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A vízvezeték szerelő elmondja, 
mit nem szabad a mosogatóba 

önteni
Jegyezzük meg, és tartsuk be a 
felsorolt tanácsokat. Sok pénzt 
és kellemetlenséget spórolha-
tunk vele.

Nagyon fontos dolog, hogy ne 
dobjunk ételmaradékot a moso-
gatóba, a vízvezeték szerelők 
sokat tudnának erről mesélni.

1. Lisztet
Az asztalról összegyűjtött liszt 
hulladékot ne a mosogatóba 
szórjuk, mert amikor vízzel keve-
redik ragacsos lesz és eltömíti a 
csöveket.

2. Tojáshéj
Ha a kagyló felett törjük fel a 
tojást vagy ott tisztítjuk meg a 
főtt tojást, vigyázzunk mert az 
apró héj darabok eldugíthatják 
a csöveket.

3. Kávézacc
A kávézacc lerakódik a csövek 
falán és eldugítja őket. Öntsük a 
kávézaccot a szemetes vödörbe, 
így megelőzhetjük a problémát.

4. Rizs és makaróni
Legyünk figyelmesek amikor a 
rizst lemossuk, vagy a makaróni 
levét leöntjük mert, ha apró dara-
bok kerülnek ezekből a lefolyóba, 
azoktól eldugulhatnak a csövek.

5. Égett olaj
A zsír nem könnyen olvad el, ha 
hideg vizet engedünk rá akkor 
meg végképp nem. Ezért öntsük 
inkább az égett olajat és zsírt egy 
műanyag dobozba és azzal együtt 
dobjuk a szemetesbe.

6. Címkék
Ma már szinte minden gyümölcsön 
találunk címkét. Vigyázzunk amikor 
megmossuk őket mert általában a 
mosogató lefolyójába kerülnek és 
ez is dugulást okozhat.

HETI RECEPTA JÁNLATUNK:

SOMLÓI TORTA
Hozzávalók:
Tortalapokhoz:
• 10 tojás
• 10 evőkanál cukor
• 9 evőkanál liszt
• csipet só
• sütőpor
• 1 evőkanál kakaópor
Hozzávalók a krémhez:
• 9 dl tej
• 2 csomag vaníliás pudingpor
• 20 dkg cukor
• 10 dkg étcsokoládé
Hozzávalók a diós töltelékhez:
• 15 dkg dió
• rumaroma
• cukorsziruphoz:  
   15 dkg cukor + annyi víz,    
   amennyi ellepi
• mazsola
• 1 narancs reszelt héja
Elkészítés:

A sütőt melegítsük elő 180°C-ra. 3 piskótát 
fogunk készíteni, egy simát, egy kakaósat és 
egy kicsit a töltelékhez.

4 tojásból elkészítjük a fehér piskótalapot. A 4 
tojásfehérjéjét kemény habbá verjük és hozzá-
adjuk a 4 evőkanál cukrot. A tojássárgájákat 
kikeverjük és fellazítjuk egy kis tojáshabbal, 
majd az egészet összeforgatjuk. A masszába 
forgatjuk a lisztet, sütőport, pici sót, óvatos 
mozdulatokkal, hogy ne törjön össze a hab.

Szilikonos sütőpapírral bélelt kapcsos torta-
formába öntjük a masszánkat és betesszük 
sülni. Ha feljött a tészta, akkor a hőmérsékle-
tet levesszük 150 fokra és tűpróbáig sütjük a 
piskótát (kb 25 perc).

4 tojásból ugyanilyen módon elkészítjük a 
kakaós piskótát is, annyi különbséggel, hogy 
egy kanál liszt helyett egy evőkanál kakaót  
teszünk a masszába. Végül a maradék 
két tojásból is piskótát sütünk, kikenjük a  
masszát egy szilikonos papírral kibélelt tepsire 
és megsütjük.

A diós töltelék elkészítése:

A két tojásból készült piskótát beletépkedjük 
egy tálba, hozzáadjuk a diót, a narancshéjat, a 
rumaromát és a rumba áztatott mazsolát

A cukorra annyi vizet öntünk, hogy elfedje azt. 
Forraljuk a cukorszirupot pár percig, majd a 
sziruppal leöntjük a diós-piskótát és össze-
dolgozzuk.

