Falun élni jó!
Tejjel-mézzel folyó...
A kiadvány újrahasznosított papírra készült.

Kapcsolódjon be a természetközeli
gazdálkodásba, mondja el tapasztalatait, tanuljunk egymástól,
töltsünk együtt kellemes órákat és
napokat.
Várjuk szeretettel hétköznapjainkban és ünnepi programjaink
során Dinnyésen!

Köszöntô
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Kedves Olvasó!
Régi álmunk a tájbarát gazdálkodás
és a természet értékeinek ilyetén
megôrzése. Mi magunk a gyakorlatban is tanuljuk, kísérletezzük ezeket
a módszereket, amellett, hogy ôseink
ránk hagyományozott tudását felelevenítjük, hasznosítjuk. A tudatosságon túl
egyszerûen élvezzük is! A házi gazdaság sok mindennel ellátja a családot,
jut csereberére is, és sokkal nagyobb
élmény az így készült élelem fogyasztása. Igaz, több munkába is telik, de
ez nálunk részint szórakozás, no meg
testmozgás, társasági élet is egyben.
A régi kisközösségek néhány család
szorosabb összetartását, település
szintjén több család alkalmi kisegítését
foglalta magában. Ezt a mai, felgyorsult világban szinte elképzelni sem
tudjuk, mert a munka mellett idônk
alig akad. Pedig érdemes kipróbálni,
tényleg egyszerûsíti, és nem szaporítja
a feladatainkat.

Szerzôk:
Bertáné Beviza Ági • Egyedné Molnár Kriszti
Tóth Kriszti • Siposs Viktória • Fenyvesi László
Szakmai lektor: Fenyvesi László
Fotók:
Fenyvesi Attila • Fenyvesi Tamás
Fiala Zsuzsanna • Kiss Lajos
Siposs Viktória
Kiadta:
Madárdal Alapítvány, 8092 Pátka, Szûzvár 1.
www.madar-dal.hu
Az alapítvány számlaszáma: 12023008-00132657-00100009
2010. október

Alapítványunk nem csak a Dinnyési táj
természeti értékeinek megôrzésére
jött létre. A természetes életmód
felelevenítése az egyik legfontosabb
küldetésünk. Bízunk benne, hogy
Önök, Kedves Olvasók, is találnak hasznos ötleteket, ismerôs élményeket!
Munkánkba, tevékenységünkbe örömmel vesszük, ha bekapcsolódik. Minket
itthon megtalál, hiszen valljuk, hogy a
hétköznapokban kell boldognak lenni,
ne csak az ünnepek és a nyaralás adjon értelmet és ritmust életünknek.
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Az élet kenyere

Otthon sült kenyér. Összegyúrjuk, éjszaka langyos helyen kel, reggel kisütjük. Nagyon finom, akkor is,
ha nem kelünk hajnalban…

Kenyér – ahogy én
csinálom
20 dkg kovászhoz 20 dkg lisztet keverek annyi langyos vízzel, hogy lágy
tésztát kapjak, amolyan galuska-tészta
állagút. Hagyom állni 8-10 órát (egy
éjjel) letakarva, langyos helyen.
Ezután hozzádolgozok 40 dkg lisztet,
majd egy kis edénybe kiveszek belôle
20 dekát. Ez lesz a kovászom alapja a
következô sütésig. Hûtôben tartva 3-4
hétig felhasználható.
A maradék tésztához hozzágyúrok még
60 dkg lisztet, amibe belekevertem az
ízlés szerinti mennyiségü sót. Ez minálunk kb. 7 kávéskanálnyi. Langyos víz
segítségével összedolgozom a tésztát
é l e t m ó d

(7-8 dl víz kell nagyjából, apránként
adom csak hozzá.)
2 órán át meleg helyen letakarva
kelesztem. Ezután átgyúrom, cipókat
formázok belôle, és meleg helyen még
1/2 órát pihentetem. A meleg hely lehet a kicsit elômelegített sütô, ilyenkor
rögtön a sütôpapírral letakart tepsibe
teszem a cipókat. Esetleg mély tálakban kelesztem formára. A tálba konyharuhát teszek, bele a cipót, letakarom,
és mehet a kályha tetejére. Fél óra
múlva sütöm. Az elsô 15 percben nagy
lángra állítom a gázt, azután közepesen
erôs lángon sütöm tovább összesen
úgy 50 percig. (Karancs gázsütôben
8-as illetve 5-ös fokozaton)
Ha nem elég jó a kovászom, vagy
biztosra akarok menni, akkor a kovász
m a g a z i n

Az élet kenyere

Ez a pogácsa napokig puha. Gyorsrecept: 50 dkg liszt, 25 dkg vaj, 2 evôkanál só, 2 dkg élesztô felfuttatva, tejjel vagy tejföllel összegyúrva. Nyújtjuk, szaggatjuk, sütjük, megesszük.

elkészítésével egy idôben (20 dkg liszt
hozzáadása) készítek élesztôs kovászt
is, melyet a 60 dkg liszttel együtt adok
a tésztához. Készülhet a kenyér csak
fehér lisztbôl is, de bátran kísérletezhetünk fehér és barna lisztek keverékével.
Jó étvágyat hozzá!

Kovász – ahogy én
csinálom
10 dkg lisztet, mely ta rtalmaz korpát
is (teljes kiôrlésû vagy graham liszt)
összekeverek 1 dl langyos vízzel. A
kissé folyós állagú masszát lefedem
(de nem zárom le légmentesen), és
félreteszem másnapig. Kb. 20 °C-os,
huzatmentes helyen tartom. Másnap
újra hozzákeverek 10 dkg lisztet és 1
é l e t m ó d

dl langyos vizet, és ezt harmadnap is
megismétlem. Erre az estére kész a
kovász. Kicsit savanykás az illata, és
látszanak az erjedés során keletkezett
apró likacsok a masszában. Ha soknak
találom a kovász mennyiségét, harmadik nap már nem adagolok hozzá vizet
és lisztet, csak megkavargatom, és
hagyom erjedni. A kész kovászt rögtön
elhasználhatom, vagy zárt edényben,
a hûtôszekrényben 3-4 hétig (néha
tovább is) tárolhatom.
Élesztôbôl készült kovász
A szétmorzsolt élesztôt annyi liszttel és
langyos vízzel keverem össze, hogy enyhén folyós masszát kapjak. Ezt legalább
8, de legfeljebb 18 óráig kelesztem,
majd rögtön használom a kenyérdagaszm a g a z i n
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Az élet kenyere

A kalács tésztájából készíthetünk fonottat, koszorú alakút vagy csaravhatunk brióst.

táshoz. Ha 80-100 dkg lisztbôl akarok
kenyeret sütni (ebbôl a mennyiségbôl
pont megtelik a gáztûzhely sütôje a
készülô cipókkal), 1 dkg élesztôbôl készült kovász elég a kelesztéshez.

Sütés kemencében
A kemence felfûtése
A kemence fûtésére bármilyen fa
használható. Hagyományosan izzékkal
(kukoricaszár, melyrôl a jószág az összes
levelet lerágta), vagy szôlôvenyigével
tüzeltek. Ezekbôl egy átlagos kemence
felfûtéséhez 2-3 kévére volt szükség. A
kemence felfûtése kb. két óra. Ekkor meg
kell néznünk, hogy a kemence mennyire
meleg. Erre több módszer is van.

