C SO r NA- k A Pu VÁ r
A Szuperinfó környezetbarát, újrahasznosított papírból készül.

2019. november 2, XXVII/44.
ONLINE hirdetésfeladás: hirdetesinfo.hu

A tartalomból
Hírek
4. oldal
Programok
6. oldal
Apróhirdetések
8-9. oldal
Állásbörze
10-14. oldal

Adja fel hirdetését

online!

hirdetes
info.hu

2019. november 2.

2

impresszum
Szuperinfó Csorna-Kapuvár - ingyenes információs hetilap
Kiadó:
INFOREKLÁM Kft. 9300 Csorna, Arany J. u. 5. Tel.: 96/260-176
Felelős kiadó: Tárkányi Mária ügyvezető
Megjelenik: Csorna, Kapuvár, Fertőd, Fertőszentmiklós, Beled városokban és további
40 településen 24.000 példányban.
Lapzárta:
keretes hirdetések: kedd 12.00 óra, apróhirdetések: szerda 12.00 óra
Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: 9300 Csorna, Arany J. u. 5. Tel./Fax: 96/260-176

ONLINE hirdetésfeladás: hirdetesinfo.hu
e-mail:
csorna-kapuvar@szuperinfo.hu
web:
inforeklam.hu, szuperinfo.hu,
Sokszorosítás: ADC Hungary Kft.
Terjesztés: Arrabonapost Kft.

A Szuperinfó Csorna-Kapuvár lap hirdetési hetilapként fizetett hirdetéseket tartalmaz,
melyek valódiságát szerkesztőségünk nem vizsgálja, a megjelent hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk. Jogszabályokba ütköző, etikailag kifogásolható
hirdetések közlésétől szerkesztőségünk elzárkózik.
Az újságban megjelenő politikai vagy társadalmi célú hirdetések nem tükrözik a
szerkesztőség vagy a kiadó véleménnyét.
Kiadó a hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személynek okozott
jogsérelemért felelősséget nem vállal.
Hirdetésekkel kapcsolatos reklamációt a megjelenést követő 5 napon belül fogadjuk,
az általunk okozott hibáért maximum a hirdetés díjának mértékéig vállaljuk a
felelősséget.
Médiapartnerünk:
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Hírek, információk
a térségből és a világból

Országos bajnokság dobogóján a Castrum fiataljai
Az eredmény 2 arany-,
2 ezüst és 4 bronzérem.
32 klub, és 3 ország (Hu - Sk Hr) közel 200 harcosa vett
részt a 2019-es Damashi
Országos Kyoksuhin Karate
Bajnokságon, melyre 15
fővel, és kísérőivel utaztak a
Castrum
SC
Kapuvár
karatékái.
Most 5. alkalommal rendezték meg ezt a színvonalas
versenyt, melyre Szlovákiából, Horvátországból és
természetesen Magyarországról
érkeztek
a
versenyezők.
A Castrum csapata már pénteki napon útnak indult, hogy

a fiatalok kipihenten állhas- helyezés, mely ha a vetélytárs
ügyességéből alakult így,
sanak tatamira.
akkor azt maximálisan el
lehet fogadni. Viszont a
Aranyérmet szereztek:
- Serfőző Lia és Németh Virág versenyen rengeteg olyan
bírói hiba volt, ami bizony
több harcosunkat is megfoszEzüstérmesek:
- Serfőző Zalán, Fandák totta az örömtől. Ez még
akkor sem vigasztaló, ha a
Ajándék
verseny főbírája a nap végén
Győztes
küzdelmeikkel elnézést kér tőlünk ezekért.
Rengeteg idő, edzés és nem
bronzérmesek:
- Németh János, Fülöp Le- kevés pénzbe kerül, hogy
vente, Szücs Hanna, Szántó részt vegyünk az országos
versenyeken, melyen elvárÁdám
ható a rendes, gyereket
- Mindig van hova fejlődni. megillető tisztes bíráskodás.Örülök is, és közben véleményezte Sensei Panmérgelődöm is az ered- telics Péter a siklósi történményeken. Sokszor hajszál teket.
forrás: inforabakoz.hu
híjján múlt csak a fényesebb
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Mit? Hol? Mikor?
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programok a környéken

