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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

Horoskop

Motto na nadchodzĆcy tydzieĕ
Im dâuīej īyjċ, tym wiċcej nic nie rozumiem,
ale kocham īycie. Maria DĆbrowska

BARAN
21 marca - 20 kwietnia
Zima rozgoĞciáa siĊ na dobre, a
Ty nie potra¿sz dostrzec jej piĊkna, tylko ciągle tkwisz w jakimĞ
pesymistycznym ukáadzie, który
nie wyzwala pozytywnej energii. A
przecieĪ ta energia jest Ci bardzo
potrzebna, zwáaszcza teraz. Nie napĊdzaj siĊ czarnymi myĞlami, tylko
staĔ do codziennego boju. Na pewno to potra¿sz. MiáoĞü - seks jest
tylko dopeánieniem. Finanse – trochĊ brakuje.

BYK

¿gle. Finanse – jak to pod koniec
stycznia.

SKORPION
24 paĨdziernika - 21 listopada
Udaáo Ci siĊ pozytywnie „odhaczyü”
waĪną dla Ciebie sprawĊ, ale nie
spoczywaj na laurach i korzystaj z
dobrej passy. MoĪe uda Ci siĊ teĪ
wybraü do dziadków i záoĪyü im Īyczenia, oczywiĞcie jeĞli jeszcze tego
nie zrobiáeĞ. Wesprzyj teĪ bliską Ci
osobĊ, która wáaĞnie teraz tego potrzebuje. I wierz w siebie! MiáoĞü –
czy to jest przyjaĨĔ, czy to jest kochanie? Finanse – juĪ trochĊ ubyáo.
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Konkurs warzywno
– grzybowy czas podsumować!
Za oknem Ğnieg, wiĊc najwyĪszy juĪ czas, Īeby podsumowaü nasz coroczny konkurs
na najdorodniejsze warzywa i
najokazalszego grzyba. Uczestnicy naszego plebiscytu, którzy tak
licznie prezentowali swoje okazy,
zapewne od dawna oczekują na
jego rozstrzygniĊcie.
WĞród warzyw królowaáy
przede wszystkim dynie, rzodkiewki, kalarepy i cebule, zaĞ do
miana króla grzybów pretendowaáy
gáównie prawdziwki, maĞlaki i podgrzybki.
Oto wyniki naszej zabawy:
Warzywem roku zostaáa
ogromna cebula, wyhodowana w
ogródku p. Barbary Niesioáowskiej

z Mostek (waĪąca 1,18kg) jak równieĪ 4-kilogramowa kalarepa, która
urosáa w przydomowym ogródku p.
Zawadzkiej z Rogaszyc – zaprezentowaá ją 6-letni Mikoáaj.
Natomiast na grzybowego króla
2012 wybraliĞmy waĪącego 1,6kg
podgrzybka, znalezionego przez
Oliwiera i Huberta Bugajskich z
Marcinek. RównorzĊdne miejsce
zająá 2,5kg prawdziwek znaleziony
w Norwegii, a zaprezentowany na
áamach naszej gazety przez Jakuba i BáaĪeja Szoádrów.
Gratulujemy i zapraszamy po
odbiór nagród!
red.

21 kwietnia - 20 maja

STRZELEC
Choü od Nowego Roku upáynĊáo
juĪ trochĊ czasu, na razie udaje Ci
siĊ trzymaü fason. PoradziáeĞ sobie z frustracjami i powinieneĞ byü
z siebie zadowolony. Nie martw siĊ
na zapas, Īe moĪesz straciü pracĊ,
bo moĪe do tego nie dojdzie. A jeĞli
pracy nie masz, to, byü moĪe, pojawi siĊ wkrótce jakaĞ perspektywa.
MiáoĞü – we dwoje cieplej. Finanse
– pecunia non olet.

BLIħNIĉTA
21 maja - 21 czerwca
Biaáe szaleĔstwo w weekend, a do
tego dobra zabawa wieczorem –
czy nie za duĪo naraz? Nie zastanawiaj siĊ, tylko korzystaj z ferii i
piĊknej zimy. Potem jednak szybko
wróü do swoich obowiązków i, rozáadowany, wykonuj je z nadzwyczajną
starannoĞcią. MiáoĞü - fantazja jej
nie zaszkodzi. Finanse – nie rozpuĞü wszystkiego.