é l e t m ó d

1 – a parazsat félrekotorják a kemence szélére, a közepét vizes söprûvel
kisöprik, a kenyértésztából vékony
lángost formáznak és megsütik pár perc
alatt. Amilyen színû lesz a kenyérlángos, olyan színûvé sül majd a kenyerünk is
2 – ha végighúzzuk a szénvonót a
kemence alján és az szikrát vet, elég
meleg a kemence
3 – (nekem ez válik be leginkább) egy
marék lisztet beszórok a kemence
kitisztított közepére. Amilyen színûvé
válik a liszt, olyan lesz a kenyér is. Ha a
liszt megég, túl meleg a kemence. Ha
nem barnul meg, még tüzelni kell.
Ha megfelelô a kemence hôfoka, akkor
kikotorjuk a parazsat,és vizes söprûvel
m a g a z i n
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kitisztítjuk a kemence alját. Berakjuk
a kenyereket, bezárjuk az ajtót és a
szellôzôreteszt. Két óra múlva kiszedhetjük a finom, friss kenyereket.
Pogácsát is süthetünk így, ilyenkor elég
fél óra sütési idô is. Inkább ellenôrizzük,
az apró pogácsákat könnyebben megkapja a magas hô a sütés elején

nok a tésztából), és fél órát pihentetem
meleg helyen. Mielôtt sütôbe tenném,
a harmadik tojással megkenem a tetejüket. Közepesen erôs lángon sütöm.
Vigyázat, gyorsan sül! 35-40 perc is
elég neki, nézegetni kell. Aztán pedig
jól megenni. Egészségünkre!

Kalács
Hozzávalók:
80 dkg fehér liszt
8 dkg vaj
10 dkg cukor
3 db tojás
2 dkg élesztô
3-4 dl langyos tej
csipet só
Kevés tejben pici cukorral megfuttatom
az élesztôt. Ezalatt egy tálban összekeverem a lisztet, cukrot, csipet sót,
beleütök 2 tojást, és kimérem a vajat.
Ha megfutott az élesztô, a liszthez
öntöm, és a langyos tejjel összedolgozom a tésztát. Közben megolvasztom
a vajat, és az összeállított tésztához
adagolom. (Érdemes tényleg csak
apránként önteni a vajat, mert széteshet a tészta.) A jól kidolgozott tésztát
2 órán át pihentetem. Ezután három
kis cipóba, szedem, és a cipókból 3-3
hurkát söndörgetek, majd kalácsba
fonom ôket. Természetesen fonhatok
egy nagy kalácsot is, vagy még több
kicsit, esetleg apró briósokat csigázhatok a tésztából. Sütôpapírral fedett
széles tepsibe teszem a kalácsokat
(esetleg jénai tál kivajazott aljába és
tetejébe, de ekkor csak 2 kalácsot foé l e t m ó d

m a g a z i n
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Gyümölcs és befôzés
Termesztés vagy szedés
Ha vannak termô gyümölcsfáink, kön�nyen juthatunk egészséges, jó esetben vegyszermentes alapanyaghoz.
A „hazai” azért is olyan finom, mert
lehet olyan fajtánk, ami a piacon nem
megszerezhetô, mert rosszabbul bírja a
szállítást, tárolást, ezért a nagyüzemiben más fajtákat termesztenek.
Ha nem akarunk gyümölcsöst mûvelni,
vagy egyszerûen csak elegendô maga
a befôzés, választhatjuk a „szedd
magad”-ot. Így friss, kipróbált gyümölcsöt vihetünk haza, rugalmasan
választhatunk, mikor fôzzünk be, és
nem utolsó sorban nagyszerû élmény
maga a gyümölcsszedés is!

Bôven teremnek az ôsi magyar gyümölcsfajták,
régen több száz almafajtánk volt, sok még ma
is elérhetô.

é l e t m ó d

Ôsi magyar gyümölcsfajták
Az ôsi fajták nagy ellenálló képességük és igénytelenségük okán lehetnek
egyre keresettebbek. Az is igaz, hogy
a hihetetlen bô fajtaválaszték mindenkinek és minden célra megadja a
megfelelô fajtát: készült ecet, pálinka,
bor, aszalvány, lekvár, sütitöltelék,
befôtt és kompót. Minden háznak, gazdának megvolt a maga fajtája, amit
hiún dicsért és védelmezett. Többségében alma-, körte-, szilvafajták, de van
berkenye és cseresznye is.
Ellenálló fajták – nem kell otthon
permetezni
Otthonra válasszuk a kevésbé érzékeny (rezisztens) fajtákat. A csengôdi
meggy rezisztens a moníliával szemben, de jó tudni, hogy ez ellen a
terjedô kórral szemben virágzás idején
szinte valamennyi gyümölcsnél permetezni kell. Fontos, hogy méhkímélô
szert használjunk, hiszen a jó termést
javarészt ezeknek a csodás rovaroknak
köszönhetjük. A rovarkártevôk („kukacok”) ellen legjobban a madarak
segítségével védekezhetünk , odúk
kihelyezésével tarthatjuk ôket ami
portánkon „szolgálatunkban”, de ne
vegyük rossz néven, ha pár kukac
elkerüli a figyelmüket.
m a g a z i n
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Lekvárt, dzsemet, befôttet hôkezeléssel készítsük, csavaros fémtetôvel lezárva, így nem kell hozzá tartósítószer.

Alaprecept – tartósítószer nélkül
Befôzésnél nálam alapelv, hogy semmilyen adalékanyagot nem használok.
Tartósítást a hôkezelés ad, a színtartást
pedig a sötétben tárolással érem el, de
ha kicsit fakul a színe, nem baj, inkább
legyen tisztán gyümölcs. Az édesítéssel
csínján bánok, épp csak a savak élét
veszem el a cukorral vagy mézzel. Ez
maximum 5-10 dkg cukrot vagy mézet
jelent kilónként, vagy még annyit
sem. A cukrot igyekszem kerülni, de
mivel a mézet felforralni vétek, mert
é l e t m ó d

elveszti értékes vitamintartalmát és
gyógyhatását, inkább utólag, a lekvár
felbontásakor keverek bele ízlés szerinti
mennyiséget.
Befôzésnél az alap, hogy a megtisztított
gyümölcsöt ha kell, kisebb darabokra
vágom és lassan melegítem. Kevergetem, és ha már kiadja a levét, az elsô
forrás után, édesítem cukorral vagy
mézzel, majd az újabb forrás után üvegekbe töltöm és lezárom, majd megy a
száraz dunsztba. Így ezekrôl nem lehet
megmondani, hogy dzsem-e (ahhoz
nem elég édes), lekvár-e (ehhez túl
m a g a z i n
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Gyümölcs és befôzés
nét is jobban megtartja a gyümölcs így.
Ivólének, joghurtba legjobb kevés vízzel
kompótot fôzni, majd turmixolás után
üvegekbe tölteni. Ilyenkor az édesítéssel bánhatunk bátrabban, de még jobb
utólag, mézzel keverni.

Gyümölcsök vegyítése

Az üstben fôzött szilvalekvár egy falusi közös
befôzônapon készült. Az egész napos kavargatás csak kalákában gyôzhetô!

Cseresznye és meggy felezve vagy
turmixolva, natúr kivitelben kellemesen
édes-savanykás.
Bogyós gyümölcsöket bárhogy és bármilyen arányban, csak arra ügyeljünk,
hogy az erôsebb ízûek el ne nyomják
pl. a málnát.
Alma és birs turmixolva.
Bodza turmixolva és leszûrve szépen
festi az almapépet, csíkosan is tehetjük
az üvegbe.

darabos) vagy befôtt-e (ahhoz meg túl
apró). Általában minden gyümölcsbôl
készítek édesebb és natúrabb változatot, darabosat és turmixoltat, így
a felhasználhatóságot is fokozom: a
turmixolt mehet a joghurtba, de ha
édes, lekváros kenyérnek is jó. A darabos natúrt általában csak úgy meges�szük, de lehet süteménybe is tenni.
A turmixolt anyagot üvegbe téve forró
vízben dunsztolom. Máshogy nem lehet kellôen felforrósítani, mert fröcsköl.
Ha befôttet szeretnék, a nyers gyümölcsöt teszem üvegbe, enyhén édes (fahéjas, szegfûszeges, stb.) lével öntöm
fel és vizes dunsztban fertôtlenítem.
Utána ez is megy a száraz dunsztba.
Ha a befôttes üveget színültig tesszük,
nem kerül a fedô alá levegô, tehát a szíé l e t m ó d

m a g a z i n
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Aszalással is tartósíthatjuk a gyümölcsöket. Megôrzik vitamintartalmukat, egészséges csemegét szolgáltatnak
télre, de még különleges gyümölcslevest is fôzhetünk belôlük.