Okt. 31.-Nov. 3.
Kapuvár, JAM étterem
VI. JAM Halloween
Nov. 2. szombat 19:00 óra
Fertőd, Esterházy-kastély
Eszterháza meets jazz – Karosi
Júlia Quartet
Nov. 2. szombat 19:00 óra
Csorna, Árkád Coffee Bar
3. Szülinap és Halloween buli
Nov. 2. szombat 20:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
Krúbi: Turné nr.UNO
Nov. 2. szombat 22:00 óra
Kapuvár, Malom Söröző
Acustic 69
Nov. 6. szerda 9:00 óra
Szil, Szili Zárdamúzeum
Múzeumok Őszi Fesztiválja:
CUSTOS nyomozós játék a Zárda
titkainak nyomában
Nov. 15-16. péntek-szombat
Fertőszentmiklós, Szabadidőközpont és Könyvtár
Országos Rajzfilmünnep

Nov. 15. péntek 19:00 óra
Fertőd, Kulturális és Szolgáltató
Központ
Kovács Kati élőzenekaros
nagykoncert
Nov. 16. szombat 19:00 óra
Fertőd, Esterházy-kastély
Pátkai Rozina Trió
Nov. 16. szombat 22:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
Truesounds Music Showcase

OLVASNIVALó
Nov. 26. kedd 18:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
GreCSÓKOLlár – zenés irodalmi
est
Nov. 30. szombat 18:00 óra
Fertőd, Kulturális és Szolgáltató
Központ
Dumaszínház: Hadházi László
önálló estje, mv. Lakatos László
Nov. 30. szombat 20:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
Fish!, Fatal Error

Nov. 20. szerda 17:00 óra
Fertőd, Városi Könyvtár
Telegdi Ágnes: Madarak, évszakok, ünnepek előadás

Nov. 30. szombat 22:00 óra
Csorna, kemping
Acustic 69

Nov. 22. péntek 18:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Dumaszínház: Badár Sándor
önálló estje

Dec. 6. péntek 15:00 óra
Fertőd, Esterházy-kastély
Garabonciás Együttes
Mikulásváró koncertje

Nov. 23. szombat 10:00 óra
Szany, Művelődési Központ
Beszélj bátran konferencia

Dec. 7. szombat 19:00 óra
Fertőd, Esterházy-kastély
Vastag Csaba adventi koncertje

Nov. 23. szombat 19:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
Blahalouisiana koncert

További
programok az
inforábaköz.hu
oldalon találhatók!

a csornai Martincsevics Károly Könyvtár ajánlásával
Bödőcs Tibor – Meg se kínáltak
Az elesett magyar vidék hősei nem vesztették
el a derűt, és még szeretni is képesek. Milyen jó
is egy utolsó utáni kocsonyát találni az ablaktáblák között, mikor már azt hittük, elfogyott!
Milyen jó is az első nagyfröccs nyáron, miután
egész nap nem engedett inni a főnök.
Bödőcs Tibor első regénye a magyar vidék iránt
érzett rajongás, aggódás és szeretet műve. Amennyire
nyomorult, annyira mulatságos.
Francesco Totti, Paolo Condò: A kapitány
Totti önéletrajzi könyvéből könnyed hangnem
és profizmus sugárzik. Elénk tárul gyerekkora a
Vetulonia úton, az első találkozások a labdával,
a félénkség és a rettegés a sötéttől - megtudjuk,
milyen az élet egy római negyedben, amely
talán már nem is létezik. Szemünk előtt szövődnek életre szóló barátságok. Pörögnek az
edzések, sorra kerül a bemutatkozás a Serie A-ban, 16 évesen, a
melegítőnadrágba beakadó stoplik történetével. Nem maradhat ki
az első derbi, az első gól, a majdnem megvalósult kölcsönadás a
Sampdoriának, még mielőtt a római mese megkezdődött volna.
Aztán következik a dicsőséges huszonöt év a Roma mezében, az
örökre szóló kapitányság, egy történelmi Scudetto, két Olasz Kupa
és két Olasz Szuperkupa-diadal, és persze a 2006-os világbajnoki
cím. Feltárul előttünk az álomesküvő Ilary Blasival és a világi élet, a
maga könnyedségével és némi öniróniával.
Bartos Erika – Születésnap
A születésnap minden kisgyerek életében fontos
ünnep, az első hét év pedig meghatározó. Így van
ez Brúnó életében is. A kötetben, születésnapjai
tükrében, végigkövethetjük a hétéves fiúcska
növekedésének történetét „nulladik születésnapjától”, vagyis a születésétől kezdve. Ahogy múlnak az évek, egyre több gyertya kerül a születésnapi tortára, Brúnó
pedig megéli a dackorszakot, a kíváncsi kérdezősködés időszakát…
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kÖZÉrDEkŰ
E-ON műszaki hiba
bejelentés 0-24 óráig

