RECEPTKÖNYV

RECEPTKÖNYV
Mit főzzünk 500 forintból?
Mindenki került már abba a helyzetbe, hogy váratlan vendégek érkeztek a házhoz, vagy csak a család számára szeretett volna egy kétfogásos menüt az asztalra varázsolni. Ez különösen hó végén, majdnem üres pénztárca és kamra
esetén okoz fejtörést.
A receptkönyv következô fejezete abban próbál segítséget nyújtani, hogy ilyen
helyzetekben mit lehet tenni, és útmutatót ad, hogy akár 500 forintból milyen
ﬁnom és tartalmas ételeket lehet készíteni.
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RE CE PTE K
Kamra tartalma:
• olaj • hagyma • fûszerek • rizs

„A”menü

„B”menü

1. Paradicsomleves rizzsel*
2. Tócsni*

1. Tojásleves*
2. Bundás párizsi rizzsel*

„C”menü

„D”menü

1. Zöldségleves*
2. Köröm pörkölt burgonyával*

1. Hamis gulyásleves*
2. Ízes bukta

„E”menü

„F”menü

1. Húsleves farhátból*
2. Hortobágyi palacsinta
(farhát húsából)*

1. Hagymaleves*
2. Rántott csirkemáj rizzsel

Kamra tartalma:
• olaj • tarhonya • burgonya • vöröshagyma
„G”menü
1. Zöldégleves*
2. Pásztortarhonya*

* A receptkönyv részben megtalálható
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RECEPTKÖNYV
Céklakrém
Hozzávalók: 2 db közepes méretû cékla, só, bors, ôrölt fûszerkömény, 2 ek.
margarin, 2 ek. kanál túró
Elkészítése: A céklát nyersen lereszeljük, 2 ek. vajjal, pici sóval, borssal, túróval összekeverjük. Megszórjuk ôrölt fûszerköménnyel és a petrezselyem szárát
összeaprózva belekeverjük. Tetejét petrezselyemmel díszítjük.
Jó étvágyat kívánunk!

Erzsó kenyér (fokhagymás):
Hozzávalók: Fél kg ﬁnomliszt, 2 evôkanál vaj vagy margarin, élesztô, 3 dl víz,
kávéskanál só, fokhagyma
Elkészítése: Az élesztôt felfuttatjuk 1dl vízben egy evôkanál liszttel. Ez lesz a
kovász. Összekeverjük a lisztet, margarint, sót, reszelt fokhagymát, majd a közepébe beleöntjük a kovászt. Bedagasztjuk jó 10 percen keresztül, ezután félretesszük letakarva, hogy megkeljen. A kelési idô kb. másfél óra.
Másfél óra múlva újra átdolgozzuk a tésztát és beletehetjük a formába (pl. ôzgerinc). Itt is hagyjuk kicsit pihenni. Betesszük a 150 fokos sütôbe,
25- 30 perc, míg megsül.
Jó étvágyat kívánunk!
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Erzsó kenyér (sima):
Hozzávalók: Fél kg ﬁnomliszt, 2 evôkanál vaj vagy margarin, élesztô, 3 dl víz,
kávéskanál só
Elkészítése: Az élesztôt felfuttatjuk 1dl vízben egy evôkanál liszttel. Ez lesz a
kovász. Összekeverjük a lisztet, margarint, sót, majd a közepébe beleöntjük a
kovászt. Bedagasztjuk jó 10 percen keresztül, ez után félretesszük letakarva,
hogy megkeljen. A kelési idô kb. másfél óra.
Másfél óra múlva újra átdolgozzuk a tésztát és beletehetjük a formába (pl. ôzgerinc).
Itt is hagyjuk kicsit pihenni. Betesszük a 150 fokos sütôbe, 25-30 perc, míg megsül.
Jó étvágyat kívánunk!

