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Egészséges ételreceptek
Csúr Sándorné különleges egészséges ételei:
Zöldséges porcsin saláta
A kövér porcsin ehető gyomnövény, kellemes savanykás íze
van. Gyűjthető egész nyáron, virágzás előtt. Leveleit és ﬁatal
hajtásait gyűjtjük. Omega 3 zsírsavakban igen gazdag növény.
Magas C- és E-vitamin, valamint béta-karotin és glutation
tartalmának köszönhetően immunerősítő hatást fejt ki.
Antioxidáns tartalmánál fogva, lassítja az öregedés folyamatát.
A vér koleszterin- és cukorszintjére kifejtett hatásával védi az
artériákat.
Hozzávalók:
1 db jégsaláta, 1 db uborka, 8 db paradicsom, 5 db paprika, 1
kis fej lilahagyma, kb. 1 marék kövér porcsin levele, olíva
bogyó, mozzarella sajt, 2 ek. olívaolaj, csipetnyi cukor, 1 ek.
10%-os ecet, ízlés szerint só, bors
Elkészítése:
A zöldségeket feldaraboljuk tetszés szerint és a porcsin levelekkel (amit előzőleg a megmosott szárakról lecsipkedtünk)
összekeverjük. Rátesszük az olajat, ecetet, cukrot és sózzuk,
borsozzuk. Kb. 1-2 órára a hűtőbe tesszük, hogy az ízek
összeérjenek. Önmagában, vagy sült húsokhoz tálaljuk.
Kakaós céklás kevert süti avokádó krémmel
Hozzávalók a sütihez:
1 ½ bögre liszt, ½ bögre barna cukor (kristálycukor is jó), ½
bögre olvasztott kókuszolaj (vagy étolaj), 4 egész tojás, 10 g
sütőpor (1 cs. 12g!), 1-2 ek. cukor mentes kakaópor, 1 kisebb
nyers cékla, csipet só

F E L H Í V Á S
A Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény Család-és
Gyermekjóléti Szolgálata ez évben is megszervezi a szociálisan
hátrányos helyzetű gyermekek, egyének részére az adománygyűjtést.
Az adományokat a karácsony közeledtével szeretnénk a
rászoruló gyermekek, egyének részére átadni, ezzel is egy kicsit
szebbé tenni számukra az ünnepet.
Minden adományt, amit a nagylelkű lakosok felajánlanak szívesen fogadunk, mely lehet tartós élelmiszer, édesség, játék, stb.
Az adományaikat az alábbi címen fogadjuk:
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat
5340 Kunhegyes, Kossuth L. utca 106.
Köszönettel:
Fejér Ildikó
családsegítő

Somodi József
intézményvezető

Megjött az ősz!
Ezernyi színben pompázik az erdő.
minden fának lombját fúja a szellő.
Fáradt őszi szél ez, halk még a hangja,
esőnek felhője a nyarat siratja.
Fecskék, gólyák, darvak messze elköltöztek,
mind üresen állnak a megépített fészkek.
Hamar jön alkony az őszi délutánra,
csendet hoz az este a néptelen tájra.
Fehér Sándor
Kunhegyes, Füleki S. u. 28.

Elkészítése:
A céklát megtisztítom és lereszelem egészen kis lyukú reszelőn.
A többi hozzávalót kézi mixerrel jol elkeverem és végül a céklát
beleforgatom. Sütőpapírral bélelt tepsibe terítem és 180°C-os
sütőben kb. 30-40 percig sütöm (Tűpróbával ellenőrizzük!).
Dr. Pénzes Istvánné és a Nagy László Szakképző Iskola 9. C
osztályos Cukrász tanulói Céklás süteményt készítettek.
Céklás sütemény
Hozzávalók:
4 db tojás, 70 g + 30 g cukor (vagy nádcukor, méz,
nyírfacukor), 100 g olvasztott vaj, 100 g olvasztott (60%-os )
csokoládé, 200 g ﬁnomra reszelt cékla, 1 tk. sütőpor, 170 g
ﬁnomliszt, só, fűszerek (vanília, fahéj, szegfűszeg, kardamom),
50 g felezett-negyedelt dió
Elkészítése:
A céklát megtisztítottam és lereszeltem. A diót megtisztítottam és negyedekbe-félbe törtem. A sütőt 165 °C-ra
légkeverésre bekapcsoltam.
A tojásokat szétválasztottam. A tojások sárgáját a 70 g
cukorral habosra kevertem („fehéredésig”). A vajat megolvasztottam, majd az apróra tört csokoládét elkevertem benne.
(A vaj csak annyira volt meleg, hogy a beletördelt csokoládé
felolvadt benne.) A cukros tojáshoz adtam kicsi adagonként a
vajas csokoládét (nem volt meleg!), elkevertem, majd újabb
adag, újabb elkeverés. A tojások fehérjét gondolatnyi sóval félig
felvertem (ez azt jelenti, hogy már hab, de nem kemény), majd
hozzáadtam a 30 g cukrot és most már keményre vertem. A
lisztet a sütőporral elkevertem. Összeállítottam a süteményt. A
masszához adtam a cékla felét, a hab felét és a liszt felét és
határozott mozdulatokkal összekevertem. Hozzáadtam a cékla
másik felét, elkevertem, hozzáadtam a liszt másik felét,
elkevertem, majd óvatos mozdulatokkal a maradék habot
beleforgattam, ezután beletettem a diót is.
Hosszú sütőtálat vagy őzgerincformát (2 db) szokás szerint
kikentem vajjal, beszórtam liszttel és beletöltöttem a tésztát. 25
perc alatt sültek készre. Tűpróbával ellenőriztem.

Református Bölcsőde
Ha nem is nagy horderejű, de azért számottevő változások
történtek a református egyházközség fenntartásában lévő intézmények irányításában. A változások egyike a kisgyermeknevelés területét érinti elsősorban, hiszen a nemrég még családi
napköziként működő családi bölcsőde a Sarepta Idősek Otthona
igazgatása alól átkerült az iskola és óvoda szervezeti egységébe.
Talán stílszerűbb is így.
Intézményünk nem csupán átvette a bölcsődét, hanem – játékok, bútorok beszerzésével, a katasztrófavédelmi szempontoknak való megfelelőség javításával – ott fejlesztéseket hajtott
végre. Az intézményvezetés kifejezett célja, hogy bölcsődénk
egy jól integrált, oldott légkörben tevékenykedő, a kisgyermekes családok számára vonzó intézményegységünk legyen és
maradjon.
Az átalakult intézmény új neve: Kunhegyesi Református
Általános Iskola, Óvoda és Családi Bölcsőde Hálózat. A
bölcsőde továbbra is három csoportban fogadja a kisgyermekeket, összesen 19 főt. Örömmel tájékoztatjuk a kedves
Szülőket, hogy jelenleg még van két szabad férőhely, szeretettel
várjuk a jelentkezőket.
Nagy Tibor, igazgatóhelyettes