tel.: 06-80-533-533
NkM Észak-Dél
Földgázhálózati Zrt.
A gázszivárgást vegye
komolyan! Ha gázszagot
érez, haladéktalanul
hívja a területileg illetékes földgázelosztóját.
Éjjel-nappal díjmentesen
hívható telefonszám:

tel.: 06-80-440-141.
Pannon-Víz Zrt.
A gyors beavatkozást
igénylő hibákról
(pld. víz-csőtörés, csatornadugulás) értesítsék
diszpécserszolgálatunkat:

tel.: 96/311-753
Közterületi hibabejelentések a

06-80-20-40-86
ingyenes zöld számon.
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eladó és kiadó ingatlanok

Eladó: szárföldi Horgász Egyesület
(85-ös út déli oldalán) horgászati jog,
házzal és minden hozzátartozó ingósággal eladó. 06-20/570-5458,
96/261-530
Bősárkány csendes utcájában 720
m²-es építési telek eladó. 3 m Ft
CsornaIngatlan Fodor Erika +3620/50-111-77
Jobaházán csendes nyugodt helyen
építési telek eladó. 06-30/275-5406

Szanyban 2013-ban teljeskörűen
felújított 2 szoba nappalis családi ház
eladó. 25 m Ft mFt CsornaIngatlan
+36-20/44-044-74

Szántóföldet
bérelnék
ill
vásárolnék Szil 15 km körzetében.
bérleti díj megegyezés szerint minimum 90000 Ft /ha Pákai Péter EV
06703398798
Kapuváron két szintes, felújított
családi ház eladó a városközponthoz Kapuváron albérlet bútorozottan
közel. Hőszigetelt, igényes, összkom- kiadó. Ár: 165.000 Ft/hó. Kaució fizefortos. 180 nm-es lakótér, térköves, tendő. Tel: 30/3544678
rendezett udvarral. Irányár: 38 millió. Csornán Park utcában első emeleti
Érd.: 06-20/775-6827
lakás hosszú távra kiadó 06-

Kiad ó

Kisfaludon 2 lakrészes családi ház
9042 m²-es telken eladó. 17.9 m Ft Győrben 45 nm-es lakás kiadó. Érd.:
CsornaIngatlan Fodor Erika +36- 06-30/767-8268, 06-30/767-3399
20/50-111-77
Csornán a Sparral szemben 18 m2es üzlethelyiség kiadó Érd:
0630/302-2239

30/3323-711

JÁRm ű

SzolgÁlTaTÁS

Opel Meriva Astra Corsa, Suzuki
Swift Wagon R, Bora, Polo vételeladás- beszámítás. Farád 0630/602-8858

Dugulás elhárítás bontás nélkül.
Karsa Antal 06-20/4260-222

2T össztömegű autószállító trailer
bérelhető, 10.000 Ft/nap. Saját
súlya 400 kg. 1600 kg hasznos
teher szállítható rajta. Hossza: 4,2 m
szélessége: 2 m. B+E vagy C+E
kategóriás jogosítvány szükséges
hozzá. Érd.: 06-30/9470-370
Mitsubishi Colt 2005-ös évjáratú,
1.3 benzines, 95 LE, kitűnő állapotban 68.000 km-rel eladó! Érd.: 0620/772-0640
Készpénzért autóját, teherautóját
megvásároljuk,
állapottól
függetlenül. Házhoz megyünk! Tel.:
+36-70/669-7777
2001-es A Mercedes, 5 személyes,
automata váltóval,belül bőr, gyári állapotban osztrák papírokkal,
180.000 km-rel eladó. Iá: 250.000
Ft 06-20/2911-682