Fokhagymakrém leves
Hozzávalók: 1 egész fej fokhagyma, 2-3 evôkanál olaj vagy vaj, másfél csapott
evôkanál liszt, másfél liter víz, 3 dl fôzôtejszín, só, bors, kakukkfû, szerecsendió,
1 csokor petrezselyem 5-5 dkg, Trappista sajt, pirított zsemlekocka, szerecsendió
Elkészítése: A felhevített olajban a lisztet megfuttatjuk (nem pirítjuk!), majd fokhagymapréssel belenyomjuk a gerezdeket (de lehet a citromreszelôn is lereszelni).
Jól átkeverni, de már csak rövid ideig - míg az olaj átveszi a fokhagyma ízét - pirítjuk. Felöntjük a vízzel, jól elkeverjük és hozzáadjuk a tejszínt, megsózzuk, hozzáadjuk a fûszereket és addig fôzzük, míg felforr. Kész, nem kell tovább rotyogtatni.
Mikor levettük a tûzrôl, megszórjuk frissen apróra vágott petrezselyemmel, és
tálaljuk. Ki-ki szed magának a levesbôl, majd a pirított zsemlekockából is és az
elôre reszelt sajttal meghinti az adagját ízlés szerint.
Jó étvágyat kívánunk!
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Francia hagymaleves
Hozzávalók: 60 dkg vöröshagyma, 50 gr vaj, 2 evôkanál liszt, reszelt sajt, só,
bors
Elkészítése: Egy lábosban megolvasztjuk a vajat, majd beletesszük a vékonyan leszeletelt vöröshagymát és megpirítjuk. Rászórjuk a lisztet, összekeverjük és hozzá öntünk másfél liter vizet, felforraljuk, majd közepes tûzön 20 percig fôzzük.
Tányérban tálaljuk, majd fokhagymás pirítós kenyeret helyezünk a tetejére és
megszórjuk reszelt sajttal.
Jó étvágyat kívánunk!

Hecsedli lekvár
Hozzávalók: csipkebogyó, cukor
Elkészítése: Az érett csipkebogyót leszedjük, kettévágjuk, majd kiszedjük a
szúrós belsejét. Megfôzzük, átpasszírozzuk, ízlés szerint cukorral újrafôzzük,
üvegbe rakjuk, noclicilt teszünk a tetejére. Kiváló, ízletes ﬁnomság.
Jó étvágyat kívánunk!
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Hortobágyi palacsinta
Hozzávalók: 1 kg csirkecomb, 1 nagy fej hagyma pirospaprika, majoránna, 40
dkg liszt, 1 tojás, 1 dl tej+szódavíz, tejföl
Elkészítése: A csirkecombokról lehúzzuk a bôrt és megfôzzük ôket paprikáscsirkének. Kicsit tovább fôzzük, hogy könnyen leváljon a hús a csontról és kicsit
bôvebb lével. Ha kihûlt, ledaráljuk húsdarálón, a levét külön tálba rakjuk. Sütünk
kb. 20 db sós palacsintát, és a ledarált hússal megtöltjük ôket. A külön rakott lébe
belekeverünk ízlés szerint tejfölt és 1 teáskanál lisztet. Az egészet felforraljuk.
A palacsintákat tálra helyezzük, sütôben vagy mikróban átmelegítjük, és tálaláskor a tejfölös lével megöntözzük (elôtte nem lehet, mert beszívja a palacsintatészta a levet).
Jó étvágyat kívánunk!

Húsleves
Hozzávalók: 4 db csirkeszárny (vagy egyéb húsfélék), zöldségek (vöröshagyma,
fokhagyma, sárgarépa, zeller, petrezselyem, fehérrépa, krumpli)
Elkészítése: Fogunk 4 db csirkeszárnyat és hideg vízben feltesszük fôni. Közben megpucoljuk és felaprítjuk a zöldségeket. Amikor felforr a leves, a habot leszedjük róla egy kanállal, és rakunk bele sót, 1 teáskanál egész borsot, majd
beletesszük a vöröshagymát, fokhagymát, zellert, karalábét és a fehérrépát. Ezt
gyöngyözve fôzzük kb. 20 percig, mikor hozzárakjuk a sárgarépát is, újabb 1520 perc múlva belerakjuk a krumplit és a kelkáposzta leveleket is. Ahogy a
krumpli megfôtt benne, kész is a leves. Kifôzünk hozzá tésztát és már tálaljuk is.
Jó étvágyat kívánunk!
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Karalábékrém
Hozzávalók: 2 db karalábé,10 dkg vaj, petrezselyem, ízlés szerint só, bors
Elkészítése: Megfôzzük a karalábét sós vízben. Megvárjuk, míg kihûl, majd öszszetörjük vajjal. Ízlés szerint fûszerezzük.
Jó étvágyat kívánunk!

