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HETI RECEPTA JÁNLATUNK:

Medvehagymás pogácsa
Hozzávalók (kb. 2 kg-hoz):
Az alaptésztához: 
• 1 kg búzaliszt (BL55) 
• 2 evőkanál só 
• 500 g margarin 
• 2 db tojás  
    (közepes, „M”-es méretű) 
• 375 g tejföl (20%-os) 
• 100 ml 2,8%-os tej 
• 1 nagy csipet kristálycukor 
• 50 g élesztő (friss) 

A rétegezéshez:
• 150 g margarin 
• 100 g medvehagyma 

A kenéshez: 
• 1 db tojás  
    (közepes, „M”-es méretű) 

Elkészítés: (185 perc)

1. A lisztbe tesszük a margarint, majd elmorzsoljuk, hozzáadjuk a 
többi hozzávalót, és jól összegyúrjuk. A tálat letakarjuk egy fóliával, 
majd a hűtőbe tesszük 1 órát pihenni.

2. Amíg pihen a tészta addig elkészítjük, a medvehagymás vajat.  
A medvehagymát késsel apróra vágjuk egy deszkán, a margarint egy 
kissé megpuhítjuk, jól elkeverjük.

3. Ha pihent a tésztánk lisztezett deszkán 5 mm vastagságúra  
kinyújtjuk. 

4. Megkenjük a medvehagymás vaj felével, majd a felső részét 
ráhajtjuk a közepére, ezt is megkenjük, és az alsó részt is ráhajtjuk.  
Majd ezt is megkenjük.

5. A két oldalát behajtjuk a közepéig. És még ezt is összehajtjuk 
félbe.

6. Tiszta konyharuhával letakarva fél órát pihentetjük. Ha letelt a fél 
óra, akkor ezt a hajtogatást megismételjük. A második az csak sima 
hajtogatás ilyenkor már nem kell kenegetni, nekem ez mindig csak az 
első hajtogatásnál történik meg. Ha ez megvolt, akkor ismét letakar-
juk és fél órát ismét pihen.

7. Ha letelt a fél óra, akkor ujjnyi vastagságúra gyúrjuk, majd pogácsa-
szaggatóval kiszaggatjuk. Sütőpapírral bélelt tepsire tesszük, felvert 
tojással megkenjük, majd 200 C fokra előmelegített sütőben kb. 15 
perc alatt szép pirosra sütjük őket.

  	 			 					 	Jó	étvágyat!

Igazi csodaszer tavasszal:  
a medvehagyma

Hazai erdeinkben a 
tavasszal téli álmukból 
ébredő medvéket gyak-
ran kapták medvehagy-
ma-evésen - az állatok 
a növény segítségével 
erősítették és méregte-
lenítették szervezetüket. 
Innen ered a neve is. 

A medvehagyma jótékony 
hatása azonban nem kor-
látozódik a medvékre: 
fogyasztása mindenkinek 
ajánlott, elsősorban tisztí-
tó és méregtelenítő tulaj-
donságai miatt, másod-
sorban pedig azért, mert 
nagyon finom.

A növénynek március 
végén jelennek meg jelleg-
zetes, lándzsa alakú leve-
lei, áprilisi virágzásakor 
pedig gyönyörű fehér sző-
nyegként borítja az erdő 
alját. Ha a medvehagyma 
leveleit magad szeretnéd 
szedni, erdeinkben a nem 
védett területeken - még 
a virágzás előtt - megte-
heted. 

Arra azonban vigyázz, hogy 
a medvehagyma nagyon 
könnyen összekeverhető 
a mellette növekvő mér-
gező gyöngyvirággal, ezért 
mielőtt leszednéd, mor-
zsold meg a levelét: ha 
a kezeden fokhagymailla-
tot érzel, medvehagymá-
val van dolgod. Ha nincs 
időd vagy lehetőséged 
az erdőben barangolni, a 
piacokon és a nagyobb 
boltokban is vehetsz a 
friss növényből.

