
„Egészségesnek maradni jobb, mint meggyógyulni”

Másfél év alatt közel nyolcezer alkalommal létesítet-
tek kapcsolatot a Parádfürdõi Állami Kórház Egészség-
fejlesztési Irodájának szakemberei a Pétervásárai Kistér-
ségben élõkkel. A találkozásokra túlnyomó többségében
az itt élõknek lakóhelyükön volt módjuk, hiszen a meg-
elõzõ szûrõvizsgálatokat, az egészségügyi elõadásokat, a
sport- és mozgásprogramokat az egészségfejlesztõ szak-
emberek a településekre vitték.

– Minden programunk célja az egészség megõrzése, az
egészségtudatos életmód kialakítása, a betegségek korai
stádiumban való kiszûrése, illetve a már meglévõ beteg-
ségek helyén való kezelése, az életminõség javítása. Hisz-
szük, hogy soha nem késõ elkezdeni az egészséges élet-
mód kialakítását. Célunk a teljes testi, szellemi, és szoci-
ális jólét megteremtésének segítése volt az eltelt másfél
évben és lesz a továbbiakban is – mondta Szakács Ibolya,
szakmai vezetõ azon a lakossági fórumon, melyet január
29-én rendeztek Parádfürdõn az Erzsébet Park Hotelben.

Az Egészségfejlesztési Iroda koordinálja a kistérségi
egészségfejlesztési tevékenységeket, szûrési és preven-
ciós, az egészségnevelõ, egészségmegõrzõ feladatokat.
Az eltelt másfél évben 172 fõt eredményesen sikerült
életmódváltó programba bevonni – számolt be a fóru-
mon az eredményekrõl dr. Suskó Mihály orvos igazgató. 

A pétervásárai térség falvaiban számos alkalommal
szûrõbusszal jelentek meg az iroda munkatársai, ahol

olyan speciális szûréseket is el tudtak végezni, mint a
szájüregi, és a bõrön megjelenõ elváltozások vizsgálata.
Sikeresek és a lakosság körében kedveltek a rendszeres
csoportos mozgást kínáló foglalkozások. Vannak tele-
pülések, ahol éppen az ilyen programok mentén kö-
zösségek kovácsolódtak, melyek a lelki egészség meg-
õrzésében is nagy szerepet játszanak. Jól beépültek a te-
lepülések programjába az életmódklubok, az ismeretter-
jesztõ elõadások.

Az eddigi munka összegzése, az érintett lakosság vé-
leményének, tapasztalatainak megbeszélése volt a célja
annak a lakossági fórumnak, melyen dr. Nagy István,
Parád alpolgármestere is köszöntötte a jelenlévõket. El-
mondta: a parádi önkormányzat sokat tesz a településen
élõk egészségének védelmében, elsõsorban a megelõzésre
koncentrálva, az egészséges életmódhoz szükséges
feltételek ingyenessé tételével. Az Egészségesnek marad-
ni jobb, mint meggyógyulni címû film levetítésével a
lakossági fórum résztvevõi rögzítették azokat az isme-
reteket, értékeket, melyeket az eltelt hónapok során az
iroda munkája közvetített és képviselt. 

A fórum résztvevõi közül többen megerõsítették –
köztük a recski Csengõvár Óvoda vezetõje, Fásiné Fo-
dor Katalin, hogy az Egészségfejlesztési Irodával történõ
együttmûködés, a programjaikhoz való csatlakozás se-
gítette õket az egészséges életmódra történõ nevelésben,
a szülõk megszólításában.

Fórum az egészségrõl
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RECSK
Dátum Idõpont Helyszín Foglalkozás
02.16 18.00 Egészség Központ Csoportos 

gyógytorna
02.17 18.00 Egészség Központ Nordic Walking 
02.19 16.00 Könyvtár Elõadássorozat

Szûrõvizsgálatok
jelentõsége, fon-
tossága az egész-
ségmegõrzés érde-
kében

02.23 18.00 Egészség Központ Csoportos
gyógytorna

02.24 18.00 Egészség Központ Nordic Walking

PARÁD
Dátum Idõpont Helyszín Foglalkozás
02.16 17.00 PÁK tornaterem Csoportos

gyógytorna
02.16 17.00 Közösségi Ház Csoportos 

gyógytorna
02.17 14.15 PÁK tornaterem Relax csoport
02.19 16.00 PÁK parkoló Nordic Walking
02.23 17.00 PÁK tornaterem Csoportos

gyógytorna
02.23 17.00 Közösségi Ház Csoportos

gyógytorna
02.24 14.15 PÁK tornaterem Relax csoport
02.24 16.00 Közösségi Ház Elõadássorozat

