Sokoldalú növények - játékos ismertető: MÁKFÉLÉK
A mák szüretelése
Miután lehullottak a szirmok a magok
elszáradnak a gubón belül.
Ha ilyenkor egy mákföldön járunk, már a
legenyhébb szellő hatására is különleges
zörgő hangot hallunk magunk körül.
Mintha csak fel akarná hívni magára a
figyelmet az érett mák, hogy
leszedésre vár.
A magokat óvatosan rázzuk ki a
száraz toktermésből.

A mák, amit megeszünk a süteményekben
és a mákostésztán, valójában a kerti mák magja.
Érdekes, hogy míg Közép-Kelet Európában és például
Ausztriában elterjedt a konyhai használata, NyugatEurópában és az Egyesült Államokban csak kis
kiszerelésben kapható és sokkal különlegesebb
alapanyagnak számít, inkább ízesítésre, pékáruk
megszórására használják.
A magyar specialitások: mákos guba, mákos tészta, mákos
bejgli, mákos kifli elkészítéséhez számos receptet találunk
az interneten. Klasszikus mákos ételeinken kívül azonban
még sok más ételhez felhasználható a mák. Ráadásul
kiválóan illik a teljes kiőrlésű liszttel készült
süteményekhez.
Nagyszerű diétás harapnivaló készülhet
a felhasználásával a cukrot
eritrittel helyettesítve.

Pipacs
termesztése otthon
A pipacs nyáron virágzó, könnyen
termeszthető vadvirág.
Válasszunk egy napfényes helyet, és biztosak
lehetünk benne, hogy három-négy héten
keresztül gyönyörű virágaink lesznek. Még
locsolni is alig kell őket.
Néhány héttel a magok kiszórása előtt ássuk
fel a talajt és gazdagítsuk tápanyagokkal,
lehetőleg természetes trágyával. Jól
szellőzött és jó vízelvezetésű talajban
a virágaink is jobban érzik
magukat.

A pipacs virágát
fájdalomcsillapítóként is
használták kisebb sérülések, fogfájás
és fájó torok esetén.
A szárított pipacsvirágokból készített tea
enyhíti a torokfájást, és jó a köhögésre.
A friss pipacsszirmokat piros festék
készítéséhez, rúzsokhoz, ránctalanító
krémekhez, illetve a vörös bor színének
élénkítéséhez is felhasználták.
Az utóbbi években a mákvirág szirmaiban
lévő vegyületeknek a rákgyógyászatban
való felhasználására irányuló
kutatások is folynak.
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Receptek
Mákos mindenes

Ausztria Pipacsfaluja
Alsó-Ausztria Waldviertel nevű
Régiójában a pipacsföldek teljes
szépségükben pompáznak. Azon túl, hogy
művelik a földeket és szedik a virágokat,
tanösvényt is létrehoztak a bemutatásukra.
A pipacskertben számos pipacsfélével
találkozhatunk.
A falun túl a pipacs túraútvonalon
túrázhatunk, ha a piros pipacs jelet
követjük.

Hozzávalók:
20 dkg darált mák, 2 tk sütőpor, édesítő
pl. eritrit), 1 biocitrom leve és héja, 3 db alma,
2-3 sárgarépa, 3 tojás, késhegynyi fahéj,
kardamom, gyömbér. Kevés
dió/mogyoró/mandula
Elkészítés:
Az egész tojásokat felhabosítjuk, hozzáadjuk a
többi alapanyagot és jól elkeverjük.
Szilikon sütőformában 180 fokon 20-30 perc
alatt készre sütjük. Akár melegen is
tálalhatjuk. Vaníliaöntet vagy
fagyi is illik hozzá.

Mákcsörgő
A pipacs közeli rokona a mák,
melynek termésében, a gubóban
foglalnak helyet a magok, azaz a
mákszemek.
A kiszárított mákgubóban a magok
rázásra zörögni fognak. Szárítsunk ki
több mákgubót is, és hasonlítsuk
össze a hangjukat. Közös zenélésnél
is használhatjuk,
kísérőhangszerként.

Magyar pipacsok
Magyarországon a pipacsföldek
országszerte feltűnnek a szántóföldek
közelében, de a pipacs az elhagyott
vidékektől a rendezett kertvárosok
utcáin mindenütt megtalálható.
Bár nagyon szép virág, a termőföldeken
mégis gyomnövényként tartják számon
a mezőgazdászok.
A magyar népművészetben sok
helyen megjelenik.
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A pipacs
Észak-Európában az első
világháború csatamezein elesett
áldozatok nemzetközi
jelképe.

A szárított
pipacsszirmokkal
dekorálhatunk süteményeket,
tortákat, vagy felhasználhatjuk
kreatívan gyertya, szappan, vagy
fürdőbomba díszítéséhez.
A pipacs a művészeket is inspirálja
világszerte. Keressünk pipacsról szóló
verseket vagy pipacsot ábrázoló
festményeket, művészeti
alkotásokat. Inspirálódjunk és
alkossunk magunk is.

A harcok által feldúlt területek tökéletes
termőtalajként szolgáltak az éledő
pipacsföldeknek, amelyek a vértengert idéző
élénk piros színükkel egyszerre keltettek
együttérzést és az újrakezdés reményét.
A pipaccsal díszített kitűzők és apró
emléktárgyak már a háború vége előtt
terjedni kezdtek, árusításukkal a háború
károsultjait igyekeztek
megsegíteni.

Ha a pipacs egyes
részeit szeretnénk
használni, ollóval vagy
metszőollóval óvatosan
távolítsuk el a virágot a szárról,
majd óvatosan húzzuk le a
szirmokat
és a termőt.

Hapa Zome
A Hapa Zome, lenyomatkészítés növényekkel,
ahol a mintázatot a növény természetes
színanyaga adja.
Minél erősebb színű és magasabb víztartalmú
növényrészt használunk, annál intenzívebb színeket
fogunk kapni. Szárral és szirmokkal is dolgozhatunk.
Mindenkinél legyen egy színes virágszirom, levél vagy
szárdarab, illetve egy-egy kb. 20cm x 10cm-es
textildarab. Ehhez szétvághatunk például egy
elhasználódott lepedőt.
A textilt hajtsuk félbe, és tegyük a két réteg közé a
növénydarabot. Ütögessük, nyomkodjuk meg egy
mozsártörővel, kalapáccsal vagy valami kemény
nehéz eszközzel. Időnként nézzük meg, hogy
elkészült-e már a nyomatunk. Amikor
elkészült, az anyag mindkét
oldalán látni fogjuk a
mintázatot.

Készítsünk pipacslámpást.
A pipacsszirmokat kivághatjuk papírból,
pauszból, krepp papírból, filcből, textilből,
vagy amink csak van otthon és piros, vagy pirosra
festhető. A közepükre ragasszunk fekete anyagot. Ha
éppen virágzik a pipacs, legjobb, ha valódi
virágszirmokból csináljuk. A szirmokat préseljük le
nehéz könyvek lapjai között. Néhány hét múlva,
amikor megszáradtak, elkészíthetjük a lámpást,
vagy akár üdvözlőlapra, fadobozra, naptárra,
két plexilap közé is
ragaszthatjuk őket díszítés
gyanánt.