Tizenkétszer  
hatékonyabb a  
fokhagymánál

A medvehagyma valódi 
egészségbomba. Tavaszi 
méregtelenítéshez ideá-
lis, mert tisztítja a gyom-
rot, a veséket és a vért, 
illetve gátolja a rögkép-
ződést. 
A vérnyomást és a kolesz-
terinszintet is csökkenti, 
de nagyvárosi emberek-
nek igazán ólommentesí-
tő hatása miatt ajánlott. 
Íze és illata a fokhagy-
máéra emlékeztet, ám 
hatása az utóbbinál jóval 
nagyobb: vírus- és bak-
tériumölő hatóanyagai 
tizenkétszer erősebbek 
a fokhagymáénál!
Köhögésre, gyomorprob-
lémákra gyakran ajánl-
ják, de bélférgesség ese-
tén is nagyon hatásos.
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Az 5 talán legnagyobb hatású 
hölgy a bor történetében

Mindegyikük első volt valamiben
Egy perzsa legenda szerint magát 
a bort is egy nő találta fel. Amikor 
a király visszautasította őt, öngyil-
kos akart lenni, mégpedig úgy, hogy 
megitta a rohadt szőlőből vissza-
maradt romlott levet. Ám nem halt 
meg, sőt, másnap kifejezetten tele 
életkedvvel ébredt. Amikor elmesél-
te a királynak a felfedezését, vagyis 
a romlott szőlőlé jótékony hatását, a 
király megjutalmazta.

Barbe-Nicole Clicquot, az 
első nő, aki Champagne 
házat működtetett
A 19. században a hölgyekre első 
sorban még anyaként és feleség-
ként tekintettek a társadalmak. 
Clicquot, maga is anya volt, 27 éves 
korában vette át a családi borgazda-
ságot, amikor a férje meghalt. Az ő 
irányításával lett a Veuve Clicquot a 
világ egyik leghíresebb Champagne 
háza, nem csoda, hogy megkapta a 
„Champagne Nagyasszonya” bece-
nevet. Rengeteg technikai újítást 
vezetett be és a mai napig meghatá-
rozza a pezsgőkészítést. Ő készítet-
te el például az első évjáratos bort 
1810-ben, nevéhez fűződik a vörös-
bor hozzáadásával készített első 
modern rozé pezsgő és nála tették 
tömegtermelésre alkalmassá a rázó-
állványt. A brandépítéshez is nagyon 
értett: komoly elismerést szerzett 
magának azzal Oroszországban, 
hogy dacolva a napóleoni embargó-
val pezsgőt szállított az orosz előke-
lőségeknek.

Antonia Ferreira, a portói 
borok úttörője
Bár gazdag családja révén Antonia 
vitte a szőlőterületeket a házasság-
ba, férje 1804-es haláláig nem iga-
zán hagyták érvényesülni. Amikor 
azonban átvette a stafétát, az ő 
borászatuk lett a legnagyobb portói 
exportőr, amihez hozzájárult, hogy 
jó kapcsolatai voltak Angliában. 
Munkásai, beosztottai nagyon tisz-
telték, mert a nehéz időkben is igye-
kezett gondoskodni róluk (például 
amikor egy járvány teljes szőlőültet-
vényeket pusztított ki).

Hannah Weinberger, Napa-
völgy első női borásza
Bár a világ az 1960-as évek óta 
jegyzi igazán a kaliforniai borokat, 
jóval korábban is készültek már ott 
borok. A források többsége Hannah 
Weinberger tartja számon első női 
borászként. Ő 1882-ben, hason-
lóan Clicquot-hoz és Ferreirához, 
férje halála után vette át a családi 

borászatot (és az igazgatói állást 
a Bank of St. Helenánál).  1889-
ben kiállítóként részt vett a Párizsi 
Világkiállításon és ezüst érmet nyert. 
Talán az ő példájának is köszönhető, 
hogy ugyanebben az évben már 18 
hölgy pincetulajdonost tartottak nyil-
ván Kaliforniában, köztük Josephine 
Tychson-t, aki a feltételezések szerint 
1886-ban 31 évesen az első nő 
volt, aki saját borászatot alapított.  
A Weinbergert 1920-ban, az szeszti-
lalom bevezetésével kellett bezárni.

