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Kedves Olvasó!
Eltelt egy hónap az új életünkből, és bár nagyon hiány-
zik a jól megszokott szabadság, egyre komfortosab-
ban működünk, éljük a mindennapjainkat a jelen-
ben. Nemcsak azért, mert egyszerűen most ez 
a helyes, hanem azért is, mert mi, emberek 
rendkívül kreatívak vagyunk, és a leglehe-
tetlenebb helyzetekből is kihozzuk a maxi-
mumot. Magazinunkban is erre töreked-
tünk: bár átmenetileg nem utazhatunk, 
mégis világjárásra csábítjuk olvasóinkat 
– online. És valóban, a család sem 
gyűlhet össze úgy, mint máskor, de 
ez ne legyen ok a csüggedésre. 
Az otthoni jó hangulathoz társas-
játékokat, sorozatokat, gyerek-
könyveket, ínycsiklandó recepte-
ket szedtünk csokorba, hogy ez 
az időszak ne csak rossz emlék 
legyen, hanem emlékeztető is: 
#együttkönnyebb.

Szollár Domokos
MOL-csoport
kommunikációs igazgató
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Az Önök ajánlásával
Citroën Vevőszolgálat

KLÍMATISZTÍTÁS
MINDEN AUTÓSNAK

8900 FT1

1Az akciós ajánlatok 2020. április 1-től 2020. szeptember 30-ig érvényesek az akcióban részt vevő, hivatalos magyarországi 
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Keresd a Fresh Cornert  
a         töltőállomásain!

KÉZRE

#torodeshajt   #egymasert2020. április 20-tól a termékkészlet erejéig.

MOST A TÖRŐDÉS HAJT
LEGYEN A HIGIÉNIA MINDENKINEK ELÉRHETŐ, EZÉRT  
EGYSZERRE CSAK 2 DB MOL HYGI TERMÉK VÁSÁROLHATÓ.

Megérkezett a MOL Hygi
Fertőtlenítőgyártásba kezdett a MOL

Kéz- és felületfertőtlenítő gyártására alakította át almásfüzitői 
üzemét a MOL, hogy ezzel is segítse a koronavírus elleni véde-
kezést. A Magyarországon hiánycikknek számító fertőtlenítő 
termékek gyártását egy olyan gyártósoron kezdték meg, ahol 
korábban szélvédőmosó folyadék készült. Az átállás rekord-
időnek számító két hét alatt történt meg, azóta napi 24 órában, 
három műszakban dolgoznak a MOL munkatársai, és így napi 
50 ezer liter szert állítanak elő.
Az első adagot a cég már le is szállította kiemelten fontos állami 
intézményeknek – például kórházaknak, hulladékkezelőnek, köz-
üzemeknek –, továbbá önkormányzatoknak. A MOL a finomítói-
ban, üzemeiben és töltőállomásain dolgozó szakembereit is ezzel 
a fertőtlenítőszerrel védi a vírus ellen. Egyúttal a termék kiskeres-
kedelmi értékesítésbe való bevonása is folyamatban van, hogy 
a lakosság is hozzáférhessen a jelenleg hiánycikknek minősülő 
termékhez a MOL töltőállomásokon.

Közlekedj biztonságosan!
Olcsóbb lett a MOL Bubi és a MOL Limo

Bár továbbra is mindenkit arra biztatunk, hogy maradjon ott-
hon, ha mégis útra kell kelni, akkor azt tegyük autóval vagy 
biciklivel! A MOL ebben úgy segíti a fővárosiakat, hogy a vál-
lalat által szponzorált Bubi tekeréséért átmenetileg jelképes 
100 forintot kell csupán fizetni, és a MOL Limo is olcsóbb 
lett: az autómegosztó 30 százalékos kedvezményt biztosít 
a felhasználóknak az utazásaikból. Sőt, ha valaki korábban 
nem csatlakozott, most érdemes, hiszen a vállalat átmeneti-
leg a regisztrációs díjat is elengedi, a meglévő havidíjas fel-
használókat pedig 1000 forintos kuponnal kárpótolja.

#törődéshajt
A  M O L  S E G Í T,  A H O L  T U D

Kávé, tea, víz a segítőknek
Minden egészségügyi dolgozót vendégül lát a MOL

A MOL-nál most egy jelképes gesztussal hálálják meg az 
egészségügyi dolgozók emberfeletti munkáját. A két hete 
indult kezdeményezés keretében minden egészségügyi 
dolgozót vendégül látnak naponta egy friss kávéra, teára 
vagy ásványvízre, hiszen ebben a különösen nehéz idő-
szakban szükség van az energiára. Ha ismersz valakit, aki 
ezen a területen dolgozik, add tovább az infót!

NAGYKERESKEDELMI RENDELÉST A FERTOTLENITO@MOL.HU E-MAIL-CÍMEN LEHET LEADNI.
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Hogy a lehető legszakszerűbben járjunk el, kiske-
reskedelmi szakértőkkel és egészségügyi tanács-
adókkal közösen készítettünk listát azokról az intéz-
kedésekről, amelyek a fertőzések megelőzéséhez 
szükségesek. Emellett kollégáink továbbra is rend-
szeres tréninget kapnak a teendőkről, mind a 18 000 
kiskereskedelmi munkatársunkkal napi kapcsolatban 
állunk, és a legjobb gyakorlatokat folyamatosan meg-
osztjuk a hálózatban, ahol vásárlóink az alábbi óvin-
tézkedésekkel találkozhatnak:

Tankoláskor
•  Hogy a lehető legminimálisabbra csökkentsük az 

érintkezés lehetőségét, a töltőállomási „placcon” 
most nem állnak kint a kollégáink. 