Dekorációs falfestések, egyedi faliórák, pirográf névtáblák készítését
vállalom.Referenciák: www.facebook.com/krealmanyosdi
0670/555-2898
Kárpittisztítás!
Ülőgarnitúrák,
kanapék, fotelok, székek, matracok,
autókárpit, szőnyegek tisztítása. 0630/9869-672
Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök,
napellenzők,
szúnyoghálók,
párkányok, harmonikaajtók stb. kedvezménnyel, garanciával 10 napos
szállítási határidővel mosonmagyaróvári szakembertől. 17 éves
tapasztalattal Kérjen ingyenes árajánlatot! Vidéken is. 06-30/2350-927
Horváth Attila

Áll aT

Bádogos munkák palatetők bontás
nélküli átfedése cserepeslemezzel,
tetőjavítás, tetőszigetelés, kúpcserepek malterozása, kémények
átrakása, beázások elhárítása. 0670/663-7327 www.tetobau.hu

Pulykák eladók. 06-30/6926-955,
06-70/6643-734

Termelői méz eladó! Akác és vegyes
virágméz. Csornán 1kg felett kiszállítást vállalok. 06-30/939-1346

10 db 25-30 kg malacok eladók 0630/703-6406

Antik bútor felújítást vállalok. 0620/320-9691

10 db malac eladó. Csorna 06/30276-5621

Kisebb kőműves munkákat vállalunk.
0630/274-3864.

Hízók eladók vagy előjegyezhetők
06-30/440-2835, 96/251-301

Költöztetést, fuvarozást vállalunk.
Érd.: 06 20 360 6197

22 hetes jércék (kezdenek tojni) és
csibetáp kapható. Babót 06-70/3373514

Kémények felújítása! 0630/2743864.

Magyar kacsák, gyöngyösök, jércék
eladók Érd: 0620/953-7328

TÁRSK ERESŐ
38 éves káros szenvedélyektől
mentes srác keres korban hozzá illő,
gyermektelen lányt tartós kapcsolatra Kapuvár-Csorna környékéről.
SMS:0630/524-3656

Alaptestek, koszorúk, monolitfödémek betonacél hajlítását rövid
határidővel vállalom. Bognár Richárd
06-30/264-6832
Veszélyesfa- és tujakivágás, elhanyagolt területek rendbe rakása.
Farkas Péter 0620/228-9364.
Házak, pincétől padlásig lomtalanítását vállaljuk. Farkas Péter
0620/228-9364.
Kőműves munkát, bontást és
fakivágást vállalok. 06-30/910-1935
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Akciósan novemberben, decemberben ács és tetőfedő bádogos munkát,
palatető bontást, felújítást vállalok.
Saját anyagból dolgozunk. /réz, alu,
lindab, bramac/. +36/70-235-6468
Lakások, pincék ürítését, takarítását,
lomtalanítást vállalnék, megegyezés
szerint. 0670/675-0654.
Lakás takarítását, épülettakarítást,
terület fenntartást vállalok számlával.
06-70/628-1034
Redőnyjárat indul a megye minden
településére, ingyenes helyszíni árajánlattal! Hérics Redőny: 96/242655, 06-30/204-0-205, e-mail:
hericsredony@gmail.com
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nyezetek, szerelt falak, tetőterek,
festés, tapétázás. 06-70/434-0125 Étkezőgarnitúra eladó tömör fából,
Épületek Energetikai Tanúsítása. közvetlenül a gyártótól. Asztal + 6
Hőkamerás vizsgálatok Napelemek kárpitos szék 50.000 Ft színtelepítése Tel.: 30/9564-771 választékkal, raktárkészletről elvihető.
06-30/639-1574
www.energiaexpert.hu
www.szaszabutor.com
Favágást vállalok. Döntés,darabolás,
kisebb
erdősávok
tisztítása, Új, építkezésből megmaradt és bongyérítése, tarvágása. Sövénynyírás, tott nyílászárók nagy választékban
tujanyírás. Gyakorlattal rendelkező 600 db-os raktárkészletről azonnal
vihetők! www.hasznaltablak.hu
erdész. Érd. +3630/4539124
Szőnyegtisztítás Felsőfokon garan- Garázskapu, bukó rendszerű, NOVUM
ciával. Ipari vegytisztítás, porta- márkájú, fehér színben, vadonatújan,
lanítás, atkátlanítás ingyenes 1 év garanciával, 240*200-as,
240*210-es, és 250*200-as méretszállítás 06-20/447-2726
ben 84.900 Ft/db. Munkaidőben:
0 6 3 0 / 6 1 0 - 3 8 5 0 .
www.rbfnyilaszarokft.hu, Bősárkány,
Ady Endre u. 13.
Radiátorok 2 és 3 soros, 1400 és
1600 méretben 35 db valamint termosztátfejek, szelepek, falikonzolok
áron alul eladók. Érd.: 06-70/4187600
Őszi árpa eladó, ui. másfeles horganyzott lemezek eladók. 0670/500-2263

