
A pasztőrözés vagy pasztörizálás olyan élelmiszer-technikai módszer, amely 

elsősorban a folyadék 60–90 Celsius-fok közötti hirtelen felmelegítésével és 

azt követően gyors lehűtéssel csökkenti a benne lévő mikroorganizmusok 

tartalmát. Az eljárás Louis Pasteur francia mikrobiológus nevéhez fűződik, 

aki bebizonyította, hogy a mikroorganizmusok erjedést, valamint betegsége-

ket idézhetnek elő; emellett arra is rámutatott, hogy az élelmiszerek a leve-

gőben lévő organizmusok hatására indulnak bomlásnak. A munkásságában 

ezt a módszert elsősorban a bor, ecet, illetve sör eltarthatóságára alkalmaz-

ta. Az eljárást először 1862 áprilisában hajtották végre sikeresen. A sterilizá-

lással (teljes csíramentesítés) ellentétben a pasztörizálás nem próbálja meg 

kiirtani az összes mikroorganizmust, hanem logaritmikusan redukálja a szá-

mukat olyan alacsony mennyiségre, ahol már nem képesek fertőző hatást 

kifejteni. Pasztörizációra többnyire a folyadék forráspontja alatti hőmér-

sékleteket használnak. Leginkább az élelmiszeriparban használják, mivel 

a sterilizációs eljárások rontják az ételek minőségét, illetve élvezeti értékét.
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A pasztőrözés története

Október 4., hétfő
Az évből 277 nap telt el, hátravan 
még 88.
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A Ferenc férfi név a latin gyökerű  
Franciscus személynévből ered, je-
lentése: francia. Eredetileg As sisi 
Szent Ferencet hívták így a szülei 
az anyja francia származása miatt. 
Női párja: Franciska. Rokon neve: 
Fanni. Erkel Ferenc (1810–1893) 
neves zeneszerző, zongoraművész  
és karmester volt, aki a pályáját 
zongoraművészként és zenepeda-
gógusként kezdte el Kolozsváron. 
1844-ben megnyerte a Kölcsey Fe-
renc Himnuszának megzenésítésé-
re hirdetett pályázatot. Kiemelkedő  
sakkozó is volt, az 1864-ben alakult 
Pesti Sakk-kör egyik alapítója.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Új célkitűzéseket talál magának, de eköz-

ben megfeledkezik a korábban tett ígére-

teiről. Kerülje el a kellemetlenségeket, és 

hangolja össze a feladatait!

Mozgalmas napra készülhet. Dolgozza 

fel a történteket, majd tisztázza a félreér-

téseket! Használja ki a leleményességét 

anyagi a céljai érdekében!

Szakmai téren ezúttal szokatlan tenni-

valók várnak Önre, amelyeket sorra vég-

hezvihet. A célok érdekében cselekedjék 

összhangban a kollégáival!

Ne számítson segítségre, ámde az útjá-

ba kerülő buktatók elől se hátráljon meg! 

Ha lassan is, de rendre mindent meg tud 

majd oldani a saját erejéből.

Energiája csökkenőben van, így hajla-

mos arra, hogy az elvállalt teendőit nap-

ról napra tovább halogassa. Igyekezzen 

legyőzni a rossz hangulatát!

Ne hagyja, hogy viszályhelyzet alakuljon 

ki a környezetében! Vizsgálja felül a holt-

pontra sodródott munkáit, majd dolgoz-

zon ki újszerű módszereket!

Hivatásában váratlan eseményre készül-

het, amely kissé megzavarja Önt. Vigyáz-

zon, hogy a sietségében nehogy felelőt-

len döntéseket hozzon!

Tele van energiával, emiatt pedig hajla-

mos többet vállalni a kelleténél. Most 

jobban teszi, ha visszavesz a tempóból, 

és több figyelmet fordít önmagára.

A mai napon az őszinteség dominál az 

életében. Lehetőleg olyan körökben pró-

báljon meg mozogni, ahol nem élhetnek 

vissza az Öntől hallottakkal!

Komoly eredményeket könyvelhet el, 

amennyiben kiaknázza a lehetőségeit. 

Őrizze meg az önuralmát, és lehetőleg ne 

nyilatkozzék meggondolatlanul!