Csatni
A csatni (chutney) indiai eredetû,
édes-csípôs, esetleg savanykás,
gyümölcsökbôl, zöldségekbôl és
fûszerekbôl komponált dolog. Nem
nevezhetnénk sem lekvárnak, sem
mártásnak, sem ételízesítônek. Próbáljuk ki például a következô receptet:
Barack-zeller csatni
Egy közepes zellert felkockázva sós vízben megfôzünk, majd tegyünk hozzá
60 dkg felkockázott sárgabarackot, pár
szál felkarikázott újhagymát és egy kis
csípôspaprikát. Öntünk rá 2 evôkanál
borecetet és 10 dkg barnacukorral
tehetjük pikánssá.
Roston sült húsok mellé kiváló!
Vadon élô ehetô gyümölcsök
Kirándulásaink során többféle gyümölcsöt gyûjthetünk, amibôl lekvárt
vagy befôttet készíthetünk, vagy más
gyümölcsökkel társítva vitamindús
kiegészítéssel tehetjük változatosabbá
é l e t m ó d

lekvárjainkat. A legkedveltebb vadon
termô lekváralap a bodza feketére
érett bogyója.
Bodza – Augusztus elsô felében szedjük, amikor lédús bogyói még nem
ráncosodnak.
Kökény – Tél elején szedjük, amikor
már megcsípte a dér, így nem savanyú.
Som – Nyár végén érik a húsos som
hosszúkás, piros bogyója. Egy nagy
magja van, amit fôzés után szitán áttörve választhatunk el legkönnyebben.
Csipke – Tél elején szedjük lekvárnak
(hecsedli), amikor már krémszerû a
gyümölcshús. A szôrös-magos részt
apró szitán áttörve választhatjuk el a
finom, ehetô résztôl.
Eper – Júniusban érik, lila változata
gazdagabb vitaminokban. Könnyen
szedhetô nagyobb mennyiség.
Erdei szamóca – Június-júliusban érik
erdei tisztásokon, útszéleken. Apró mérete miatt inkább csak különlegesség.
m a g a z i n
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A csodálatos méz

A gondos gazda egész szezonban mindig dús méhlegelôn tartja méheit. Gyakori pörgetéssel tudja
biztosítani, hogy szétválasztva, tisztán kapja az egyes mézfajtákat.

Méz a népszokásokban

Sok helyen a karácsonyi vacsora elmaradhatatlan fogása.

A méz a magyar népi hitvilágban és
népszokásban fôleg mint egészséget, boldogságot biztosító étel kapott
szerepet:
- újévkor szokás volt mézet fogyasztani,
hogy biztosítsák szerencséjüket, boldogságukat az elkövetkezendô évben
- lakodalomban mézet szoktak kóstoltatni az új párral, hogy „olyan édes
legyen az életük, mint a méz”

Méz fajták

Mézes pálinka
A mézes pálinkát elsôsorban nôknek
készítették családi ünnepek (névnap,
keresztelô, lakodalom) és búcsúk
alkalmával, valamint gyógypálinkaként
tartották számon. Influenzajárványos
idôszakban ideje elkészíteni:
Mézes pálinka Tóth Géza ízlése szerint:
Fél liter pálinkát keverjünk össze 2 dl
enyhén melegített mézzel és tegyük
egy 7dl-es üvegbe
Ami fontos:
-legalább egy hónapig érlelôdjön, de
jobb, ha hónapokig!
-ha túl sûrû a méz, akkor langyosítással
folyóssá kell tenni, mielôtt a pálinkába
rakjuk

-szobahômérsékleten tartsuk, ledugaszolva (nem kóstolgatni közben!!!)
-ha nem oldódik magától a méz, néha
le-felfordítással segítsük rajta
-fogyasztás elôtt le lehet szûrni, így kb.
fél liter kristálytiszta nedût kapunk
Variációk (amivel „megágyazhatunk:”
az üveg alján)
- csipkebogyó
- mazsola (késôbb süteménybe elhasználható)
- mindenféle aszalt gyümölcs (késôbb
süteménybe elhasználható) (gondoljunk arra, hogy a gyümölcs megduzzadjon szélesebb szájú üveget vagy
befôttesüveget érdemes használni
- egész fahéj, szegfûszeg, szegfûbors

é l e t m ó d

Jó tudni, hogy minden méz másra használható. Állaguk is befolyásolja használatukat. Valamelyik gyorsan ikrásodik,
de kenhetô, a másik olyan keménnyé
válhat, mint a törökméz. Ritka, amelyik
mindig folyékony marad. Állaga és
tartóssága a benne lévô igen sokféle

m a g a z i n
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cukornak köszönhetô. Ezek közül leggyakoribb a szôlôcukor, a gyümölcscukor és a malátacukor.
Az egyik legismertebb Hungarikum, a
sokáig folyékony akác méz a szilvás
gombóc és a mákos tészta legjobb
édesítôje.
A krémesen kenhetô repce a kicsiknek
a legjobb kenyérre kenve, de sütésre is
kitûnô. A sok savnak is ellenszere.
A napraforgó mézeskalácsba a legjobb.
A hárs a teának nem csak jó ízt ad, de
megfázás ellen magában is fogyasztandó.
A harmatméz baktériumos fertôzésre
magában, vagy kenyérre kenve ínyenceknek való.
A virágméz sokféle jó mezei, vagy
erdei virágból készül, sosem egyforma.
A különféle gyógynövények rendszerint az adott növény hatóanyagait is
tartalmazzák, de a méhek által kisebb
mennyiségben gyûjtött virágpor még
sokkal inkább.
Krémes mézes sütemény
Tészta:
15dkg cukor + 3 dkg zsír + 3 evôkanál
tej + 3 evôkanál méz + 1 egész tojás
fél gôz felett folyékony masszává
kevergetjük. E masszába 45 dkg lisztet
+ 1 csapott evôkanál szódabikarbónát
keverünk-gyúrúnk.
Fél órát pihentetjük.
4 cipót formálva, ezeket vékonyra
nyújtva egyenként tepsi hátulján
kisütjük. (Vigyázat, gyorsan sül, meg
ne égjen!)
Krém:
3 és fél dl tejben 5 dkg grízt felfôzünk,
kissé lehûtve ezt 10 dkg vajjal + 10 dkg
porcukorral kikeverjük
é l e t m ó d

A medvehagyma méze az egyik legcsodálatosabb természetes medicina.

A szalmából vagy gyékénybôl font kasba még lépet
sem kell tennünk, megépítik maguknak a méhek.

