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A nagyszülők, dédszülők még hírből sem 
ismerték az ételallergiát. Mi volt más 
akkoriban és mi változott azóta, ami 
ennyire érzékennyé tette az embereket? 

Mára szinte népbetegség lett az ételaller-
gia. Sajnálatos, amikor erről lekicsinylően 
nyilatkoznak emberek – csakúgy, mint 
a depresszióról és pánikbetegségről  –, 
de gyakran megtörténik. Pocskondiázzák 
még a szülőket is, akik „elhiszik a gyerek 
hisztijét” a laktóz- vagy glutén allergiáról.

Sokan meg vannak győződve arról, hogy 
az ételallergiások maguknak találják ki az 
egészet. Ebből is látható mennyire nem 
érti az átlag, hogy ez komoly betegség, 
amit nem lehet figyelmen kívül hagyni. Sőt, 
beszélni kell róla!

A nagyszülők, dédszülők még hírből sem 
ismerték az ételallergiát. Mi volt más akko-
riban, és mi változott, ami ennyire érzéken-
nyé tette az embereket az elfogyasztott 
ételekkel kapcsolatban? Talán más volt 
a liszt minősége, vagy a tehenek legeltek 
másfajta füvet, és tejeltek egészségeseb-
bet? Lássuk, hogy elődeink életmódja 
miben különbözött a maitól.

1. Valódi, szezonális ételeket fogyasz-
tottak

Az 1900-as évek elején őstermelőktől, kis 
gazdaságoktól kerültek piacra az ételek. 
A tartósítószerek nem voltak még széles 
körben elterjedve, az ételek természetes 
frissességüket őrizték. Amelyik megrom-
lott, azt egyszerűen kidobták. Ez azonban 
ritkán fordult elő, mivel a megvásárolt 
termékeket hamar megfőzték, feldolgoz-
ták. Nem volt felhalmozás. Nagyüzemileg 
előállított, adalékanyagokkal teletömött 
élelmiszerek sem voltak, így eleink táplál-
kozása tápanyagban gazdag volt. Ez tette 
lehetővé számukra, hogy annyi tápanyag-
hoz jussanak, amennyi a frissen termett 
zöldségekben gyümölcsökben és a frissen 
vágott állatok húsában létezik. A csecse-
mők nem tápszereket, hanem anyatejet 
kaptak, ami minden időben, megfelelő 
hőfokon állt rendelkezésükre.

2. Nem diétáztak, és nem játszottak 
könnyelműen a testükkel és az anyag-
cseréjükkel

Szezonálisan termő gyümölcsöket, zöld-
ségeket fogyasztottak. Nem számolták a 
kalóriát, hiszen úgyis ledolgozták, eléget-
ték azt a mennyiséget napközben. Nem 
fogyókúráztak betegesen, nem akartak 
folyamatosan lesoványodni. Köszönhető 
volt ez annak is, hogy nem volt médium, 
amin keresztül folyamatosan azt sugallták 
volna nekik, hogy nem néznek ki elég jól.

Az élelmiszeripar még gyerekcipőben 
járt, ezáltal kénytelenek voltak ételada-
lékoktól mentes ennivalókat fogyasztani. 
Egészséges volt az anyagcseréjük, mivel 
a szervezetük igényei és vágyai szerint 
étkeztek. 

3. Az ételt otthon főzték meg hagyomá-
nyos elkészítési módszereket használva

Feldolgozott étel vásárlására nem volt 
lehetőség, és étteremben enni ritka luxus 
volt. Nagyszüleink szerencséjére ezek a 
szokások valóban kedvező hatással voltak 
az egészségükre.

4. Nem ettek génmódosított ételeket, 
élelmiszer-adalékokat, stabilizátorokat 
és sűrítő anyagokat

Az ételeket még nem kezelték adalékanya-
gokkal, antibiotikumokkal és hormonok-
kal, melyek segítenek megőrizni az eltart-
hatóságukat a fogyasztók egészségének 
kárára. A mára jellemző nagyüzemi élel-
miszer-előállítás az összes mesterséges 
összetevőivel még csak csírázott a korai 
1900-as években. 

5. Elfogyasztották az egész állatot, ebbe 
beletartoztak az ásványi anyagokban gaz-
dag csonterőlevesek és a belsőségek is

Az állati csontokat megtartották vagy vásá-
rolták, hogy erőlevest és csontlevest készít-
senek belőlük, melyek mindig különleges 
helyet foglaltak el az asztalnál. Ezeket az 
ételeket nagyra értékelték gyógyító tulaj-
donságaik miatt, és soha semmi nem 
ment veszendőbe.