Akciós műanyag, hőszigetelt bejárati
ajtók, 98*208-as méretűek, felül
üvegbetéttel, 5 pontos biztonsági
zárral, kilinccsel, kulcsokkal, fehér
színben, jobbos és balos kivitelben
eladók. Ár: 59.900 Ft/db.
Munkaidőben:
0630/610-3850.
www.rbfnyilaszarokft.hu, Bősárkány,
Ady Endre u. 13.
Akciós üveges, fa bejárati ajtók
hőszigetelt üveggel, záró gumitömítéssel, kilinccsel, kulcsokkal,
98*208-as méret (egyszárnyas kivitel) 69.900 Ft/db, valamint 138*208as (kétszárnyas kivitel) 99.900 Ft/db.
Munkaidőben:
0630/610-3850.
www.rbfnyilaszarokft.hu, Bősárkány,
Ady Endre u. 13.

Selyemakác, lilaakác, füge, mogyoró,
szelídgesztenye csemete 6.000
Ft/db. Sütőtök, cékla eladó. Ár megegyezés szerint Csorna 06-70/6149255
Karácsonyfa kertből kiválasztható.
Csorna, Uszoda u. 14. Bognár Tibor
06-70/375-0212
Kazánokhoz áramkimaradás esetére,
szünetmentesítő készülék, új 180 Ws eladó. Ár: 36.000 Ft. Érd.: Horváth
Mátyás 06-30/637-0630
Érett lótrágya nagy mennyiségben
eladó. Babót 06-20/497-8808

2 db komplett szobabútor egyéni
készítésű, konyhabútor asztallal
székkel, öntöttvas teatűzhely, asztalos gépek és kézi szerszámok, fa
4 db Peugeot 307 gyári alufelni
eszterga, boroshordók több méreteladó. 20.000 Ft Tel.: 06ben, szőlőprés, terménydaráló
20/3443271
eladók. 06-30/362-5583
Alma (több féle) eladó őstermelőtől.
Őrségi tökmagolaj kapható november
Csorna, József a u. 66. 96/262-220
6-án szerdán a csornai piacon
Magas áron vásárolok dunnákat, közvetlenül a termelőtől. Kónya Lajos
párnákat,
hangszereket, 06-30/363-5492
porcelánokat, faliórát, festményeket,
Teknőket, bontószéket, gyalupadot,
szarvasagancsot hagyatékból, búrépaőrlőt, szecskavágót, lovas ekét,
torokat, mindenféle öreg hagyatékot
boronát, stokedlit, konyhakredencet
06-70/675-5104
valamint hagyatékot mindenféle
Nyár tűzifa eladó 06-20/851-1800 tájházi dolgokat vásárolok saját
M-AA0954757
részre. Hívjon bizalommal házhoz
Csornán bontott kisméretű tégla (kb. megyek
0620/977-9690
500 db) olcsón elvihető. Tel.: 06- 0696/244-930
20/9924625
Akác fűrészáruk, pallók, deszkák,
Kukorica, búza eladó Agyagossz- kerítéslábak, kerítés elemek akár
ergényben Érd: 0630/296-4731
gyalult kivitelben is. Bérfűrészelést
Készpénzért
veszek
bakelit vállalunk. Érd.: 06-30/408-0313
lemezeket, diafilmeket, diavetítőt,
kárpótlási jegyeket. 06-30/194-9356
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Útépítő cég felvételre keres aszfaltozás és térkövezésben jártas szak,
vagy betanított munkásokat Csorna,
Kapuvár, Enese környékéről. Jó kereseti lehetőség, azonnali kezdés. 0630/2379-845 Németh és Németh Kft.
Kapuvári JAM étterem 1 fő szakácsot
keres kiemelt bérezéssel. Érd.: 0630/215-8577
Hentest vagy húsipari szakmunkást,
mozgó autóra eladót és takarítónőt
keresek 06-70/532-1583
Petőházi SPAR áruházba másodállásos munkára női takarítót keresünk.
Lehet nyugdíjas is. 0620/451-1790
Europethrob média területi képviselőt
keres 300-600 euró heti jutalékkal.
Önéletrajzot info@europethrob.eu
Csornai Zöldfa Vendéglőbe pincér
munkatársat felveszünk. Érdeklődni:
06-30/2272-318