Az alábbiak szerint rakjuk össze a
süteményt:
tészta
baracklekvár
tészta
krém
tészta
baracklekvár
tészta
Pár órát álljon, hogy összepuhuljon.
Csodálatos!
m a g a z i n
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A csodálatos méz
Méz a népi
gyógyászatban
A méz gyógyító hatását régóta ismeri
az emberiség. Hippokratész idejében
mintegy 300 féle betegség kezelésére
alkalmazták. Ismerték fertôtlenítô, vérzéscsillapító, sebgyógyító hatását.
A méz 80%-át egyszerû cukrok teszik
ki (gyümölcscukor és szôlôcukor), valamint egyéb makro- és mikroelemet,
enzimeket, flavonoidokat, vitaminokat,
aromákat és gyógynövények specifikus
hatóanyagait, baktériumgátló anyagokat tartalmaz. Ez utóbbi összetevôk
hôre nagyon érzékenyek, ezért gyógyhatását elveszti, ha 45°C fölé melegítjük. (Forró teába tehát ne tegyük!)
„Nagyon fontos lenne, hogy legalább
harmadára szorítsuk vissza a cukorfogyasztást, és – még egészségesen
is – fogyasszunk napi 2-3 evôkanál
mézet, ami jól karbantartja immunMézeskalács
„ A mézeskalácsosok vagy mézesbábosok tevékenysége csak a 13. században
vált céhes iparrá Európában, elsôként
a német területeken. Magyarországon
csak a 17. században alakultak meg a
mézeskalácsosok céhei a Dunántúlon.
A mesterség szoros kapcsolatot ápolt a
kegyhelyekkel, az ezt ûzôk gyakran a
búcsújáró helyek közelében telepedtek
le. A mézesbábosok a lakóhelyüktôl
akár 80-100 km-re is elmentek áruikkal.
Portékáik szakrális üzenetet hordoztak, a decemberben tartott karácsonyi
vásárokon ôk árusították a karácsonyfára aggatható mézeskalács figurákat.
Mindig jelen voltak a templombúcsúk
é l e t m ó d

rendszerünket, kedvezôen befolyásolja
a májmûködést, segíti a méregtelenítést.” (Gillich István méhész, természetgyógyász)
Fokhagymás méz : Nagy mennyiségû
fokhagymát áztassunk ki akácmézben.
A fokhagyma immunerôsítô és vértisztító hatását a méz tovább fokozza.
Meghûléses megbetegedések és a
legyengült szervezet megerôsítésére
kiválóan alkalmas. Húsok pácolásához
is nagyszerûen felhasználható de pirítós
kenyérre kenve is fenséges! (www.
nemethmeheszet.hu)
Égési sérülések: Kend be bôségesen
mézzel a megégett bôrfelületet. Lehûti,
nyugtatja, és gyors gyógyulást eredményez sebesedés nélkül. A baktériumok
képtelenek túlélni a mézben.
Álmatlanság: Egy szûk evôkanálnyi
méz egy bögre meleg tejben elkeverve
csodákat tesz, igazi nyugtató.
Kimerültség: Az ókori görög sportolók
helyszínein, tôlük vásárolták meg a
gyertyákat, a viaszból készült szobrokat
és az ún. bábolvasót. Ez utóbbit a rózsafüzér mintájára kör alakú mézeskalács
darabokból fûzték össze, a végére apró
keresztet és szívet tettek. A kegytárgy
még a református lakosok körében is
népszerû volt.”
Mézeskalács készítése
Hozzávalók:
25 dkg méz (legjobb színt a napraforgó
méz ad), 12,5 dkg cukor,
12,5 dkg margarin, 3 dkg mézeskalács
fûszerkeverék, 1 egész tojás, 50 dkg
liszt, 1 mokkáskanál szódabikarbóna,
1-2 tojássárgája
m a g a z i n

A csodálatos méz
is mézet fogyasztottak az állóképességük javítására versenyek elôtt, és
a regenerálódásra versenyzés után.
Mézet kanalazva gyorsan felhasználható szénhidrátforráshoz jut a kimerült
szervezet.
Mélytisztító arcra: Keverj el egy rész
mézet egy rész zabliszttel, és kend
fel az arcodra. Hagyd hatni fél órát,
majd mosd le. Pattanásos, aknés bôrrel
csodát tesz.
Hajkondicionáló: Keverj el egy rész
mézet egy rész olívaolajjal, dörzsöld
be a hajba, majd csavard meleg
törölközôbe. Hagyd rajta legalább tíz
percig, és öblítsd ki. Nagyon jót tesz a
fejbôrnek is, fényes, rugalmas lesz tôle
a haj.
Torokfájás: Egy teáskanál mézet olvassz meg a szádban, majd csurgasd le
a torkodon. Enyhíti a gyulladást.
Tartósítószer: Ha cukor helyett mézet
használsz a süteményekben, tovább
Elkészítés:
A mézet, a cukrot és a margarint ös�szekeverve felolvasztjuk. Megvárjuk,
míg langyosra hûl, majd hozzákeverjük a tojást és a szódabikarbónával,
fûszerkeverékkel elvegyített lisztet.
A simára dolgozott, lágy tésztát
egy napra hûvös helyre tesszük.
Felhasználáskor jól átgyúrjuk, majd
belisztezett deszkán 4 mm vastagon
kinyújtjuk. A formákat kiszaggatjuk,
majd beolajozott sütôlemezre rakjuk és elômelegített sütôben 180
°C-on néhány perc alatt megsütjük.
A formázás történhet ütôfával is (ez
egy fából faragott forma, ami a minta
negatívja). Melegen tetejüket simára
é l e t m ó d

maradnak frissek. A recept folyadéktartalmát csökkentsd egyötödével,
hogy a méz mennyiségét kompenzáld.
Befôttek készítéséhez is használhatunk
mézet.
Migrén: Egy evôkanálnyi mézet oldj
fel fél pohár meleg vízben. Apránként
kortyolgasd el, amikor épp rád törne a
migrén, és ha szükséges, ismételd meg
20 perccel késôbb.
Köhögés elleni szirup mézbôl. Alaposan keverj össze 15 dkg mézet,
5 dkg glicerint és két citrom levét. Tedd
kisebb üvegekbe, zárd le, és használd
szükség szerint.

kevert tojássárgájával bekenjük – ettôl
lesz szép fényes.
Díszítés:
1 tojásfehérjét felverünk, abba porcukrot keverünk, míg sûrû, folyós
masszát kapunk. Mûanyag zacskóba
töltjük, mely sarkán elôzôleg lyukat
vágtunk. Ennek segítségével indulhat
az „írókázás”. A díszítés másik módja,
hogy még sütés elôtt magvakat nyomkodunk bele (napraforgó, tök, mandula
stb.). A vásárosok a mézeskalácsot piros
festékkel vonják be, és erre díszítenek.
m a g a z i n
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Gyógynövényeinkrôl

A fekete bodza virágában gyógytea, termésében lekváralapanyag.
Bogyója augusztus-szeptemberben érik.

Gyógynövényeinkrôl
Nagy- és dédszüleink idejében még az
emberek többsége a természetben, azzal összhangban élt s ezért kézenfekvô
volt számukra, hogy amikor szervezetükben zavar állott be, a test harmóniáját a környezetükben található
növényekkel, azok felhasználásával
igyekeztek rendbe hozni. Tudták, hogy
amint a növények eresztik gyökereiket
a hazai földbe, úgy gyökerezik a néplélek tudománya is a hagyományokba és
még a városban élô emberek többsége
ma is hajlamos az ôsöktôl, nagyanyáinktól örökölt népies házi gyógyszerek,
gyógymódok használatára.
Népünk lelki életének története a
gyógyszerül felhasznált növények
é l e t m ó d