6. Nem mentek orvoshoz, amikor úgy 
érezték, hogy betegek

És azért sem mentek dokihoz, hogy vény-
köteles gyógyszereket kapjanak. Az orvosi 
látogatások a baleseti sérülteket vagy az 
életveszélyes betegségben szenvedőket 
mentették meg.

Amikor lázasak lettek, megvárták, hogy 
elmúljon. Amikor rosszul érezték magukat, 
leveseket, erőlevest ettek, és sokat pihentek. 
Nem volt orvos- vagy nővér-gyorshívójuk, de 
sokkal jobban bíztak a test természetes gyó-
gyulási folyamatában, mint mi manapság. 
Az ételük volt az orvosság, függetlenül attól, 
hogy ezt felismerték vagy sem.

7. Sok időt töltöttek a szabadban

Nagyszüleinknek nem volt választásuk, 
hogy bent maradnak a lakásban, és ját-
szanak a telefonjukkal vagy a számító-
gépen, vagy kint játszanak erdőn-mezőn. 
Gyerekként szabadtéri játékaik voltak, 
hintáztak, bújócskáztak, fogócskáztak 
a réten, vagy a kertben, biciklivel jártak 
vagy gyalog, néha lovaskocsin. Felnőttként 
pedig szinte egész nap fizikai munkát 
végeztek, nem volt szükségük konditer-
mekre sem.

Hogyan hatnak mindezek az ételaller-
giára?

A táplálkozás befolyásolja testünk összes 
sejtjét. Egészségünk a táplálkozásunktól, 
étrendünktől függ. Ismered a mondást? „A 
halál a belekben lakozik” – a szennyezett 
emésztőrendszer a betegségek igazi forrá-
sa. Egész immunrendszerünk azt tükrözi, 
ami a beleinkben rejtőzik. Ha a táplálkozás 
nem megfelelő, akkor minden sejt, min-
den szövet és szerv integritása sérülést 
fog szenvedni, így egyre nagyobb a való-
színűsége, hogy bizonyos élelmiszerekre 
érzékenységet, allergiát váltanak ki.

Több mint fontos, hogy ne kínozzuk magun-
kat cukorral, zsírral és túl sok fehérjével! 
Fogyasszunk viszont rostban gazdag étele-
ket, bőségesen igyunk vizet és mozogjunk 
rendszeresen!

Ezért volt ismeretlen a nagy-
szüleinknél az ételallergia

HETI RECEPTA JÁNLATUNK:

BOUNTY TORTA

Hozzávalók: 
(26 cm átmérőjű tortához)
Hozzávalók a tésztához:
• 8 tojás
• 8 evőkanál cukor
• 6 evőkanál liszt
• 4 evőkanál kakaópor
• 1 sütőpor
Hozzávalók a csokoládés krémhez:
• 20 dkg étcsoki, vagy tejcsoki
• 2 dl tejszín
Hozzávalók a kókuszos krémhez:
• 7 dl tej
• 2 csomag tejszín ízű pudingpor
• 15 dkg cukor
• 20 dkg vaj
• 2 csomag vaníliás cukor
• 20 dkg kókuszreszelék
A díszítéshez:
• 10 dkg étcsokoládés tortabevonó
• egy evőkanál olaj
• dekorcukorkák
• kókuszreszelék
• Bounty csokoládé

Elkészítés:

A tészta elkészítése:
1. A tojásokat válaszd ketté, a fehérjé-
ket kezd el kemény habbá verni, majd 
adagold hozzá a cukrot.
2. A tojássárgájákat keverd habosra, 
majd lazítsd fel egy kis fehérjehabbal.
3. A keverékbe forgasd bele a lisztet, a 
kakaóport és a sütőport.
4. Végül keverd bele a masszába a 
maradék fehérjehabot is.
5. A sütőt melegítsd elő 180 °C-ra, egy 
tortaformát bélelj ki sütőpapírral és 
süss a masszából két piskótakorongot. 
Hagyd kihűlni.

A csoki krém elkészítése:
1. A csokoládét darabold fel és olvaszd 
bele a tejszínbe. 
2. Jól keverd el! 
3. Hűtsd le és a tedd a hűtőszekrénybe. 
4. Miután áthűlt a csokis krém robotgép-
pel dolgozd át.

A kókuszos krém elkészítése:
1. A cukrot 5 dl tejjel tedd fel főni.
2. A maradék tejben keverd el csomó-
mentesre a pudingport.
3. Amikor felforrt a cukros tej, öntsd bele 
a pudinporos keveréket és sűrítsd be a 
pudingot.
4. Miután levetted a tűzről keverd bele a 
kókuszreszeléket és a vaníliás cukrot.
5. Hűtsd ki a krémet, majd keverd habos-
ra a vajjal.