Konfliktuskezelés
formái 

02.26 16.00 PÁK parkoló Nordic Walking
03.02 17.00 PÁK tornaterem Csoportos

gyógytorna
03.02 17.00 Közösségi Ház Csoportos

gyógytorna
03.03 14.15 PÁK tornaterem Relax csoport
03.07 15.00 PÁK parkoló Nordic Walking
03.09 17.00 PÁK tornaterem Csoportos

gyógytorna
03.09 17.00 Közösségi Ház Csoportos

gyógytorna
03.10 7.30-12.30 Háziorvosi rendelõ Táplálkozási

tanácsadás
03.10 14.15 PÁK tornaterem Relax csoport
03.10 16.30 PÁK-EFI Életmód Klub

Környezetbarát és
pénztárcakímélõ
megoldások a ház-
tartásban

03.12 16.00 PÁK parkoló Nordic Walking
03.16 17.00 PÁK tornaterem Csoportos

gyógytorna
03.16 17.00 Közösségi Ház Csoportos

gyógytorna
03.17 14.15 PÁK tornaterem Relax csoport
03.19 16.00 PÁK parkoló Nordic Walking
03.23 17.00 PÁK tornaterem Csoportos 

gyógytorna
03.23 17.00 Közösségi Ház Csoportos 

gyógytorna
03.24 14.15 PÁK tornaterem Relax csoport
03.26 16.00 PÁK parkoló Nordic Walking
03.30 17.00 PÁK tornaterem Csoportos 

gyógytorna
03.30 17.00 Közösségi Ház Csoportos 

gyógytorna
03.31 14.15 PÁK tornaterem Relax csoport
03.31 16.30 Közösségi Ház Elõadássorozat

A rostdús táplál-
kozás

EFI PROGRAMOK

03.02 18.00 Egészség Központ Csoportos 
gyógytorna

03.03 18.00 Egészség Központ Nordic Walking
03.09 18.00 Egészség Központ Csoportos 

gyógytorna
03.10 18.00 Egészség Központ Nordic Walking
03.12 9.00-16.00 Háziorvosi rendelõ Táplálkozási

tanácsadás
03.12 10.00 Könyvtár Szülõklub

Mibõl tanul a gye-
rek: a szülõi visel-
kedés és szavak
hatékonysága

03.16 18.00 Egészség Központ Csoportos 
gyógytorna

03.17 18.00 Egészség Központ Nordic Walking
03.19 16.00 Mûvelõdési Ház Elõadássorozat

Átkos koleszterin
– civilizációs be-
tegségek kocká-
zatai

03.23 18.00 Egészség Központ Csoportos 
gyógytorna

03.24 18.00 Egészség Központ Nordic Walking
03.30 18.00 Egészség Központ Csoportos 

gyógytorna
03.31 18.00 Egészség Központ Nordic Walking
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BÜKKSZENTERZSÉBET
Dátum Idõpont Helyszín Foglalkozás
03.03 16.30 Mûvelõdési Ház Elõadássorozat

Szûrõvizsgálatok
jelentõsége, fon-
tossága az egész-
ségmegõrzés érde-
kében

03.11 7.30-12.30 Háziorvosi rendelõ Táplálkozási
tanácsadás

03.18 10.00-14.00 Háziorvosi rendelõ Háziorvosi
szûrõvizsgálatok

04.07 16.30 Mûvelõdési Ház Elõadássorozat
Családi konflik-
tusok kezelése, a
szendvicsgenerá-
ció kihívásai

EFI PROGRAMOK

MÁTRADERECSKE
Dátum Idõpont Helyszín Foglalkozás
02.17 17.00 MOFETTA Csoportos 

gyógytorna
02.18 18.00 Köztéri Park Nordic Walking 
02.24 17.00 MOFETTA Csoportos 

gyógytorna
02.25 18.00 Köztéri Park Nordic Walking 
03.03 17.00 MOFETTA Csoportos 

gyógytorna
03.04 18.00 Köztéri Park Nordic Walking 
03.05 9.00-16.00 MOFETTA Táplálkozási

tanácsadás
03.10 17.00 MOFETTA Csoportos 

gyógytorna
03.11 18.00 Köztéri Park Nordic Walking
03.17 17.00 MOFETTA Csoportos 

gyógytorna
03.18 18.00 Köztéri Park Nordic Walking
03.19 17.00 MOFETTA Elõadássorozat