RAK
22 czerwca - 22 lipca
Nie wycofasz siĊ, nawet rakiem, z
sytuacji, która po prostu zaistniaáa
i to wcale nie z Twojej winy. Mimo
początkowych trudnoĞci uda Ci siĊ
rozsupáaü ten gordyjski wĊzeá i w
rezultacie wszystko powinno uáoĪyü
siĊ po Twojej myĞli. JeĞli nie záoĪyáeĞ jeszcze ĪyczeĔ swoim dziadkom, zrób to niezwáocznie. MiáoĞü
– nic na siáĊ. Finanse – czyĪby pat?

LEW
23 lipca - 23 sierpnia
Trudno za Tobą nadąĪyü. Tyle ciekawych projektów rodzi siĊ w Twojej
gáowie, ale czĊsto brakuje Ci uporu,
aby cokolwiek zrealizowaü, powinieneĞ siĊ na coĞ zdecydowaü i iĞü za
ciosem. W razie potrzeby skorzystaj
z pomocy kogoĞ bardziej doĞwiadczonego. Nie bój siĊ nowego. MiáoĞü – w zimie teĪ moĪe byü romantycznie. Finanse – wysupáaj coĞ na
prezent dla dziadków.

PANNA
24 sierpnia - 22 wrzeĞnia
StarannoĞü granicząca z pedantyzmem oraz poczucie odpowiedzialnoĞci czĊsto przysáaniają Ci radoĞü
Īycia, stajesz siĊ coraz bardziej
gorzki i nawet uroki zimy wydają
Ci siĊ szare. Pozwól sobie na lekki luzik, zrób coĞ nieracjonalnego,
czym zaskoczysz otoczenie. Daj
odpoczynek swojej gáowie. MiáoĞü
– czeka na niespodziankĊ. Finanse
– choü raz miej gest.

WAGA

22 listopada - 21 grudnia
No i dopadáo CiĊ choróbsko, ale jako
zdyscyplinowany pacjent szybko
sobie z nim poradzisz. A jeĞli jesteĞ
Strzelcem, który nie daá siĊ grypie,
to masz szczĊĞcie i staraj siĊ taki
stan utrzymaü, choü nie zawsze to
od Ciebie zaleĪy. I dla zdrowych, i
dla rekonwalescentów wskazane
zimowe spacery (dla tych drugich
krótkie) i wietrzenie mieszkaĔ. MiáoĞü – „ochy” i „achy”. Finanse – w
aptekach drogo.

KOZIOROĩEC
22 grudnia - 20 stycznia
Odpoczynek, odpoczynek, odpoczynek – tylko to postawi CiĊ do pionu. Najlepiej wyjedĨ choü na kilka
dni i oddal od siebie te wszystkie realne i wyimaginowane káopoty i troski. Masz wokóá siebie wielu Īyczliwych ludzi, nie odrzucaj ich pomocy.
Zacznij czerpaü z Īycia radoĞü, na
przekór wszystkiemu. MiáoĞü – rutyna niewskazana. Finanse – rezerwy
topnieją.

WODNIK
21 stycznia - 19 lutego
Wizyta u dziadków z okazji ich ĞwiĊta wprowadziáa CiĊ w doskonaáy
nastrój; uĞwiadomiáeĞ sobie, jakim
oni są skarbem i jak bardzo CiĊ kochają. Tak pozytywnie doáadowany
moĪesz teraz spokojniej realizowaü
plany – te krótko- i dáugoterminowe.
MiáoĞü – nie ma miáoĞci bez zazdroĞci, ale nie do przesady. Finanse –
nie przeceniaj swoich moĪliwoĞci.

RYBY
20 lutego - 20 marca
I Ryby seniorzy, i Ryby juniorzy
mogą czerpaü korzyĞci ze spotkaĔ
rodzinnych z okazji Dnia Babci i
Dziadka. Nie ma bowiem nic lepszego niĪ rodzinna harmonia i zrozumienie miĊdzypokoleniowe. JeĞli w
Twojej rodzinie to funkcjonuje – pielĊgnuj to, a jeĞli coĞ nie gra, spróbuj
to poprawiü. MiáoĞü – dziadkowie zawsze kochają swoje wnuki. Finanse
– nie bądĨ skąpiradáem.
Ciepáa w dni zimowe i kolorów w dni
biaáe czy szare
Īyczy
Wasza wróĪka