A Bounty torta összeállítása:
1. Egy tortaformát bélelj ki az egyik 
piskótával. 
2. Kend rá a csokis krémet.
3. Jöhet rá a kókuszos krém. Tegyél 
félre egy kis krémet a bevonáshoz és a 
díszítéshez.
4. Tedd rá a második piskóta lapot.
5. A krémmel vond be a tortát. 
6. A tortabevonót az olajjal olvaszd meg 
a mikróban, tíz másodpercekre rakd 
be melegedni és mindig jól keverd el a 
csokit. Amikor már szép egyenletes a 
máz, akkor öntsd rá a torta közepére és 
egy kenőkéssel simítsd el egyenletesen 
a csokit. 
7. Amikor már picit dermedt a csokoládé 
bevonat, de még nem száraz, szórd meg 
kókuszreszelékkel, csoki díszekkel. 
8. A maradék krémből készíts egy kis 
díszítést a kedvenc díszítőcsöveddel.
9. Szeletelj fel pár Bounty csokit és 
helyezd a tortára.
	 			 					Jó	étvágyat!
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7 tipp, hogy betartsd 
az újévi fogadalmaid

1. Egészségesebben akarsz étkezni?

Ne az édességfogyasztásod fogd vissza, 
hanem a zöldség– és a gyümölcsbevi-
teled növeld! Ha otthon többet találsz 
ezekből az élelmiszerekből, egyből ezek 
után fogsz nyúlni a popcorn és a csokis 
kekszek helyett! Ha pedig egy kis snack-
re vágysz, ízlésesen tálald a banánt és 
a narancsot – sokkal csábítóbb lesz 
bármilyen ropogtatnivalónál!

2. Többet akarsz edzeni?

Kövesd a 10 perces alapszabályt! Ha 
minden nap csak 10 percet szánsz arra, 
hogy mozogj, máris teszel az egészsége-
dért! Ezt a tíz perces egy hónap múlva 
duplázd meg, napi 20 perc pedig hosszú 
távon is segít fitten maradni. Ha kevés-
nek érzed a 10 percet, lehetőség szerint 
ne ülj le a buszon, inkább sétálj a taxizás 
helyett, vagy használd a lépcsőket a lif-
tek helyett. Sok kicsi sokra megy!

3. Több időt szeretnél az alvásra szánni?

Neked sem elég a nap 24 órája és leg-
többször az alvásidődből csípsz le? A 
kutatások szerint a 7 óránál kevesebb 
alvás hosszú távon komoly egészségügyi 
kockázatokkal járhat (persze, van, aki-
nek ennél kevesebb is tökéletesen elég). 
Ha állandóan fáradtnak érzed magad a 
nap folyamán, feküdj le két órával előbb 
és élvezd ki az édes lustálkodást! A pihe-
nés akkor is a javadra fog válni, ha nem 
alszol el azonnal.

4. Több időt szeretnél magadra szánni?

Állandóan stresszelsz és idegeskedsz? 
Egy nagyfokú rendrakásra van szüksé-
ged: a fejben és otthon is! A kutatások 
szerint a monoton takarítás és rendra-
kás levezeti a feszültséget és segít kien-
gedni a gőzt. Ha ez megvan, gondold át 
a fejedben lévő dolgokat és csak azokkal 
foglalkozz, amik tényleg fontosak neked! 
A lényegtelen dolgok miatt ne görcsölj, 
hanem engedd el őket!

5. Szeretnéd valóra váltani az álmaidat?

Ne kezdd a nagy dolgokkal! Haladj 
apránként a céljaid felé. A világot nem 
lehet megváltani, de minden nap tehetsz 
egy kis apró lépést a céljaid felé, ami 
nem kerül nagy fáradságba! Ha vissza-
nézel, már egy hónap alatt sokat tettél 
az álmaidért és ki tudja – talán hama-
rabb megvalósulnak majd, mint gondol-
nád! A lényeg, hogy higgy magadban, 
az álmaidban és ne hagyd, hogy bármi 
eltántorítson!

6. Szeretnél változtatni a külsődön?

Ha nem tudod, hogyan kezdj hozzá, 
először is keress egy szuper fodrászt! A 
haj megváltoztatása (egy új fazon, egy új 
szín) a személyiségedet is befolyásolja, 
egy hozzáértő fodrász pedig azonnal 
tudni fogja, milyen stílus áll hozzá a 
legközelebb!