Legfinomabb kalács
Hozzávalók: 500 g liszt, 1 cs (7g) szárított élesztô, 5 dkg cukor, 1 csomag vaníliás cukor, csipet só, 2,5 dl langyos tej, 2 tojás, 1 tojásfehérje, egy marék mazsola, a bekenéshez 1 tojás sárgája 1 kanál tejjel kikeverve.
Elkészítése: A lisztet összekeverjük a szárított élesztôvel, és a többi tésztához
valóval, a robotgép segítségével megdagasztjuk (5-7 perc). Ha szeretnénk, rakhatunk bele mazsolát az utolsó 2 percben. Langyos helyen kb. 1 órát kelesztjük.
Amikor megkelt, átgyúrjuk, szétosztjuk három részre, ezekbôl úgy 45 cm hoszszú rudakat sodrunk és szépen összefonjuk. A tepsire (sütôpapír!) helyezzük,
és még fél órát hagyjuk pihenni, hogy megint megnôjön. A második kelesztés
végén bekenjük a tejes tojássárgájával és betesszük az elômelegített sütôbe
190 C, 35-40 perc.
Jó étvágyat kívánunk!
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Magyaros körömpörkölt
Hozzávalók: köröm, 2 fej vöröshagyma, 1 evôkanál pirospaprika (aki szereti,
csípôset is tehet bele), 2 db zöldpaprika, 1 db paradicsom, 3 evôkanál olaj, 1
evôkanál vegeta, kevés só.
Elkészítése: A megtisztított körmöket kuktafazékba rakjuk, majd gyengén sózott
vízben olyan puhára fôzzük, hogy a csontok kicsúszhassanak belôle. Levébôl
kivesszük, az összes csontot eltávolítjuk, és a húst félretesszük. A vöröshagymát tisztítás után apróra metéljük, az olajon üvegesre fonnyasztjuk, ezután a
tûzrôl lehúzva belekeverjük a pirospaprikát, a vegetát és a borsot. Ráöntünk
két evôkanál köröm-fôzôlevet, majd a tûzre visszatesszük. Rádobjuk a kicsontozott, darabokra vágott húst, a felszeletelt zöldpaprikát meg a paradicsomot és
annyi fôzôlével öntjük fel, amennyi majdnem ellepi.
Fedô alatt pár percig forraljuk. Sós vízben fôtt burgonya és ecetes savanyúság
illik hozzá.
Jó étvágyat kívánunk!

Padlizsánkrém
Hozzávalók: 5-6 db padlizsán, fokhagyma, só, bors, ízlés szerint tejföl és mustár
Elkészítése: A padlizsánt kicsi cikkekre feldaraboljuk, a fokhagymát belereszeljük, majd sós vízben megfôzzük. Amikor a padlizsán megfôtt, a vizet leöntjük
róla, majd kés segítségével pépesítjük. Ízlés szerint ízesíthetjük sóval, borssal,
tejföllel és mustárral. Friss kenyérre, pirítósra kenve paprikával, paradicsommal ízletes ﬁnomság.
Jó étvágyat kívánunk!
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Paradicsomleves
Hozzávalók: 2 evôkanál olaj, 1 evôkanál liszt, pirospaprika, 1 csésze víz, fél liter paradicsomlé, 1 kis fej vöröshagyma
Elkészítése: 2 evôkanál olajon világosra pirítunk 1 evôkanál lisztet, megszórjuk pirospaprikával és állandó keverés közben ráöntünk 1 csésze vizet, fél liter
paradicsomlét, majd még fél liter vizet. 1 kis fej vöröshagymát megpucolunk és
egészben beletesszük a levesbe. Sózzuk, cukrozzuk ízlés szerint.
Kifôzünk hozzá tésztát vagy rizst és azt belekeverve tálaljuk.
Jó étvágyat kívánunk!

