán. Köszön, és 
továbbmegy, de a vénasszony utána szól:
– Édes fiam! Ha megmondod, milyen állat 
ül a vállamon, háromszor megcsókolhatsz!
A legény elborzadva nézi a banyát a ma-
darával, majd egyet gondol, és így szól:
– Krokodil!
– ...! – mondja boldogan a boszorka. (Po-
én a rejtvényben.)

Az erdőben

A négyzetrács üres négyzeteibe úgy 
kell beírnunk a hiányzó számokat, 
hogy mind a 9 sorban és 9 oszlop-
ban megtalálható legyen 1-től 9-ig 
minden egyes szám, illetve a 9 kis 
négyzetben (blokkban) is szerepel-
jen az összes szám 1-től 9-ig.
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Ingyenes unaloműzés

Milyen kedves gesztusa a döntéshozóknak az unaloműzés gyö-
nyörűségéről történő folyamatos gondoskodás! Nem engednek 
belefásulnunk a rutinszerű, napi teendők monotóniájába, min-
dig ugyanazon üzletek felkeresésébe, változatlan árú és ízű ter-
mékek megvásárlásáért. Nem, ők gondoskodnak róla, ha nem is 
szigorúan mindennap, de legalább heti egyszer lepődjünk meg 
alaposan. S ami ráadásként még dicséretesebbé teszi akciózá-
sukat: ez az unaloműzés ingyenes. Mármint a mi számunkra, ők 
valószínűleg elég sokat költenek rá. Mert mondjuk, tudjuk, X üz-
letbe már több mint egy éve reggel kilenc körül érkezik a fi nom, 
friss kenyér. El is indulunk kenyérnézőbe, mert már csak egy-két 
szelet van a háromnapos régiből. Odaérve döbbenten tapasztal-
juk, az üzlet zárva, ákombákomos kiírás hirdeti az ajtón, hogy épp 
átszervezik, és majd csak a következő héten nyitnak újra. Szeren-
csére már harminc éve lecsengett az alapélelmiszerek borzonga-
tó hiányának időszaka, úgyhogy még néhány lépés pluszban, és 
megvan a kenyér. Nem olyan friss és illatos, mint a bezárt bolt-
ban, de az okát tudakoló kérdésemre készségesen válaszol az el-
adó: pusztán azért, mert máshonnan kapják az árut. Megnyugod-
tam, ahogy ki tudja, már hányszor előfordult más áruk esetében 
is. S ha jól meggondolom, értékelem is ezt az unaloműzési ma-
nővert, mert hamar lélekölővé válhat a taposómalomhoz hasonló 
cselekedet ismétlése. Ugyanúgy, mint a Szentírásként tisztelt ut-
canevek, melyek megváltoztatásáért netán fővesztés is járhatna. 
Nem, se szó, se beszéd, egykettőre lecserélik az utcatáblákat, az 
ottlakók pedig járhatnak a személyi igazolványuk lecseréléséért, 
mert ha nem, jön a büntetés. Az angol fővárossal kapcsolatban 
hallottam, hogy a régebbi városrészekben csodásan elboldo-
gul az az idegen is, aki esetleg nem ismeri a nyelvet, de for-
dításban sok Dickens-művet olvasott, és onnan emlékszik a 
kétszáz évvel ezelőtti utcanevekre. Amelyek – természetesen – 
azóta sem változtak! Minek is, ha mindenki úgy ismeri, ahogy 
eredetileg hívták?! Hát ez a különbség a lakosok kedélyálla-
potának szinten tartásával foglalkozó hatóságok és az erre mit 
sem adók között. Nem akarom, hogy elfogultnak tartsanak, ezért 
nem jelentem ki, számomra melyik az értékesebb attitűd. És 
dönt sön a legjobb belátása szerint mindenki, ne erőltessük a 
saját véleményünket, hisz szerencsére nem vagyunk egyformák!
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