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HETI RECEPTA JÁNLATUNK:

Gombás-mustáros csirkemáj 

Hozzávalók: 
• 50 dkg csirkemáj
• 20 dkg gomba
• 1 fej vöröshagyma
• 1 teáskanál mustár
• 1 dl fehérbor
• kevés rozmaring
• kevés olaj
• só, bors

Elkészítés:
A csirkemájat megtisztítjuk, félbevágjuk. A gombát megmossuk, 
négybe vágjuk. A hagymát szálasra vágjuk, és kevés olajon 
megdinszteljük, majd hozzáadjuk a gombát, kicsit együtt pirítjuk, 
majd a májat is hozzáadjuk, minden oldalán kicsit megpirítjuk,  
majd felöntjük a borral, belekeverjük a mustárt, és fedő alatt 5-6 
perc alatt összepároljuk. Csak most fűszerezzük sóval, borssal és 
rozmaringgal.
Tálalhatjuk párolt árpagyönggyel, rizzsel, de akár galuskával,  
tésztával is.
Tipp: Ha nem fogyna el mind, egy kis lágy vajjal összeturmixol-
va másnap májpástétom formájában kerülhet pirítósra szend-
vicskrémként.    Jó étvágyat!

A szaftos máj az igazi, aminek egyetlen titka, hogy nem szabad 
túlsütni. Viszonylag magas hőmérsékleten, de nem sokáig kell 
sütni, és csak a legvégén fűszerezni, így biztosan nem lesz se 
kemény, se rágós.
A hozzáadott bor és mustár kellemesen pikánssá teszi, amihez 
tökéletesen illik a rozmaring aromája, amiből túl sokat nem 
szabad beletenni, mert nagyon intenzív erős ízű zöldfűszer.
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A májról igencsak ellentmon-
dásos információkat olvasha-
tunk: úgy tanultuk, hogy a máj 
tele van fontos vitaminnal és 
nyomelemmel, egyes kutatá-
sok szerint azonban nehézfé-
mekkel is, ezért fogyasztása 
káros. Hogyan hozzuk meg a 
legjobb döntést?

A máj az egyik leggyakrabban 
fogyasztott belsőség, könnyen 
elérhető és sokféle formában 
elkészíthető. Hazánkban ser-
tés- és csirkemájból fogy a leg-
több, a liba- és kacsamáj pedig 
igazi ínyencségnek számít. A 
májat nemcsak frissen elké-
szítve ehetjük, de készíthetünk 
belőle pástétomot, májkrémet, 
hurkát is.

A máj fogyasztásával kapcso-
latban azonban két teljesen 
ellentétes elméletről hallha-
tunk. Szakértők egyik cso-
portja szerint egyáltalán nem 
lenne szabad májat ennünk, 
mert az, mint a szervezet leg-
főbb méregtelenítő központ-
ja, teli van káros anyagokkal, 
toxinokkal, vagyis ha májat 
eszünk, azzal tulajdonképpen 
a saját szervezetünket mérgez-
zük meg. Bebizonyították pél-
dául, hogy a szennyezett kör-
nyezetben élő állatok májában 
nagyobb mennyiségű nehéz-
fém halmozódhat fel.

A másik elmélet hívei viszont 
állítják, a máj az egyik leg-
tökéletesebb élelmiszer, mely 
tápláló, tele van vitaminokkal 
és ásványi anyagokkal. A máj 
ugyanis nemcsak a méreganya-
gokat raktározza el, hanem 
jelentős mennyiségű vitamint 
is: különösen gazdag A- D-vita-
min, illetve vasban, rézben, 

cinkben, mangánban, szelén-
ben gazdag. 

Ha valaki szereti a májat, akkor 
beillesztheti az étrendjébe, 
hiszen ezzel nagyon könnyen 
biztosíthatja például a szerve-
zetének szükséges A- és D-
vitamint. A D-vitamin pótlására 
a legalkalmasabb a máj, a hal-
májolajok, és a tojás fogyasztá-
sa. Azonban érdemes megbíz-
ható helyről vásárolni a májat, 
illetve, ha tehetjük, előnyben 
részesíteni a biotermékeket 
(ezeknél ugyanis kevésbé szen-
nyezett a környezet, melyben 
az állat felnő, illetve az állato-
kat nem kezelik hormonokkal, 
antibiotikumokkal). A fiatalabb 
állatok mája mindig kevesebb 
méreganyagot tartalmaz, így 
marha helyett válasszunk pél-
dául borjút.

Azonban, ha valaki nem sze-
reti a májat, vagy fél az eset-
leg benne található toxinok-
tól, máshonnan is pótolhatja 
a vasat (lencséből, spenótból, 
szójababból) vagy az A-vitamint 
(édesburgonyából, sárgarépá-
ból).            (Forrás: hazipatika.com)

Máj: nem mindegy, milyet eszünk?
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Tamásiban, a 
Szabadság utcában 
hagyatékból szárma-
zó kétszintes, össz-
komfortos családi 
ház eladó. I.ár: 14 
M Ft. Infó: 30/929-
3036, 74/470-264

Kölesd-Borjádon 5 
szoba, konyha, fürdő-
szobás családi ház 
eladó. Érdeklődni: 
30/383-8687

Balparásztán lakha-
tó tanya eladó. Tel.: 
30/434-3937

GÉPJÁRMŰ

8011-es Zetor eladó. 
Csere is érdekel japán 
kistraktorra. Tel.: 
0630/9598-707

5140-es Ih Case trak-
tor eladó, illetve John 
Deere Fendt traktor-
csere értékegyeztetés-
sel! 06-30/9598-707