Fogynék, ha
tudnék

03.24 17.00 MOFETTA Csoportos 
gyógytorna

03.25 18.00 Köztéri Park Nordic Walking

TOVÁBBI TÁPLÁLKOZÁSI TANÁCSADÁS
Dátum Idõpont Helyszín Foglalkozás
02.18 8.00-12.00 Mátraballa Táplálkozási

Háziorvosi rendelõ tanácsadás
03.13 10.00-13.00 Fedémes Táplálkozási

Háziorvosi rendelõ tanácsadás
03.18 8.00-12.00 Mátraballa Táplálkozási 

Háziorvosi rendelõ tanácsadás

ISTENMEZEJE
Dátum Idõpont Helyszín Foglalkozás
03.03 7.30-12.30 Háziorvosi rendelõ Táplálkozási

tanácsadás
03.11 17.00 Háziorvosi rendelõ Elõadássorozat

Az egészséges táp-
lálkozás szerepe az
egészség-
megõrzésben

04.08 16.00 Háziorvosi rendelõ Elõadássorozat
Családi konfliktu-
sok kezelése, a
szendvicsgenerá-
ció kihívásai

SZAJLA
Dátum Idõpont Helyszín Foglalkozás
02.18 17.00 Mûvelõdési Ház Csoportos 

gyógytorna
02.25 17.00 Mûvelõdési Ház Csoportos 

gyógytorna
03.04 17.00 Mûvelõdési Ház Csoportos 

gyógytorna
03.11 17.00 Mûvelõdési Ház Csoportos 

gyógytorna
03.18 17.00 Mûvelõdési Ház Csoportos 

gyógytorna
03.25 17.00 Mûvelõdési Ház Csoportos 

gyógytorna

BÜKKSZÉK
Dátum Idõpont Helyszín Foglalkozás
03.11 9.00-13.00 Háziorvosi rendelõ Háziorvosi szûrés
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EFI PROGRAMOK

PÉTERVÁSÁRA
Dátum Idõpont Helyszín Foglalkozás
02.17 17.00 Mûvelõdési Ház Csoportos 

gyógytorna
02.18 17.00 Mûvelõdési Ház Csoportos 

gyógytorna
02.24 17.00 Mûvelõdési Ház Csoportos 

gyógytorna
02.25 16.00 Mûvelõdési Ház Elõadássorozat

"Köszönöm, jól
vagyok!" - Mi
kell ahhoz, hogy
jól érezzük
magunkat a
bõrünkben 

02.25 17.00 Mûvelõdési Ház Csoportos
gyógytorna

03.03 17.00 Mûvelõdési Ház Csoportos 
gyógytorna

03.04. 17.00 Mûvelõdési Ház Csoportos 
gyógytorna

03.10. 17.00 Mûvelõdési Ház Csoportos 
gyógytorna

03.11. 17.00 Mûvelõdési Ház Csoportos 
gyógytorna

03.17 17.00 Mûvelõdési Ház Csoportos 
gyógytorna

03.18 17.00 Mûvelõdési Ház Csoportos 
gyógytorna

03.24 17.00 Mûvelõdési Ház Csoportos 
gyógytorna

03.25 16.00 Mûvelõdési Ház Elõadássorozat
Káros szenvedélyek
– Fejben dõl el!?

03.25 17.00 Mûvelõdési Ház Csoportos 
gyógytorna

Bükkszék, Bükkszenterzsébet, Fedémes, Istenmezeje, Mátraballa, Mátraderecske, Parád-Parádfürdõ, Pétervására,
Recsk, Sirok, Szajla településeken lehetõség van egyéni mentálhigiénés tanácsadásra. 

Kérjük, hívja a +06 36 544-841-es telefonszámot és kérjen idõpontot! 

SIROK
Dátum Idõpont Helyszín Foglalkozás
02.17 15.00 Coop bolt parkoló Nordic Walking
02.18 16.00 Mûvelõdési Ház Csoportos 

gyógytorna
02.24 15.00 Coop bolt parkoló Nordic Walking
02.25 16.00 Mûvelõdési Ház Csoportos 

gyógytorna
03.03 15.00 Coop bolt parkoló Nordic Walking
03.04 7.30-12.30 Háziorvosi rendelõ Táplálkozási

tanácsadás
03.04 16.00 Mûvelõdési Ház Csoportos 

gyógytorna
03.05 17.00 Mûvelõdési Ház Elõadássorozat

Úgy egyél, hogy
jól legyél. Alap-
anyagok és ételké-
szítési módok az
egészséges táplál-
kozás jegyében