Pásztortarhonya
Hozzávalók: 50 dkg tarhonya, 4- 5 nagy fej krumpli, 3-4 fej vöröshagyma, egy
kis szál száraz kolbász, pirospaprika, só, csipetnyi bors
Elkészítése: A hagymát megpucoljuk és apróra vágjuk. A krumplit szintén meg kell
pucolni és kockákra vágni. A kolbászt pedig tetszôleges vastagságúra fel kell szeletelni. A tarhonyát az elôre felforrósított olajban megpirítjuk, majd az apróra vágott hagymát ezen az alapon megdinszteljük. Ezt megfûszerezzük sóval, borssal,
pirospaprikával, természetesen ízlés szerint. Ha ez megvan, jöhet a krumpli és
kolbász bele, majd annyi vízzel felöntjük, hogy ellepje az egészet, de ez a mennyiség legyen kétszer annyi, mint amennyi tarhonyát használtunk. Idôközönként kavargassuk. Amikor a víz elkezd leforrni róla, szükség szerint öntsük fel újra, majd
mikor a tarhonya megpuhult, hagyjuk, hogy a felesleges víz elforrjon. Közben kavargatjuk, nehogy odakapjon az alja. Nem kell, hogy teljesen szárazra forrjon le a
víz, a krumpli és a tarhonya úgyis felszívja azt a kicsit, ami marad.
Jó étvágyat kívánunk!
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Sárgarépás túrókrém
Hozzávalók: Negyed kg sárgarépa lereszelve, negyed kg túró
Elkészítése: A sárgarépát lereszeljük, a túrót összetörjük, majd a kettôt összekeverjük. Ízlés szerint ízesítjük sóval és borssal, a tetejét friss petrezselyemmel
díszítjük. Friss kenyérrel kiváló reggeli.
Jó étvágyat kívánunk!

Tejfölös szója
Hozzávalók: 1 zacskó Luigi tészta, 2 fej közepes hagyma, olaj vagy libazsír, másfél pohár 2 dl-es tejföl, fûszerek ízlés szerint (só, bors, pirospaprika), 1 zacskó
szójakocka
Elkészítése: A tésztát forró vízben kifôzzük, fôzés elôtt a szójakockát vegetás
vízbe beáztatjuk (kb. 4 óra hosszára).
A hagymát apró kockákra felszeleteljük és zsírban (olajban) kevés sóval megpároljuk üvegesre. Utána pirospaprikával megszórjuk és kicsi vízzel forraljuk
kb. 1-2 percig. Utána beleöntjük a szóját (azzal a vízzel együtt, amiben áztattuk)
és összefôzzük. Ha jól összefôtt, levesszük a tûzrôl és belekeverjük a tejfölt,
utána visszatesszük a tûzre és összeforraljuk vele kb. 5 percig. Majd a tésztára ráöntjük az elkészült szaftot.
Jó étvágyat kívánunk!
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Tócsni alaprecept
Hozzávalók: 0,5 kg krumpli, barna liszt, 1 tojás, 2-3 gerezd fokhagyma, só, ôrölt
bors, mustár, olaj
Elkészítése: A meghámozott krumplit lereszeljük. Hozzáadunk egy felvert tojást, majd az egészet annyi barna liszttel, illetve egy evôkanál olajjal keverjük
össze, hogy tészta állagú masszát kapjunk. Sóval, ôrölt borssal és ízlés szerint
mustárral, apróra vágott fokhagymával ízesítjük. Kanállal a forró olajba teszünk
egy adagot, szétlapítjuk, majd mindkét oldalát pirosra sütjük A tócsni szeletekre tálaláskor tejfölt tehetünk.
Jó étvágyat kívánunk!

Tojáskrém
Hozzávalók: 5 db tojás, sajtkrém, só, bors
Elkészítése: Megfôzzük a tojásokat, eltávolítjuk a héját és villával egy tálban
összetördeljük a sajtkrémmel együtt. Kakukkfûvel ízesítjük. Tetejét petrezselyemmel díszítjük
Jó étvágyat kívánunk!

12

RE CE PTE K
Tökpogácsa
Hozzávalók: 1 kg tök (cukkini),1 gerezd fokhagyma, liszt, ízlés szerint só, bors
Elkészítése: A tököt lereszeljük, megborsozzuk, megsózzuk, a fokhagymát
belereszeljük, majd liszttel összekeverjük, amíg nem lesz olyan állagú, amikor
már gombócokat lehet formázni belôle.
Forró olajban kisütjük úgy, hogy a gombócokat összelapítjuk. Melegen és hidegen egyaránt tálalható.
Jó étvágyat kívánunk!