tanulmányozása nélkül el sem
képzelhetô, mert a gyógyító növények alkalmazása olyan ôseredetû,
mint maga az ember. Sok, korábban
csak vadon megtalálható növény
költözött be a kiskertekbe, házak
ablakába, népdalainkba és a legkedvesebb virágok a szívünkbe is.
A népies gyógyászati eljárások és
gyógyszerek használatát eleinknek
egy magasabb hatalomba vetett
bizalma jellemezte.
Így ír errôl Ipolyi Arnold „A Magyar
Mithologia” címû könyvében: „Mindezen gyógyítási módok és szerek,
bár mennyire elaljasultak már szinte
az értelemvesztett népbabonában,
nyilván ôs vallás gyakorlati mélyebb
értelemmel jelentkeznek..., általuk
m a g a z i n
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maga az istenség ereje nyilatkozik.
Így tudja e szép költôi vonást máig
a néphit, hogy bizonyos idôben,
különösen Szt György vagy János
éjén megszólal a fû, s meg mondja
mi hasznát lehet venni, hasonlóan
szólnak a növényekkel a hôsök, a
füvek megértik beszédüket, mint Szt
Lászlóét, kinyilatkoztatják viszont
nekik csodás erejüket, mint Csaba íre,
László füve, melylyel azok fensôbb
hatalmukat gyakorolják. A vonás tehát kétségtelenül az istenséget illeti,
s azon halandót, ki hozzá emelkedik
ihletettsége által, vagy kire, mint az
istenség képviselôjére annak tehetsége leszáll.”
Egy bizonyos, a mi nagyanyáink is
még – nem is olyan régen – minden
gyógyfüvet ismertek a környékükön
és szûkebb családi körük gyógyítói
voltak. Gondos használattal sok komoly betegségnek tudták elejét venni
a füvekbôl fôzött teákkal.
Manapság, mikor régi értékrendünket
ébresztgetjük tetszhalott állapotából,
megkérdezhetjük, hogy mi a haszna a
gyógynövények gyûjtésének, ismeretének és használatának?
A gyógynövény a leggyakrabban
elôforduló bajok, betegségek kezelésének egyszerû és olcsó segédeszköze. Segítségükkel sokkal
könnyebb megelôzni a betegségeket, megôrizni az egészséget, mert
többségük a szervezet öngyógyító és
védekezôképességének támogatásával hat.
Könnyen összeállíthatóak a tavaszi méregtelenítéshez, emésztést
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Tavaszi fáradtság ellen, vértisztító, vizelethajtó:
Bükkfa, nyír levél, zamatos turbolya, lágyszárú aranyvesszô, csalán,
diólevél, medvehagyma levele –
bármilyen arányban keverni, vagy
külön-külön teát fôzni belôle.
Koratavaszi megbetegedésekre,
lázas, náthás meghûlésre: Akácvirág, bodzavirág, martilapu virág és
levél, lándzsás avagy keskenylevelû
útifû, hársfavirág – bármilyen arányban keverni, vagy külön-külön teát
fôzni belôle.
Makacsabb, nehezen felszakadó
hurutos betegség esetén: apró
bojtorján virágzó leveles szára, fehér
mályva avagy orvosi ziliz gyökér,
kakukkfû, szöszös ökörfarkkóró virág
– csökkenô arányban.
C-vitamin pótlásra csipkebogyót hideg vízbe áztatni 12 órára, leszûrni,
hidegen meginni.
Bodzabogyó: enyhe hashajtó,
bélpanaszok ellen. Lekvárnak fôzve
a legnépszerûbb, egyébként ízletes
csemege, egészséges emberre normál mennyiségben fogyasztva nincs
különösebb étrendi hatása.
m a g a z i n
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A kakukkfû illatát egybôl megérezzük, ha rálépünk vagy a legelô állat tapossa.
Megfázásos tünetek elleni gyógytea készül belôle.

serkentô, gyulladások, vagy légúti
megbetegedések kezelésére szolgáló
teakeverékek.
A gyógynövényekkel való kezelés
megkezdése elôtt tisztában kell
lennünk azonban azzal, hogy annak
lefolyása idôbe kerül, mert a szervezet megzavart összhangjának helyreállítása nem megy egyik napról a
másikra.
Ezen gyógymód másik elônye, hogy
mivel az egész szervezetet megmozgató és befolyásoló gyógyhatásokról
van szó, elengedhetetlen, hogy figyeljünk a belsônkben zajló folyamatokra
és ez az összpontosított figyelem
elôsegíti a betegségbôl való kilábalást. Figyelmet igényel az is, hogy a
é l e t m ó d

növénynek mely részét, mely nap- ill.
évszakban, mely területrôl gyûjtjük
és hogyan szárítjuk, s mely elkészítési
módot választjuk.
Gyûjtés közben, a szabadban kószálva érezhetünk rá arra a szinte ma
már csak az érintetlen természetben
fellelhetô harmóniára, amely a gyógyult, önmagával megbékélt, testileg,
lelkileg, szellemileg egészséges embernek is sajátja.
Növényeinket megismerve és – ami
ezzel egyenértékû – megszeretve
tanulhatjuk meg óvni a természetet, különösen, ha tudjuk, emberek
ezrei köszönhetik egészségüket a
virágos mezô Istenadta mosolygó
gyógykincseinek.
m a g a z i n
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A vadrózsa termése pirosan tea és vitaminital alapanyaga, a fagyok beálltával krémes állagúvá váló
gyümölcshúsa a hecsedlilekvár alapanyaga. Gazdag C-vitaminban!

Gyûjtés
Szakkönyvben nézzük meg, az adott
növénynek melyik része a drog, ill.
hogy mikor kell gyûjteni (melyik hónapban, melyik napszakban). Például
bodza, akác, ökörfarkkóró virágot száraz, teljesen napos idôben gyûjtsünk.
Szárítani szellôs, száraz helyen kell,
ahol semmiképp sem lesz penészes.
Akác- és bodzavirágot árnyékban, az
ökörfarkkórót pedig kifejezetten napon
kell szárítani.
Bodza és akác: minél kisebb zöld szárrésszel vágjuk, ne legyen tetves és ne
mossuk meg.
Poros, benzingôzös vagy permetezett terület közelében ne gyûjtsünk.
Legkíméletesebben kis ollóval vagy
éles bicskával vághatjuk le a szükséges
részt. Csak azt a részt vigyük haza,
amire valóban szükség van!
Például a kakukkfû kézzel szedve
gyökerestôl kiszakad.
é l e t m ó d

Másik fontos alapszabály, hogy sosem
szedjük le a teljes növényt vagy –csoportot!
A gyógynövények szárítása
Aszalókeret: vékony fa léc keretre szúnyoghálót feszítünk, így alulról is járja
a levegô. Ami alkalmas, pl. akácvirág,
füzérbe is lehet fellógatni. Bebarnulnia
nem szabad, ezért fontos gyorsan és
jól szárítani.
Hosszabb szárral gyûjtendô növényeket kis csokorba kötve, fellógatva
száraz, árnyékos helyre akasztjuk.
Akkor jó, amikor kézzel jól morzsolható.
Ügyeljünk, hogy a szárak is legyenek
szárazak.
Tárolás
Száraz, hûvös, sötét helyen, jól szellôzô
vászonzsákban. Teljes száradás után
használhatunk jól záródó üvegeket.
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Legelô és legeltetés
Ôseink évezredeken keresztül foglalkoztak legeltetô állattartással és sokan
foglalkoznak ma is. Igaz, kicsit modernebb ma már a legeltetés is, de a táj és
az állat közti kapcsolat, a pásztorember
és a természet összhangja ma is a régi
alapokon nyugszik.
A magyar pusztát ôshonos, ma
Hungarikumnak számító kérôdzôk legelték évezreden át. Legelésük nyomán
kialakult a puszta növényzete, benne a
számos védett növény- és állatfaj. Ez az
együttes csakis a legelô állatok jelenlétével tartható fenn. Az sem mindegy
ám, milyen állat legel: a magyar puszta
leginkább a hazai ôshonos kérôdzôk
legelését „szokta meg”: a szürke marha
nem tépi ki tövestôl a füvet és nem
rágja le tôbôl, tehát tud a növény
regenerálódni, ugyanakkor a mocsár
legeltetésére, a szikes elnádasodásának
megakadályozására is ez a leginkább
alkalmas fajta.
é l e t m ó d