03.10 14.30 Civil Ház Cukorbeteg Klub
Életmód a cukor-
betegség esetén –
Civilizációs élet-
mód és betegségek

03.10 15.00 Coop bolt parkoló Nordic Walking
03.11 16.00 Mûvelõdési Ház Csoportos 

gyógytorna
03.17 15.00 Coop bolt parkoló Nordic Walking
03.18 16.00 Mûvelõdési Ház Csoportos 

gyógytorna
03.24 15.00 Coop bolt parkoló Nordic Walking
03.25 16.00 Mûvelõdési Ház Csoportos 

gyógytorna
03.26. 9.00 Háziorvosi rendelõ Háziorvosi

szûrõvizsgálatok
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IGEN! – Csak egy kicsit pontosítani kell, mit értünk
pozitív gondolkodás alatt. 

Ha úgy gondoljuk, ez azt jelenti, hogy homokba dugjuk
a fejünket és közben napfényes gondolatokat küldünk az
Univerzum felé, várva, hogy megtörténjen a vágyott csoda,
valószínûleg csalódni fogunk. Ráadásul megterheljük ma-
gunkat az alkalmatlanság érzésével, mert azt hisszük, hogy ez
a mutatvány rajtunk kívül mindenkinek sikerül.

Akkor mi lehet a titok?
Legyünk tudatában a bennünk és körülöttünk lévõ jó

dolgoknak. Biztosan nem tökéletes a kép, de mindig van sok
olyan részlet, aminek örülhetünk, amire büszkék lehetünk.
Higgyünk magunkban! Ha változtatni szeretnénk valamin,
ne a csodára várjunk – érezzük meg, hogy van közünk az
életünk alakításához. Maradjunk a realitások talaján. Olyan
célok elérését tûzzük ki magunk elé, amit lehetõségeinkkel és
képességeinkkel arányos erõfeszítéssel elérhetünk. Abban
higgyünk, hogy képesek vagyunk ezt az erõfeszítést megten-
ni. Legyünk rugalmasak és nyitottak! Vegyük észre, hogy az
élet néha tálcán kínál olyan lehetõséget, ami talán még kö-
zelebb visz a céljaink eléréséhez, mint az általunk elõre kita-
lált megoldások. 

Segítsünk másoknak, mikor nehézséggel küzdenek. Ha
ezt jó szívvel tesszük, biztosan lesz, aki viszonozza ezt, mi-
kor nekünk van rá szükségünk. Engedjük meg magunknak a
tévedés lehetõségét. Nem a tévedéssel van a baj, hanem azzal,
ha nem tanulunk belõle, illetve nem próbáljuk meg jóváten-
ni a káros következményeket. Vegyük észre a saját teljesít-
ményünket és tanuljuk meg értékelni azt. Sok felnõttet nem
dicsértek és ismertek el gyerekkorában, ezért azt hiszi, hogy
amit tesz, vagy õ maga, nem is említésre méltó. Próbáljunk
elszakadni ettõl az örökségtõl.

Ne feledjük: az, hogy félig üres vagy félig teli pohár áll
elõttünk, az kizárólag a mi látásmódunkon múlik.

Tolnay Katalin
mentálhigiénés tanácsadó

Pozitív gondolkodás

LELKÜNK EGYENSÚLYÁÉRT EGÉSZSÉGÜNKÉRT

Az új év kezdete sokakat inspirál arra, hogy változtas-
sanak életmódjukon, nagy szilveszteri fogadalmakat tesz-
nek. Ez az idõszak erre nem alkalmas. A téli hideg, fény-
hiány miatt, ahogy a természet is alszik, testünk is alvó álla-
potban van. Kerüljük a nagy megerõltetéseket, a teljesít-
ményközpontú mozgásformákat, fogyókúrát vagy bármi
más jelentõs változást hozó tevékenységet. Vészeljük át
pianóban a tél végét. Majd a tavasz ébredésével jön el az „új
életet kezdek” ideje.

Addig is együnk melegítõ hatású ételeket, meleg levese-
ket, kölest és zabkását, gyömbérrel, tormával, hagymával
ízesítve. Használjunk melegítõ fûszereket: fahéjat, szegfû-
szeget, kardamont.  Étkezzünk az évszaknak megfelelõen,
együnk sok savanyú káposztát, céklát, fekete retket, lencse-
féléket és savanyított tejterméket (natúr kefírt és joghur-
tot). Naponta 1-2 szem almát.