Zöldségleves
Hozzávalók: 40 dkg sárgarépa, 20 dkg fehérrépa, 20 dkg karalábé, 15 dkg zeller, 15 dkg zöldborsó, 10 dkg vöröshagyma, csontleves, zsír, liszt, petrezselyem,
feketebors, só
Elkészítése: A zöldségféléket felvágjuk 2-3 milliméter vastag hasábokra, a
hagymát és a petrezselymet pedig egészen apróra. A zöldséget, valamint a
hagyma és a petrezselyem nagyobb részét kevés zsíron megpirítjuk, félig puhára pároljuk, majd felöntjük 1,5-2 liter csontlevessel. (Csontleves híján használjunk – esetleg leveskockával feljavított vizet.) Sózzuk, borsozzuk, s lassú
tûzön fôzzük, amíg a zöldség megpuhul; az utolsó néhány percre beletesszük a
zöldborsót is. A félretett hagymával és petrezselyemmel világos rántást készítünk, és azzal besûrítjük a levest.
Jó étvágyat kívánunk!
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Háztartási praktikák
Léteznek olyan háztartási fortélyok, melyeket már dédanyáik is jól ismertek. Az
ezüst tárgyakat jól lehet fényesre tisztítani olyan vízzel, amiben sózott burgonya fôtt.
Ebben a fejezetben arról lesz szó, hogy hogyan tudjuk megkönnyíteni a háziaszszonyok életét egy két praktikával, fortéllyal.
Ablaktisztítás:
Ne kezdjük el abban az idôpontban, amikor a nap éppen odasüt, mert az üveg
napsütésben túl gyorsan szárad, így nincs idô arra, hogy nedvesen fényesre
dörzsöljük.
Bármilyen nem habzó mosószer alkalmas ablaktisztításra.
Almahéj:
A foltos alumínium edényt úgy tisztítsuk, hogy fôzzünk benne bô vízben-az
edényt lehetôleg tele töltve- minél több almahéjat.
Almahéjból kiváló almaecetet lehet készíteni. Az almahéjat beletesszük egy 5
literes üvegbe, majd 3 evôkanál cukrot hozzáadunk, lefedjük úgy, hogy kapjon
levegôt. Az üveget kitesszük a napra, 1 hétig kint hagyjuk.
Alumínium edény:
Savanyú ételeket savas kémhatásuk miatt nem szabad alumínium edényben
fôzni.
A vitamin:
Segíti a növekedést, segíti a látást.
Legnagyobb mennyiségben a tejben, tojássárgájában, májban, vesében fordul elô. Elô vitaminja, amit a szervezet megfelelô mennyiségû zsír jelenlétében
képes átalakítani, jelen van sárgarépában, sóskában, paradicsomban.

