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HETI RECEPTA JÁNLATUNK:

Bögrés stíriai metélt

Hozzávalók: 
(a mérce 2,5 dl-es bögre)

Hozzávalók a metélthez:
• 50 dkg túró
• másfél bögre fehér  
    finomliszt (20 dkg)
• 1 tojás
• 1 mokkáskanál só
• 1 evőkanál tejföl
+ sós víz a kifőzéshez

A tejfölös öntethez:
• 1 nagy dobozos tejföl  
    (370-400 g)
• 1 bögre cukor
• 5 dkg vaj felolvasztva
• 2 csomag vaníliás cukor  
    (+ ízlés szerint vanília   
    kivonat, vagy aroma)
• 1 citrom héja lereszelve
• 3 tojás
• ízlés szerint mazsola

Elkészítés:
A metélt hozzávalóit összegyúrjuk, 
majd alaposan lisztezett felületen 
kinyújtjuk olyan 3-4 mm vastagra, és 
tetszőleges darabokra vágjuk. Lehet 
szélesebbre, hosszabbra, ez ízlés 
kérdése. Az egy centi szélesség a 
javallott, de nyugodtan lehet hos-
szabb rudacskákra.
Forrásban lévő vízben, nagyjából két-
három adagban kifőzzük őket. Csak 
egy-két perc a főzési idő. Amint fel-
jönnek a víz felszínére, már halász-
hatjuk is ki őket.
Ezután az öntet hozzávalóit alapo-
san összekeverjük, majd beleöntjük 
a metéltet és az egészet összefor-
gatjuk.
Kivajazott, zsemlemorzsával kiszórt, 
közepes méretű tepsibe vagy jénai 
tálba öntjük az egészet, majd 200 
fokos sütőben, nagyjából negyvenöt 
perc alatt készre sütjük.
Melegen tálaljuk, porcukorral eny-
hén megszórva.

         Jó étvágyat!

Így termelhetsz életed végéig 
újhagymát!

Nagyon praktikus és egyszerű módszer!
Az újhagymát a gyökerével 
együtt árulják, tudtad hogy 
ebből a gyökérből újra kinő 
a hagyma? Nézd csak milyen 
könnyű ezt a dolgot megva-
lósítani:
Válaszd külön a hagyma szá-
rát, a hagyma gyökerétől.
Tedd a hagymagyökereket egy 
befőttesüvegbe és önts rá 
annyi vizet, hogy ellepje.
Majd tedd az üveget az ablak-
párkányra és figyeld, hogy a 
hagymagyökereken mindig 
legyen annyi víz amennyi ellepi.
Néhány nap múlva előbújnak 
a zöld hajtások és rohamosan 
nőni kezdenek.
Tartsd még a gyökereket víz-
ben, legalább hetente egyszer 
le kell cserélni rajtuk a vizet.
Amikor a zöld hajtások elérik 
a 12 cm hosszúságot, elül-
tetheted a kertben vagy egy 
cserépben.

Vágd le a számodra szüksé-
ges hagymamennyiséget, de 
a gyökere maradjon a földben, 
az elültetett hagyma továbbra 
is nőni fog. A hagyma még két 
év múlva is teremni fog és az 
íze is ugyanolyan jó lesz.
Miért is csináld ezt? Mert 
sok pénzt spórolhatsz vele 
és mindig friss újhagymához 
juthatsz.
Ha cserépbe ülteted és a 
lakásban tartod, akkor még 
a hűvösebb időben is lehet 
újhagymád.
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Edd ezeket az ételeket 
télen, mert jót tesznek 

a szervezetednek!

1. GRÁNÁTALMA
A gránátalma antioxidánsokban gaz-
dag, így például egy pohár gránát-
almalé elfogyasztása hozzájárul a 
szabadgyökök, és a rossz koleszterin 
visszaszorításához. Egy másik kuta-
tás szerint a gránátalmalé fogyasztása 
fokozza a vérkeringést a szívben, így 
segít olyan esetekben, amikor a szív 
oxigénellátása nehézkesebb egy elzá-
ródott artériának köszönhetően.
2. SÖTÉTZÖLD LEVELŰ ZÖLDSÉGEK
Az ilyen zöldségek, mint a spenót, 
sóska, vagy a kelkáposzta éppen télen 
növekednek. Ezek a növények gazda-
gok A-, C- és K-vitaminban, így segítik az 
immunrendszert és a bőr egészségét, 
de pl. a mustárfű és az endívia saláta 
gazdag folsavforrás, melynek fogyasztá-
sa a nők terhessége alatt fontos.