•  Kérésre azonban kisietnek, és segítenek, ha kell, 
illetve LPG tankolásakor továbbra is közreműköd-
nek személyesen.

•  Az üzemanyagtöltő pisztolyokat és azok környékét 
rendszeresen fertőtlenítjük, és kérésre egyszer hasz-
nálatos, eldobható kesztyűket biztosítunk, hogy vásár-
lóink biztonságosan szolgálhassák ki magukat.

Vigyázunk vásárlóinkra
KO R O N AV Í R U S - E L L E N E S  I N T É Z K E D É S E K  A  M O L  T Ö LT Ő Á L L O M Á S O KO N

Tudjuk, hogy most is vannak, akiknek nap  mint nap útra kell kelniük. 
Hogy biztosítsuk a hozzánk betérők és munkatársaink biztonságát, továbbra 

is számos egészségvédelmi intézkedés van érvényben kútjainkon.

A shopban
•  Üzleteink sűrűn használt felületeit minimum órán-

ként fertőtlenítjük.
•  A kasszák felett lévő LCD-monitorokon folyamato-

san futnak a megelőzés módszereit bemutató infor-
mációs anyagok. 

•  A kasszazónát mindenhol plexifallal kerítettük el, ezzel 
tovább csökkentve a fertőzés terjedésének esélyét.

•  A mosdóhasználatot ingyenessé tettük az egész 
régióban. 

•  A shopok, mérettől függően, továbbra is a megszo-
kottnál kevesebb vásárlót engednek be egyszerre, 
és kollégáink minden lehetséges esetben tartják az 
1–1,5 méteres távolságot a vásárlóktól.

Étel-ital vásárlása
•  Gasztrokínálatunkat átalakítottuk, elsősorban az 

előrecsomagolt élelmiszereket biztosítjuk.
•  Pékárut szintén becsomagolva kínálunk.
•  Kávékínálatunk változatlan, ugyanakkor az italokat 

higiéniai okokból csak újrahasznosítható papírpo-
hárban szolgáljuk ki. 

•  Az automata kávégépek érintőképernyőit sűrűbben 
fertőtlenítjük, használatukhoz egyszer használatos 
kesztyűket is biztosítunk vásárlóinknak.

Újabb biztonsági 
intézkedés 
a kasszákat védő 
plexifal
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APG ProRunner Series 1
A Ford Észak-Amerikában nem forgal-
mazza ugyan a Ranger pick-up Raptor 
változatát, de ez nem jelenti azt, hogy 
ne lehetne elérhető off-road verzió 
a modellből. Az egyik megoldást a kali-
forniai APG-műhely kínálja: a 25,4 cm-rel 
szélesebb karosszéria alá akár 35 colos 
terepgumik is beférnek, míg a maximá-
lis rugóút 31,8 cm. A Series 1 csomaghoz 
ezenkívül beépített világítással rendel-
kező első és hátsó alvázvédő elemek, 
tetőfény, tetőcsomagtartó, valamint tel-
jesen átdolgozott futómű tartozik.

G-Power G5M Hurricane RS
Nehéz elképzelni, de akadhat, akinek nem elég 
a BMW M5 Competition 625 lóerős maximális telje-
sítménye. Rájuk gondolt a közel negyvenéves múltra 
tekintő G-Power: az elektronika átprogramozásával, 
valamint új turbófeltöltők és sport-kipufogórendszer 
használatával 840 lóerősre tornázták fel a 4,4 lite-
res, V8-as motort. A narancs-fekete limuzin 2,5 mp 
alatt gyorsul fel 100 km/h-ra, a végsebességet pedig 
elektronikusan szabályozták 350 km/h-ban – ennyit 
bírnak a speciális, 21 colos kerekek.

ABT RS7-R
Teljes körű átalakítást kapott az új Audi 
RS7 a márka egyik legnagyobb tuning-
specialistájának számító német ABT- 
műhelytől. A 125 példányban készülő 
ABT RS7-R kívülről a 22 colos kerekek 
és a karbonszálas optikai elemek (hűtő-
rácskeret, ajakspoiler, oldallégterelők, 
hátsó spoiler és diffúzor), révén tűnik 
ki, míg belül karbonbetétek teszik még 
sportosabbá a hangulatot. A 4,0 literes, 
V8-as, ikerturbós motor teljesítményét 
600-ról 740 lóerőre növelték, a maximá-
lis forgatónyomaték 920 Nm.

Invicto VR6 Plus ERV Mission
A Brabus belépett a páncélozott autók 
piacára – a német tuningcég Invicto 
név alatt árulja a biztonságot új szintre 
helyező járműveit. Elsőként a Mercedes-
Benz G-osztályt vették kezelésbe, a spe-
ciális acéllemezek és a 3D-nyomtatással 
készült védőelemek a golyóktól és a rob-
banásoktól is óvják a bennülőket. Az 
ügyfelek egyedi belső teret is konfigu-
rálhatnak maguknak a Brabus termékka-
talógusából, és akár a 4,0 literes, V8-as 
motor tuningolt verzióját is megrendelhe-
tik az autóhoz – a 800 LE teljesítmény jól 
jöhet, tekintve a páncélozás egytonnás 
többletsúlyát. A csúcsot a védőmissziók 
kísérőjárműveként használható Mission 
kivitel jelenti, amelyhez – egyebek mellett 
– tetőrács, tetőlámpák, 20 colos terepgu-
mik és éjjellátó berendezés is jár.