Komoly próbatétel előtt áll. Ki kell állnia 

a nézeteiért, illetve olyan területen kény-

telen megvédenie az álláspontját, ahol 

eddig nem mozgott otthonosan.

Ma olyan körülmények vetődnek Ön elé, 

amelyekkel kamatoztathatja az adottsá-

gait. Mielőtt bármibe belevágna, mérle-

gelje a következményeket!

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.
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IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
10° / 16°

Kolozsvár
1 1° / 18°

Marosvásárhely
12° / 19°

Nagyvárad
14° / 22°

Sepsiszentgyörgy
14° / 18°

Szatmárnémeti
14° / 20°

Temesvár
16° / 23°
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Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. október 
17-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.
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NYERŐSZELVÉNY

Név: Tel.:

Cím:

Két italbarát beszélget a kocsmában:

– Hát te miért szomorkodsz, cimbora?

– Nem tudok síremléket emelni az anyó-

somnak.

– Én azt hittem, hogy él.

– ...! (Poén a rejtvényben.)

Mi van, haver?

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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Betegségdivatok

Első látásra talán sokan szisszennek föl, mondván, micsoda be-
széd ez a betegségdivat, de ha ámulatuk elmúlik, hamar rájön-
nek, mennyire nem blődség, hanem – sajnos – a legkézenfek-
vőbb mindennapi igazság. Kevesen lehetnek olyanok, akiknek 
ismeretségi és baráti körében ne volnának olyan emberek, akik-
nek a fő témája az egészségi állapot, elsősorban természetesen 
a sajátjuk, de akárkinek a bajait szívesen meghallgatják, hátha 
ennek következtében önmagukban is felfedeznek egy addig 
nem is sejtett bajt. Mondanom sem kell, hogy igazi betegségeik 
nincsenek, legföljebb egy-egy nátha vagy korral járó itt fájás, ott 
fájás, de egy-egy váratlanul meghallott diagnózis minden pénzt 
megér nekik. A digitális világ elterjedése előtt nehezebb volt utá-
najárniuk, miről is lenne szó, most viszont a frászbuk és hasonló 
felületek, ahová bárki bármikor bármit felírhat, információparadi-
csom a számukra. Bevallom, én is a közösségi oldalon fi gyeltem 
fel a legutóbbi időkben felbukkant új divatbetegségre, az „elfér-
gesedésre”. Helyesebben a tudósítások, a legkülönbözőbb házi 
védekezési fi fi kák, jó tanácsok és fenyegetések nem magáról a 
„fertőzésről” szólnak, hanem az ajánlott vagy épp kötelezőként 
beállított védekezési módszerekről. És természetesen sok-sok 
képmelléklettel is ellátják a tudatlannak gondolt olvasótársakat, 
hogy minél jobban elĳ esszék a szervezetükben állítólag hemzse-
gő kis férgek látványával. Bocsánat az újabb „vallomás” miatt, 
de nem hagyhatom ki, hogy az állatokat csak elvileg, távolról sze-
retem, és csak ha jó nagyok. Látni sem bírom az ugatni képtelen, 
vinnyogó kis ölebeket, de egy bernáthegyit vagy egy méltóság-
teljes, nagy farkaskutyát igenis megcsodálok – a másik oldalról. 
Hasonlóan viszonyulok a madarakhoz: rá nem tenném a kezem 
egy verébre vagy naposcsibére, de egy sast vagy sólymot talán 
megsimítanék. Ezért aztán épp csak rápillantok az állítólagos 
férgeim képmására, és kattintok tovább. Maradok az elmélke-
désnél, annál, hogy a frászbuk adminisztrátorai, akik ilyen-olyan, 
lényegében közömbös anyaggal kapcsolatban letiltanak minden 
kommentárt, miért nem teszik ugyanezt ezekkel a futó divatos 
betegségmániás közleményekkel?! Netán megtartásukkal akar-
nak kedveskedni a hasonló érdeklődésű barátaiknak, legyen 
majd mivel nyaggassák orvosukat, követelve a féregtelenítést, 
mielőtt még – a Frászbuk szerint – felfalnák egész belsejüket?!
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