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Tilos a kecske!

A székely ember a kecskéjével utazni akar, de nem 
engedik, hogy az állatot feltegye a vonatra. Ezért 
elhatározza, hogy a vonat után köti. Utazás 
közben a kecskét a kilengéstől hol a vonat egyik 
felén látja, hol a másik felén. 
Előremegy a mozdonyvezetőhöz:
– Uram, vagy menjen gyorsabban, vagy álljon 
meg, mert ...
(poén a rejtvényben).
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Melyik a legrégebbi?

Három barát arról beszélget, hogy melyikük
mestersége a legrégebbi.
– Amikor az Úr megteremtette Ádámot, tulajdonkép-
pen orvosi tevékenységet végzett – mondja a doktor.
– A föld megteremtése az őskáoszból viszont mérnöki 
feladat volt – így a mérnök.
A harmadik, a politikus csak mosolyog.
– Mit gondoltok, ...?
(poén a rejtvényben).
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A lapunk csütörtöki számában megjelent rejtvények megfejtései: Az összetört autó – ... bemenekült a parkba.  Az orvosnál – ... hosszú nyakú üvegből?

H I R D E T É S

Mi mindenre jó a torma?

Kellemes ízhatása mellett 

gyógynövényként is használatos. 

Ha lereszelése után azonnal 

meglocsoljuk ecettel, a torma 

fehér marad

▴  F OT Ó : E R D É LY B Á L I N T E LŐ D

• A tormát eredeti-
leg gyógynövényként 
termesztették, csak 
később vált a mar-
hasültek, füstölt és 
főtt sonkák ízesítő-
jévé. Használhatjuk 
kolbászokhoz, sertés- 
és marhahúsokhoz, 
halételekhez, valamint 
savanyúságok elte-
vésénél is, a szeletelt 
tormával pedig az ece-
tes uborkát és paprikát 
ízesíthetjük.

K ellemes ízhatása mellett 
a torma kedvezően befo-
lyásolja az eltarthatóságot 

is. A reszelt torma felhasználható 
még káposztasalátába, mártások 
és majonéz ízesítésére. Fiatal levele 
a salátába kitűnő. A frissen reszelt 
torma igen erős szagú, íze csípős, a 
növény gyorsan bebarnul. Nehezen 
reszelhető, és könnyeket fakaszt. 
A torma szemet és légutakat égető 
kipárolgásait meleg levegővel csök-
kenthetjük. A könnyezés úgy is elke-
rülhető, hogy a tormát reszelés előtt 
a hűtőszekrényben lehűtjük, vagy 

egy kevés ideig tejbe áztatjuk. Ha le-
reszelése után azonnal meglocsoljuk 
ecettel, a torma fehér marad. Ameny-
nyiben a reszelt tormát nem hasz-
náltuk fel, tegyük üvegbe, öntsünk 
rá ecetet, zárjuk le, és helyezzük a 
hűtőbe. A meghámozott gyökeret vi-
szont nejlontasakban tároljuk. 

Házi fogyasztásra tormakrémet 
kevés vízből és ecetből, sóból, illet-

ve cukorból készíthetünk. Pikáns 
lesz a krém, ha reszelt almát, citrom-
levet is hozzákeverünk, majd alapo-
san megfűszerezzük. Keverhetjük a 
tormát majonézzel, és készíthetjük 
tejföllel is. Reszelt gyökerét akár 
mindennap ehetjük, étvágygerjesz-
tő, elősegíti az emésztést, és a vér-
keringést is előnyösen befolyásolja. 
A vízitorma salátaként fogyasztva 
vértisztító és gyomorerősítő hatású. 
Asztma ellen keverjünk össze tor-

mát és mézet 3:1 arányban. Ebből a 
keverékből naponta háromszor egy 
teáskanálnyit fogyasszunk. A torma 
a szédülés, hát- és fülfájás hatásos 
ellenszere is: kenjünk egy kendő-
re tenyérnyi reszelt tormát, majd 
szorítsuk a talpunkra, nyakunkra, 
felkarra vagy vádlira, ameddig égő 
érzést nem érzünk. Várandós anyák-
nak, illetve vesebetegeknek a torma 
nagyobb mennyiségű fogyasztását 
ellenjavallják.