A hagyományos gyógyászat szerint a hideg hatás el-
lensúlyozására és a vírusfertõzések elkerülésére kiváló reg-
gel, egy teáskanálnyi, frissen reszelt gyömbér. Az apróra re-
szelt gyömbérre cseppentsünk 2-3 csepp citromlevet, hagy-
juk 1-2 percet állni és éhgyomorra sokáig a szájban forgatva
együk meg. A gyomor- bélrendszert megtámadó vírusok el-
len is hatásos védelmet nyújt, tisztítja a tüdõt és a légutakat.
Ha érezzük, hogy kapar a torkunk vagy lappang bennünk a
betegség, a nap folyamán akár óránként is megismétel-
hetjük, és estére nyoma sem lesz a tüneteknek.

Igyunk megfelelõ mennyiségû vizet (min 2 liter!!), ez
télen is fontos, mert a nyálkahártyák kiszáradása fogé-
konnyá tesz a fertõzésekre. Ajánlott gyógyteák a fertõ-
zések megelõzésére: bodzavirág, kakukkfû, apróbojtor-
ján, hársfa, hibiscus virág, levendulavirág. Egy csészényi
teához egy teáskanálnyi mennyiséget forrázzunk le és 3-
4 percig hagyjuk ázni lefedve. Melegen, lassan kortyolva
fogyasszuk el. Mozogjunk naponta fél órát szabad levegõn,
esetleg töltsük az ebédidõ egy részét rövid sétával.

Szakács Ibolya

Elõ a tartalékokkal

Igényesen összeállított színes kiadvány is segíti a jövõben
azokat, akik elhatározzák, többet kívánnak törõdni egészsé-
gükkel, netán életmódváltáson gondolkodnak. Azok számá-
ra ad a kiadvány személyre szabott megoldásokat, támoga-
tást, akik tudják, hogy bármilyen sikerhez vezetõ út elsõ lé-
pése az egészség megõrzése kell legyen. Ötletek és termékek
helyett bevált szakmai programokat, fogyókúra helyett élet-
módváltást, átmeneti sikerek helyett tartós eredményekhez
kívánják segíteni a Parádfürdõi Állami Kórház Egészségfej-

lesztési Irodához forduló embereket.
A kiadványban az egészségkultúra javításán túl a kör-

nyezettudatos életmód és az egészség harmóniájának, kap-
csolatának közvetítése is hangsúlyt kap.

Az EFI munkatársai hiszik, hogy kellõ kitartással és
közös munkával elérhetõ, hogy Ön egészségesebb legyen,
jobban érezze magát. Ebben örömmel segítenek mindenkit,
aki bizalommal fordul hozzájuk.

T. Bokros Mária

Gondolatok, tanácsok az egészséges életmódhoz



A Parádfürdõi Állami
Kórház 2014 augusztusában
eredményesen pályázott a
TÁMOP-6.2.5-B-13/1-
2014-0001 azonosító számú
„Szervezeti hatékonyság fej-
lesztése az egészségügyi ellá-
tórendszerben – Területi
együttmûködések kialakítá-
sa” címû projekt BELLA
akkreditációs programjába.

A projekt szlogenje –
„Betegellátók akkreditációja
a biztonságos betegellátá-
sért” – kifejezi, hogy a prog-
ramba belépõ szolgáltatók
nagyobb biztonságot képe-
sek nyújtani a betegnek és az
ellátóknak egyaránt. A bete-
gek esetében a program a
kockázat mérséklését és a
nemkívánatos események
elõfordulásának csökkenését
célozza, az ellátóknak pedig
átláthatóbb, világosabban
megfogalmazott feladatokat

jelent, így számukra a napi
munkavégzés ugyancsak biz-
tonságosabbá válik.

A BELLA program elõí-
rásait standardoknak nevez-
zük. A standardok a betegel-
látási folyamat minden lénye-
ges, kockázatos lépését lefe-
dik, és elsõsorban a betegellá-
tásban érintett szervezeti egy-
ségek elvárt tevékenységeit ír-
ják le. A standardok egy má-
sik köre az egyes betegellátási
feladatok végrehajtását befo-
lyásoló irányítási funkciókat
fedik le. Ez utóbbiak az irá-
nyítási feladatokat végzõ fel-
sõ- és középvezetõk felada-
tait, elvárt tevékenységét fog-
lalják össze a szervezet mû-
ködtetésével kapcsolatosan.

