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5 fogalom, amivel 
legyen tisztában, 

mielőtt diétába kezd!
Teljes kiőrlésű

Sokan hiszik azt, hogy ami teljes 
kiőrlésű, az kevesebb kalóriát tartal-
maz. Ez azonban nem igaz, de tény, 
hogy a teljes kiőrlésű termékek beil-
leszthetőek a diétába. Köszönhető 
ez annak, hogy rostokban gazdag 
élelmiszerekről beszélünk, melyek 
laktatóak, és számos olyan ásványi 
anyagot tartalmaznak, amik a gyor-
san felszívódó fehér lisztben nem 
találhatóak meg.

Szénhidrátcsökkentett

Az alacsony szénhidráttartalmú 
étrend John Rollo skót sebész írá-
sában jelent meg először, aki az 
egyik cukorbeteg katona étrendjét 
alakította át úgy, hogy az alacsony 
szénhidráttartalmú élelmiszerek-
ből álljon. Ennek jótékony hatását 
figyelte meg és jegyezte fel. A diéta 
lényege, hogy korlátozni kell a szén-
hidrátbevitelt, főleg a keményítő-
tartalmú élelmiszerek (kenyerek, 
tészták, fehérliszt, rizs…) fogyasztá-
sát kell elhagyni, ezek a finomított 
formában elfogyasztott alapanyagok 
gyorsan megemelik a vércukorszin-
tet. De bizonyos gyümölcsök is ide 
sorolhatóak.

A szénhidrátcsökkentett termékek-
re alapvetően jellemző, hogy cukor 
helyett alacsonyobb kalóriatartalmú 
édesítővel készültek, alternatív lisz-
tet használtak hozzájuk, és magas 
fehérje- és élelmirost-tartalommal 
rendelkeznek. Fogyasztásuk csak 
lassan emeli meg a vércukorszintet.

Diabetikus élelmiszerek

A diabetikus termékek általában 
ugyanannyi szénhidrátot, kalóriát tar-
talmaznak, mint a „hagyományos” 
társaik, viszont lassú felszívódású 
termékek, vagyis kevésbé emelik 
meg a vércukorszintet, így pedig kön-
nyebben beilleszthetőek a diétába. 
Ezeknek az élelmiszereknek a szer-
vezetre gyakorolt hatása más.

Cukormentes

Egy ételt akkor lehet cukormentes-
nek nevezni, ha egy adagja 0,5 g-nál 
kevesebb cukrot tartalmaz. Ehhez 
nem kell rögtön a cukros üdítőkre 
gondolni. Még 20 dkg főtt spenót-
ban is van kb. 1,5 g cukor, így már 
nem nevezhető cukormentesnek.

Hozzáadott cukrot nem tartalmaz

Gyakran találkozunk ezzel a jelölés-
sel élelmiszereken, de mit jelent pon-
tosan? Pontosan azt, amit látunk, 
vagyis az adott ételt nem ízesíttették 
kristálycukorral, mézzel, melasszal, 
fruktóz tartalmú kukoricasziruppal, 
malátasziruppal vagy cukornádszi-
ruppal. Egyébként a nőknél napi 6, 
férfiaknál napi 8 teáskanál hozzá-
adott cukorbevitel megengedett.
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Turbózza fel a szervezetét 
málnával!

Júniustól egészen szep-
temberig élvezheti a piros 
málnát. Fogyaszthatja 
magában, készíthet belő-
le limonádét, lekvárt, vagy 
akár hűsítő levest is. Amit 
azonban csak kevesen tud-
nak, hogy milyen jótékony 
hatással van a szervezetre 
a málna.

A málnát már az Ókorban 
is gyógynövényként kezel-
ték, mivel nemcsak retten-
tő finom, de kalória- és zsír-
tartalma is alacsony. 100 
gramm málnában található 
kalória, valamint tápérték:

• 52 kcal

• 1,2 g fehérje

• 0,7 g zsír

• 5,4 g szénhidrát

• 6,5 g rost

A málna glikémiás indexe 
alacsony (26), vagyis a benne 
lévő szénhidrát lassan szí-
vódik fel a szervezetben. 
Remek C-vitamin forrásként 
tartják számon, mivel 100 
gramm málna elfogyasztása 
esetén, a napi ajánlott C-
vitamin bevitel harmadát ki 
is pipálhatja.