A Somlói tortakrém elkészítése:

6 dl tejet a cukorral felteszünk főni, közben 
a maradék tejben kikeverjük a pudingport. 
Ha felforrt a tej, akkor beleöntjük a pudingos 
keveréket és besűrítjük. Kettévesszük a forró 
krémet és felébe beleolvasztjuk a csokoládét.

A csoki öntet elkészítése:

A csokit a cukorral, a vízzel és a rummal 
összefőzzük.

A Somlói torta összeállítása:

Alulra tesszük a kakaós piskótát, megkenjük 
vékonyan lekvárral, majd meglocsoljuk a csoki 
öntettel, megkenjük a vaníliás pudinggal.
Rárakjuk a diós tölteléket, majd a csokis 
pudingot, végül a fehér piskótát.
A piskótát megkenjük vékonyan baracklekvár-
ral, majd meglocsoljuk a csoki öntettel
Pár órára tegyük hűtőbe a tortát, majd távolít-
suk el a keretet.
Verjük kemény habbá a tejszínt és vonjuk 
be vele a tortát, majd díszítsük ki. A tetejére 
szórhatunk darált diót.

Tippek:

• A Somlói tortának másnapra érnek igazán 
össze az ízei, így érdemes tálalás előtt egy 
nappal elkészíteni.

• A Somlói torta elkészítését egyszerűsíthet-
jük úgy, hogy a diós töltelékhez babapiskótát 
használunk.

	 			 					Jó	étvágyat!

Csoki öntethez:
• 15 dkg csokoládé
• 25 dkg cukor
• 1,5 dl víz
• rum
Szükségünk van még:
• egy kis folyós házi barack- 
   lekvárra
• 4 dl cukrásztejszínre
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Tavasztól nyárig, a nagyobb név-
napok és egyéb neves ünnepek 
- például anyák napja - környé-
kén a virágüzletekben változatos 
színekben tömegével pompáznak 
a szebbnél szebb minirózsák. 
Tippeket adunk, hogyan legyen 
maradandó és többször virágzó 
ajándék!
A minirózsák hosszú életűnek nem 
mondhatók, mivel egy átlagos lakás-
ban képtelenek szépen fejlődni. 
Virágoztatásának titka abban rej-
lik, hogy szabadföldi rózsaként kell 
bánni velük, amelyet csak virágoz-
tatni viszünk be a szobába.
Sok fényre, hűvösre, magas páratar-
talomra és sok vízre van szüksége. 
A virágzási időt meghosszabbíthat-
juk, ha az elhervadt virágokat eltá-
volítjuk.
Szabadban van a helye
Ha van kertünk, könnyebb dolgunk 
van. Ősszel ültessük át és a csere-
pet a kertbe, süllyesszük a talajba, 
tövét takarjuk gallyakkal. Januárban 
vigyük be, és félig vágjuk vissza 
a szárakat majd 1-2 hétre tegyük 
fűtetlen helyiségbe, csak ezután 
vigyük a fűtött szobába.

A másik megoldás, hogy elvirág-
zás után cserép nélkül kiültetjük a 
kertbe egy napos helyre. Tavasztól 
az első fagyokig gyönyörködhetünk 
virágaiban.

Ha bent tartjuk:
Hőigény: Átlagos meleg: a növeke-
dési idő alatt 10-21 °C.
Fényigény: Maximális megvilágítás, 
a napos ablakban van a legjobb 
helye. A rövidnappalos hónapokban 
külön is meg kell világítani, ilyenkor 
éjszakára fénycső alá kell helyezni.
Vízigény: A lakásban bőven kell 
öntözni. Két öntözés között hagyjuk 
a földjét kicsit kiszikkadni.
Páratartalom: Állítsuk agyag-gra-
nulátumos tálcára, ha a szobában 
meleg van. Gyakran permetezzük 
a leveleit.

Útmutatás minirózsához: 
hogyan virágoztassuk újra?
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EZEK A MAGNÉZIUMHIÁNY JELEI
A magnézium az egyik legfonto-
sabb ásványi anyag a szerveze-
tünkben, számos fontos feladata 
van, felelős például a vérnyomás 
szabályozásáért, az izmok és ide-
gek megfelelő működéséért, emel-
lett az immunrendszernek és az 
emésztésnek is szüksége van rá. 
Mi utal arra, hogy nincs belőle 
elegendő?

