
Feszültnek érzi magát, nehezen tud a 

munkájára hangolódni. Ha módjában 

áll, olyan munkákkal foglalkozzon, 

amelyek nem igényelnek segítséget!

Szenteljen nagyobb figyelmet a szemé-

lyes viszonyaira és a családtagjaira! A 

mai nap kiválóan alkalmas a mélyben 

húzódó félreértések tisztázására.

Kiváló lehetőségek adódnak a szakmai 

továbblépésére. Azonban mindezt csak 

akkor tudja megvalósítani, ha képes 

lesz objektív döntéseket hozni!

Hivatásában szinte mindenre ingerül-

ten reagál, emiatt még a rutinteendőit 

is csupán félvállról teljesíti. Halassza el 

a döntésre váró tevékenységeit!

Remek tempóban halad a tennivalóival. 

Arra viszont ügyeljen, hogy társait ne 

bántsa meg, mert a lendület hevében 

hajlamos nyersen fogalmazni!

Hajlamos engedni a kísértésnek, emiatt 

elhamarkodott döntéseket hozhat. 

Őrizze meg az önuralmát, és ne hagyja, 

hogy felgyűljenek a problémái!

Kezdeményezései a helyes útra 

kerülnek. Gyors helyzetfelismeréssel és 

diplomáciai adottságával most remekül 

feltalálja magát minden helyzetben.

Legyen mindenben következetes, és 

figyeljen oda az apró részletekre! Töre-

kedjen a tökéletességre, ne elégedjen 

meg az átlagos megoldásokkal!

Kreatív nap vár Önre. Sok ötlet jár a fe-

jében, pár közülük megvalósítható, és 

biztos sikerrel kecsegtet. Ne habozzon 

másokat is bevonni a terveibe!

Engedjen szabad utat a kreativitásának 

és fantáziájának! Tevékenysége során 

vesse el a megszokott munkamódsze-

reket, alkalmazzon újításokat!

Óvakodjék a nézeteltérésektől, mert a 

viták csak elterelik a figyelmét a fontos 

kérdésekről! Ha tanácsokért fordulnak 

Önhöz, legyen készséges!

Lehetőleg ne vállaljon túl sok feladatot, 

ugyanis a mai napon csakis a saját 

erejére számíthat! Maradjon optimista, 

keresse az egyszerű megoldásokat!

 #praktikák  #rejtvény  #horoszkóp2 02 1.  NOV E M BE R 8.,  H É T FŐ1 2 S Z Ó R A K O Z Á S

HÁZI PRAKTIKÁK

SKANDI

KELET

TASZÍT

TÁBLAKÉP

AMELY 
SZEMÉLY

FORMA

GÁTBA
ÜTKÖZŐ 1

JÚDA FIA

2

KIFELE!

NŐI 
ÉNEKHANG

TESLA

-...; -KE

CSÁBÍT

ÜZEM-
ANYAGOT 
FELVEVŐ

Ezek a szőkék...

A moziban épp elkezdődik a film, amikor a sor 
közepén egy szőke nő feláll, és sűrű 
bocsánatkérések közepette kifele indul.
Az egyik néző megkérdi tőle:
– Mi van, miért megy ki, most kezdődik a film!
– Mert pont az előbb mondták be, hogy kapcsoljuk   
   ki a mobiltelefonokat, én meg az enyémet... 
   (poén a rejtvényben).
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Az első ügy...

Egy cégnél jogtanácsost keresnek.
Bemegy a jelentkező, a felvételis megkérdezi:
– Tudja, nekünk becsületes ügyvédre van
   szükségünk. Annak tartja magát?
– Igen. Mondok egy példát: apám 15 000 dollárt   
   költött a taníttatásomra, amit azonnal 
   visszafizettem neki, amint vége lett az első 
   peremnek.
– És mi volt az első ügye?
– ... (poén a rejtvényben).
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Tippek a szója felhasználására
• A szója sokoldalúan 
hasznosítható hüvelyes 
növény, amely táplálko-
zásra, valamint széles 
körű ipari feldolgozásra 
egyaránt alkalmas.

A szójamag nagy mennyiségben 
tartalmaz aminosavat és olajat, 

valamint különböző vitaminokat és 
biológiailag aktív vegyületeket. A 
többi hüvelyes növényhez hasonló-
an nemcsak a szójamag, hanem az 
egész növény gazdag fehérjében. 
Az élelmiszeriparon kívül a növényt 
még felhasználja a festékipar, a 
műanyaggyártás és a gyógyszeripar 
is. Emellett egyéb készítményeket is 
nyernek belőle, mint például a kalci-
um- vagy magnézium-szulfáttal ki-
csapatott szójatúrót, azaz a tofut. A 
szójában található anyagok segítik 
a szervezet védekezőképességét a 
daganatok elleni harcban. Jó hatás-

sal van az agy és a máj működésére, 
mivel sok olyan összetevő található 
benne (például a lecitin), amelyek 
mindezen szervek sejtmembránjai-
nak felépítésében játszanak fontos 

szerepet. A csontritkulás mellett 
eredményes más menopauzás tüne-
tek, a hőhullámok, vérnyomás-inga-
dozás, hangulatváltozások megelő-
zésében és kezelésében is. Fokozza 

a vérerek rugalmasságát, csökkenti 
az érelmeszesedés veszélyét. A szá-
rított szójakészítmények (kocka, 
granulátum, pehely) önmagukban 
íztelenek, ezért ajánlatos a felhasz-
nálás előtt egy-két óráig fűszeres 
vízben áztatni, kihasználva azt a tu-
lajdonságukat, hogy nagy mennyi-
ségű folyadékot képesek felszívni, 
térfogatuk többszörösére duzzadva. 
Közvetlenül felhasználás előtt a szó-
ját jól ki kell csavarni. Szójagranulá-
tumból áztatás után minden olyan 
étel elkészíthető, amihez darált húst 
használunk, akár teljesen, akár 
részben felváltva a húst, így fasírt, 
töltött káposzta, rakott zöldségfélék 
vagy olaszos tészták is. Ugyanígy a 
szójakockából áztatás után készíthe-
tő ragu, pörkölt, gulyás stb., vagyis 
minden olyan étel, amihez egyéb-
ként kockára vágott hús szerepel 
a receptben. A tofu áztatás nélkül 
alkalmas például körözött, ízesített 
krémek, rántott szelet készítésére.

Horoszkóp

Halak febr. 20. – márc. 20.

Vízöntő jan. 21. – febr. 19.

Bak dec. 22. – jan. 20.

Nyilas nov. 23. – dec. 21.

Skorpió okt. 24. – nov. 22.

Mérleg szept. 24. – okt. 23.

Szűz aug. 24. – szept. 23.

Bika ápr. 21. – máj. 20.

Ikrek máj. 21. – jún. 21.

Rák jún. 22. – júl. 23.

Oroszlán júl. 24. – aug. 23.

Kos márc. 21. – ápr. 20.
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