7. Csökkenteni szeretnéd a kalória-
beviteled?

Először is fogd vissza az édességfo-
gyasztásod: mindenből válaszd a biot, az 
egészségeset! Ezek után szabadulj meg 
a cukor-és kalóriadús italoktól: a gyü-
mölcsléktől, a kólától, az energiaitaloktól 
és a szénsavas üdítőktől is! Nem is gon-
dolnád, hogy mennyi kalóriát tartalmaz 
egy-egy pohár cukros ital! Ha kísérletezni 
szeretnél, próbáld ki a kókuszvizet, a 
cukormentes édesített vizeket és persze 
a jótékony teákat is, amik közül néhány 
még az anyagcserét is fel tudja turbózni!
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Rendezd be otthonod a csillagjegyed szerint!
VÍZÖNTŐ
A levegő jegyek egyik képviselőjének, 
a Vízöntőnek van egy csendes és igen 
magába forduló oldala. Az időnkénti 
elmélyüléshez szüksége van egy nyu-
godt helyre, elemre, ami a vízzel kapcso-
latos. Ez lehet akár egy kerti kistó, de a 
lakásban elhelyezett csobogó, apró szo-
bai szökőkút is megfelelő számára. Itt 
eltölthet pár háborítatlan percet, amikor 
nem figyel semmi másra.
A Vízöntő kedvelt színei szintén az előbbi 
nyugalmi állapot elérését szolgálják az 
otthonában, melyet nem kell feltétle-
nül minden helyiségben megjelenítenie 
ahhoz, hogy elérje a célját. A kék tom-
pább árnyalatainak kombinációját ajánl-
juk – legyenek ezek világosak vagy épp 
sötétebbek -, melyeket akár a nappaliba, 
hálószobába is beépíthet egy falszín, 
bútor, vagy kiegészítők formájában.
Ha Vízöntő a csillagjegyed, törekedj a 
letisztult és esztétikus lakás dizájnra, 
mivel ezáltal otthonod nyitottabbá és 
tágasabbá válik. Hidd el, imádni fogod.

HALAK
A Halak intuitív és lendületes állatövi 
jegy, így valószínű, hogy nem mindig 
követi a hagyományos dekorációs sza-
bályokat. Gyakran teljesen egyedi stílust 
képvisel az otthona, mely mások számá-
ra időnként túl sok lehet.
A tél és tavasz közt született Halak a 
békét keresik otthonukban. Erre a legal-
kalmasabb szín a lila. Nem kell feltétlen 
élénk árnyalatokban gondolkodnia, és 
átalakítania az egész lakást. Az ibolya, 
a szilva vagy épp a levendula könnyen 
beilleszthető egy meglévő enteriőrbe is 
– a lényeg, hogy a szoba középponti 
elemeként jelenjen meg.
Ha Halak vagy, nyitott és barátságos 
a személyiséged, ezért mindig készen 
állsz a barátok érkezésére. A nappali és 
az étkező a kedvenc helyiséged, ezekre 
érdemes tehát a legnagyobb hangsúlyt 
fektetned a kényelem és praktikum 
jegyében. Az ajánlott bútoraid: „L” alakú 
kanapé, ülőpárnák, kihúzható étkező-
asztal.

KOS
A tűzjegyű Kos imádja a kalandokat, 
melyek a felfedezés és a keresés élmé-
nyét adják meg a számára. Épp ezért 
szeret használt bútort venni, kedveli az 
emlékeit közszemlére tenni, de ezt min-
dig ízlésesen teszi.
A Kos élettel teli, szenvedélyes szemé-
lyiségét a piros szín jellemzi leginkább. 
Emiatt azonban nem kell egyből nekiállni 
egy vörösbe burkolózott szoba tervezésé-
be, sőt. A sok erős árnyalat inkább csak 
leterhel, mint feltölt. Inkább a kevesebb, 
de hangsúlyos piros bútor, kiegészítő a 
Kos lakberendezési elve.
Ha Kos a csillagjegyed, nem kedveled 
a zsúfoltságot. A tárgyakat nem csupán 
anyagi, de eszmei értékkel is felruhá-
zod. Így lehet, hogy a szoba egyik fala 
teljesen üres, míg a másikon személyes 
fotók sorakoznak. A kevesebb néha több 
elvét követve, válassz zárható polcokat, 
hogy ne vegyen körbe sok, számodra 
felesleges inger.

BIKA
Míg a Bika alapvető jellemzői között sze-
repel a makacsság, nyugodtság, úgy sze-
mélyiségében igen erősen jelen van az 
érzékiség is. A lakása berendezésében 

is inkább ez a romantikus, lágyabb oldal 
érvényesül: puhaság, rózsák, blues élet-
érzés - otthonában nem lehet elég párna 
és pléd, hogy este bekuckózhasson.
A Bika kedveli a mintás szöveteket, vele 
született szépérzékének köszönhetően 
pedig remekül kombinálja ezek különbö-
ző stílusait. Meghatározó színe elsődle-
gesen a vérvörös, de a sárga és a zöld 
is fontos lehet számára. Ezek a falakon, 
valamint a bútorokon épp úgy megje-
lenhetnek, mint a kárpitokon. Azonban 
sosem esik túlzásokba, így otthona min-
dig harmonikus, jó érzés belépni és nála 
időzni.
Ha a Bika, azaz az egyik föld jegyben 
születtél, kedvenc helyed a konyha, ahol 
szereted az asztalon sorakozó fűszer-
növényeket. Szeretsz gyógynövényeket 
és lehetőség szerint zöldségeket is ter-
meszteni.