Mik a magnéziumhiány jelei?
A magnézium mintegy 300 különbö-
ző biokémiai folyamatban vesz részt 
a szervezetünkben, és a magnézi-
um közel fele a csontokban tároló-
dik, csak viszonylag kis mennyiség 
kering belőle a vérünkben. Az, hogy 
kinek mennyi magnéziumra van 
szüksége, több tényezőtől is függ, 
például az életkortól a nemtől, vagy 
attól, hogy egy nő várandós vagy 
szoptat-e.
Bizonyos életkörülmények is indo-
kolhatják a fokozott magnéziumbe-
vitelt, például az, ha valaki nagyon 
stresszes életet él, vagy ha komo-
lyan sportol. Magnéziumhiányt okoz-
hat például a nem kiegyensúlyozott 
étrend, az alkoholfogyasztás, a nem 
megfelelően kezelt cukorbetegség, 
a hányás és a krónikus hasmenés 
is. Milyen tünetek esetén gyanakod-
hatunk magnéziumhiányra?

Izomgörcsök és izomfájdalmak
A leggyakoribb jel, mely a magnézi-
umhiányra utal, az izmok időnkén-
ti görcsös összerándulása (például 
a lábszárban). A magnézium nagy 
szerepet játszik az izmok megfele-
lő működésében, többek között úgy, 
hogy a kalcium és a kálium felhasz-
nálását is befolyásolja. A magnézi-
um emellett képes blokkolni azokat 
a fájdalom receptorokat, melyek az 
izomfájdalmakat érzékelik. A mag-
néziumhiánnyal összefüggő izomgör-
csök közé tartozik az is, mikor a szem-
héjunk rángatózik.

Fejfájás mögött is állhat magnézi-
umhiány
Korábbi kutatások bizonyították, hogy 
a gyakori fejfájások hátterében időn-
ként a magnéziumhiány is állhat: 
akiknek nincs elég ebből az ásvá-
nyi anyagból a szervezetében, annál 
nagyobb valószínűséggel alakul ki 
migrén, ráadásul a rohamok nem-
csak gyakoribbak, de erőteljesebbek 
is lehetnek. Aki hajlamos a migrénre, 
mindenképpen érdemes magnézium-
tartalmú étrend-kiegészítőt szednie, 
akárcsak azoknak a hölgyeknek, akik-
nek a menstruáció előtt szokott fájni 
a fejük.

Szívritmuszavarokat is okozhat
A magnézium nagy szerepet játszik 
abban, hogy a szív izmai, illetve inge-

rületátvivő rendszere megfelelően 
működjön, ezért ha hiány jelentkezik 
belőle, akkor annak a szívet, illetve 
az egész kardiovaszkuláris rendszert 
érintő kellemetlen hatásai is lehet-
nek. Ezek közé tartozhat a túl szapora 
vagy a rendszertelen szívverés.

Hangulatingadozás és letargia mag-
nézium-hiány esetén
A magnéziumhiány következménye 
lehet a depresszió, a rosszkedv, a 
letargia, a nyugtalanság, az idegesség 
- ha nem tudjuk meghatározni, miért 
ugrunk a legkisebb dologra is, miért 
nem alszunk elég nyugodtan, vagy 
miért vagyunk folyton letörtek, akkor 
annak a hátterében a túl kevés mag-
nézium is állhat. A magnéziumszint 
növelése javíthat a lelkiállapotunkon, 
csökkentheti az idegességet és a szo-
rongást, emellett pedig a hatására 
sokkal jobban tudunk aludni is.

Gyengeség és fáradékonyság
Már a nagyon enyhe mértékű mag-
néziumhiány is okozhat gyengeséget, 
fáradékonyságot, általános rosszullé-
tet. Megtapasztalhatunk fizikai erőt-
lenséget is, és úgy érezhetjük, hogy 
még a legkisebb feladat elvégzéséhez 
is komoly erőbefektetésre van szük-
ség. Ennek a hátterében az állhat, 
hogy a magnéziumnak nagy szerepe 
van abban, hogy a glükózt energiává 
alakítsuk.