oK TaTÁS
Bolti eladó, Boltvezető, Szakács,
Cukrász, Pincér, Vendéglátásszervező, Vendéglátó üzletvezető,
Vendéglátó Eladó, Aranykalászos
Gazda OKJ tanfolyam. 06-70/5932232, www.minervakft.hu (E000909/2014/A001-A011)
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Márton napja - november 11 - a karácsony előtti 40 napos böjt előtti utolsó
ünnepnap, ezért ezen a napon rendszeresek voltak a lakomák, bálok,
vásárok.
Ilyenkor nagy evés-ivást rendeztek, hogy a
következő esztendőben is bőven legyen
mit fogyasztani. A lakmározásnak kedvezett az is, hogy a hagyomány szerint
ilyenkor nem volt szabad takarítani, mosni,
teregetni, mert ez a jószág pusztulását
okozta. Novemberben már le lehet vágni a
tömött libát, ezért a Márton-napi ételek
jellemzően libafogások, így például
libaleves, libasült párolt káposztával és
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zsemle- vagy burgonyagombóccal, mert a
rigmus szerint: „Aki Márton napon libát nem
eszik, egész éven át éhezik”. Szokás volt,
hogy a liba húsából, különösen a hátsó
részéből, küldenek a papnak is, innen ered
a „püspökfalat” kifejezés.
A Márton-napi lúdvacsora után „Márton
poharával”, vagyis a novemberre éppen kiforrott újborral szokás koccintani. Úgy tartották, a minél több ivással egyre több erőt
és egészséget töltenek magukba. A bor és
a liba néha össze is kapcsolódott, német
nyelvterületen a 12. században a Mártonnapi ludat „szüreti vagy préslibának” is
nevezték.
wikipedia.hu

Vörösborban párolt libacomb
Hozzávalók (5 – 7 főre)
a libasülthöz:
5 egész libacomb, 2 fej közepes
vöröshagyma, 6 – 8 gerezd fokhagyma,
4 nagyobb alma, 2,5 dl száraz vörösbor,
2,5 dl szűretlen almalé, só, bors, szárított
lestyán, rozmaring
a párolt káposztához:
1 közepes fej lilakáposzta, 1 fej lila
hagyma, 2 dl balzsamecet , só, bors, 2 –
3 ek. barnacukor , 5 db babérlevél, 1 tk.
egész vagy őrölt kömény, vaj, olívaolaj
Elkészítés:
A libacombokat megtisztítjuk, megmossuk, sózzuk, borsozzuk, rászórjuk a
szárított fűszereket, majd bőrös
oldalukkal felfelé egy nagy tepsibe rakjuk
őket. Mellé tesszük a megtisztított
fokhagymákat és a negyedekbe vágott
vöröshagymát. Aláöntjük a vörösbort és
az almalevet, tetőt teszünk rá vagy

lefóliázzuk, majd bő másfél órára a 180
fokra előmelegített sütőbe toljuk.
Míg a liba sül, elkészítjük a párolt káposztát. Ehhez a káposztát legyaluljuk, a
hagymát csíkokra vágjuk. Egy nagyobb
edénybe felmelegítjük a vajat és az olívaolajat, rátesszük a hagymát, kissé megpároljuk, majd hozzáadjuk a káposztát is.
Sózzuk, borsozzuk, cukrozzuk, hozzáadjuk a köményt és a babérlevelet. Pároljuk
így pár percig, majd adjuk hozzá a
balzsamecetet és pároljuk puhára.
Amikor a libacombok már készre sültek,
tegyük melléjük a félbevágott almákat és
toljuk vissza a sütőbe, hogy az almák átsüljenek kicsit, a hús pedig megpiruljon.
Köretként sült krumplit, hagymás törtburgonyát, krumplipürét kínálhatunk,
amit akár édesburgonyából is elkészíthetünk.

szeretlekmagyarország.hu
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