Szépségkúra
Ha exkluzivitásra vágyunk, a neves tuningcégek háza táján 

érdemes keresgélnünk. Egyedi megjelenés, nagyobb 
teljesítmény és sebesség – lássuk a legfrissebb alkotásokat!

Novitec Levante Esteso V2
A Maserati Levante ritka látvány az utakon, főleg az exkluzív 
Trofeo kivitel. A német Novitecnél úgy gondolták, lehet ezt 
még tovább fokozni: az Esteso V2 program agresszív opti-
kai elemeit 22 colos kerekekkel társították, így az autó sokkal 
inkább hasonlít egy nagyra nőtt kupéra, mintsem egy SUV-ra. 
Ráadásul a duplaturbós, 3,8 literes, V8-as Ferrari-motorból is 
kipréseltek további 43 lóerőt, ezzel a teljesítménye 615 LE, ami 
3,8 másodperces százas sprintet és 309 km/h végsebessé-
get tesz lehetővé.

1016 Industries Huracan EVO
A tuning legfőbb formája teljesítmény-
növelés, de a sebességet a tömegcsök-
kentéssel is lehet javítani. Az amerikai 
1016 Industries műhely a kettőt ötvözve 
alakította át a Lamborghini Huracan 
EVO modellt. A karbonszálas légterelők, 
motorháztető és hátsó diffúzor úgy tette 
még agresszívabbá a sportautó meg-
jelenését, hogy közben értékes kiló-
kat faragott le a tömegéből. A fejlesztők 
emellett még „találtak” 20 LE tartalékot 
is az 5,2 literes, V10-es motorban, így az 
immár 660 lóerőt ad le.

autós hírek
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A Tiszta kilátáshoz
EVOX Terminátor 
bogároldó

1199 Ft-tól*
(0,5 l)

*Kiskereskedelmi alapár, 
mely töltőállomásonként eltérhet.

Motor 1 benzines, 1 dízel

Lökettérfogat 1200–1500 cm3

Max. teljesítmény 74–96 kW/130 LE

Max. forgatónyomaték 3500–5500 Nm

Méretek 4403–4753/1848/1800–1812 mm

Tengelytáv 2785–2975 mm

Csomagtartó térfogata 65–2693 liter

Legnagyobb sebesség 173–188 km/h

Gyorsulás (0–100 km/h) 9,8–12,6 s

Gyári kombinált fogyasztás 9,8–12,6 l/100 km

Alapár 6 520 000 forint  

 (nagycsaládos támogatással: 3 520 000 forint)

A Toyota a ProAce City Versóval bebizonyítja, hogy minden 
kategóriában komolyan veszi a megbízhatóságot, az innovatív 

technológiát, a gazdaságosságot és a biztonságot.

A mára legendává érett Toyota megbízhatóságot 
talán keveseknek kell bemutatni, ugyanakkor annál 
inkább bemutatásra érdemes a japán márka újdon-
sága: a már bizonyított Proace mondhatni kistest-
vérével, a ProAce City Versóval bővül a kínálati 
paletta. A modell méltán számíthat komoly érdeklő-
désre, hiszen a 250 000 km-es garancia és az igé-
nyelhető nagycsaládos kedvezmény együtt gya-
korlatilag verhetetlen ajánlatot ad.
A ProAce City Verso egyik legfőbb erénye, hogy 
hamisítatlan Toyota-érzést ad, minden részletében 
és tulajdonságában megőrizte és a kategória szint-
jén tökélyre fejlesztette a márkára jellemző ismerte-
tőjegyeket. Ám ez az elvárható minőség és precíz 
kidolgozás nem önmagában álló az autóban: olyan 
praktikummal, ötletesen kialakított, remek használha-
tósággal és térélménnyel társul, ami kvintesszenciája 
a családi egyterű kategóriának.

A szállítás a mindene
A Toyota ProAce City Verso felhasználóbarát mivol-
tát jól mutatja, hogy kétféle karosszériával is elérhető. 
A 4,4 méter hosszú Standard-változat is rendelhető 
öt, illetve hét üléssel, és a csomagoknak is jut bőven 
hely a szellős térben. Az igazi gigászi teret azonban 
a 4,7 méteres Long kivitel nyújtja, természetesen szin-
tén akár hét, egymástól független üléssel is. Azért is 

fontos kiemelni az ülések különállását, mert ez roppant 
sok lehetőséget kínál az utas- és a csomagtér variálá-
sára. Ahányan vagyunk, illetve amennyi csomagot kívá-
nunk szállítani, a Toyota alkalmazkodni fog hozzá, sőt 
nagyban segíti az elképzeléseink és igényeink kivitele-
zését. Még csapatszállító módban, azaz az összes ülés-
sel a fedélzeten is meglepően könnyű a ki- és beszál-
lás az autóba, és a rövidebb kivitelben sem kerítenek 
hatalmába senkit klausztrofób érzések, amikor pedig 
valami elsőre megoldhatatlannak tűnő szállítási feladat 
előtt áll a háztartás, a City Verso bebizonyítja, miért elő-
nyös áruszállító alapokra építeni az egyterűeket.