3. CITRUSFÉLÉK
A citrom, lime, narancs és grépfrút 
a télen fogyasztott gyümölcsök közé 
tartoznak. Nagy mennyiségben tartal-
maznak C-vitamint és flavonoidokat, 
utóbbi esetén is hesperidin-ből a leg-
többet, amely növeli a jó, és csökkenti 
a rossz koleszterin-, és triglicerid-szin-
tet a szervezetben.
4. BURGONYA
“Szegény” burgonyát néha a rizs és a 
fehér kenyér nem kívánatos fogyasz-
tási csoportjában emlegetik, pedig 
számos egészséges tápanyagot tar-
talmaz. Kiváló forrása a C-, és B6-
vitaminoknak, de folsavat és nagy 
számban rostot is tartalmaz. A vörös-
burgonya ezeken kívül anthocyanin-
ban is gazdag: ez egy antioxidáns, 
mely a daganat és szívbetegségek 
kockázatát csökkenti.
5. SÜTŐTÖK
Amellett, hogy a sütőtök kalóriá-
ban szegény, A-, és C-vitaminban 
gazdag, de megtalálható benne a 
B6- és K-vitamin, valamint kálium 
és folsav is.
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Ilyen illat kell, hogy belengje az otthonod a csillagjegyed szerint
A legtöbbünkre az illatok 
erőteljes hatással vannak. 
Sok esetben egy-egy illat 
képes visszarepíteni min-
ket emlékeinkbe, megidéz-
ni egy eseményt, benyo-
mást. 
A személyes illatunk meg-
találása, ismerete nem 
csupán a parfümünk kivá-
lasztásakor lehet fontos.  
A lakásunkat átjáró illat 
nem csak minket határoz 
meg, de annak az időnek a 
minőségét is, melyet ottho-
nunkban töltünk.

KOS
A Kos számára a legmegfele-
lőbb illatkompozíció a fekete 
bors, a neroli (a narancs-
fa virágából kinyert olaj), a 
szegfűszeg és a fenyőtöm-
jén. Ezek együtt hangsúlyoz-
zák és kordában tartják, a 
Kosokban olykor igen heve-
sen jelenlévő energiákat. A 
neroli felemelő, frissítő és 
optimista, míg a fenyőtöm-
jén türelmet és erőt tanít, 
megnyugtatja az elmét és 
megakadályozza az elha-
markodott tetteket.

BIKA
A Bika illata magában fog-
lalja az almát, a loncot, a 
magnóliát, a rózsát és a 
tölgymohát. A bika stabil 
jellem, nagy az önuralma, 
ugyanakkor önfejű és hirte-
len haragú is tud lenni.
Ez a romantikus illatkombi-
náció a szépség, odaadás 
és érzékiesség hatását gya-
korolja, mely rugalmasabbá 
teszi ezt a csillagjegyet, és 
segíti személyiségének egy 
álomszerűbb aspektusának 
felfedezésében.

IKREK
A Ikrek jegy szülötte higgadt 
és szórakoztató. Az illatá-
ban megjelenik a bergam-
ott, a menta, a levendula, a 
citromfű és az édes borsó, 
melyek ugyan szeszélyesek, 
mégis enyhítik a jegyben 
rejlő hirtelenséget. A berga-
mott aromája segíthet meg-
nyugtatni a zsibongó idege-
ket, miközben a borsmenta 
egyfajta állandóságot nyújt 
az Ikrek bensőjében hábor-
gó kettőségnek.

RÁK
A kamillából, jázminból, citrom-
ból, liliomból, rózsából és csip-
kebogyóból álló édes illat tükrö-
zi a Rák személyiségét; törődő 
és szeretetteljes. A jázmin, a 
liliom és a rózsa romantikus 
illatok, melyeket a kamilla és 
a citrom megnyugtató aromája 
helyez megfelelő egyensúlyba.

OROSZLÁN
Az Oroszlán imád a figyelem 
középpontjában lenni, épp 
ezért egy merész illatkompo-
zíció illik hozzá: bazsalikom, 
gyömbérből, zöldcitrom, 
rozmaring és boróka. Ezek 
a meleg és zamatos illatok, 
melyek zöme gyógynövény, 
az Oroszlán energiáját kissé 
vissza tudják fogni.