Sarah Morphew Stephen, az 
első hölgy, aki Master of 
Wine címet kapott
Az 1953-ban létrehozott Master of 
Wine cím a mai napig szigorúságáról 
híres (mást ne mondjuk, jelenleg min-
dössze 384-en viselik ezt a titulust). 
Az első hölgy, a brit Sarah Morphew 
Stephen 1970-ben tette le sikerrel a 
vizsgákat és kapta meg a Master of 
Wine címet. Sarah saját bevallása 
szerint 11 éves korától érdeklődött a 
borok iránt, amikor egy barátjuknak 
segített bort készíteni Madeirán. 17 
évesen levelet írt egy portói borá-
szatnak, hogy hadd mehessen hoz-
zájuk gyakornoknak. A válaszuk, 
miszerint nincs helye egy nőnek a 
borkereskedelemben, nagyon letör-
te, ugyanakkor elszánttá is tette. 
Később a Bordeaux-i Egyetemen 
tanult, majd dolgozott Médocban és 
Saint-Émilionban is. Első igazi boros 
munkáját Németországban kapta. 
Angliába visszatérve szerzett tudo-
mást a Master of Wine programról, 
1970-ben látta elérkezettnek az időt 
a vizsgára. A második hölgy Master of 
Wine-ra további 6 évet kellett várni.

Julia Carpenter, az első 
hölgy, aki borbárt nyitott a 
bor fővárosában
Az angol hölgy 1972-ben meg bor-
bárját London Fulham nevű város-
részében. A Wolsey’s az akkor 
divatos, elsősorban férfiak által 
látogatott sörözőkkel teljesen szem-
bement atmoszféráját tekintve és 
stílust teremtett a műfajban.



4

Irdatlan mennyiségű rákellenes vitamin van benne: így fogyaszd a tökmagolajat!
Nagyon értékes táplálék, nem véletlenül hívják 
zöld aranynak.
A tökmagból sajtolt, sötétzöld színű, épp ezért 
zöld aranynak is nevezett tökmagolaj régóta 
szerves része a népi gyógyászatnak, újabban 
azonban egyre többen felfedezik maguknak, így 
valódi reneszánszát éli.
Amellett, hogy gasztronómiai szempontból is 
igazi kuriózum, hiszen egészen elképesztő íz 
élményt jelent, az egészségtudatos táplálkozás 
részeként is fontos szerepet tölthet be esszenciá-
lis zsírsavakban gazdag, hidegen sajtolt olajként, 
nem ez az egyetlen ok azonban, ami miatt érde-
mes a szervezet jóléte szempontjából is fogyasz-
tani. Sőt, akár több tucatnyi érvet is fel lehetne 
sorakoztatni mellette - igyekszünk is megtenni.

Mi van a tökmagolajban?
Amellett, hogy a tökmagolaj nagyon gazdag telí-
tetlen és többszörösen telítetlen, esszenciális 
zsírsavakban - omega-3 zsírsavakban is -, a vita-
minoknak és ásványi anyagoknak is rendkívül 
gazdag forrása, nagy mennyiségben található 
benne kalcium, kálium, magnézium, cink, réz, 
vas, valamint D-vitamin, B-vitamin és E-vitamin.

Jó a szívnek, az agynak, a bőrnek
A tökmagolaj rendszeres fogyasztása a szer-
vezet egészére jótékony hatással van, többek 
között kiegyensúlyozza a koleszterinszintet, javít-
ja a keringést, csökkenti az érelmeszesedés 
mértékét, ezáltal pedig mérsékli a szívinfark-
tus kialakulásának kockázatát. Az agyi keringés 
szempontjából sem elhanyagolhatóak jótékony 
tulajdonságai, javítja a memóriát és a szellemi 

teljesítményt, az immunrendszer mellett továbbá 
az idegrendszert is erősíti.
Gazdag antioxidánsokban, gyulladáscsökkentő 
hatása van, emellett a bőrt is gyógyítja, szépíti, 
egészségessé teszi - csakúgy, mint a hajat -, és 
vitalizálja, köszönhetően többek között az E-vita-
minnak és a cinknek. A bőr sérüléseit, gyulladá-
sát is képes gyorsabban gyógyítani fogyasztása.

A nőknek és a férfiaknak is segít!
A férfiaknak különösen fontos lenne ismerni a 
tökmagolaj felhasználási módjait, hatékony sze-
repet játszhat ugyanis a prosztatagyulladás, vala-
mint a prosztatarák megelőzésében, de nőknek 
is érdemes rendszeresen fogyasztaniuk, ha gyak-
ran küzdenek felfázással, hólyaggyulladással. 
Úgy tartják továbbá, a libidót is képes növelni.
A benne található értékes anyagok miatt terhes-
ség ideje alatt is megszívlelendő a fogyasztása, 
képes lehet csökkenteni például a spontán veté-
lések kialakulásának kockázatát, és a magzat 
idegrendszerének kifejlődésében is segítséget 
nyújthat.