IKREK
Az Ikrek személyisége gyakran két külön-
böző pólussal rendelkezik. Ez gyakran 
gondot okozhat a lakás dekorálás terén. 
De van egy valami, amit megosztottság 
nélkül imád: új ismereteket szerezni. No, 
persze csak olyat, ami érdekli. A lakásá-
ban sok a könyv, és szeret olyan helyeket 
kialakítani, ahol kényelmesen tud olvas-
ni, írni és az interneten szörfölni.
Az éles kontrasztok használata különö-
sen jellemző az Ikrekre, ez is a látszó-
lagos kettős személyiségükből fakad. A 
kedvelt színe a barna és annak minden 
árnyalata, valamint a sápadtabb sárga. 
Bár ezekkel a színekkel körülvéve érzi 
magát a legjobban, a falakat érdemes 
valamilyen semleges színűre festenie, 
melyben jobban mutatnak a sötétebb 
bútorok és nem lesz bezártság érzése.
Ha Ikrek a csillagjegyed, lételemed a 
társaság és az értelmes kommunikáció. 
A lakásod központi része épp ezért a 
nappali és az étkező, de nem szereted 
azokat az elemeket, melyeknek nincs 
funkciójuk, és így feleslegesen zavarják 
az emberi interakciókat.

RÁK
A Rák szereti a merész színeket, de 
az otthonában a domináns inkább a 
fehér. Ám azért, hogy ne legyen túl rideg 
számára az összhatás, érdemes világos 
narancssárgával vagy valamilyen lágy és 
meleg színnel kombinálnia.
A Rák különösen érzelmes és érzékeny 
csillagjegy, ezért imád a lakás több  

pontján különleges, szentimentális 
emléktárgyakat elhelyezni, melyek min-
dig az adott helyiség középpontjában 
vannak. Kedveli a polcokat, vitrineket.
Ha Rák vagy, kedveled a víz közelségét, 
így a kedvenc helyiséged a fürdőszoba. 
Erre érdemes nagyobb figyelmet szen-
telned, hiszen itt tudod magad igazán 
kipihenni és feltölteni.

OROSZLÁN
Az Oroszlán hihetetlenül életvidám és 
melegszívű jegy, ezt pedig otthona is 
minden esetben tükrözi – ha a tér enge-
di, egész biztos, hogy találsz majd nála 
egy kandallót. E jegy szülötte imádja 
kiállítani az érmeit, díjait, az utazásai-
ból származó emléktárgyait, ezért egész 
biztos, hogy a nappalinak van egy olyan 
központi része, ahol ezeket megcsodál-
hatják a vendégei.

Az Oroszlán jegy szülötte számára a 
fehérrel vegyített meleg színek a leg-
alkalmasabbak, így a helyiségek nem 
válnak agresszívvá, de megtartják azt 
az intenzitást, melyre a 100 fokon égő 
Oroszlán csillagjegynek szüksége van. 
A vörös, a narancssárga, a sárga némi 
arannyal tökéletes választás.
Ha az Oroszlán jegyében születtél vélhe-
tően imádod a modern, divatos és drága 
bútorokat, lakberendezési kiegészítőket. 
Azonban a már említett „trófeagyűjte-
ményen” kívül, nem kedveled a zsú-
foltságot. Kifejezetten jó az ízlésed, de 
hajlamos lehetsz a kissé giccses össze-
állításokra, ezért érdemes hátralépned 
két lépést és úgy megvizsgálod az adott 
szoba berendezését, színeit.

SZŰZ
A Szűz föld jegy, számára igen megnyugtató 
tehát, ha zöld, barna és fehér színek veszik 
körbe. Érdemes tehát ezek közül kiválaszta-
ni a lakás domináns színét.
A Szűz inkább dolgozik, mint szórakozik.  
Az otthonában épp ezért érdemes kialakí-
tania egy „játéksarkot”, ahol egyedül, bará-
taival, vagy családjával ki tud kapcsolód-
ni; legyen ez akár egy flippergép, vagy két 
kényelmes fotel egy kisasztallal, ahol olvasni, 
sakkozni, kártyázni lehet.
Ha a Szűz jegyében születtél, lételemed a 
rend és a rendszerezettség, szereted, ha 
mindent a helyén van. Ez azonban nem 
feltétlenül jelent kusza polcokat. Esetedben 
sok a tároló elem, ugyanakkor inkább a zárt, 
rejtett szekrényeket és polcokat kultiválod.

