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Kommentek

tökkiállítás várta az SZTE Füvészkertjében a látogatók vasárnap, a negyedik Tök Jó
Napon. A nap közkedvelt sztárja egyértelműen a tökfaragás volt.

„Cicát és holdat faragunk a töklámpásunkra” – mondta a nyolc éves Dóri, aki szüleivel és
testvérével érkezett a családi programra. Megtudtuk, már nem először járnak a füvészkert
közkedvelt rendezvényen, mint mondják, mindig jól szórakoznak sokszínű programon. Velük
ellentétben Szilágyi András és családja először jár a Tök Jó Napon. „Töklámpást készítünk a
gyerekekkel, a nagylányunk ijesztőt szeretne, de lehet vicces lesz a végeredmény, hiszen
először faragunk” – viccelődött az apuka.

Negyedik alkalommal rendezték meg a Szegedi Tudományegyetem Füvészkertjében a Tök Jó
Napot, melyen az ősz egyik népszerű finomsága, a tökfélék családja volt a főszereplő. Az Őszi
Kulturális Fesztivál keretében zajló eseményen kicsik és nagyok egyaránt jól szórakoztak.
„Szeretnénk a tökfélék sokféleségét megmutatni a látogatóknak, így a napba
belecsempésztünk egy kis ismert terjesztést is. A programok között egyaránt szerepelnek
játékok, kézműves foglalkozások és gasztronómiai kóstolók. A tökfaragás kezdetektől
közkedvelt, már csak azért is, mert haza lehet vinni az elkészült lámpást, amely hangulatos
dísze lehet minden otthonnak” – mondta el portálunknak Németh Anikó, a füvészkert
igazgatója. Ezen felül a látogatók a tökkiállításon rácsodálkozhattak a különböző színű és
méretű növényekre, ugyanis a cukkinik, a karcsú lopótökök és a hatalmas méretű Halloween
tökök mellett a különböző formájú és mintázatú apró dísztökök is teret hódítottak maguknak.
Az érdeklődők azt is megtudhatták,, hogy a sütésen kívül például horgászásra is használható a
növény nagyméretű, kemény kabaktermése, és hogy nemcsak kedvelt ínyencség, de nagyon
egészséges is a tökmag.

„Őszi termésekből készítettem kóstolót a látogatóknak. Többek közt sütőtökös keksszel, cékla
tortával, és egy nagyon érdekes ízvilágú répatortával készültem a mai napra” – ecsetelte
„mestersége címerét” Kovács Zsuzsa, a Gabonakutató Nonprofit Kft. munkatársa. Nemcsak az
édesszájúak válogathattak a finom sütik közül, a gasztronómia iránt érdeklődök a sütőtök
krémlevest és a kemencében sült ínyencségeket is megkóstolhatták. A tökmagok az ügyességi
játékokban is kipróbálhatták magukat, sőt a sokak által kedvelt kézműves foglalkozásokon
természetes alapanyagok felhasználásával őszi termésekből apró dísztárgyakat készíthettek.
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A nap sztárja: a tökfaragás!

26 1 2

Tök jó tökös nap a szegedi füvészkertben + FOTÓK
Sütőtök krémleves és más ínyenc finomságok, kézműves foglalkozások, játékok é…

SZEGEDMA.HU

Fidesz: nyílt
Magyarorsz
elutasítása 

HÍRZÓNA 20

Segít az önk
hódmezővás
károsultjain

HÍRZÓNA 20

Magyarorsz
koronázási 

HÍRZÓNA 20

Ön sem talá
párnák közé

HÍRZÓNA 20

https://www.facebook.com/szegedma/?ref=nf&hc_ref=ARR4EfquoOrOTc_HPfg26JfSRcfQMQHNT7QRxaQLpL86jkuKckzko4zq3vAtGUkjEL4
https://www.facebook.com/szegedma/posts/1853929507969923
https://www.facebook.com/szegedma/posts/1853929507969923
https://www.facebook.com/szegedma/posts/1853929507969923
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fszegedma%2Fposts%2F1853929507969923&display=popup&ref=plugin&src=post
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fszegedma.hu%2Fhir%2Fszeged%2F2017%2F10%2Ftok-jo-tokos-nap-a-szegedi-fuveszkertben-fotok.html&h=ATPUDhIklkRr2O2QO79HqgLNCfwAYmjmaDJowbQNqFcGcLbcRQiCR-siLWJwsRdOEPRPFiwRAVfF4Rt2A2qio-aGynuQ33xALc3S_kKG9T1HCyYQ0xWrXHG2yiUHS9B2CFgj85Jhi4U8E9TmQDeJtF-4VXbioGjL65KAcX31AnNyNlV9MozfIOIhjtUErZUuRSVMipc3evJe0YxS77WUsZrudQLoTQ4b9CS6r3rmXv4z_LTxAKv7o5aVElnusLjJa8jH
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fszegedma.hu%2Fhir%2Fszeged%2F2017%2F10%2Ftok-jo-tokos-nap-a-szegedi-fuveszkertben-fotok.html&h=ATOs9ThnEss-umRKbOCmVri80EVWW5svyVU3B-SRqCpIISJJWuC1EKH47ydTzuA5fTkoNvkuSqVxOieFsn-2kZe06bv4dRMtupFtLo3764z_qTdLBzW2sBK5nkQ-1qbpQ-b8XERPVt0cjMqtqEWKr3Uc4OXFGi9HCS97yAlozkTzBkt0iWl3XSfpdRNBTgYQhxr5m-5_TjZUtXxKlXOSG-d2FK8-kcQNx89ShTUuI7RNdO3d1WoZRaz-JhLRqvF48YGC
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fszegedma.hu%2Fhir%2Fszeged%2F2017%2F10%2Ftok-jo-tokos-nap-a-szegedi-fuveszkertben-fotok.html&h=ATMaFWMiI0Dua01BTfZWJ0y_5rjGP_a5_BgoPDqP378SBs1YstbTq7Ap1YqS7BGzfNvED8y-RNtf-wvDF3O_USuwY71WxeRZW_ztRvwXjRlp2HK9NTEguT2zWYEJZi2hN63T9sxhNtM86psFAA4GPBGBYadC7iYt0IkIp1pZ_VcMdnXnbMe4lCovlnydW5auVCUN7dKSnil06eMJLqhVmrNJR5oQzEaCBDAAr_DW-rvi_9w9dlQLrB2r7zqOIDOV0Wkd
http://szegedma.hu/2018/01/fidesz-nyiltan-tamadjak-magyarorszagot-a-kotelezo-kvota-elutasitasa-miatt
http://szegedma.hu/2018/01/segit-az-onkormanyzat-a-hodmezovasarhelyi-paneltuz-karosultjainak
http://szegedma.hu/2018/01/magyarorszage-a-legregebbi-koronazasi-egyuttes-europaban
http://szegedma.hu/2018/01/on-sem-talalna-ki-mit-rejtettek-a-parnak-koze