Gyulladáscsökkentő hatás-
sal bír, és segít a szervezet-
nek a fertőzések elleni véde-
kezésben is. A málnában 
magas a kálium, a mangán, 
a réz, a vas és a magnézium 
tartalom, de bővelkedik B 
és K vitaminban is. 

Pozitív szerepet tulajdoníta-
nak neki a vérszegénység, 
a depresszió és a szívbe-
tegségek kezelésében, de 
még a fogíny gyulladásának 
csillapításában is.

HETI RECEPTA JÁNLATUNK:

KÓKUSZOS, JOGHURTOS  
MEGGYES SÜTI SÜTÉS NÉLKÜL

Hozzávalók:
(egy kis - 23×18 cm-es  
tepsihez - 12 szelet)

A kókuszos alaphoz:
• 20 dkg kókuszreszelék
• 0,5 dl meleg víz
• 20 g „negyedannyi” édesítő   
   (stevia eritrit keverék)
• 10 g vaníliás eritrit
• 5 dkg kókuszzsír  
    felolvasztva

A joghurtos réteghez:
• 1 nagy pohár (400 g) 
natúr görög joghurt
• 10 g vaníliás eritrit
• 10 g „negyedannyi” édesítő 
   (stevia eritrit keverék)
• 2 evőkanál útifű maghéj

A meggyes réteghez:
• 0,5 kg kimagozott meggy
• 2,5 dl víz
• 2 evőkanál útifű maghéj
• 10 g „negyedannyi” édesítő 
   (stevia eritrit keverék)
• 1 teáskanál őrölt fahéj

Elkészítés:
A kókuszos alaphoz a kókusz-
lisztet összekeverjük a vízzel, 
a kókuszolajjal és az édesítő-
szerekkel, majd a tepsi aljá-
ban egyenletesen eloszlatjuk és 
lenyomkodjuk.
A joghurtos réteghez a joghurtba 
belekeverjük az édesítőszert és 
az útifűmaghéjat, majd egyen-
letesen eloszlatjuk a tepsiben a 
kókuszos rétegen.
Amíg elkészül a meggyzselé, a 
hűtőben tároljuk.
A meggyes réteghez a kima-
gozott meggyet 2,5 dl vízben 
felforraljuk, amíg egyet rottyan, 
nem tovább.
Hozzáadjuk a meggyhez az éde-
sítőszert, a fahéjat és az útifű-
maghéjat.
Jól elkeverjük, majd a tepsiben 
a joghurtos réteg tetején egyen-
letesen eloszlatjuk.
Hűtőben min. 2-3 órán keresz-
tül hűtjük, majd felszeleteljük 
és élvezzük az ízeket!
               Jó étvágyat!
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A növények leggyakoribb kártevői a 
levéltetvek. Ezek az apró, általában 
zöld nedvszívók a virágokat, a haj-
táscsúcsokat és a friss leveleket 
támadják meg, majd szívogatják a 
növényi nedveket, amitől a levelek 
foltosodni és torzulni kezdenek.

A tetvek mézharmatot választanak 
ki, ami vonzza a hangyákat, és előse-
gíti a gombabetegség és a korompe-
nész kialakulását.
Mivel a levéltetvek okozta megbe-
tegedések akár a növény pusztulá-
sához is vezethetnek, fontos, hogy 
minél előbb leszámolj velük, és távol 
is tartsd őket a növényeidtől!

Vedd észre időben!