SPECJALISTYCZNY
GABINET
ALERGOLOGICZNY

23 wrzeĞnia - 23 paĨdziernika

dr
med.Ewa
EwaDuczmal
Duczmal
lek.n.med.
Specjalista alergolog i pediatra

Jako Waga masz poczucie piĊkna, nic wiĊc dziwnego, Īe zachwyca CiĊ zimowy krajobraz. MoĪe w
weekend warto wyskoczyü gdzieĞ
w góry lub chociaĪby do pobliskiego
lasu – tam dopiero bĊdzie co podziwiaü. O Dniu Babci i Dziadka pewno
pamiĊtaáeĞ, ale na wszelki wypadek
przypominam. MiáoĞü – lubi páataü

tel. 603-85-70-30
0603-85-70-30

Ostrzeszów, ul. WieluĔska 25A
poniedziaáek, czwartek,
piątek 1600-1800

Gotuj z „Czasem”
i panią Agnieszką

Krótkie porady dietetyka

Potrawy smażone
Dietetycy i lekarze od lat ostrzegają
nas przed konsekwencjami, jakie niesie
za sobą nadmiar spożywanego tłuszczu, zwłaszcza poddanego procesowi
ogrzewania. Z uporem namawiają nas
na dania duszone lub gotowane na
parze, zdrowe, łatwo strawne, ale cóż
z tego, jeżeli nawet w najmniejszym
stopniu nie zaspakajają naszych kulinarnych upodobań.
Jak więc pogodzić smak ze zdrowiem?
Szkodliwość potraw smażonych
można znacznie ograniczyć, stosując
się do kilku istotnych zasad. Na początku smażenia należy na patelnię nanieść
taką ilość tłuszczu, aby następnie nie
było konieczności jego dodawania.
Pamiętajmy również o tym, aby olej na
patelni był dobrze rozgrzany, ale nie
dymiący. Jeżeli jego temperatura będzie zbyt niska, to podczas smażenia
będzie szybko wnikał do wnętrza produktu i niepotrzebnie zwiększał jego
kaloryczność i utrudniał strawność.
Z kolei zbyt przegrzany tłuszcz
przyspiesza tworzenie niebezpiecznych dla naszego organizmu związków.
Olej powinien być gorący, ale nie dymiący, wówczas przyspiesza on wytwarzanie na zewnętrznej części produktu
rumianej skórki, która utrudnia przenikanie tłuszczu do wewnątrz i jednocześnie zapobiega szybkiej utracie wody
i soku mięsnego. Usmażony kawałek
mięsa jest wówczas bardzo soczysty i
smaczny. Odpowiednia temperatura
oleju hamuje także wytwarzanie wielu
szkodliwych substancji, a także zapobiega zbytniej utracie witamin i składników mineralnych. Pamiętajmy, aby
zabieg smażenia przebiegał zawsze jak
najkrócej. Nie bez znaczenia jest także
rodzaj używanego tłuszczu smażalniczego. W tym celu najlepiej stosować
tłuszcze, których rozkład następuje w
dość wysokiej temperaturze (smalec,
oleje). O przydatności tłuszczów i
olejów do smażenia decyduje głównie
skład kwasów tłuszczowych. Szczególnie niepożądana w tym przypadku jest
wysoka zawartość kwasów wielonienasyconych, które podczas procesu smażenia ulegają bardzo niekorzystnym
przemianom. Dlatego spośród olejów
roślinnych najbardziej przydatne w
kuchni są te, które zawierają głównie
jednonienasycony kwas oleinowy, np.
oliwa z oliwek lub olej słonecznikowy
otrzymywany z genetycznie modyfikowanych roślin, tzw. olej słonecznikowy
wysokooleinowy.
Piotr Kaźmierczak - dietetyk

ßosoę z makaronem w
sosie ęmietanowym
Czas przygotowania: ok. 30 minut, iloěý porcji: ok. 4, koszt: ok. 15 zà.
•
•
•
•
•
•
•

Skàadniki:
150g wĉdzonego àososia
½ szklanki kremówki
½ szklanki mleka
1 àyħka masàa
ěwieħo mielony pieprz
2 àyħki posiekanego ěwieħego koperku
200g makaronu wstĂħka

Przygotowanie:
Makaron ugotowaý wedàug
przepisu na opakowaniu. Odcedziý. Masào rozpuěciý na patelni..
Wlaý ěmietankĉ i mleko. Gotowaýý

do momentu lekkiego zgĉstnienia.
Dodaý pokrojonego w kawaàki àososia, wymieszaý.
Chwilkĉ pogotowaý. Do sosu dodaý
makaron. Wszystko razem dokàadnie wymieszaý. Podawaý posypane
koperkiem.
Smacznego!