Menő ötvözet
A praktikum és kényelem mellett természetesen a biz-
tonság is első helyen szerepelt a ProAce City Verso ter-
vezésénél. Megtalálható benne a márka sokat dicsért 
Toyota Safety Sense rendszere, amely optimálisan han-
golja össze a passzív és aktív biztonsági berendezések 
működését. Ez a legmodernebb, mindent felismerő és 
alkalmazó multimédiás rendszerrel karöltve semmilyen 
kívánnivalót nem hagy maga után, ezért akár maga-
sabb kategóriás, klasszikus felépítésű személyautók-
ból átülve is megállja a helyét a rendszer.
További, első ránézésre talán kevésbé várt tulajdon-
sága a Versónak, hogy vezetni is jó. Akár a 110 vagy 
a 130 lóerős, 1.2 Turbo benzinmotorral, akár a 100, 
illetve a 130 lovas 1.5 D-4D dízellel rendeli a tulaj-
donos, manuális és automata váltóval is dinamikus 
autózásra számíthat. Sportosságot ugyanakkor a fel-
építése miatt ne várjunk az autótól. Cserébe hamar 
megmutatja, hogy a magabiztos menettulajdonsá-
gok környezetkímélő takarékossággal is kihozha-
tók. A Toyota 2021-ben tervezi piacra dobni a ProAce 
City Verso teljesen elektromos kivitelét is, illeszkedve 
a márka alternatív hajtások iránti elköteleződéséhez.

A szállító

autóteszt
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„Ezen is túl leszünk!”
Idén láthatatlan ellenséggel küzd a vásznon és azon kívül is: Tom Hanks 
feleségével együtt többhetes karanténba kényszerült, miután elkapták 

a koronavírust. Ám mire legújabb filmje, A Greyhound csatahajó a mozikba 
kerül, remélhetőleg ők is és mi is túl leszünk a járvány nehezén.

Tom Hanks számára 2020 nem is indulha-
tott volna jobban. Az elmúlt évtizedben 
hiába került többször is Oscar-közelbe, 

a kitüntető cím újra és újra elkerülte – most 
azonban végre jelölést szerzett az Egy kivé-
teles barát című filmben nyújtott alakításáért, 
ahol Amerika egykori legismertebb műsorve-
zetője, Fred Rogers bőrébe bújik. A tévés gye-
rekműsorain generációk sora nőtt fel, így a sze-
rep testhezálló, ugyanis Rogershez hasonlóan 
Hanks is óriási szeretetnek és megbecsülésnek 
örvend, a közmondás szerint ő „Amerika leg-
kedvesebb színésze”. Részben ennek köszön-
hetően kapta meg a Golden Globe-ot is oda-
ítélő újságíróktól a Cecil B. DeMille-életműdíjat, 
amely azoknak jár, akik munkásságukkal mara-
dandó nyomot hagytak a f ilmiparban. Tom 
Hanks az elismerés igazi poszterarca lehetne: 
az 1988-as Segítség, felnőttem! című filmjé-
vel ismerte meg a világ, abban egy felnőtt 
testbe ragadt gyereket alakított. Ezért kapta 
első Oscar-jelölését, amit öt további nomináció 
követett, majd 94-95-ben egymás után kétszer 
(Philadelphia, Forrest Gump) is elnyerte a leg-
főbb filmes elismerést – ez rajta kívül csak négy 
színésznek sikerült. Emellett írt, rendezett és 
producerként is aktív, rendszeresen jótékony-
kodik, és kiáll a társadalmilag fontos ügyek mel-
lett. Mint a nagykönyvben…

Figyelmes a kamera mögött, 
szorgalmas előtte

A Cecil B. DeMille-díjat 1952-ben, a 9. Golden 
Globe-on adták át először, mégpedig magá-
nak DeMille-nek, aki a korszak egyik legna-
gyobb rendezőjének számított. A következő 
díjazott Walt Disney volt, később pedig olyan 
sztárokat illettek vele, mint Jeff Bridges, George 
Clooney vagy Meryl Streep. Hanks esetében 
így szólt a díj indoklása: „Több mint három évti-
zede ragadja magával a közönséget gazdag és 
játékos karaktereivel.” Hanks nemcsak színész-
ként, de rendezőként is aktív – és mindkét sze-
repben lehengerlően empatikus. Erre hívta fel 
a figyelmet Charlize Theron is, aki átadta neki 
a díjat: Theron egyik első szerepét ugyanis 
Hanks Nyomul a banda című zenés mozijá-
ban kapta. A színésznő annyira izgult a meg-
hallgatásán, hogy levegőt is elfelejtett venni, 

mire Hanks úgy tett, mintha szüksége lenne 
még 5 perc felkészülésre, és kiment a teremből 
– csak azért, hogy időt adjon Theronnak meg-
nyugodni. „Megtestesíti azokat a tulajdonságo-
kat, amelyekért mi is dolgozunk – a vásznon és 
azon kívül is. Elég vidámságot ad nekünk, hogy 
bármilyen vihart átvészeljünk” – méltatta őt 
a színésznő. Hanks meghatódva vette át a díjat 
és elcsukló hangon mondott köszönetet – sze-
rény volt, mint mindig. Felidézte például, évti-
zedekkel ezelőtt mit mondott neki és színész-
társainak egy ohiói színház rendezője: „Itt kell 
lennetek időben, tudnotok kell a szövegeteket, 
és tele kell lennetek ötletekkel, másképp nem 
tudom végezni a dolgomat! Ennél jobb tanácsot 
senki sem kaphat pályája elején!”
A színész később a legkiválóbb rendezők-
kel dolgozhatott együtt: Steven Spielberggel, 
Ron Howarddal vagy éppen Clint Eastwooddal.  

