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HETI RECEPTA JÁNLATUNK:

FANTÁZIA SZELET

Hozzávalók:
Diós laphoz:
• 3 tojás fehérje,
• 1 késhegynyi szódabikarbóna,
• 3 kanál cukor,
• 35 ml hideg viz,
• 4 kanál darált dió 
    + 2 kanállal a tetejére,
• 1 púpozott kanál liszt.

Kakaós laphoz:
• 3 tojás fehérje,
• 1 késhegynyi szódabikarbóna,
• 35 ml hideg viz,
• 3 kanál cukor,
• 3 kanál kakaó,
• 1 púpozott kanál liszt.

Kókuszos laphoz:
• 3 tojás fehérje,
• 1 késhegynyi szódabikarbóna,
• 35 ml hideg viz,
• 3 kanál cukor,
• 4 kanál kókuszreszelék,
• 1 púpozott evőkanál liszt.

Piskóta laphoz:
• 3 tojás,
• 1 késhegynyi szódabikarbóna,
• 35 ml hideg viz,
• 3 kanál cukor,
• 4 púpozott evőkanál liszt.

A krémhez:
• 9 tojás sárgája,
• 200 g cukor,
• 1 l tej,
• 6 kanál liszt,
• 1 tasak vaníliás pudingpor,
• 400 g vaj,
• 2 kanál porcukor.

Továbbá:
• 2 kiskanál instant kávé,
• 1 kanál forró víz,
• 2 kanál kakaó,
• 100 g olvasztott csokoládé,
• 1 db oreos Milka csokoládé,
• 4-5 db oreo keksz,
• 1 kanál vanília kivonat 
    (esetleg eszencia).

A tetejére:
• reszelt csokoládé,
• pergelt dió.

Elkészítés:
Mindegyik lapot külön 
külön sütjük egy sűtőpa-
pírral bélelt tepsiben 180 
fokon kb. 10-12 percig, 
majd ha kihűltek, óvato-
san eltávolítjuk róla a sűtő-
papirt. (A tepsi mérete kb. 
25/37 cm)
A tojások fehérjét a szó-
dabikarbónával, cukorral, 
fokozatosan hozzáadva 
a vizet felverjük kemény 
habnak. Ezt a műveletet 
végezzük el az első három 
lapnál és mindegyikhez 
hozzáadjuk a megadott 
hozzávalót: 
A dióshoz a 4 kanál diót és 
lisztet majd az így kapott 
masszát a sűtőpapírra 
simitjuk és rászórjuk a 
maradék diót. Megsütjük.
A kókuszoshoz a kokuszt 
és lisztet. Megsütjük.
A kakaós piskótánál a 
kakaót a liszttel együtt 
beleszitáljuk. Megsütjük.
A sima piskótánál is így 
járunk el, annyi különbség-
gel, hogy ebbe belekerül-
nek a tojások sárgája is. 
Megsütjük.
A krémhez a tojások sár-
gáját a cukorral fehéredé-
sig kavarjuk. 
A lisztet, pudingot a tej 
hozzáadásával csomó-
mentesre keverjük, majd 
a tojássárgát is hozzáad-
va sűrű pépet főzünk. Ha 
kihűlt, hozzáadjuk a porcu-
korral kihabosított vajat. 
Az így kapott krémet négy 
egyforma részre osztjuk. 
Az egyikbe belekavarjuk 
az instant kávét (amit elő-
zőleg a forró vízzel felol-
dunk), a másodikba kerül 
a kakaópor és az olvasztott 
csokoládé, a harmadikba 
az Oreo csoki meg keksz, 
amit apróra vágtunk, és 
végül a negyedikbe a vaní-
lia kivonat.
	 							Jó	étvágyat!
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8 vágott virág, 
amely hosszú ideig 

friss marad
Szeretnél egy tökéletes, 
sokáig tartó virágkompo-
zíciót az otthonodba? Ezek 
a vágott virágok nemcsak 
szépek, de még a vázában 
is sokáig fogják bírni.