14

P RAK TI K ÁK
Áztatás:
A ruhát mindig langyos vízben áztassuk, mert a túl meleg víz beleégeti a piszkot a ruhába.
Bab:
Egy csipetnyi szódabikarbonát hozzáadásával meggyorsítjuk a bab puhulását.
Burgonya:
Nyers burgonyával tisztíthatunk olajfestékes falat, ajtót-és, ablakkeretet is.
Szép fényes lesz tôle az olajozott felület.
A megráncosodott burgonya újra friss lesz, ha néhány órán át hideg vízben
áztatjuk.
Nyers burgonya héja üvegek, evôeszközök tisztítására használható.
Ha néhány karikára vágott burgonyaszeletet teszünk az égett olajba-magába
szívja az égett ízt.
B vitamin:
Hiánya idegességhez, arcbôrgyulladáshoz, szájzug berepedéshez, vérszegénységhez vezet.
A legfôbb forrása a barna kenyér, élesztô, tojássárgája, húsok, banán, rizs,
paradicsom.
Cigarettafüst:
A vizes szivacs magába szívja a füstöt. A szivacsot napjában többször mossuk ki.
Citrom:
Több levet ad, ha felvágás elôtt kissé felmelegítjük, vagy tenyerünkkel az asztal lapján görgetjük.
Leve eltávolítja a ruhanemûbôl a foltot (pl. tinta).
A tojásfehérjét könnyebben habbá verhetjük, ha pár csepp citromlevet adunk
hozzá.
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C-vitamin:
Teljes hiánya skorbuthoz vezet. A napi szükséges mennyiség 50 mg.
Leggazdagabb C-vitaminforrás: citrom, savanyú káposzta, csipkebogyó, zöldpaprika, feketeribiszke, friss zöldségfélék.
Csalán:
A csalán gazdag vitaminokban (A, B, C) és ásványi anyagokban (vas, magnézium, nátrium, kálium). Levele vér-és vesetisztító, használják reuma, köszvény,
hajhullás ellen.
Csipkebogyó:
Magas C vitamin tartalma miatt fogyasztjuk teaként. A benne lévô nagy
mennyiségû magnéziumsó fokozza a szervezet védekezôerejét.
Darázscsípés:
Csökkenthetjük a fájdalmat néhány csepp vöröshagyma levével.
D vitamin:
Hiánya angolkórhoz vezet, és növekedési zavarokat okozz.
Természetes forrás: dió, tej, tejtermékek máj, csiperke vargánya gomba.
Ecet:
A szônyeg színét ecetes vízzel felfrissíthetjük. Fürdôkád és mosdókagyló tisztásához is használható. Tartósabb lesz a rózsa, ha vízébe néhány csepp ecetet teszünk.
Fokhagyma:
Mindig a már kihûlt rántásba tegyünk fokhagymát, mert a forró zsiradékban az
illóolaj elég és így íztelenné válik. Értágító hatása van.
Gomba:
Nem barnul meg a gomba, ha citromlével meglocsoljuk. Ne hámozzuk meg,
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mert fôleg a külsô bôrében és közvetlenül alatta képzôdnek az értékes tápanyagok. A gombaételek még a hûtôszekrényben sem tárolhatók! Az ételt az
elkészítés után azonnal meg kell enni. A nyers gombát folyóvízben mossuk, ne
áztassuk.
Görcsoldás:
Görcsoldó gyógynövények: körömvirág, sáfrányos szeklice, pemetefû, fodormentalevél, koriandermag, kakukkfû, borsikafû.
Hagyma:
Ha nagyon erôs, tartsuk felvágásig megtisztítva hideg vízben.
Erôs hagymaszagot eltávolíthatjuk a deszkáról, fakanálról, kézrôl stb. ecetes –
sós vízzel. Leve méh- és egyéb rovarcsípés enyhítésére alkalmas.
Hashajtók:
Hashajtó gyógynövények: Bengekéreg, bodzabogyó, édeskökény, lenmag,
rebarbaragyökér, tárnicsgyökér.
Hasmenés ellen:
Gyógynövények: áfonyalevél és bogyó, diólevél, köménybogyó, szederlevél,
tölgyfakéreg, vadrózsamag
Kakukkfû:
A francia konyha egyik legkedveltebb fûszere. Nehezen emészthetô ételek
fûszerezésére használjuk. Remek étvágygerjesztô, görcsoldó, köhögéscsillapító, szélhajtó. Fürdôvízbe adagolva illatos, frissítô hatású.
Kamillatea:
A kamillavirágzatból készült forrázat világszerte legismertebb házi patikaszer.
Nyugtató, görcsoldó, szélhajtó, gyomorerôsítô, emésztést serkentô. Külsôleg
szemborogatásra, toroköblítésre is alkalmas és kitûnô fogínyerôsítô hatása
ismert.
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Karﬁol:
Ha fôzôvízbe kevés tejet teszünk, elveszi a sárga színét és szép fehér lesz.
Kávé és kakaó folt:
Ha friss a folt, eltávolíthatjuk sós, meleg vízzel. Makacs foltot áztassunk egy teljes napon keresztül nyers, forratlan tejben, s csak azután mossuk ki.
Köhögéscsillapítók:
Gyógynövények: Akácvirág, ánizsmag, bodzavirág, diólevél, édesgyökér, hársfavirág, kakukkfû, majoránna, pemetefû, zsályalevél.
Körömápolás:
A puha, berepedezett köröm erôsebbé válik, ha néhány este citrommal bedörzsöljük és reggelig így hagyjuk.
Körömlakk:
Gyorsabban szárad, ha a frissen felkent körömlakkra hideg vizet engedünk. Ha
a cipôfûzô vége leszakadt mártsuk körömlakkba és hagyjuk megszáradni. Így
ismét könnyen fôzhetô lesz.
Máj:
Nem keményedik meg, ha fôzés- sütés elôtt összevágva besózzuk és egy órára
hûtôszekrénybe tesszük.
Mustármag:
Enyhe hashajtó hatású.
Fehér mustár magja kitûnôen ízesíti a savanyított uborkát.
Anyagcserezavarok esetén, epe- és májbántalmak ellen étkezés elôtt hatásos egy–egy kávéskanál mustármag lenyelése szétrágás nélkül. Alkalmazható
érelmeszesedés, magas vérnyomás, reuma, isiász ellen is. Kúraszerû alkalmazása 6-8 hétig tart.
18