MÉRLEG  
A Mérleg kifejezetten szociábilis jegy, így 
a lakásában célszerű egy nagy társaság 
befogadására alkalmas teret kialakítania. Ez 
lehet egy nappali sok ülőalkalmatossággal, 
vagy épp egy étkező hatalmas asztallal. 
Számára megnyugvást ad az a tudat, hogy 
bármikor képes több vendéget is fogadni.
A Mérleg csillagjegy imádja a képzőművésze-
tet, ezért nála mindig vannak képek a falon, 
apró szobrocskák a polcokon – az sem 
kizárt, hogy egyiket-másikat ő maga készí-
tette. Ez a levegő jegy kifogástalan ízléssel 
bír, és mindig a harmóniára törekszik. Ha új 
helyre költözik, első dolga otthonossá tenni.
Ha a Mérleg szülötte vagy, szereted a pasz-
telles árnyalatokat a falakon és a kárpitokon 
egyaránt. A kék és a zöld szín békességét 
kifejezetten ajánlott használnod, hogy még 
nyugodtabb teret hozhass létre a gondolko-
dáshoz, elmélyüléshez – legyenek ezek a 
fürdőszobád és a hálód fő színei.

SKORPIÓ
A dekorációs elemekkel zsúfolt enteriőr 
távol áll a Skorpiótól. Inkább a letisztult, 
finomabb stílust szereti, melybe a klasszi-
kus bútorok épp úgy beleférnek, mint a 
minimalisták.
A skorpió a rozsdás, vörös és narancssár-
ga közt érzi magát a legjobban. Ezek a 
szenvedély és eltökéltség színei, melyek 
mindennap feltöltik őt. Nem szabad azon-
ban túl intenzíven használnia őket, hiszen 
ebben az esetben túlfűtik.
Ha Skorpió vagy, a lakás dekorálása során 
nagy gondot fordítasz, hogy minden tárgy 
jelentéssel bírjon. Nem te vagy az, aki bár-
mit megvesz a boltokban, csak azért mert 
formában, színben passzolna az adott 
helyiséghez. Kell, hogy egyfajta mélységet 
képviseljen, beszéljen hozzád.

NYILAS  
A Nyilas optimista és nagylelkű, ezeket a 
gyengéd tulajdonságait pedig az otthona 
is tükrözi. A lágy rózsaszín és lila, a pasz-
telles árnyalatok az ő színei.
A Nyilas jegy szülötte imádja növények-
kel és virágokkal körbevenni magát, még 
akkor is, ha nem feltétlenül ért a gondo-
zásukhoz. A konyha azonban nem jelent 
sokat a számára, így a fűszernövények 
sem keltik fel túlzottan az érdeklődését.
Ha Nyilas vagy, imádsz utazni, és gyűjtöd 
az ilyen alkalmakkor beszerzett szuvení-
reket. Ezeket természetesen szereted is 
kiállítani a lakásod egy központi pont-
ján. Azonban ezt nem büszkeségből és 
hiúságból teszed, egyszerűen csak rájuk 
nézve újra tudod élni az utazásaidat.

BAK
A Bak föld jegyként egyszerűen imádja 
a minőségi kézműves tárgyakat. Imádja 
a kézzel készült, akár antik bútorokat, 
ezek között érzi igazán jól magát. Persze, 
az ilyen bútordarabok bizony igen drágák 
lehetnek, azonban egy életen át kitarta-
nak, így jó befektetésnek bizonyulnak.
A fekete, barna és fehér a domináns 
színpaletta, mely meghatározza a Bak 
otthonának színeit. Ezeken kívül termé-
szetesen más színt is használhat, de 
azokat csupán kiegészítőként érdemes 
alkalmaznia.
Ha Bak vagy, úgy vonzódsz a természetes 
anyagokhoz, mint a fapadló. Kedveled az 
egyszerű, mintától mentes falakat és a 
klasszikus hangulatot.
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Magyarországon kevesen ismerik, 
pedig minden nap fogyasztani  

kellene!
A pomelo főleg Malajziában és 
Polinéziában őshonos citrus-
féle, de Kínában, Thaiföldön, 
Tajvanon is Vietnamban is 
nagyon népszerű, sőt az 
Egyesült Államokban és 
Izraelben is termesztik.

A legnagyobb citrusféle íze a 
keserűtől az édesig változahat. 
Étrendünkbe főleg a magas C-
vitamint-tartalma miatt érdemes 
beiktatni, de kalcium- és kálium-
tartalma is jelentős, így erősíti az 
immunrendszert és szabályozza 
a vérnyomást is.