1. Boglárka
Tavasszal nem nehéz meg-
találni a hosszú életű bog-
lárkákat, melyek sűrű szir-
mai rengeteg féle színben 
pompáznak. Vágott formá-
jában megfelelő gondosko-
dás mellett akár egy hét-
nél tovább is kitartanak. 
Találjunk neki egy napos, 
világos helyet!

2. Csónakorchidea
Akár két hétig is egészsége-
sek maradnak ezek a cso-
dálatos, egzotikus virágok. 
Érdemes odafigyelni arra, 
hogy ez az eredetileg ázsiai 
növény a hűvös és fényes 
helyiségeket kedveli!

3. Cukorcserje
A virágkompozíciók egyik 
legizgalmasabb darab-
jai lehetnek a cukor-
cserjék! Ezt a növény az 
1700-as években hozták 
be Európába, különleges 
kinézete miatt pedig sokak 
kedvencévé is vált.

4. Kála
Azok számára, akiknek 
kevésszer van idejük cse-
rélni a vizet, vagy visszavág-
ni a végét, szuper válasz-
tás lesz. Kevesebb törődés 
mellett is néhány hétig ki 
fog tartani ez a sokszínű, 
elegáns virág!

5. Szegfű
Nem a legnépszerűbb virág, 
de érdemes megemlíteni, 
mivel a kálához hasonlóan a 
szegfű is kevesebb figyelmet 
igényel, mégis sokáig kitart. 
Egyszerű, de nagyszerű,  
frissességet idéz!

6. Tulipán
A tulipánok körülbelül egy 
hétig bírják rendszeres víz-
csere mellett. Választhatunk 
különböző fajtákat is belőle, 
például duplaszirmú vagy 
liliomvirágú tulipánt, ha 
kicsit izgalmasabb típusra 
vágynánk.

7. Rojtos tulipán
És ha már a tulipánfajták-
nál tartunk, külön érdemes 
kiemelni a rojtos tulipánt, 
mint az egyik legizgalma-
sabb hosszú életű virágot. 
Megfelelő gondoskodás és 
rendszeres vízcsere mellett 
egy hétig is kitarthat!

8. Százszorszép
Egyszerű, de kifinomult 
– ezért is érdemes száz-
szorszépet tenni az ünnepi 
asztalra, és azért is, mivel 
az ártatlanság, és tiszta-
ság szimbóluma is egy-
ben. A megfelelő gondozás 
mellett sokáig gyönyörű és 
egészséges fog maradni!
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Mennyire egészséges a tehéntej?
A tej, míg a csecsemők számára nél-
külözhetetlen tápanyagforrás, addig 
a felnőttek körében fogyasztása után 
egyre gyakrabban fordul elő hasi 
panasz, emésztési zavar, vagy akár 
allergiás reakció. Természetesen az 
anyatej az újszülött számára ideális 
mennyiségben tartalmazza azokat 
az összetevőket, amik a kiegyensú-
lyozott növekedéshez szükségesek. 
Azonban a hétköznapi fogyasztásra 
előállított tehéntej minőségben és 
mennyiségben is más összetevőket 
tartalmaz.

A tejfogyasztás széles körben elter-
jedt világszerte. Íme, pár adat: 
Svédország: 355 kg/év/lakos, 
Románia: 266 kg/év/lakos, USA: 
253 kg/év/lakos, Japán: 76 kg/év/
lakos, Kína: 29 kg/év/lakos.

A “China Study” az egyik legnagyobb 
kutatás volt, amely 880 millió ember 
részvételével zajlott és lényegesen 
megváltoztatta a táplálkozástudo-
mány, a fogyókúrák illetve a hosszú 
távú egészség fogalmát. Sokoldalú 
vizsgálatok folytak a tanulmányban 
résztvevők táplálkozási szokásai és 
egyes krónikus betegségek, mint 
az autoimmun betegségek, cukor-
betegség, obezitás, szívbetegség, 

vesekövesség, csontritkulás előfor-
dulásának gyakorisága között.