Tom Hanks
Amerikai színész, 1956-ban született 
Kaliforniában. Középiskolás korában kezdett el 
színészkedni, kezdetben vidéki színházakban 
játszott. A Gyilkos randevú című thrillerben 
mutatkozott be a vásznon, amit egy sor víg-
játéksorozat követett. Első főszerepe A nagy 
csobbanás című komédia volt Daryl Hannah 
partnereként. A 80-as években főleg vígjáté-
kairól, romantikus filmjeiről volt ismert, a 90-es 
években azonban drámai alakításai hozták el 
számára az igazi szakmai sikert.
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„Az izgalom, a zavar és az álmatlanság soha 
nem múlt el. Egy ponton ugyanis mindegyi-
kük odajött hozzám és azt mondta: ha holnap 
nem csinálod jól a dolgod, nem lesz filmünk!” 
– idézte fel. Leginkább akkor érzékenyült el, 
mikor a szeretteinek mondott köszönetet: 
„Áldott ember vagyok a családommal: egy fele-
séggel, aki minden tekintetben fantasztikus, aki 
megtanította nekem, mi a szerelem, és öt gye-
rekkel, akik bátrabbak, erősebbek és bölcseb-
bek, mint az apjuk.”

Idilli pár – karanténban is
A színész és felesége, Rita Wilson 1981-ben, 
egy forgatáson találkozott először. Akkor 
Hanks még az első feleségével élt, négy évvel 
később azonban különváltak, ekkor kezdett el 
Wilsonnal randizni. 1988-ban összeházasod-
tak, azóta pedig két gyerekük született. „Nem 
tagadom, a gondviselés is szerepet játszott 
abban, hogy találkoztunk, de a szerelmünk 
nem varázslat – nem olyan, mint a filmekben. 

A való életben a kapcsolatunk olyan konk-
rét és egyértelmű, mint az, hogy most itt ülök. 
Nem mintha a házasság ne lenne néha poko-
lian nehéz. De mindketten tudjuk, hogy bármi 
történik, mi ott vagyunk egymásnak, és együtt 
mindent megoldunk” – nyilatkozta egy televí-
ziós interjúban.
Az egymás melletti kitartásra különösen nagy 
szükségük van most, hogy a világ új ellenség-
től retteg. Az év eleji díjátadók és ünneplések 
után ugyanis márciusra nehéz idők köszöntöt-
tek a színészházaspárra: március 12-én a sztá-
rok közül elsőként jelentették be, hogy elkap-
ták a koronavírust. „Kicsit fáradtnak éreztük 
magunkat, mintha meghűltünk volna, a porciká-
ink is fájtak. Ritát időről időre rázta a hideg, volt 
egy enyhe láz is. És ahogyan ez a mai világban 
szükséges, elvégeztettük a koronavírustesz-
tet, és mindkettőnké pozitív lett” – írta Hanks 
a Twitteren. Épp’ Ausztráliában tartózkodtak, 
ahol egy Elvis Presley-ről szóló filmet forga-
tott, amelyben ő alakítja a Király menedzserét. 
A pár karanténba vonult, és nyugalomra intett 

mindenkit: azt írták, napról napra haladnak, és 
minden orvosi utasítást betartanak. „A base-
ballban nincs sírás!” – idézte a színész saját 
sorát a Micsoda csapat! című moziból. A karan-
tén alatt is rendszeresen hírt adtak magukról 
a közösségi médiában: „Két héttel az első tüne-
tek után jobban érezzük magunkat. A mene-
dékbe vonulás valahogy így fest: nem adod 
át senkinek – nem kapod el senkitől. Józan 
ész, nem igaz? Eltart egy darabig, de ha vigyá-
zunk egymásra, ha segítünk, ahogy tudunk, 
és feladunk kicsit a kényelmünkből, ezen is 
túl leszünk!” – írta Hanks az Instagramon, ahol 
a szokásos elhagyott kesztyűkről és zoknikról 
készült képek mellett ezúttal egy magányos 
egészségügyi gumikesztyű fotóját is megosz-
totta. Beszámolója szerint az időt házimunkával 
és kártyázással ütötték el – utóbbiban felesége 
rendszeresen elkalapálta. Az otthon maradás 
fontossága mellett igyekezett felhívni a figyel-
met egy ugyancsak fontos állampolgári köteles-
ségre is: arra buzdított, hogy mindenki online 
regisztráljon a soron következő választásokra.