SZŰZ
A Szűz hajlamos túlhajszol-
nia magát, a tökély keresése 
és elérése közben, Épp ezért 
hozzá a leginkább a zsálya, 
az édeskömény, a citrom és a 
pacsuli illata illik. Ezek mind 
segítik a Szűz jegyében szü-
letetteket abban, hogy otthon 
képessé váljanak kikapcsolni, 
kikapcsolódni.

MÉRLEG
A Mérleg egész élete az egyen-
súly kereséséről, megteremté-
séről szól. A tökéletes harmó-
niát képviseli illata is, mely 
kamillából és nárciszból áll. A 
nárcisz tavaszi energiája egy-
szerre kacér és szórakoztató.

SKORPIÓ
A jácintból és tubarózsából 
álló illat ideális a szenvedé-
lyes és titokzatos Skorpió 
számára. A tubarózsa érzéki, 
játékos, intenzív, és szenvedé-
lyes, míg a jácint szilaj és nem 
ismer „nem”-et.

NYILAS
A Nyilas meleg személyiségé-
hez felemelő, könnyű, ugyanak-
kor energikus és türelmességet 
sejtető illat illik. Ezt a bergam-
ott, a szegfűszeg, a citrom, a 
rozmaring és a sáfrány tökéle-
tesen képviseli, mely egyszerre 
fűszeres és édeskés.

BAK
A Bak illatelemei segítenek 
elhessegetni a pesszimista 
gondolatokat és elhinteni 
a kreativitás magját. Erre 
pedig a legalkalmasabb a 
tulipán, a mimóza, a mirha, 
az orgona és a vetiver (egy 
indiai fűféle).

VÍZÖNTŐ
A Vízöntő legfőbb illatai a 
levendula, a fenyő, az ánizs 
és a pacsuli. Ezek egyrészt 
segítik a föld közelében tar-
tani e jegy szülöttét, más-
részt nyugtatják a lelkét.

HALAK
A Halak kiválasztott illatai az 
alma, a szantálfa, a jázmin, 
a gardénia és a vanília. Ez 
az illatprofil tükrözi a Halak 
álmodozó és lelkesedő jel-
lemét, de egyben segítik is 
a realitás talaján való mara-
dását, amit néha megtör a 
képzelőerő.

A fentebb említett illatokat 
a lakásban elhelyezett virá-
gokkal, illatgyertyákkal, illó-
olajokkal tudod elérni.
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A szilikagél a barátod, 
csak még nem  

tudsz róla!
Ez az apró kis tasak az, 
ami cipő vásárlásakor 
a lábbeli mellett lapul 
a dobozban. Sokan egy-
ből ki is dobják, pedig 
nagyon hasznos dolog. 
Sőt, érdemes gyűjteni, 
mert sok esetben nagyon 
jól jöhet. Azért találták 
ki, hogy magába szívja a 
fölösleges nedvességet, 
ezért kerül a cipők mellé.  
De nem csak ott segít.

NÉZZÜK MÉG MI 
MINDENBEN:

A levegő páratartalmával 
való érintkezéstől kezde-
nek el feketedni az ezüstök, 
ezért, ha zárt dobozban 
tartjuk az ékszereket vagy 
evőeszközöket, és dobunk 
melléjük pár tasak szilika-
gélt, jó eséllyel maradnak 
szépek.

Ugyanezen az elven a szer-
számos  fiókban is elfér 
pár tasak, így elejét vehet-
jük a rozsdásodásnak.

Megnöveli a borotva élet-
tartamát, ha összezárjuk 
vele, ahogy a piperés tás-
kánkat is szárazabban tart-
hatjuk vele.

Ruhásszekrényben megóvja 
a ruhákat a dohosodástól.

Párátlanítja az ablakot.  
A lakásokban reggelre 
vízcseppek jelennek meg 
az ablakok szélén, és ez 
bizony állandó nedves kör-
nyezet teremt, ami a falak 
penészedéséhez vezethet. 
A legjobb, ha az ablakpár-
kányokon szilikagéles pár-
nácskákat tartunk.

Meggyorsítja a virágok szá-
rítását. Ha dekorációs célra 
szeretnénk szárazvirág csok-
rot készíteni, akkor sokat 
lendíthet a folyamaton, ha 
egy dobozba tesszük a virá-
gokat, és néhány tasakot 
teszünk melléjük.

Kertészkedőknek is nélkü-
lözhetetlen. Ha a következő 
évre is eltennél magokat, 
akkor fontos, hogy száraz 
helyen tárold őket. A legjobb, 
ha egy borítékba teszed, egy 
párnácska kíséretében.