A tej és tejtermékek vizsgálata során 
kiderült, hogy a tehéntejben 87%-ban 
jelenlevő specifikus fehérje a kaze-
in (ellentétben az anyatejben lévő 
fehérjével, az albuminnal). A kazein 
elengedhetetlen a borjak erős szaru-
képleteinek kifejlődéséhez, például 
a paták. Ezzel ellentétben az emberi 
szervezet számára kevésbé haszno-
sítható, sőt a tanulmány szerint gyor-
sítja egyes daganatos elváltozások 
fejlődését (mellrák, petefészekrák, 
hererák, vastagbél és prosztatarák) 
illetve emeli a koleszterinszintet.

Tudtad-e hogy legkevesebb tejet a 
kínaiak fogyasztanak?

Azok számára, akiknek emészté-
si gondjaik adódnak tejfogyasztás 
után kíméljék a gyomorbél rendsze-
rüket a tehéntej fogyasztásától.

Adatok a tehéntej kedvezőtlen 
hatásáról

A kazein mellett a tej laktózt tartal-
maz, amit tejcukorként ismerünk. 
Szervezetünk laktózbontó képes-
sége csökken 5 éves kor után így 
az emésztetlen tej nyákelválasz-
táshoz, gyulladáshoz és allergiás 
reakciók kialakulásához vezet.

Európa lakosságának a becslések 
szerint közel 75 % – a nem képes 
teljes mértékben bontani a tejcuk-
rot, így négyből három európai sze-
mélynél több-kevesebb mértékben 
ez emésztési panaszokhoz vezet.

Kuriózum:	 Tudtad-e,	 hogy	 a	 hol-
landok	 csak	 1%-a	 szenved	 laktóz	
intoleranciában,	 míg	 az	 amerikai	
bennszülöttek	100%–a?

A tej kalcium tartalma vitathatat-
lan, viszont magas protein és fosz-
for tartalma miatt a tejben lévő 
kalcium csak 20%-ban szívódik 
fel. Így a közhiedelemben elterjed 
megoldás: „Igyál tejet csontritkulás 
ellen” nem állja meg a helyét.

A hőkezelt tej elveszíti lényeges 
vitaminforrásait.

Összefüggést találtak a cukorbe-
tegség és a gyakori tejfogyasztás 

között. Ezzel magyarázható, hogy 
Finnországban, ahol a legnagyobb 
mennyiségben fogyasztják a tejet, 
a legnagyobb a cukorbetegség elő-
fordulása is.

Mivel helyettesíthető a tej?

Természetesen mindig hallgass 
a szervezetedre és figyeld, hogy 
milyen táplálékot kíván, illetve mit 
emészt könnyen. Ha nagy tejivó 
voltál ne hagyd hirtelen abba a 
tejfogyasztást, hanem fokozatosan 
válts.

Az orda, mivel savóból készült 
kisebb a kazein tartalma és maga-
sabb az albumin koncentráció, így 
könnyen emészthető tejtermék.

A szamár és a kancatej összetétele 
a leghasonlóbb az anyatejhez. A 
kecsketej és annak termékei szin-
tén kevesebb kazeint tartalmaz-
nak.

Szezámmag, mandula, mogyoró, 
dió, kókusz tej nagyon jó növényi 
eredetű alternatívák azok számára, 
akik nem tolerálják a tehéntejet.