Hanks ismét háborúba vonul
Két hét után szerencsére ő és felesége 
is tünetmentesen térhettek vissza ameri-
kai otthonukba, ahol a maguk és mások biz-
tonsága érdekében továbbra is karantén-
ban várják ki a vírushelyzet végét. A csendes 
elvonulásban töltött idő után Hanks máskép-
pen néz legutóbbi f ilmjére, az abban alakí-
tott szerepét pedig még közelebb érzi magá-
hoz. Az A Greyhound csatahajó című mozit 
a tervek szerint júniusban mutatják be – a film 
C. S. Foster The Good Shepherd című 1955-ös 
háborús regényéből készült. Középpontjában 
a Hanks által alakított kapitány áll, aki a II. világ-
háború kezdetekor egy 37 hajóból álló konvojt 
igyekszik átvezetni a náci tengeralattjáróktól 
hemzsegő Atlanti-óceánon. A színész maga írta 
a forgatókönyvet is. „Mostanában sokat gondol-
kodom azon, hogyan érezhették magukat az 
emberek a háború idején, amikor olyan, mintha 
az idő és a történelem is megállt volna. Olyan 
anyagot kerestem, ami bemutatja ezt az álla-
potot: amikor sem a háború vége, sem annak 
következményei nem láthatóak még. A könyv, 
amelyből a film készült, tökéletesen szemlélteti 
ezt a helyzetet: az Atlanti-óceán közepe, ahol 
egyedül a horizontot látod, azt is csak nappal. 
De ott van a láthatatlan ellenség, amelynek az 
idő és távolság sem számít” – nyilatkozta film-
jéről a színész. Nem nehéz párhuzamot találni 
a jelenlegi helyzet és a mozi között: a koronaví-
rus elleni küzdelmet rengetegen hasonlították 
már háborús állapothoz. Odafigyeléssel, fegyel-
mezettséggel és a szabályok betartásával Tom 
Hanks és felesége már legyűrték a vírust – 
hasonlóan ahhoz, ahogy a színész a nácikat is 
legyőzi majd A Greyhound csatahajóban.

Fontosabb filmjei:
•  Segítség, felnőttem!
•  Ami sok, az sokk
•  A szerelem hullámhosszán
•  Philadelphia – Az érinthetetlen
•  Forrest Gump
•  Apollo 13
•  Toy Story – Játékháború
•  Ryan közlegény megmentése
•  Halálsoron
•  Számkivetett
•  Kapj el, ha tudsz
•  Phillips kapitány
•  Banks úr megmentése
•  Sully – Csoda a Hudson folyón
•  Egy kivételes barát 
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Azori-szigetek
Európa édenkertjeként is emlegetik ezt a Portugáliához 
tartozó szigetcsoportot, nem véletlenül. Vad sziklá-
ival, érintetlen zöld tájaival egy valódi ékszerdoboz 
az Atlanti-óceán közepén. Tegyünk egy kört a legna-
gyobb sziget, São Miguel felett, és nézzük meg a zöld 
és kék színű ikertavakat, a Sete Citadest.
 airpano.com/360photo/azores-portugal  

Velence
Romantikus épületeivel, csatornáival, a Sóhajok hídjá-
val és a Szent Márk térre nyíló csodálatos panorámájá-
val Velence kétségkívül az egyik legszebb olasz város. 
Élőkamerán keresztül láthatjuk az épp Csipkerózsika-
álmát alvó várost, ahol az utcák most csendesek, ám 
ez semmit sem von le az értékükből, sőt!
 youtube.com – a keresőbe ezt írd: rolling cam Venice  

Hogwarts expressz
A Harry Potter filmek híres vonata, amely a londoni King’s 
Cross állomás 9¾ számú peronjára fut be, a valóságban is 
létezik. A Jacobite Steam Train 2020-ban indult hódító útjára, 
amelyre most anélkül is felszállhatunk, hogy jegyet váltanánk 
rá. Egy gyors internetkapcsolattal már roboghatunk is át a 
Skót-felföldön és egy lenyűgöző viadukton a célállomás felé.
 samsungvr.com – a keresőbe ezt írd: Hogwart  

Mont Blanc
A hófödte hegyek tetejéről nyíló lélegzetelállító panoráma 
eddig csak a hegymászók kiváltsága volt. Egy virtuális 
túra segítségével most mi is Európa legmagasabb pont-
ján, 4808 m magasan találhatjuk magunkat. Ráadásul még 
speciális felszerelés sem kell hozzá, és fázni sem fogunk.
 airpano.com/360photo/Mont-Blanc  

•••
Kruger Nemzeti Park

„Párduc, oroszlán, gorilla, makákó.” Ez az Afrika című 
klasszikus szám refrénjének kezdete, s a fekete kontinens 
élővilága valóban páratlan. A dél-afrikai Kruger Nemzeti 
Parkban élő kameraképek közvetítik a vadon történéseit. 
Több helyszín közül is választhatunk, egy azonban biztos: 
ha akciót szeretnénk, legyünk türelemmel!
 africam.com – klikk a Live Channels menüpontra!  

Gízai piramisok
Az ókori világ hét csodája közül ez az egyetlen, amely 
a mai napig látható. A sivatag szélén álló ókori romok 
közül a leghíresebb a Kheopsz-piramis, amely 147 
méteres magasságával négyezer évig a világ legma-
gasabb építménye volt. Autentikus zene kíséretében 
repüljünk át a piramisok felett, nézzünk körbe 360 fok-
ban, majd időzzünk el a Szfinxnél!
 airpano.com/360photo/Egypt-Cairo-Pyramids  

Tejút a Szahara felett
A milliónyi csillagot, ködöt és fekete lyukat magában fog-
laló Tejút akár szemmel is látható és leginkább ott, ahol 
tiszta a levegő, kicsi a páratartalom és alacsony a fény-
szennyezés. Erre mi sem alkalmasabb hely bolygónk leg-
nagyobb sivatagjánál, a Szaharánál, ahol minden éjszaka 
fátyolként suhan el az ember szeme előtt a Tejútrendszer.
 airpano.com/360video/vr-sahara-stars  

A járvány miatt bezárult a fél világ, de így is lehet „utazni”! Drónvideók, 
mozgó panorámaképek, online séták, webkamerás élőképek… A virtuális 

felfedezésben Szombati Orsolya utazó blogger, a taveladdict.hu oldal 
szerzője, a világjárás igazi szakértője szegődött útitársunkká.