Jó hír, hogy nem csak a 
cipők mellé kaphatunk 
ilyet, kisállat felszerelés 
boltokban szilikonos macs-
kaalom néven nagyobb 
tételben juthatunk hozzá.
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HÁZTARTÁSI GÉP 
JAVÍTÁS! Mosógép, 

villanybojler, stb. 
Rozgonyi Miklós 
30/9699-854, 

74/446-516

Burkolást, kőműves 
munkákat, lakásfel-
újítást, térkövezést, 
takarítást vállalunk. 
Tel.: 30/9733-374

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 tele-
fonszámon vagy a 
calibra12@freemail.hu 
e-mail címen.

EGYÉB

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

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

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 keressen!)

BÉREL-KIAD

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

GÉPJÁRMŰ

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

5140-es Ih Case trak-
tor eladó, illetve John 
Deere Fendt traktor-
csere értékegyeztetés-
sel! 0630/9598-707

SZOLGÁLTATÁS

Szobafestés,  
ajtók mázolása 

garanciával.  
Tel.: 30/419-2236 

Vállkendők rojtos  
(nem Berliner) eladók. 
Telefon: 74/413-907

MUNKÁT KERES-KÍNÁL

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

71 éves édesanyánk-
hoz keresünk gondo-
zót reggeliztetéshez, 
sétáltatáshoz Tolnára 
minden napra, heti 
fizetéssel, Bajcsy 
Zsilinszky úton. Tel.: 
20/352-3573

Könnyű tanyai munká-
ra, állatgondozó-gya-
korlattal rendelkezőt 
ottlakással felveszek. 
Tel.:06-30/843-3322. 
Tóth Imre.

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

INGATLAN

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

Kölesd-Borjádon 5 
szoba, konyha, für-
dőszobás családi ház 
eladó. Érd.: 30/383-
8687

Ófaluban, csendes 
helyen (az utca utolsó 
háza) szerkezetkész, 
260 m2-es, 2 szintes 
családi ház, nagy telek-
kel eladó. Padlófűtés 
szerelve, nyomáspró-
bázva. Wc, mosókony-
ha, fürdőszoba bur-
kolva. Villanyszerelés, 
víz, szennyvíz kész. 
Külső-belső vakolás 
kész. Akár több szo-
bás vendégháznak 
is alkalmas. Képek 
kérhetőek e-mailben: 
szdm84@gmail.com. 
Tel.: 30/262-0241
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Stuttgartba idős, de 
magát ellátó nagynénim 
mellé, középkorú, gyakor-
lott, németül is beszélő 
hölgyet keresek, február 
20-i kezdéssel. Hívjon, 
vissza hívom. 06-30/279-
5323 Leirer József

Németországi munkára 
keresek 15 fő kőműves 
szakembert február 15-
i kezdéssel. Az önélet-
rajzokat a szakmunkás 
bizonyítvánnyal együtt a 
mi.0813@freemail.hu  
címre várjuk. Német 
nyelvtudás előny! Tel.: 06-
70/428-6024. Axis-Bau 
Kft.

Ausztriában azonnali 
kezdéssel C kategóriás 
jogosítvánnyal, Sofőr kár-
tyával és német nyelvtu-
dással rendelkező sofőrö-
ket keresünk. Két hetente 
fizetés, nettó 2200 euró/
hó. Metal-Work Quality 
Kft. 06-70/387-9084

Az Adapt Kft. 
TARGONCÁSOKAT keres, 
Győrbe, Tatabányára, 
Oroszlányba, 2-3 műszakos 
munkarendbe, versenyké-
pes fizetéssel, szállással és 
heti hazautaztatással. Tel: 
06-70/882-2105

Hegesztő, lakatos mun-
kalehetőség! Kiemelt bére-
zés, folyamatos munka. 
Tel.: 06-70/7711-654. 
Bogáncs Viktor

Magtár-Trans Kft. bajai 
telephellyel nemzetközi 
gabonás billencs szerelvény-
re gépkocsi vezetőt keres. 
Érd.: +36 30 937 6452

OKTATÁS

VADÁSZTANFOLYAM 
indul február 23-án 
Tamásiban! Hétvégi, 
gyors, megbízható, 
vizsgaképes tudás! 

Érdeklődni, jelentkezni: 
www.vadasztanfolyam.hu 

06-30-442-8141  
FNYSZ: 00034-2012