Mivel zsírégető enzimeket tartal-
maz, így a fogyókúrák során is 
hasznos lehet, kalóriatartalma 
alacsony, alig 25-50 kcal/100 
gramm. Illóolaja bőrtisztító hatá-
sú, jótékony hatással van a vér-
keringésre és gyulladáscsökken-
tő. Fontos, hogy fogyasztás előtt 
a hártyás válaszfalat távolítsuk 
el a gyümölcshúsról, ellenkező 
esetben élvezhetetlen lesz az íze.  

Leve koktélok alapanyaga is 
lehet, de gyümölcssalátát, lek-
várt, vagy desszertet is készíthe-
tünk belőle.

Vásárláskor tartsuk szem előtt, 
hogy a sárga burok édes gyü-
mölcsöt jelent, ám ha tápanya-
gokban gazdag gyümölcsöt sze-
retnénk, akkor a rózsaszín húsút 
válasszuk.

Virágából Vietnamban parfümöt 
készítenek, Délkelet-Ázsiában 
pedig a főzetét epilepszia, 
ekcéma és a kolera tüneteinek 
kezelésére használják. Magja 
köhögés, lumbágó és emésztési 
zavarok esetén hasznos, leve 
pedig lázcsillapító hatású.
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Kölesd-Borjádon  
5 szoba, kony-
ha, fürdőszobás  
családi ház 
eladó. Érdeklődni: 
30/383-8687

GÉPJÁRMŰ

Barum 195/65/ 
15-ös nyári gumi  
(4 db) felnivel eladó. 
1 szezont futott.  
Ár: 55 000 Ft/4 db. 
Telefon: 30/981-
9191 

nyomáspróbázva. 
WC, mosókonyha, 
fürdőszoba burkol-
va. Villanyszerelés, 
víz, szennyvíz kész. 
Külső-belső vako-
lás kész. Akár több 
szobás vendégház-
nak is alkalmas. 
Képek kérhetőek e-
mailben: szdm84@
gmail.com. Tel.: 
30/262-0241

Tengelicen, 100 
m2-es házrész (iker-
ház) eladó. Ir. ár: 
11,5 M Ft. Érd.: 
30/521-8069

Nankang Passion 
CW-20,  215/60 
R16C nyári gumiab-
roncs (2 db) eladó. 
Keveset futott, 
kiváló teherbírású, 
108/106 T, DOT 
4416, profilmélység: 
8 mm. Ár: 14.000 
Ft/db Tel.: 30/9563-
815

Hankook Vantra,  
LT 215/60, R16C 
keveset futott,  nyári 
gumiabroncs (2 db), 
103/101T, DOT 
0613, 7 mm-es pro-
filmélységgel eladó. 
Ár: 14.000 Ft/db 
Tel.: 30/9563-815

INGATLAN

Szekszárdon az 
Alisca utcában, 57 
m2-es, 4. emeleti, 
2 szobás, fiatalos, 
panorámás lakás 
eladó. Ir. ár: 15,3 
M Ft. Tel.: 30/891-
5826 (Ingatlanos 
kérem ne keres-
sen!)

Ófaluban, csendes 
helyen (az utca utol-
só háza) szerkezet-
kész, 260 m2-es, 2 
szintes családi ház, 
nagy telekkel eladó. 
Padlófűtés szerelve, 

Ha betartod a karma 8 törvényét gyökeresen megváltozhat az életed!
Tudatosítva	 az	 Univerzum	 működését,	
megkönnyíthetjük	életünket.	A	Karma	12	
törvénye	segít	megértenünk,	hogy	lenne	
helyesebb	 kezelnünk	 a	 helyzeteket,	 mit	
kell	elfogadnunk	ahhoz,	hogy	gyakorlati-
lag	boldogabb	életet	élhessünk.

Mi a Karma? Szanszkrit nyelven „cse-
lekvést” jelent és egyenértékű azzal 
a Newton-i kijelentéssel, miszerint 
„minden cselekedetnek következ-
ménye van”. Mikor gondolkodunk, 
beszélünk vagy cselekszünk, akkor 
egy olyan erőt mozgatunk meg, ami 
következésképpen visszahat ránk. Ez 
az ok – okozat törvénye nem bünte-
tés formájában nyilvánul meg, hanem 
segít bennünket a fejlődésben és a 
megtapasztalásban.

„Ki mint vet, úgy arat” 

Ez a törvény még az „ok-okozat” törvé-
nyeként is ismeretes.

 Amit az Univerzumnak adunk, azt kap-
juk vissza. Ha Boldogságra, Szeretetre, 
Békére és Barátságra vágyunk… akkor 
boldognak, szeretőnek és igazi barát-
nak kell lennünk.

A teremtés törvénye

Az élet nem megy csak úgy el mellet-
tünk, mi is részt veszünk benne és befo-
lyásoljuk alakulását. 