Webes világjárás
7  KO N T I N E N S ,  2 1  L E N Y Ű G Ö Z Ő  L ÁT N I VA L Ó
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Antarktisz

Road Trippin’
Ahogy a Red Hot Chili Peppers slágeréből is tudjuk… csak 
menni, menni, folyton úton lenni, megállni, körbenézni, 
és autózni tovább. Ez az igazi amerikai utazási élmény. 
Egyebek közt ilyen hangulatú drónvideókat is találhatunk 
az AirVūz oldalán – és még tucatnyi mást, elképesztő 
légifelvételeket a világ minden tájáról. Kanyonok mélyé-
ről, sivatagok, folyók, tengerek felett szárnyalva…
 airvuz.com  

Sarki fény Kanadában
A különleges természeti jelenség, az aurora borealis 
szinte minden utazó bakancslistáján előkelő helyen szere-
pel. Kanadában a Hudson-öböl partjára telepített webka-
merán keresztül élőben is nézhetjük az éjszakai égboltot, 
amelyen a legnagyobb eséllyel májusban tűnik fel a sarki 
fény. Ahogy az afrikai vadkameráknál, úgy itt is türelemre 
és szerencsére lesz szükségünk, hogy „csodát” lássunk.
 explore.org/livecams – a keresőbe ezt írd:: 
 aurora borealis   

A Grand Canyon felfedezése
A világ hét legszebb természeti látványossága 
közé tartozó, a Colorado-folyó által kivájt völgy-
szurdokba alászállva virtuális séta keretében 
próbálhatjuk ki, milyen a sziklák szélén állni 
1800 méteres mélység fölött.

Iguazú-vízesés
A Brazília és Argentína találkozásánál található vízesés, 
nevével ellentétben, nem egy, hanem 270 zuhatagból 
áll. A 82 méter magasból lezúduló víztömeget ked-
vünkre megnézhetjük úgy, hogy közben még a hajunk 
sem lesz vizes. Akár egyik, akár másik országból néz-
zük, a látvány mindenhonnan fantasztikus.
 airpano.com/360photo_list.php – a keresőber 
 ezt írd: Iguazu Falls  

Macchu Picchu
Az egykori Inka Birodalom legendás városa 2450 
méter magasságban fekszik a Közép-Andok hegy-
vonulatában. A páratlan szépségű hely 400 éven 
keresztül rejtve maradt a látogatók szeme elől, 
és nem is lakta senki. Lépjünk be ebbe a rejté-
lyes városba, és idegenvezetőnket hallgatva sétál-
junk végig a perui hegycsúcsok között megbúvó 
romvároson!
 youvisit.com/tour/machupicchu  

Törzsi élet az Orinoco-folyón
Dél-Amerika leghosszabb folyója, amelynek deltá-
jában harmincezer warao indián él cölöpházakban. 
Csónakázzunk egyet a vadregényes környezetben, és 
nézzük meg, vajon a törzsi élet mennyiben különbözik 
attól, amit elképzelünk.
 airpano.com/360photo/Orinoco-Venezuela  

Nazca-vonalak
A Pampas de Jumana fennsíkjára rajzolt gigantikus 
vonalak eredete és célja a mai napig vitatéma a tudó-
sok között. A sziklákba vésett, sok esetben nyílegye-
nes vonalak főként állatokat és geometriai mintákat 
ábrázolnak. Szálljunk a magasba és nézzük meg, való-
jában hogy néznek ki a Nazca-vonalak.
 airpano.com/360photo/Nazca-Lines-Peru  

Raja Ampat
Az indonéziai szigetvilág ékköve ez az 1600, többnyire 
apró szigetből álló csoport. A név négy királyt jelent, ez 
pedig a négy fő szigetre – Waigeo, Batanta, Salawati, 
Misool – utal. Ha létezik földi paradicsom, akkor türkiz 
színű vizével, zöld szigetdombjaival és gazdag tengeri 
élővilágával Raja Ampat biztosan az.
 airpano.com/360photo/Wayag-Raja-Ampat-Indonesia  

Vulkánkitörés
Van valami félelmetes, de ugyanakkor vonzó dolog abban, 
ahogy a föld mélyéből feltör az izzó láva sűrűn gomolygó 
füst kíséretében. A Kamcsatkán található 4705 méter magas 
Kljucsevszkaja Szopka vulkánt most biztonságosan, egy heli-
kopterből ülve nézhetjük meg – épp a kitörés pillanatában.
 airpano.com/360photo/Kamchatka-:
 Klyuchevskaya-Sopka  

Az istenek szigete
Tegyünk egy 360 fokos virtuális túrát 
Balin, fedezzük fel rizsföldjeit, szentélyeit 
és lenyűgöző vízeséseit, hogy amikor 
eljutunk oda, már alaposan fel legyünk 
készülve a csodára, ami ránk vár.