Nagyon fontos, hogy szemmel tartsd 
a növényeidet, és szükség esetén a 
lehető legrövidebb időn belül csele-
kedj. Ha úgy látod, hogy a levéltetvek 
még csak a növény egyes leveleit 
vagy ágait támadták meg, azokat 
bátran levághatod - ilyenkor nem 
szükséges feltétlenül vegyszerekhez 
nyúlnod. Mivel az apró kis élőskö-
dők a levelek fonákján éldegélnek, 
alaposan vizsgáld át a növényt, ha 
pedig már a permetezésre kerül a 
sor, akkor ezekről a részekről semmi-
képpen ne feledkezz meg.

A következő vegyszerek mind kiváló-
an alkalmasak a levéltetvek ellen:
  • Bio-sect
  • Chess 25 WP
  • Pirimor
  • Chinmix 5 SC
  • Cymbush 10 EC
  • Decis 2,5 EC
  • Metil-cotnion 25 WP
  • Sherpa
  • Talstar 10 EC

Védekezz természetesen!

Bár a levéltetvek elleni permete-
zőszerek között találni biológiai 
növényvédőszereket, még termé-
szetesebben bánhatsz el a nemkí-
vánatos élősködőkkel a következő 
filléres praktikákkal.

Banánnal, dohánnyal

A levéltetvek áldozatává vált növény 
gyökerei köré helyezz szárított vagy 
felszeletelt banánhéjat 3-5 centimé-
ter mélyen a földbe, és meglátod, 
a kis élősködők hamarosan elme-
nekülnek.

Ha úgy látod, hogy a levéltetvek már 
egészen elszaporodtak, a növényt 
állítsd a fürdőkádba, alaposan 
zuhanyozd le, és csak ezután kezd 
kezelni. A banán mellett hatásos a 
dohányból készült főzet is. Ehhez 
10 dkg dohányt forralj fel egy liter 

vízben, majd alacsony lángon főzd 
még további egy-két órán át. A főze-
tet hagyd állni legalább 12 óráig, 
majd keverj el benne 2 dkg káliszap-
pant. A főzetből két decit adj egy 
liter vízhez, és ezzel a híg oldattal 
permetezd a növényt.

Szalmiákszesszel, mosogatószer-
rel

A levéltetvek, legfőképpen a fekete 
fajták ellen a zuhanyozást követően 
hatásos fegyver a szalmiákszesz is. 
Ebből két evőkanálnyit oldj fel egy 
liter vízben, és ezzel az oldattal 
öntözd meg a növényt. Érdemes 
néhány nap múlva megismételned 
a kezelést, hogy biztosan megszaba-
dulhass a kártevőktől. 

A zöld levéltetvek ellen bevethetsz 
mosogatószert is: ebből szintén ele-
gendő kétkanálnyit feloldanod négy 
liter vízben, az oldattal azonban ne 
a növényt locsold, hanem a beteg 
leveleket mosd át.

Csalánnal, kamillával

A csalán nemcsak egyike a leghasz-
nosabb gyógynövényeknek, hanem 
kitűnő ellenszere a levéltetveknek 
is. Érdemes frissen beszerezned, 
hogy valóban hatásos, mégis ter-
mészetes permetezőszert készít-
hess belőle. A csalánból elég öt-tíz 
nagyobb levél: ezeket - kesztyűben 
- vágd fel apró darabokra, majd 
áztasd be egy liter vízbe nagyjából 
egy hétre. Ezután szűrd le, majd az 
oldattal tízszeres hígításban perme-
tezd le a beteg növényeket. A csalán 
nemcsak elpusztítja a tetveket, de a 
növényt is erősíti.

A kamillából készült oldat szintén 
hatásos: fél kg szárított kamillát 
áztass 3 liter vízben néhány napig, 
majd szűrd le, és tízszeres hígítás-
ban permetezd vele a növényt.

Paradicsomlével, fokhagymával

A paradicsomot ki nem állhatják 
az apró kártevők, főleg akkor, ha a 
belőle készülő főzethez nem csak a 
leveleket és a szárat használod fel, 
hanem egy-két termést is. Összesen 
fél kilogrammnyi paradicsomszárat 
és egy paradicsomot főzz egy óráig 
vízben. Szűrd le, adj hozzá 4 dkg 
káliszappant, és hígítsd fel három 
liter vízzel, majd az így készült oldat-
tal permetezd a növényeket.