Kívül-belül egyek vagyunk az Univerzummal. 
Minden, ami minket körülvesz, visszajel-
zéseket adnak nekünk belső világunkról. 
Légy önmagad és vedd körül magad olyan 
dolgokkal, amelyek fontosak számodra.

Az alázat törvénye

Ha valakiben látunk egy negatív tulaj-
donságot, az nem vonja maga után azt, 
hogy mi a létezés egy magasabb fokán 
vagyunk jelen.

A fejlődés törvénye 

A lelki növekedést és fejlődést a folyama-
tos változás jelenti. Nem a környezetünkön, 
hanem saját magunkon kell változtatnunk. 
A legnagyobb ajándék, amit kaphatunk az 
a mi belső világunk, és egyben az egyetlen 
dolog, amit igazán irányítani tudunk. Ha a 
lelkünk mélyén megváltozunk, az életünk 
azon az úton fog tovább haladni, amelyet 
mi kialakítottunk.

A felelősség törvénye

Akárhányszor rossz dolog történik életem-
ben, azt jelenti, valahol velem (bennem) 
is probléma van. Ami minket körülvesz, 
az minket tükröz, és mi tükrözzük azt, 
ami körülöttünk van. Ez az Univerzális 
Igazság – vállalnunk kell a felelősséget 
azért, ami életünkben történik.

Az összefüggés törvénye 

Még ha jelentéktelennek és értelmetlen-
nek is tűnik egy-két tettünk, mégis valami-
féle jelentéssel bír, mert az Univerzumban 
minden összefüggésben van. Minden 
egyes lépés egy másikhoz vezet, ami még 
tovább visz. Az első lépés és a negyedik 
is pont ugyanolyan fontosságú, mint az 
utolsó, mert mindre szükség volt a végső 
cél eléréséhez. 

A koncentráció törvénye 

Egy időben nem lehet két dologra gondolni. 
Mikor a lelki értékeinkre összpontosítunk, 
lehetetlen ezzel szimultán olyan alacsony 
töltetű gondolatoknak megjelenniük, mint 
a harag, a düh vagy az irigység.

A nagylelkűség törvénye 

Ha valamit igaznak gondolsz, akkor egy-
szer majd be is kell azt bizonyítanod, a te 
sajátos módodon. Ez az a pillanat, mikor 
gyakorlatba kell ültetnünk mindazt, amit 
tanultunk.
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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

5140-es Ih Case trak-
tor eladó, illetve John 
Deere Fendt traktorcse-
re értékegyeztetéssel! 
Érd.: 0630/9598-707

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

Eicher ES202 típusú, 
keskeny nyomtávú trak-
tor eladó. Motorikusan 
kitűnő állapotú, télen 
nyáron könnyen indul. 
1,5 ha szőlő permete-
zésére és fűnyírására 
volt használva. 2020. 
04.17-ig van műsza-
kija, 28 lóerős, hátsó 
kerék meghajtású. 
Méretváltás miatt eladó. 
Tel.: 30/719-2044

BÉREL-KIAD

Garázs kiadó a Tartsay 
ltp-en. Tel.: 74/443-
183

SZOLGÁLTATÁS

Háztartási gép javítás! 
Mosógép, villanybojler, 
stb. Rozgonyi Miklós 

30/9699-854,  
74/446-516

Alsótagozatos  
gyermekek számára 

korrepetálást vállalok 
Szekszárdon.  
20/263-7965

Szobafestés, ajtók 
mázolása garanciával. 

Telefon:  
30/419-2236

EGYÉB

Hűtőszekrény, szek-
rénysor (5 részes), gard-
rób (140 cm, bükk színű) 
eladó Szekszárdon. Tel.: 
20/246-3332 

Berliner kendők eladók. 
Tel.: 74/413-907

ÁLLAT

Vörös TOJÓTYÚK ház-
hoz szállítva 700 Ft/db. 
Telefon: 06-20/204-
2382

ÜDÜLÉS

Jöjjön velünk a 
Balaton-felvidékre 

2019. 03. 31-04. 02. 
(3 napra)!  

Utazás ára: 46 000 
Ft/fő. Bővebben a 
70/7022-512-es 

telefonszámon vagy a 
calibra12@ 

freemail.hu e-mail 
címen.

MUNKÁT KERES-KÍNÁL

Kőművest és segéd-
munkást keresek,  
illetve csarnoképítés-
ben jártas szakmun-
kást és segédmunkást. 
Telefon: 20/398-8855

Ausztriai Nightclub 
hostess munkára keres  
csinos lányokat 19 éves 
kortól, top keresettel. 
Tel.: 00-43-664-599-
96-95, 06-30-313-35-
16 (Pabian&Partner)

Vagyonőrt keresünk 
tolnai telephelyre. 
Érdeklődni: 06-20/372-
0905 (Sauer Security 
Kft.)