P RAK TI K ÁK
Padlizsán:
Hámozásához lehetôleg ne használjunk fém, hanem csak mûanyag kést. A
padlizsán ugyanis megbarnul a fémtôl.
Paradicsom:
Héját könnyen lehúzhatjuk, ha elôbb egy–két percre forró vízbe tesszük.
Foltját a ruhanemûbôl úgy távolítjuk le, hogy nyers tejbe áztatjuk, majd bô,
meleg vízben mossuk.
A paradicsomos ételeket csak akkor sózzuk meg, ha már levettük a tûzhelyrôl.
Petrezselyem:
C- és E- vitamin tartalma magas, emellett karotint is tartalmaz, mely segíti az A
vitamin kiválasztást. A petrezselyem enyhíti a fokhagyma erôs szagát.
Gyökere vértisztító, vizelethajtó hatású. Magja riasztja a hajban megtelepedô
élôsködôket.
Zöldjébôl fôzött teával mossuk le idônként nagylevelû szobanövényeket: elpusztítja a kártevôket és a levelek ragyogó fényesek lesznek.
A petrezselyem szárításának legjobb tartósítási módszere, ha só között tartjuk,
mert így nem száradnak ki az értékes illó olajok.
Só:
Ha vörösborfoltra teszünk, könnyebben kimosható. Sós meleg víz eltünteti a
kávé és kakaófoltot. Sütés közben nem fröcsköl az olaj, ha sót is teszünk bele.
Nem reped meg a tojás héja, ha a fôzôvízbe egy csipetnyi sót teszünk bele.
A sós vízben fôtt tojás könnyebben is hámozható. Egy kávéskanál sótól nem
sûrûsödik be az étolaj.
A vasaló talpa ismét tiszta, fényes lesz, ha ﬁnom sóba mártott vattával áttöröljük, átdörzsöljük.
Az égô gyertya nem csöpög le, ha elôtte sós vízbe áztatjuk, majd megszárítjuk.
Sós vízben tartósabbak a következô vágott virágok: kardvirág, ôszirózsa, margaréta, gerbera. Nem lesz csomós a rántás, ha csipet sót teszünk bele.
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Szódabikarbóna:
Minden zöldégféle gyorsabban puhul tôle, de óvatosan adagoljuk, mert lúgos
közegben a C-vitamin gyorsan bomlik.
Enyhíti a túlsózott ételek ízét.
Tojás:
A tojás héja könnyebben lejön, ha fôzés közben csipet sót teszünk bele.
Ha összetört tojáshéjat egy hétig állott vízben tartunk, ezzel a vízzel locsolhatjuk a szobanövényeket.
Tojásfehérje:
Gyorsan kemény habbá verhetjük pár csepp ecet vagy citromlé hozzáadásával.
Vízkô:
Elôször ecetes áztatást, vagy erôs sós oldatot alkalmazzunk. Ezután öblítsünk
bôven szódás vízzel, így közömbösíti a savat.
Vörösborfolt:
A friss folt eltávolítható, ha azonnal sót szórunk rá, majd citrommal kezeljük.
Makacsabb foltokat 24 órán át meleg tejbe áztassuk.
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