Sokoldalú növények - játékos ismertető: FEKETE BODZA

Bodzaszörp
Hozzávalók:
2,5 kg kristálycukor, 2 kezeletlen citrom (bio citrom, vagy
aminek a címkéjén szerepel, hogy a héj emberi fogyasztásra alkalmas),
20 friss bodza virágtányér, 85g citromsav (boltban kapható)

A bodza főzése
A bodzavirág főzése kicsit maszatos munka,
de annál jobb móka. A bodza
egészségmegőrző hatása miatt évszázadok óta
elismert gyógynövény.
Számos felhasználása ismert. Angol nyelven a
következő oldalon olvashatunk róla:
www.woodlandtrust.org.uk
Magyar nyelven is, ha a bodza, vagy
gyógynövények kifejezésre keresünk,
rengeteg hasznos találatra
lelhetünk.

Sült bodza

Elkészítés:
Tegyük a cukrot másfél liter vízzel felöntve egy nagy főzőedénybe. Időnként
megkeverve melegítsük, amíg a cukor fel nem oldódik. Forralni még nem kell. Az
alaposan megmosott citromokat egy krumplihámozóval hámozzuk meg (a héjat
tegyük félre), majd vágjuk fel karikákra. Miután a cukor feloldódott, forraljuk fel a
szirupot, majd vegyük le a főzőlapról.
A mosogatótálcát alaposan mossuk ki és töltsük fel hideg vízzel. Tegyük bele a
bodzavirágokat és óvatosan mossuk át őket, figyelve rá, hogy ne maradjanak a
virágzatban kis bogarak, vagy bármilyen szennyeződés. Mosás után tegyük őket a
cukros vízbe a citromhéjjal, a citromkarikákkal és a citromsavval együtt és jól keverjük
meg. Fedjük le a lábost és hagyjuk a szirupot érni 24 órán keresztül.
Béleljünk ki egy szűrőt egy tiszta konyharuhával, és tegyük egy nagy lábos, vagy edény
fölé. Lassan eresszük át rajta a szirupot. A fennmaradó darabokat távolítsuk el a
szűrőből.
A leszűrt szirupot merőkanállal, vagy tölcséren keresztül töltsük kifőzött, vagy
mosogatógépben átmosott üvegekbe. Zárjuk légmentesen. Alacsony
hőfokra (kb. 90 °C) kapcsolt sütőben fél órát, vagy szárazdunsztban
néhány napot hagyjuk hűlni.

Hozzávalók:
2 nagy tojás, 100g liszt,
300ml tej, friss, tiszta bodzavirágtányérok,
porcukor, vaj, citrom
Elkészítés:
Készítsünk palacsintatésztát a tej, a tojás és a
liszt összekavarásával.
Forrósítsuk fel a vajat egy serpenyőben.
A bodzavirágokat mártsuk a palacsintatésztába
és száruknál fogva a forró vajban süssük meg
őket.
Tálaljuk azonnal, porcukorral hintve
és pár csepp citromlével
meglocsolva.

A szörp azonnal fogyasztható, vagy hűtőben felbontás
nélkül 6 hétig eltartható.
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Bodzalekvár, bodzadzsem
Hozzávalók:
500g bodzabogyó, 400g befőző cukor vagy kristálycukor,
1 evőkanálnyi citromlé

FIGYELEM!
Csak megtermett
feketebodzabokorról szedjünk
bogyót! Az alacsonyan, földről
nővő gyalogbodza vagy földibodza
erősen mérgező! Ritkábban
előforduló rokona a fürtös bodza
enyhén mérgező. Ha nem vagyunk
biztosak a dolgunkban inkább ne
szedjük le, vagy kérjünk meg
hozzáértő személyt, hogy vizsgálja
meg milyen növényről van szó!

