
Nem szeretem a szélsőségeket. Semmilyen 
téren, így a táplálkozás terén sem. Annak elle-
nére, hogy az egészséges táplálkozást már-már 
művészi tökélyre fejlesztették a már gurunak 
nevezhető „életmód-szakemberek”, akik sze-
rint a magvak, csírák fogyasztása, meg a főzés 
helyett mit tudom én milyen hókuszpókuszos 
eljárásokkal előállított étkek fogyasztása az 
egészség és a hosszú élet garanciája, magam 
még mindig szeretem a füstölt szárazkolbászt 
vagy éppen a flekkent igazi disznóhúsból, és 
hogy is mondjam, a fekete kenyér helyett is a 
fehéret részesítem előnyben, ha egy jóízűt sze-
retnék enni. Ezek után gondolom, senki sem 
feltételezi rólam, hogy vásárláskor órákat töl-
tök azzal, hogy címkéket böngészve kutatom, 
melyik élelemben mennyi a káros vegyület, és a 
sok káros vegyület közül melyik a legkárosabb, 
bár sokszor magam is belátom, hogy az élel-
miszeripar jóvoltából rengeteg mocskot meg-
eszünk. Egészségtudatosságom viszont még-
sem hiányzik teljesen, ilyenkor nyáron például 
nem a hiper- és szupermarketekből vásárolok 
friss zöldséget és gyümölcsöt, hanem inkább 
a piacról, a parasztoktól, a termelőktől. Azt 
gondolom, ők kevesebb vegyszert használnak, 
ezáltal talán egészségesebb a portékájuk, ezért 

hajlandó vagyok néha többet is fieztni, mint 
amennyiért megvehetném az üzletekben.

Tegnap ezzel a tévhitemmel is leszámol-
ni kényszerültem. Három héttel ezelőtt a 
paicaon, állítólag termelőtől vásárolt szép, 
formás paradicsomot tett ki az erkélyre 
jóanyám, hogy érjen be alaposan. Magot fo-
gott volna belőle, hogy jövőben abból nevelt 
palántákat ültessen a melegházába. A para-
dicsomról időközben megfeledkezett, egészen 
tegnapig, mikor kezébe került, és a látott cso-
dával egyenesen hozzám rohant. A paradi-
csomon romlásnak, rothadásnak a legkisebb 
jele sem látszott, a húsában lévő magvakból 
viszont a friss csírák kígyózva igyekeztek a 
fejüket a fényre dugni. 

Ennyit a termelőktől vásárolt egészséges 
zöldségről, melyben eszerint annyi a tartó-
sítószer, hogy befőzéskor pazarlás szalicilt is 
tenni a lébe. Viszont ha egészségguru volnék, 
ajánlanám az érdeklődők figyelmébe ezt a pa-
radicsomot, amely nemcsak azért kíváló, mert 
nyers és mert zöldség, hanem azért is, mert az 
egészségre oly jótékony hatással bíró csírák is 
készen benne vannak. Én viszont megyek, és 
kenek egy zsíros kenyeret. Piroshagymát vá-
gok mellé, az anyám kertjéből. 
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Paradicsom, készen tartósítva
         villanás n Forró-Erős Gyöngyi

Az időnként megnövekvő felhőzet mellett ma 
is sok napsütésre számíthatunk, csapadék nem va-
lószínű. Gyenge hidegfront miatt fejfájás, fokozott 
görcskészség jelentkezhet, a reflexidő némelyeknél 
megnyúlik. 
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Villámrandevú-rendszert vezetett be 
egy brit állatkereskedés: a vevők 15 
állattal találkozhatnak mielőtt elkö-

teleznék magukat a számukra legjobb, vagy 
legalábbis annak tűnő mellett.

A bolt Wimbledonban van. Az emberi vil-
lámismerkedési szisztéma mintájára alakítot-
ta ki az állati változatot. A vevők mindegyik 
eleven portékával 2-2 percig időzhetnek, utá-
na „forgás”: tovább kell adniuk a jószágot a 
következő vevőnek, ők pedig kapnak egyet az 
előttük ülőtől. Az állatok mindenfélék: eg-
zotikus és hagyományos egyaránt akad a kí-
nálatban. Utóbbiak közül a nyulak, a tengeri 
malacok és a hörcsögök vezetik a toplistát.

Sebastian Latour, a Creature Company 
állatbolt tulajdonosa megnyugtatásképpen 

közölte, hogy nem kötelező mindenféle álla-
tot babusgatni. Ha valaki számára olyan kö-
vetkezik, amelytől retteg – kígyó, pók, gyík 
–, akkor kihagyhatja az adott kört – írta a 
brit Metro újság.
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