Az ôsi vagy a modern fajta a jó?
Megváltoztak a fajták is. A modern
nemesítés a termelés különbözô
szempontjainak megfelelô állatfajtákat
alakított ki, de ezek egyben igényesebbek is lettek a tartásra, nehezebb és
költségesebb velük jól bánni.
Ôsi magyar fajtáink jól bírják a rideg
tartást, télre is elegendô nekik egy
„szárnyék” (észak és nyugat felôl
szélvédett rész), de nélküle is elviselik
a telet, mert testfelépítésük, szôrük és
tûrôképességük révén ez nem okoz
nehézséget. A magyar szürke marha (ezüstmarha) és a rackajuh húsa
attól olyan ízletes, hogy termesztett
takarmány nélkül élnek, a természetes legelô változatos növényvilágát
legelve. Igaz, hogy a húskihozatal
valamivel gyengébb, mint a kitenyésztett húsfajtáké, de ezek az állatok soha
nem voltak betegek, nem szedtek
gyógyszert, így a minôség a vadhúshoz
is hasonlítható.
Terelôkutyák
Puli, pumi, mudi: a három ôshonos magyar terelôkutya fajta, 2004 óta hivatalosan is Hungarikum. Az alig több, mint
tíz kilós kutyák bámulatos módszerekkel hajtják-terelik a szilaj gulyát vagy
nyájat a gazda utasítása szerint. Nagy
becsben is áll a jó terelôkutya, családtagként kezelik, de ha nem válik be,
bizony szabadulnak tôle, mert kemény
az élet a pusztán, semmirevaló vagy
rosszul dolgozó kutyát nem etetnek.
Ennek a szelekciónak köszönhetô a
mai jó vérvonalú kutyák terelôösztöne,
akik tanítás nélkül is tudják, hogy kell a
jószággal bánni.
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A Dinnyési Fertô vidékén a történelem folyamán soha nem volt ennyire
kevés a jószág, mint ma. Már faluhelyen is csak elvétve kukorékol a kakas,
a tehén- és lóistállók pedig üresen
tátonganak. Nem csak a falu, az udvar,
de a legelô is jószágért kiált.
Megéri?
Azt mondják, nem éri meg földet
mûvelni, állatot tartani, pedig ez
egészségünk kulcsa. Hogy olcsóbb a
szupermarketben? Vajon mitôl? Ha
nem csak az élelmiszer forintális értékét nézzük, hanem az így felvett táplálék meghatározta életmódot, rögtön
kiderül, olcsóbb-e, ha a gyógyszereket,
a depressziónk költségeit és a környezeti károkat is hozzászámoljuk.
Ha egy élô szervezet megkapja a
szükséges tápanyagokat, vitaminokat, nyomelemeket, csak akkor lehet
egészséges. Ez emberre, állatra,
növényre és természeti élôhelyekre is
igaz.

é l e t m ó d

Tudjuk-e, mi történik a legelôvel, ha
megszûnik a legeltetés?
A mocsárrétet, a szikes, tocsogós
legelôt leginkább a nád foglalja el, de
ez a nád, mint élôhely csak nagyon
kevés fajnak nyújt otthont.
A száraz gyepeket rendszerint a bokrok,
fák növik be, és a hegyek alján, erdôs
környezetben hamarosan erdô jön fel a
legelô helyén, ahogyan hajdan lehetett.
Mondhatnánk, ez a természet rendje...
Mégsem ez történik általában, mert
agresszíven terjeszkedô, nem honos
gyomok (aranyvesszô, selyemkóró), és
jövevény fafajok (ezüstfa, gyalogakác,
amerikai kôris) lepi el a felhagyott
legelôt.
Az élôhelyek rohamos romlását látva,
a Dinnyési Fertônél az 1990-es évektôl
racka juhokkal kezdtünk legeltetni.
Ennek az ôsi juhfajtának nagy elônye a
birkákkal szemben, hogy a nádas helyeken is jól megél, és nem sántul le a
víztôl. A több évtized alatt teljesen benádasodott szikes puszta helyrehozatalára azonban egyetlen igazán alkalmas
állatfajta létezik, az ezüstmarha, más
néven magyar szürke (fehér magyar
marha, vagy szilaj).
2004 óta legeltetünk ezzel a fajtával.
Az ezüstmarhák nyomán már ebben
az évben megtelepedett a fokozottan védett törpe vízicsibe. Ezt a ritka
madárfajt korábban meg sem figyelték
Dinnyésen.
Néhány év kellett hozzá, hogy a szikes
puszta képe újra kirajzolódjon.
A legelésnek, a taposásnak, az állatok
jelenlétének, szagának és a trágyának
egyaránt fontos szerepe van.
A legelés közvetlenül alakítja a nö-
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Legelô és legeltetés

vényzetet aszerint, hogy a legelô állat
melyik növényfajt kedveli és melyiket
kerüli. A magyar szürke a fûfélék mellett legjobban a zsenge nádat szereti,
a nád viszont nem bírja a folyamatos
legelést és taposást. A nád helyén
elsôként a tarackos tippan jelenik meg.
Ezt a selymes levelû füvet ugyancsak
kedveli a jószág. A taposást is bírja.
A tocsogós legelô kétszikû fajai közül
kiemelkedik a védett kis fészkû aszat és
a lila szônyeggel díszlô sziki ôszirózsa,
melyeknek több százezres állománya
alakult ki a legeltetés hatására. Az
ôszirózsa az egyik leginkább taposást
kedvelô növény.
A pillangós növényeket szintén kedveli
a legelô állat. Ezek egy része, különösen a here-félék jól bírják a legelést és
a taposást.
Sok növényfaj azért szaporodik el a
legelôn, mert az állat nem legeli le.
Ilyenek az aromás növények (kakukkfû,
menta, zsálya, pemetefû), a szúrósak
(iringó, iglice, bogáncsok), továbbá a
é l e t m ó d

mérgezôk (aggófû, kutyatej, ôszi kikerics). A csalán csípôsségével védekezik,
a bujdosó csalán, az ökörfarkkóró és a
lizinka szöszös, a poloskaszagú kosbor
és a ragadós habszegfû viszont büdös.
Bár a felsorolt fajok egy része gyomként van nyilvántartva, mégis döntô
többségük gyógynövény, és lepkéknek,
méheknek alapvetô élelemforrása.

A kihajtás elôtti nyírás és körmölés jó alkalom
az állatok átvizsgálására.

m a g a z i n

Legelô és legeltetés

A táj megôrzésében elengedhetetlen a legelô állat. Hazánk területének nagy részét juhok és marhák járják
évezredek óta, kialakítva a messzeföldön híres magyar pusztát, melyhez gazdag kultúra is társul.
Ôsi magyar legelô fajtáink jól bírják a rideg tartást.

A marhák jelenléte önmagában is
védelmet jelent több madárfaj számára. A bíbic rendszerint közvetlenül a
jószágok mellett neveli fiókáit, de az
igen intelligens nyári lúdnál is többször
megfigyeltük, hogy a marhák közelébe
húzódik fiókáival. A földön fészkelô
madarak legfôbb ellenségei a szôrmés
ragadozók. A marhák ezeket gyakran
elriasztják. A róka várát a borjas tehenek nem ritkán be is tapossák.
A rétekre komoly veszélyt jelent az
egyre nagyobb vaddisznóállomány.
Túrásukkal a kaszálást is akadályozzák,
de még nagyobb baj, hogy minden
elérhetô élôlényt elfogyasztanak. A
marhák jelenlétükkel és szagukkal
a vaddisznót is távol tartják. Így vált
lehetôvé a megfelelô helyeken tölgymakk vetése is.
A pusztában fészkelô, vagy táplálkozni
ide járó madarak zöme a legelô állatok
nyomán könnyen talál élelmet. Több
olyan fajt ismerünk, amelyek közvetlenül a jószághoz kötôdnek. Ilyen
é l e t m ó d

a búbos banka, a búbos pacsirta, a
sárga billegetô és több partimadár. A
ritka, fokozottan védett batla a marhák taposta tocsogókat látogatja, mert
kedvenc eledele a pióca.
A madarak olyan helyet választanak
költôhelyként, ahol biztonságban érzik
magukat, és könnyen jutnak táplálékhoz.
A pásztorkodás sok érdekes megfigyelésre nyújt lehetôséget, mert a madarak rendszerint bizalmasabbak a tájhoz,
a jószághoz tartozó emberrel.
A fecskék számára gyakran a túlélést
jelenti a nyáj, vagy a gulya, amikor
hûvös napokon csak az állatok által
felhajtott rovarokat tudják elfogni. Nem
véletlenül ôk a legkedvesebb madaraink, és a gólyák természetesen.
Ha egy képzeletbeli parlamentben
ezek a madarak is helyet kapnának, és
elmondhatnák a véleményüket, egész
biztosan azt mondanák, hogy szeretnének még hosszú, ezer évekig megmaradni a magyar néppel együtt, ehhez
pedig jószág kell.
m a g a z i n
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Kecsketej és -sajt