Vérnyomásproblémákat okozhat a 
magnézium hiánya
A magasvérnyomás-betegség kiala-
kulásában számos tényezőnek van 
szerepe, például az egészségtelen, 
stresszes életmódnak és a rosszul 
összeállított étrendnek. Azonban a 
magnéziumnak is kiegyensúlyozó 
hatása van, hozzájárul például ahhoz, 
hogy a vérerek rugalmasak maradja-
nak, hiánya tehát a vérnyomás meg-
emelkedéséhez is vezethet.

Támadhatnak a memóriazavarok
A magnéziumnak közvetlenül is hatá-
sa van a tanulási képességekre, az 
emlékképek alkotására, illetve a 
memóriára is. Ha nincs elég magné-
zium a szervezetünkben, akkor az 
a koncentrációs képességeinkre is 
hatással van: sokkal rövidebb ideig 
tudunk például figyelni. Egyes szak-
emberek szerint az alacsony magné-
ziumszint miatt fokozódhat az agyban 
bizonyos méreganyagok felhalmozó-
dása is, ez pedig szerepet játszhat 
olyan neurológiai problémák kialaku-
lásában, mint a Parkinson-kór vagy az 
Alzheimer-kór.
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Szekszárdon keresek 
lakást 2. emeletig, 
vagy jó állapotú csa-
ládi házat. Telefon.: 
70/439-8140

Eladó Budapest XVI. 
kerületében 80 m2-es 
kertes családi házrész. 
Felújított állapot, jó köz-
lekedés, iskola, óvoda 
közelben. Irányár 35M 
Ft. Érd.: 30/932-5213

GÉPJÁRMŰ

Régi motorokat, alkat-
részeket keresek gyűj-
teménybe. Telefon: 
0630-905-1306 

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

próbázva. WC, mosó-
konyha, fürdőszoba bur-
kolva. Villanyszerelés, 
víz, szennyvíz kész. 
Külső-belső vakolás 
kész. Akár több szobás 
vendégháznak is alkal-
mas. Képek kérhetőek 
e-mailben: szdm84@
gmail.com. Tel.: 30/262-
0241 (Ingatlanos kérem 
ne hívjon!)

Eicher ES202 típusú, 
keskeny nyomtávú trak-
tor eladó. Motorikusan 
kitűnő állapotú, télen 
nyáron könnyen indul. 
1,5 ha szőlő perme-
tezésére és fűnyírá-
sára volt használva. 
2020.04.17-ig van 
műszakija, 28 lóerős, 
hátsó kerék meghajtá-
sú. Méretváltás miatt 
eladó. Tel.: 30/719-
2044

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

INGATLAN

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

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

Ófaluban, csendes 
helyen (az utca utolsó 
háza) szerkezetkész, 
260 m2-es, 2 szintes 
családi ház, nagy telek-
kel eladó. Padlófűtés 
szerelve, nyomás- 



7

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

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

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

SZOLGÁLTATÁS

Háztartási gép javítás! 
Mosógép, villanybojler, stb. 

Rozgonyi Miklós  
30/9699-854, 74/446-516

Alsótagozatos gyerme-
kek számára korrepetálást 
vállalok Szekszárdon. Tel.: 
20/263-7965

T É R K Ő T I S Z T Í T Á S ! ! ! 
Gyors, hatékony, vegyszer 

mentes. Telefon: 
70/385-9900

„Redőnyjavítás, redőny 
készítés! Gurtnicsere  

akár még ma! Péter úr!  
06-20/414-9848!”

Terhessé vált cégét meg-
vásároljuk! Magas házi-
pénztár, magas tagi kölcsön 
előny! 06-30/345-4724

EGYÉB

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

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

Gázpalackot vásárolnék 
(oxigén, acetilén, PB, stb.) 
Tel.: 06-20/259-8656

ÁLLAT

Vörös TOJÓTYÚK házhoz 
szállítva 700 Ft/db. Tel.: 06-
20/204-2382

MUNKÁT KERES-KÍNÁL

Kőművest és segédmun-
kást keresek, illetve csarno-
képítésben jártas szakmun-
kást és segédmunkást. Tel.: 
20/398-8855

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

Azonnali kezdéssel kere-
sünk szobafestőt, mázolót, 
villanyszerelőt. Érdeklődni: 
+36-20/394-7310. Beko 
Sziget Kft.

Megbízható, gyakorlott  
szórólapterjesztő munka-
társat keresünk Szekszárd 
településre. Érdeklődni hét-
köznap: 30/9563-815