Azok az intézmények,
amelyek bizonyítottan he-
lyesen alkalmazzák ezeket,
ún. akkreditációs igazolást
kapnak. Intézményünk célul

tûzte ki ilyen akkreditációs
igazolás elnyerését, és már
meg is kezdte az ehhez szük-
séges változtatások beveze-
tését.

Oktatási és képzési prog-
ramokat dolgozunk ki a ná-
lunk ellátásban részesülõk
számára, így megismertetjük
Önnel, hogyan járulhat hoz-
zá saját állapotának megõr-
zéséhez és javításához, és ho-
gyan segítheti elõ kezelése
eredményességét. Kiemelt fi-
gyelmet fordítunk arra, hogy
a betegek ellátásában részve-
võk személyének változása-
kor (mûszakátadás) a bete-
gekrõl szóló információk ne
torzuljanak, és a következõ
ellátó mindenrõl értesüljön.
Szigorú felügyelet alatt tart-
juk a fertõzéseket és az osztá-
lyok takarítása egyértelmû

szabályok szerint végzett, el-
lenõrzött tevékenység.

A BELLA program kere-
tében 2014 szeptemberétõl a
Parádfürdõi Állami Kórház
megkezdte a felkészülést az
intézményi akkreditációra,
melyre várhatóan másfél év
múlva kerül sor. 

Intézetünk vezetése és
dolgozói a minõségfejleszté-
si, betegbiztonsági rendszer
bevezetése és annak folya-
matos mûködtetése révén
kívánják elérni, hogy a kór-
ház szolgáltatásai és a beteg-
ellátás egésze eredménye-
sebb, átláthatóbb, költségha-
tékonyabb legyen és minél
jobban megfeleljen a beteg-
biztonsági, betegelégedettsé-
gi szempontoknak.

Szloboda Imréné
ápolási igazgató
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Parádfürdõi Állami Kórház
a betegellátás biztonságáért

A savanyú káposzta a tél
olcsó C-vitamin forrása. De
nem csak vitaminjai miatt ér-
demes fogyasztani, értékes
vegyületei jótékonyan hat-
nak bélrendszerünkre is, sõt,
a daganatos sejtek szaporo-
dását is gátolhatják.

A tartósítás során jóté-
kony tejsavbaktériumok ke-
letkeznek. A tejsavbaktériu-
mok elsõsorban a vastagbél-
ben fejtik ki áldásos tevé-
kenységüket. A bélflórának a

stressz, a helytelen táplálko-
zás, a hasmenéssel járó fertõ-
zések, a gyógyszerek, az anti-
biotikum-kúrák miatt felbo-
rult egyensúlyát ezek a bakté-
riumok segítik helyreállítani.

A tartósítás, savanyítás
elsõdleges elõnye a növény
C- és más, vízben oldódó vi-
taminjainak megõrzése.100 g
savanyú káposztának 20 mg
C-vitamin tartalma van.
(Felnõtt ember napi C-vita-
min szükséglete: 60-80 mg.)

A savanyú káposztát leg-
elõnyösebb nyersen fogyasz-
tani, és a levét is meginni.

Narancsos savanyúká-
poszta-saláta, köles lepény-
nyel

Hozzávalók: 20 dkg sava-
nyú káposzta, 20 dkg narancs,
20 dkg alma, méz, 10 dkg kö-
les, 20 dkg túró, 5 dkg vörös-
hagyma, 5 dkg kölesliszt, 1 to-
jás, só, kakukkfû

Elkészítés: A savanyúká-
posztát leöblítjük és kissé ösz-
szevágjuk, hozzáadjuk a vé-
kony cikkekre vágott almát és

narancsot, mézzel ízesítjük és
összekeverjük. A kölest sós
vízben megfõzzük, kihûtjük és
leszûrjük. Hozzákeverjük az
áttört tehéntúrót, a szeletekre
vágott és olajban aranysárgára
pirított vöröshagymát, tojást és
a köleslisztet, sózzuk, kakukk-
fûvel fûszerezzük és összedol-
gozzuk. A masszából kis lepé-
nyeket formázunk, forró olaj-
ban kisütjük és a salátával tá-
laljuk.

Horváth Istvánné, dietetikus

KÓRHÁZI HÍREK

AZ VAGY AMIT MEGESZEL

A savanyú káposztáról 

EFI elérhetõségek:
Tel.: 0636/544-841, E-mail: efi.info@paradfurdo.hu

Web: www.paradfurdo.hu
Kövessen minket a Facebookon