A kecskét kiköthetjük legelni, úgy jobban tejel. Megeszi a szúrós, tüskés bozótot is, nem csak a füvet.

Kecsketej és -sajt
A kecske a „szegény ember tehene”.
Mondták ezt azért, mert a kecske
tartása egyszerû, mégis ellátja tejjel
a családot. Régen, akinek nem tellett
tehénre, az tartott kecskét A legelôre,
a téli takarmányra nem igényes, istálló
helyett kis óllal is beéri, fiatalon, 1
évesen már ellik és termeli a tejet.
Mai népszerûségét ugyanezek miatt
nemcsak a gazdaságosság adja, hanem
a kisebb lépték, hiszen házi gazdaságban tartható akkor is, ha csak kis helye
van az embernek, és nem akarja egész
napját az állatok között tölteni. Teje
egészséges, kisgyermekek számára kié l e t m ó d

fejezetten, hisz az anyatejhez leginkább
hasonlító összetétele lehetôvé teszi,
hogy csecsemôk is kapják anyatejpótlásként.

A kecske tartása
Takarmányozás
A kecske kérôdzô állat, tehát legjobb,
ha legel. Télen a legelés helyett szálastakarmányt kap, ami fôleg réti szénából
álljon, de meghálálja a lucernaszénát is,
amibôl kisebb mennyiség is elegendô.
Zord idôben, vagy ha több tejet szeretnénk, szemes takarmányt (abrakot) is
kell kapnia.
Tavasztól ôszig a legjobb, ha tud
m a g a z i n
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hol legelni. Háznál tartva ritka, hogy
megfelelô méretû területet tudunk
biztosítani, mert könnyen kárt tehet
a kis fákban, kerti növényeinkben.
Ellenben ha mi gyomlálunk, vagy fákat
metszünk, azt is szívesen megeszi.
Nem nagy étkû állat, de azt nem árt
figyelni, hogy gömbölyû-e vagy beesett
a horpasza.
Az abrakkal óvatosan bánjunk! A
hirtelen adott túl sok kukoricától, de
fôleg a búzától el is pusztulhat. Legjobb számára a zab és az árpa. Ezen
túl mindenféle konyhai hulladékot,
zöldség pucadékot, kenyércsücsköt,
maradék levest (hús nélkül) szívesen
esznek.
Legyen az állatok elôtt nyalósó és minden nap tiszta víz.
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Elhelyezés
A kecskét otthon tarthatjuk kis karámban vagy nagyobb területen. Akármekkora is a terület, mindenképp kell
lennie egy ólnak, ahol esôtôl és széltôl
védve vannak az állatok, mert a hideget jól tûrik, de esôre érzékenyek. Az ól
lehet téglából vagy fából, akár egy régi
átalakított melléképület vagy frissen
ácsolt deszkaól. Nyárra legyen árnyék,
télre szélvédett hely, ahol napozni
tudnak.
Állategészségügy
A kecske alapvetôen ellenálló, nem
érzékeny állat. Ezzel együtt néhány
dologra oda kell figyelni. Fontos a szélvédett, száraz fekvôhely, a penészmentes takarmány, a tiszta ivóvíz.

Mire a gidák 6-8 hetesek, leválaszthatjuk ôket. Innentôl kezdve kecskénk napi 1-2-3 liter tejet ad képességtôl,
takarmánytól és a laktációs idôszaktól függôen.

é l e t m ó d
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Kecsketej és -sajt
majd kb. nyár végén kezd fokozatosan
csökkenni. Kecskéje válogatja, hogy az
ôszi-tél eleji bepároztatás mennyire
veti vissza a termelést – van, amelyik
a vemhesség elején elapaszt, de ha
a kecske nem apad el a vemhesség
negyedik hónapjáig, akkor nekünk kell
elapasztani úgy, hogy hagyunk valamennyi tejet a tôgyben, majd napi
egyszer fejünk, aztán csak kétnaponta,
majd még ritkábban.

Fajták

A fejés naponta kétszer 3-4 percet igényel.

Évente egy alkalommal (legelô állatoknál
kétszer) tanácsos féreghajtó kezelést tartani. Legjobb az ivermectin hatóanyagú
injekció, mert az itatható változatot nem
biztos, hogy elfogyasztják.

Tejtermelés, fejés,
tejkezelés
A kecske ellése után 6-8 hét múlva
választhatók le a gidák, de a gidahús
már 3-4 hetesen is fölséges eledel. Így
hamarabb jutunk bôséges tejhez is.
Egy „jobb” parlagi kecske kb. 2-3 liter
napi tejmennyiséget ad, ami a tavaszi elléstôl számítva hónapokig tart,
é l e t m ó d

A kecsketartás célja határozza meg,
milyen fajtát válasszunk. A tejelô fajták
érzékenyebbek, tartásuk több odafigyelést, minôségibb takarmányt, azaz egyben több költséget is jelent. A húshasznú fajták csak annyi tejet adnak, ami
a gidák felneveléséhez elegendô, így
a laktációs idôszak is rövidebb. A nem
kifejezetten tejelô, és fajtához sem
sorolható egyedeket szokták a „magyar
parlagi” gyûjtônévvel jelölni.
Ha házi körülmények közt a család ellátására tartunk kecskét, bôven megteszi
jobb tejtermelési képességû parlagi
kecske tartása.

Miért egészségesebb a
kecsketej?
Könnyebben emészthetô, magas az
ásványi anyag- és vitamintartalma.
Ha mi etetjük otthon, biztosak lehetünk,
hogy egészséges táplálékot alakít tejjé.
A számára adott növények gyógyhatása
a tejben is érvényesülhet, a pollenallergia leküzdésében is segít, mésztartalma
csontritkulás ellen jó.
m a g a z i n
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Mit tegyünk, ha el
akarunk utazni pár napra?
avagy: Ne legyünk az állattartás rabszolgái!

Állataink, sôt, a veteményes is napi
törôdést igényel. Hogy ne kelljen az
effajta örömökrôl lemondani, meg kell oldani máshogy, hogy ki tudjunk mozdulni
otthonról. A legjobb, ha van egy segítônk,
aki átveszi a teendôket, cserébe visszasegíthetjük hasonlóképp vagy más módon.
Ha nincs semmi ilyesmi lehetôségünk,
egy-egy napot akkor is ki lehet hagyni
megfelelô elôkészületekkel. A kecskéknél
a fejés a legfontosabb kérdés. Takarmányt és vizet tudunk nagyobb adagot
bekészíteni, de a fejést csak akkor tudjuk
pótolni, ha a gidák még otthon vannak és
nincsenek leválasztva.