Elkészítés:
Elsőként helyezzünk egy tányért a fagyasztóba. Ez később fog kelleni a
lekvár állagának teszteléséhez.
Szemezzük le a bogyókat egy villa segítségével és mossuk át alaposan, hogy
ne maradjon köztük szárdarab, vagy szennyeződés.
A bogyókat egy vastag talpú lábosban nyeles krumplinyomó segítségével
passzírozzuk össze annyira, hogy levet eresszenek, de azért maradjanak
darabkák is – ezt ízlés szerint változtathatjuk. Ha teljesen sima lekvárt
szeretnénk, akár botmixerrel is pépesíthetjük.
Öntsük fel a vízzel, tegyük hozzá a cukrot, a citrom levét, és időnként
megkeverve melegítsük. Figyeljünk, hogy a lekvár ne ragadjon le!
Ha a jéghideg tányérra kanalazva, majd pár percre a hűtőbe rakva
megdermed, bőrösödik, akkor elkészült. Ha nem, akkor
főzzük még tovább.
Adagoljuk a lekvárt, vagy dzsemet sterilizált
befőttesüvegekbe. Megfelelően sterilizált
üvegekben szárazdunsztban hűtve akár egy évig is
eláll. Felbontás után hűtőben
tároljuk!

Nemes Nagy Ágnes: Tavaszi felhők
Bodzavirágból, bodzavirágból
hullik a, hullik a sárga virágpor.
Fönt meg a felhők szállnak az égen,
bodzafehéren, bodzafehéren.
Szállj, szállj felhő,
pamacsos,
hullj le, te zápor,
aranyos,
hullj le, te zápor,
égi virágpor,
égen nyíló bodzavirágból.
A versnek több megzenésítése is ismert.
Keress rá az interneten!
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Alkossunk bodzából
A bodzavessző sokoldalúan
használható, hajlékony anyag.

Bodzalegendák
„A bodza szoros kapcsolatban áll a tündérvilággal és a
mágiával. Ha Szentivánéjkor bodzabokor alá ülsz, vagy
ott hajtod álomra a fejed, megláthatod a szellemeket,
amint a Szentivánéji ünnepre készülnek. Kockázatos azonban erre
vállalkozni, hiszen előfordulhat, hogy átkerülsz a túlvilágra és nem is tudsz
visszatérni.”
„A túlvilágon, vagy szellemvilágban laknak a holtak lelkei. A bodzát gyakran
kötjük a szellemléthez, vagy túlvilág kapujának őrzőjéhez.
Éppen ezért gyakran ültetik temetőkbe, illetve készítenek bodzafából fejfát a
halottaknak, valószínűleg azért, hogy megkönnyítsék a lelküknek az átmenetet
a túlvilágra.”
Incredible Edible Todmorden

Könnyen vágható, és a belsejében lévő
szárbél kikaparásával kapott üres
csövet számos célra használhatjuk.
Készíthetünk belőle bábot,
bodzasípot, vagy
bodzapipát.

Elder crafts

A bodzavessző a varázspálcák ura. Halálpálcának, vagy a Végzet pálcájának is
nevezik JK Rowling Harry Potter univerzumában. A halál ereklyéinek
egyikeként, maga a Halál alkotta, és adományozta első tulajdonosának.
Keressünk még a bodzához fűződő legendákat és
történeteket, és használjuk őket saját
történetmeséléseinkhez.

Bodzagyöngy nyaklánc
Ez egy könnyen elvégezhető, gyors sikerélményt
hozó munka, aminek eredményeként egy szép, saját
készítésű nyakláncot kapunk.
Metszőollóval, vagy vastagabb ágak esetén fűrésszel
vágjunk körülbelül ujjnyi vastagságú hosszú, egyenes
bodzaágakat.
Vágjuk, vagy kaparjuk le a külső réteget, de ha még
természetesebb megjelenést szeretnénk, rajta is
hagyhatjuk a kérget.
Ezután vágjuk az ágakat kisebb, hosszúkás gyöngy alakú
darabokra. Kaparjuk ki a puha belső részt egy
sátorcövekkel, vagy valamilyen kemény, de nem nagyon
hegyes eszközzel.
Ha a tavasz elmúltával szedjük a bodzát, a már
megvastagodott külső rétegbe mintákat is faraghatunk.
Fűzzünk a gyöngyökből nyakláncot, vagy
használjuk függő dekorációnak.