Mórágyon a Petőfi 
utcában csendes 
nyugodt környezet-
ben zöldövezetes 
részen eladó egy 68 
nm-es családi ház 
kisebb méretű udvar-
ral. A házban találha-
tó: 3 szoba, étkező, 
főzőfülke, fürdőszoba 
wc-vel. Külső tároló 
és kamra. A házba a 
gáz be van vezetve, a 
fűtésről konvektorok 
gondoskodnak. Van 
lehetőség cserép-
kályhával való fűtés-
re is. A családi ház 
bútorozottan eladó. 
Azonnal költözhető. 
Ár: 2,5 M Ft. Tel.: 
30/379-6144

Szegeden belvárosi 
84 nm-es téglalakás 
eladó. Teljes felújí-
tásra szorul. Irányár: 
17 M Ft. Érd.: 06-
20/265-0115

INGATLAN

Építési telek 
Sióagárdon sürgősen 
eladó. Tel.: 20/555-
7741

Decsen 4 szoba + 
étkezős, összkomfor-
tos családi ház kert-
tel, gyümölcsössel 
eladó. Ár: 12 M Ft. 
Tel.: 30/9563-815

Mórágyon sürgősen 
eladó áron alul egy 
kertes családi ház. 
1983-ban épült, 
téglaház, három 
szoba összkomfort, 
nagy terület, szép 
természeti környe-
zet. Tehermentes. 
Hőszigetelt. Az árban 
megegyezünk! Tel.: 
06-70-772-8746

Bóni-fokon hétvégi 
ház csónakgarázzsal 
eladó. Érdeklődni: 
06-70/774-25-58
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SZOLGÁLTATÁS

HÁZTARTÁSI GÉP 
JAVÍTÁS!  

Mosógép, villany- 
bojler, stb.  

Rozgonyi Miklós 
30/9699-854, 

74/446-516

Megnyitottam 
virág- és koszorú-
kötő műhelyemet 

Szekszárdon a Béri 
B. Ádám u. 59-ben. 
Vállalom sírcsokrok 
és temetési koszo-

rúk, dekorációk 
készítését megren-

delésre. Violáné 
Szilvia virágkötő. 

Tel.: 30/437-3926 
E-mail:  

szilvi6605@gmail.com

Alsótagozatos gyer-
mekek számára 
korrepetálást vál-
lalok Szekszárdon. 
20/263-7965

EGYÉB

Szekszárdon 6 éves, 
keveset használt, 
kéményes, 80 literes 
gázbojler eladó. Ir. 
ár: 30 000 Ft Érd.: 
74/313-093

Előtető (gyári, új) 
eladó! Alumínium/
polikarbonát. Érd.: 
30/95-63-815

Kistraktorhoz (28 
LE-s) 1-es vagy 2-es 
ekét keresek. Tel.: 
30/719-2044

FUJI s3380 (14 MP-
es, 26x zoom) fény-
képezőgép eladó. 
Ár: 20 000 Ft. Tel.: 
30/534-0796

Elnett ENSH 80 lite-
res villanybojler újsze-
rű állapotban eladó. 
Ár: 18 000 Ft. Tel.: 
30/9563-815

EUR RAKLAP 
vétel magas 

áron. Dombóvár, 
Köztársaság u. 17. 
06-30/659-1590

ÁLLAT

Vörös TOJÓTYÚK ház-
hoz szállítva 650 Ft/
db. Tel.: 06-20/204-
2382

MUNKÁT KERES-KÍNÁL

TS Gastro Kft. 
bonyhádi telep-
helyére gyakorlott 
szakácsokat keres. 
Jelentkezni fényké-
pes önéletrajzzal az 
allas@tsgastro.hu  
email címen lehet. 
Érdeklődni a 
0670/6255256-os 
telefonszámon lehet 
(munkaidőben).

Kőművest és segéd-
munkást keresek, 
illetve csarnok- 
építésben jártas 
szakmunkást és 
segédmunkást. Tel.: 
20/398-8855

Megbízható szerelőt 
keresek Eicher és 
Shibaura típusú kist-
raktorokhoz. Telefon: 
06-30/719-2044, 
06-30/611-7209

Ausztriai Nightclub 
hostess munkára 
keres csinos lányokat 
19 éves kortól, top 
keresettel. Telefon: 
00-43-664-599-96-
95, 06-30-313-35-16

Tisztelt Olvasónk!
Apróhirdetését a kupon kitöltésével (minden kockába egy betűt írva, a szóközök betartásával) postai úton vagy személyesen 
továbbíthatja Szerkesztőségünknek. A hirdetés feladása postai úton úgy történik, hogy belföldi postautalványon befizeti az összeget 
a Szerkesztőség címére, a csekk tő példányát pedig belehelyezi a borítékba. A hirdetés csak ebben az esetben jelenik meg!
Szerkesztőségünk címe: Alisca.Most Szerkesztősége • 7100 Szekszárd, Arany János u. 23-25. I. emelet/115.

APRÓHIRDETÉSI KUPON Lakos-
sági  1x

600  
Ft

1 600 
Ft

2 000 
Ft

2 600 
Ft

5 600 
Ft

2 000 
Ft

4 500 
Ft

1 200 
Ft

1 500 
Ft

Üzlet i
1x

Lakos- 
sági  3x

Üzlet i
3x

3 200 
Ft

1 000 
Ft

800 
Ft