Gomolya
A leszûrt tejhez hozzáadjuk a megfelelô
mennyiségû oltót, jól összekeverjük
és melegen tartjuk (pl. dunyhában) 40
percig. Ekkor hosszú kést függôlegesen
tartva 3 irányból vékonyan átszeleteljük,
és a meleg helyen tovább „altatjuk”. 15
perc múlva újra átvagdossuk és tiszta
pelenkán átszûrjük. Végül összefogjuk a
pelenkát az alvadék körül, és fellógatjuk
a batyut. Egy napra 20ºC feletti, szellôs
helyre akasztjuk, így gomolyát kapunk.
Ha van sajtprésünk, a maradék savót
kipréselhetjük, így keményebb, tovább
eltartható sajtunk lesz.

Túró
é l e t m ó d
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A tejet meleg, legalább 25ºC-os helyre
tesszük (ki a napra vagy a meleg kemence mellé), és két napig itt tartjuk.
Ezalatt lassan megalvad, aludttej lesz,
késôbb szét is válik a savó és a fehérje. Alvadás után lassan kézmelegre
melegítjük, néha megkeverjük, majd
leszûrjük. Ha magasabb hômérsékletre
melegítjük, keményebb szemcséjû
lesz a túrónk, ha alacsonyabbra, puha,
krémszerû túrót kapunk.
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Baromfi a ház körül

Ôshonos magyar baromfifajtáink a kopasznyakú, a kendermagos, a fogolyszínû és a sárga magyar tyúk.

Baromfi a ház körül
Talán baromfit tarthatunk legkönnyebben a ház körül. Már néhány tyúk is
elegendô tojással látja el a családot.
Ha engedjük szaporodni ôket, még
sült csirke is kerülhet az asztalra. Ha
van rá módunk, nem nagy többlet
további fajokat is tartani, melyek (a
víziszárnyasok kivételével) jól megférnek egy kifutóban. Ha kedvet kapunk
a baromfitartásra, a legtöbb jótanácsot
gyakorló baromfigazdáktól kaphatjuk.

Tartás: etetés, a baromfi
elhelyezése
Elhelyezés
A baromfiak minden faja beéri alacsony, kisebb ólépülettel vagy fabódéval, melyet egy lehetôleg tágas
kifutóban helyezünk el. Fontos az ól
éjszakai zárhatósága a ragadozók miatt.
A kifutó természetesen annál jobb,
é l e t m ó d

minél nagyobb, de mindenképp legyen
benne árnyék, szél-és esôvédett hely.
Etetés, itatás
A baromfit szemes takarmánnyal és
zölddel etetjük, fajtól függô arányokban. A szemes bármilyen mag lehet
keverékben (kukorica, búza, tritikálé,
árpa, napraforgó, köles, borsó, zab), de
ügyeljünk arra, hogy alapját a kukorica
adja, a többi összesen maximum 2030% arányban szerepeljen, a felsorolás
szerint csökkenô arányban.
Ez fajonként, korosztályonként és
évszakosan is változik. A növendékek
nevelésekor a kukorica mellet a fehérje, tojásrakási idôszakban az olajtartalmú szemes kerüljön elôtérbe. Télen a
magas energiatartalmú, így a kukorica
még nagyobb arányt képviselhet, és a
magas olajtartalmú napraforgó aránya
mehet fel akár 20%-ra. Az árpa és a
zab nagy rosttartalma miatt csak a
kifejlett állomány étrendjében szerem a g a z i n

Baromfi a ház körül
peljen, ott is csak maximum 5-10%-os
arányban.
Emellett mindig adjunk valami zöldet
vagy konyhai hulladékot, és legyen az
állatoknak tiszta ivóvíz. Fontos, hogy
kacsát-libát nem tanácsos együtt tartani a többi fajjal, mert összepiszkolják a
vizet, ami fertôzés forrása lehet.
Ha a baromfi mellett tarunk kecskét,
akkor egész évben biztosítva van a
zöld ellátás, télen a lehullott lucerna és
kecskebogyó formájában.
Kotlás
Ha ôshonos magyar fajtájú tyúkokat
tartunk szinte biztos, hogy lesz kotlósunk. A kacsák közül a némakacsa jó
kotlós, de a pulyka is biztosan megül.
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Kotlásra bírni úgy lehet, ha kiteszünk a
fészekbe legalább 10 tojást, ez kiváltja
az ingert. Ezek lehetnek kicsi vagy régi
tojások. Ha már stabilan ül a kotlós,
vagyis legalább 2 napja, akkor alátehetjük a kiköltendô tojásokat, az állat
méretétôl függô számút, de mindig
csak annyit, amennyi biztosan elfér
alatta. A kotlás során a kotlós naponta
egyszer 15-20 percre elhagyja a fészket, eszik, iszik és ürít. Felfújt tollazatáról bárki felismerheti ilyenkor! A kikelés
elôtt 2 nappal már csipognak a csibék
a tojásokban, majd kikelnek. Ekkor a
kotlós már kotyog nekik, majd ha mind
kikelt és felszáradt, elindul velük.
Fontos a kotlás idejére nyugalmas,
elkül tett helyet biztosítani és éjjelre
zárni. A csibékkel elinduló kotlóst jó

A csibéket vezetgetô kotlós idilli látvány, de vigyázzunk rájuk, mert a macskák pár nap alatt elhordják az almot.

Kotlási idô:
Tyúk 21 nap
Kacsa 28 nap
Pulyka 28 nap

Gyöngytyúk 28 nap
Liba 30 nap
Némakacsa 35 nap
é l e t m ó d
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Ha a baromfi mellett tarunk kecskét, akkor egész évben biztosítva van a zöld ellátás.

elkülöníteni, mert csibéit a vérmesebb
tyúkok bánthatják. Vigyázni kell, mert a
macskák, nappali ragadozók is megtizedelhetik ôket, ezért legjobb borító alá
zárni a családot.
Ha több csibét szeretnénk nevelni, vásárolhatunk hozzájuk vagy
keltetôgéppel is keltethetünk. Ilyenkor
ügyesen becsempészhetjük a csibéket
a kotlós alá, akár több tucatot is pluszba, de csak ha egyszerre tesszük ôket
alá és csak azonos korú csibéket.
Csibenevelés
Ha kotlós alatt vannak a csibék,
egyszerûbb a dolgunk, de anélkül sem
bonyolult. A csibéket szél- és esôvédett
helyen tartsuk, kapjanak napsütést, de
legyen árnyék is. Enni darát adjunk,
ami lehet csak kukorica, majd pár hetes
koruktól belekeverhetünk 15-20%
búzát. Minden nap kapjanak fôtt tojást
vagy túrót és zöldet, enélkül visszamaé l e t m ó d

radnak a fejlôdésben. Legyen tiszta friss
ivóvizük. Legjobb, ha tudunk naponta
többször foglalkozni velük, pótolni a
darát és cserélni a vizet, mert bizony
összepiszkolják.
Állategészségügyi alapok
Az egészséges állomány alapja lehet
a jó fajtaválasztás. Könnyebb bánni a
kevésbé igényes fajtákkal, mint például
az ôshonos magyar fajtájúak. A másik
alap a megfelelô tartási körülmények, a
táplálás. De akármennyire is a legjobbat adjuk, elengedhetetlen az egészségügyi elôvigyázatosság, pl. a külsô
élôsködôk.
Az egyik a külsô élôsködôk. Ellenük
folyamatosan biztosíthatunk száraz
fahamut vagy homokot. A madarak
porfürdôzéssel tudnak megszabadulni
az apró élôsdiektôl. Az ólakat, éjszakázó helyeket legalább évente egyszer
fertôtlenítsük megfelelô szerrel.
m a g a z i n

Reméljük, találkozunk!
Szeretettel adjuk át tapasztalatainkat.
Keressen minket, szívesen ülünk le egy
beszélgetésre vagy megyünk egy közös
kirándulásra, gazdaságlátogatásra!