Tele van rákmegelőző vitaminnal
A tökmagolaj gazdag E-vitamin-tartalmát külön is 
érdemes megemlíteni, amellett ugyanis, hogy sok 
mindentől segít megvédeni a szervezetet - legyen 
szó szívbetegségről, ízületi gyulladásról, tüdő- és 
bélrendszeri betegségről -, a rák kialakulásának 
kockázatát is csökkentheti, védi ugyanis a sejte-
ket, a DNS-t a szabad gyökök káros hatásaival, a 
mutációkkal és a tumornövekedéssel szemben.
Mindezt kutatások is igazolták, megfelelő szintje 
képes többek között csökkenteni a prosztata-, a 
bélrendszeri, valamint a tüdőrák kialakulásának 
kockázatát. Ezzel kapcsolatban pedig érdemes 
tudni, hogy ennek a vitaminnak az egyik legjobb 
forrását jelenti a tökmagolaj.

Hogy a legjobb fogyasztani?
Fontos, hogy megbízható helyről vásárolj tökmag-
olajat, és ügyelj rá, hogy hidegen sajtolt legyen, a 
hőkezelés hatására ugyanis elveszhet az értékes 
hatóanyagok jelentős része. A tökmagolajat szá-
mos módon fel lehet használni, a legegyszerűbb 
például, ha salátákhoz adod, de szendvicsre, 
krémlevesekre is csöpögtetheted, akár össze-
keverheted vajjal ízes vajkrémnek is, sőt, már 
édességeket is készítenek vele.
Sokan esküsznek arra is, hogy önmagában 
fogyasztják, mégpedig reggel, éhgyomorra, egy 
kis- vagy nagykanálnyi mennyiséget. Ha ezt pró-
bálod ki, vagy más módon teszed mindennapi 
étrended szerves részévé, a már felsorolt jóté-
kony tulajdonságai mellett emésztésre gyakorolt 
hatását is megtapasztalhatod, képes ugyanis 
megszüntetni a puffadást, az émelygést és a 
görcsöket, jó a reflux tüneteinek enyhítésére, és 
támogatja a máj méregtelenítő munkáját is.
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Komoly kérdés, amely a kom-
posztálás és talajjavítás kap-
csán gyakran felmerül.

Fel lehet, fel szabad-e használni 
a hamut a kertben? Sokakat 
foglalkoztat a kérdés, hogy 
vajon a kertben elszórt hamu 
segít vagy árt a növényeknek, 
valamint, hogy a fa, illetve szén 
eltüzelése után keletkezett 
hamu általában hogyan hat a 
kert talajára. Az alábbiakból 
kiderül a válasz, és még több 
is.

Hasznosíthatom a hamut a 
kertemben?

A rövid válasz a kérdésre, misze-
rint fel szabad-e használni a 
fahamut a kert trágyázására: 
igen! Mindazonáltal körültekin-
tően kell eljárnunk a tekintet-
ben, hogyan és hol használ-
juk fel a kertben a fahamut.  
A hamu komposztálása például 
remek megoldás.

A fahamu mint kerti trágya

Az eltüzelt fából keletkezett 
hamu kiváló mész- és káliumfor-
rást jelent a kert számára. Sőt 
még ennél is többet: a hamu 
kertben való felhasználásával 
sok olyan nyomelemet is kijut-
tatunk, amelyekre a növények-
nek az egészséges fejlődéshez, 
gyarapodáshoz szükségük van.

A trágyázásra szánt fahamut a 
legjobb vékony rétegben elszór-
nunk a kertben, vagy ami még 
célszerűbb: először hordjuk a 
komposzt halomra, hogy ott 
komposztálódjon a többi kom-
posztalapanyaggal együtt. Ez 
azért előnyös, mert a fahamu-
ból nedvesség hatására lúg és 
különböző sók oldódnak ki. Kis 
mennyiségben a lúg és a só 
nem okoz problémát, nagyobb 
mennyiségben viszont megper-
zselhetik a növényeket. Ha a 
kályhában, kandallóban törté-
nő tüzelés során keletkezett 
hamut először komposztáljuk, 
ezzel lehetővé tesszük a lúg és 
a sók kioldódását.