A fokhagyma is kitűnő fegyver, ráa-
dásul főzni sem szükséges: dugj 
néhány gerezdet a beteg növény 
földjébe, és meglátod, a gyökereken 
felszívódó aromától a levéltetvek 
hanyatt-homlok menekülnek majd.

8 hatékony módszer a 
levéltetvek ellen
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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
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INGATLAN

Szekszárdon Újvárosban 
szintes, 4 szobás, össz-
komfortos családi ház 
kedvező áron eladó. 1. 
em-ig lakást ill. kisebb 
családi házat beszámí-
tok. Érd.: 30/346-2278

Harkányban kétszintes, 
tégla építésű, felújított 
nyaraló fürdőhöz közel 
eladó. Tel.:06-30/678-
2193.

Alsónyéken családi ház 
eladó. Telefon: 70/342-
8607

Bátaapátiban kétszo-
bás, kertes ház eladó. 
Érdeklődni: 06-30/398-
1402, 06-74/403-862

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

Sióagárdon presszó 
eladó. Tel.: 70/3835-332

Ófaluban, csendes 
helyen (az utca utolsó 
háza) szerkezetkész, 260 
m2-es, 2 szintes családi 
ház, nagy telekkel eladó. 
Padlófűtés szerelve, nyo-
máspróbázva. Wc, mosó-
konyha, fürdőszoba bur-
kolva. Villanyszerelés, víz, 
szennyvíz kész. Külső-
belső vakolás kész. Akár 
több szobás vendégház-
nak is alkalmas. Képek 
kérhetőek e-mailben: 
szdm84@gmail.com. Tel.: 
30/262-0241 (Ingatlanos 
kérem ne hívjon!)

BÉREL-KIAD

Szekszárdon a Barátság 
utcában 1 szobás, 28 m2-
es, felújított lakás azon-
nali költözéssel kiadó. 
Tel.: 30/618-5027 (este)

Hagyaték felvásárlás, 
régi bútort, dunyhát, 
ócskavasat vásárolok, 
lomtalanítást vállalok.  
06-70/310-8045

MUNKÁT KERES-KÍNÁL

Kőművest és segéd-
munkást keresek, illetve  
csarnoképítésben jár-
tas szakmunkást és 
segédmunkást. Telefon: 
20/398-8855

Székesfehérvári csarno-
képítő cég főállású mun-
katársakat keres, kiemelt 
bérezéssel. Kezdők 
jelentkezését is várjuk! 
Telefon: 06-30/6040-
108 (Fejérfém Kft.)  
8.00-16.00-ig

GÉPJÁRMŰ

Nankang Passion CW-20, 
215/60 R16C nyári gumi-
abroncs (2 db) eladó. 
Keveset futott, kiváló 
teherbírású, 108/106 T, 
DOT 4416, profilmélység: 
8 mm. Ár: 10.000 Ft/db 
Tel.: 30/9563-815

Hankook Vantra,  LT 
215/60, R16C keveset 
futott,  nyári gumiab-
roncs (2 db), 103/101T, 
DOT 0613, 7 mm-es 
profilmélységgel eladó. 
Ár: 10.000 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. Tel.: 
30/981-9191

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

Eicher ES202 típusú, 
keskeny nyomtávú traktor 
eladó. Motorikusan kitű-
nő állapotú, télen nyáron 
könnyen indul. 1,5 ha 
szőlő permetezésére és 
fűnyírására van használ-
va. 2020. 04.17-ig van 
műszakija, 28 lóerős, 
hátsó kerék meghajtású. 
Méretváltás miatt eladó. 
Tel.: 30/719-2044

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

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

SZOLGÁLTATÁS

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

30/9699-854,  
74/446-516

Alsótagozatos gyerme-
kek számára korrepetá-
lást vállalok Szekszárdon. 
20/263-7965

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

ÁLLAT

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

EGYÉB

Bontásra váró épüle-
tek bontását, stb. vál-
laljuk igény szerint. Tel.: 
20/414-4603

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