Fogyassz kalciumban és D vitamin-
ban gazdag tápanyagokat: káposz-
ta, brokkoli, spenót, szardínia, 
lazac, mandula, különböző magok.
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Tengelicen, 100 m2-
es házrész (ikerház) 
eladó. Ir. ár: 11,5 
M Ft. Érd.: 30/521-
8069

GÉPJÁRMŰ

Hankook Vantra,  
LT 215/60, R16C 
keveset futott,  nyári 
gumiabroncs (2 db), 
103/101T, DOT 
0613, 7 mm-es pro-
filmélységgel eladó. 
Ár: 10.000 Ft/db 
Tel.: 30/9563-815 

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

Sportiva 225/50 R17 
nyári gumiabroncs (2 
db) 5,5 mm-es pro-
filmélységgel eladó. 
Ár: 5.000 Ft/db. Tel.: 
30/9563-815 

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

INGATLAN

Szekszárdon Újvá-
rosban szintes, 4 
szobás, összkom-
fortos családi ház 
kedvező áron eladó. 
1. em-ig lakást ill. 
kisebb családi házat 
beszámítok. Érd.: 
30/346-2278 

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 vakolás 
kész. Akár több szo-
bás vendégháznak 
is alkalmas. Képek 
kérhetőek e-mailben: 
szdm84@gmail.com. 
Tel.: 30/262-0241 
(Ingatlanos kérem 
ne hívjon!)

Szekszárd Felső-
városban társasház 
építésére is alkal-
mas, déli fekvésű, 
panorámás, 2271 
m2-es telek eladó. 
Telefon: 30/576-
5813

Harkányban kétszin-
tes, tégla építésű, 
felújított nyaraló für-
dőhöz közel eladó. 
Telefon: 06-30/678-
2193
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Eladó Suzuki Swift GL 1.0. 
Gyártási év: 2001. 12. 
Műszaki: 2020. 01. Tel.: 
20/415-1094

Régi motorokat, alkatré-
szeket keresek gyűjte-
ménybe. Telefon: 0630-
905-1306

SZOLGÁLTATÁS

HÁZTARTÁSI GÉP JAVÍTÁS! 
Mosógép, villanybojler, 
stb.  Rozgonyi Miklós 

30/9699-854,  
74/446-516

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

Redőnyök, szúnyoghá-
lók készítése és javítása 
garanciával, gurtnik cseré-
je. 0670/546-47-42

TÁRSKERESÉS

35 éves helyes pasi komoly 
kapcsolatot keres. Telefon: 
70/200 6974

EGYÉB

Hagyaték felvásárlás, 
régi bútort, dunyhát, ócs-
kavasat vásárolok, lomta-
lanítást vállalok. Tel.: 06-
70/310-8045

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

MUNKÁT KERES-KÍNÁL

Kőművest és segédmun-
kást keresek, illetve csar-
noképítésben jártas szak-
munkást és segédmunkást. 
Tel.: 20/398-8855

Konyhai kisegítő, placcos  
kolléganőt keresünk 
zamárdi gyorsétterembe  
nyárra!  Érd.: Szili Zsolt,  
sziligrill@t-online.hu

Ausztriába víz-, fűtés-, 
légtechnika szerelőket fel-
veszek heti hazajárással 
06-70/287-0032 Kriványi 
Építő Kft.

Dunai hajózási társaság, 
hosszú távra, hajós vég-
zettséggel munkatársakat 
keres. Érdeklődni munka-
időben a 20/420-9400 
telefonszámon vagy az 
info@kavicsker.hu e-mail 
címen. Kavics-Ker Kft.

Berger Szerkezetépítő Kft. 
keres előre gyártott beton-
szerkezet építésére szak-
embert. Tel.: 06-20/9121-
146

Takarító cég szekszárdi 
áruházába 8 órás taka-
rítókat keres délelőtti és 
délutáni munkavégzésre. 
Telefonszám:+36-20/329-
9907 PG-Holding Zrt

Százhalombattai gyártó  
cég keres dolgozókat 
azonnali kezdéssel. 
Kereset nettó 150-250e 
Ft/hó. Szállás utazás 
biztosított. Varga Ferenc 
– 06707732796