Vegyük figyelembe továbbá, 
hogy nem minden fahamu hat 
ugyanúgy mint kerti trágya. Ha a 
kályhából a komposztra hordott 
hamu elsősorban keményfából 
keletkezett, például tölgyből 
vagy juharból, a hamu sokkal 
nagyobb arányban fog a kert 
számára értékes tápanyagokat 
és ásványi anyagokat tartal-
mazni. Ha viszont a komposzt 
halomra hordott hamu többnyi-
re puhafák, például fenyőfélék 
eltüzelése során keletkezett, 
kevesebb tápanyagot és ásványi 
anyagot fog tartalmazni.

A fahamu egyéb célú felhasz-
nálása a kertben

A fahamu a kártevők elleni 
védekezés során is igen hasz-
nos lehet. A fahamuban lévő 
sók elpusztítják az olyan bosz-
szantó kártevőket, mint a házas 
és meztelencsigák, illetve egyéb 
gerinctelen puhatestűeket. A 
fahamut úgy tudjuk egyszerűen 
felhasználni a kártevők elleni 
harchoz, hogy a puhatestűek 
által ostromlott növények töve 
köré elhintjük. Ha a hamut ned-
vesség éri, szórjunk ki újabb 
adagot, ugyanis a víz idővel 
kimossa belőle a kártevő-mente-
sítés során oly hatékony sókat.

A fahamu tovább haszna a 
kertben, hogy módosíthatjuk 
vele a talaj pH-értékét. A faha-
mu növeli a talaj pH-értékét, 
csökkentve annak savasságát. 
Éppen ezért viszont arra is 
ügyelnünk kell, hogy ne hasz-
náljuk trágyázásra a kifeje-
zetten savas közeget kedvelő 
növényeink közvetlen közelé-
ben. Ilyenek például az azálea, 
a gardénia vagy az áfonya.

Fahamu a kertben:  
mire tudom felhasználni?
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INGATLAN

Ófaluban, csendes 
helyen (az utca utol-
só háza) szerkezet-
kész, 260 m2-es, 2 
szintes családi ház, 
nagy telekkel eladó. 
Padlófűtés szerelve, 
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.: 
3 0 / 2 6 2 - 0 2 4 1 
(Ingatlanos kérem 
ne hívjon!)

Szekszárdon kere-
sek lakást 2. eme-
letig, vagy jó álla-
potú családi házat. 
Telefon: 70/439-
8140
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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

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

GÉPJÁRMŰ

Régi motorokat, alkat-
részeket keresek gyűjte-
ménybe. Telefon: 0630-
905-1306 

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

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

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

Hankook Vantra,  LT 
215/60, R16C keveset 
futott  nyári gumiab-
roncs (2 db), 103/101T, 
DOT 0613, 7 mm-es 
profilmélységgel és 
Nankang Passion CW-20, 
215/60 R16C nyári gumi-
abroncs (2 db) eladó. Ár: 
14.000 Ft/db. Telefon: 
30/9563-815

SZOLGÁLTATÁS

INGATLANFELÚJÍTÁS! 
Tető átrakást, tető 

szigetelést, kémény 
javítást, kőműves  

munkákat, festést- 
szigetelést vállalunk. 
Tel.: 70/354-7171, 

20/402-2535 

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

30/9699-854,  
74/446-516

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

Tel.: 70/385-9900

„Redőnyjavítás, redőny 
készítés! Gurtnicsere 
akár még ma! Péter úr! 
06-20/414-9848!”

ÁLLAT

KACSA-VÁSÁR!  
Fehér, 3-4 kg átlagsúly. 

1790 Ft/db.  
INGYENES szállítás. 

Rendelés:  
+36-70/776-3007 

Ingyen szeretne kacsát?  
www.magyarbaromfifutar.hu

MUNKÁT KERES-KÍNÁL

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&Partners)

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

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

6 fő AWI hegesztőt cső-
szerelőt és lakatost kere-
sünk, tartálygyártáshoz. 
Nettó 1600-1800 Ft/
óra, plusz év végi prémi-
um! Utazás szállás mun-
karuházat biztosított. 
Brigádokat is várunk! 
Telefon: 06703635321 
Szakol Iron Hand Kft.

EGYÉB

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