A kínai nagy fal
A közel kétezer éven át épített falrendszer elképesztő 
legeket tudhat magáénak. A 21 ezer kilométer hosszú, 
10 méter magas és helyenként 8 méter vastag falakat az 
űrből is lehet látni. Nekünk nem kell ilyen messzire men-
nünk, madártávlatból és az otthoni fotelünkből láthatjuk 
a Világörökség részét képező építészeti remekművet.
 airpano.com/360photo/China-Great-Wall-:
 Jiankou-Jiaoshan  

Ússzunk bálnákkal!
Az óceánok és tengerek legpompásabb élőlényei 
ezek az óriások, amelyek éneke az emberi fül számára 
is érzékelhető. A hosszúszárnyú bálnák a világ számos 
pontján élnek, de leginkább Új-Zéland és a Tonga-
szigetek körül bukkannak fel a felszínre. Ússzunk velük 
egyet, az élmény garantált.
 samsungvr.com – a keresőbe ezt írd:: 
 Guardians of the kingdom  

12 apostol
Lenyűgöző természeti látványosság a Port Campbell 
partjainál ágaskodó 12 mészkő oszlop, amelyek az eró-
zió következtében jöttek létre. Mindegyik különböző 
formájú és az óceánban áll, mintha egy-egy védőbás-
tya lenne. Emelkedjünk a víz felé, és járjuk körbe e cso-
dás sziklaképződményeket! 
 airpano.com/360photo/the-twelve-apostles-australia  

 
Repüld át!

A legkülönlegesebb kontinens, amely jéghegyeivel, csá-
szárpingvinjeivel és remélhetőleg örök jégmezőivel sok 
utazó álma. Ha nem szeretnénk jégkockává fagyni a Déli-
sarkon, inkább húzzunk magunkra egy plédet, és virtuálisan 
járjuk be bolygónk legdélebbi és legkülönlegesebb pontját!
 airpano.com/360photo/Antarctica-1  
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Különleges utazós blogok
•  Emberi portrék és történetek a világ 

minden tájáról: petersplanet.travel
•  Barangolások Magyarország kevésbé 

ismert tájain: csodahelyek.hu
•  Hasznos tanácsok és tippek babával való 

utazáshoz: utazoanya.blog.hu
•  Az élet 1000 méter felett. Minden  

a hegymászásról: ikaland.hu/blog
•  Történetek a felszín mélyéről,  

mesél a tenger: bigblue.reblog.hu

utazás
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Játszva könnyebb!
Évek óta reneszánszukat élik a különféle társasjátékok, mindenféle stílus  

és műfaj, ezerféle csodás grafikájú játék közül válogathatunk. Ha eddig nem volt  
rá elég időnk, most igazán nincs több kifogás: otthon vagyunk, üljük körbe  

az asztalt, várnak az új kihívások!

Wombattle – Őrülj meg és csináld!
 3-10 játékos   30–60 perc   10 éves kortól   5500-7500 Ft

Izgalmas, 4 alapfeladatból álló igazi partijáték, melyet öt magyar 
nő alkotott meg. A játékosok próbatételeket állítanak fel egy-
más számára a kártyarajzok asszociációi alapján, a cél pedig, 
hogy elhárítsák az útjukba kerülő akadályokat. A feladatok és 
ezáltal a hangulat is nagyban függ a csapatok vehemenciájá-
tól, van, aki visszafogott kulturális kvízt, más kínos bátorságpró-
bát vagy kreatív ügyességi feladatot talál ki. Mindig az aktuális 
játékmester dönti el, ki nyerte a kört. A játék elején mindenki 
egy cetlire felírja, hogy mit ajánl fel a későbbi nyertesnek (kávé-
főzés, házimunka, tangó a lépcsőházban stb.), majd a győztes 
ezekből húz egyet a játék végén.

Pandemic Legacy 1. évad  
– Győzd le a járványt!

 2-4 játékos   60 perc   13 éves kortól   16 990 Ft-tól

Ha már egy vírus miatt ülünk karanténban, nem hagyhatjuk ki 
ajánlónkból a népszerű Pandemic továbbfejlesztett változatát, 
sokak egyik legmeghatározóbb játékélményét. Ez a koope-
ratív és unortodox társas egy fiktív 12 hónapot felölelő, tehát 
12 fejezetből álló küldetéssorozat, amelynek során egy vírus 
elleni szérum kifejlesztése a feladat. Természetesen ez közel 
sem ilyen egyszerű, mert sok váratlan fordulat szól közbe, pél-
dául borul az addig hosszasan felépített tervünk vagy straté-
giai döntéseket kell hoznunk a lelkiismeretiekkel szemben. 
Nem egyszerű és nem is gyors játék, viszont megéri rászánni 
az időt, ha feledhetetlen közös játékra vágyunk.

Azul – A taktikai burkoló
 2-4 játékos   30–45 perc  

  8 éves kortól   9600 Ft-tól

Portugália királya felszólította országának 
mestereit, hogy evorai palotáját csem-
pézzék ki gyönyörűen. A rajzolt táblafal 
helyeire, többféle kombinációban kell a 
kis színes bakelitcsempéket letennünk 
úgy, hogy minél több variációban megfe-
leljenek a mintasornak, és közben szem-
mel tartsuk a többieket és felhasználjuk 
a tartalékolt darabokat is! Sok-sok taktika 
és még több kreativitás kell a 2018-as év 
játékának választott társashoz.

The mind – Érezd a másikat!
 2-6 játékos   15–30 perc   8 éves kortól   2840 Ft-tól

Az egyik legegyszerűbb társasjáték mind szabályzatát, mind puri-
tán kialakítását illetően. 1–99-ig számozott, random kártyákat kap-
nak a játékosok, az első körben először csak egyet, majd mindig 
többet. Ezeket a lapokat érzés szerint, kommunikáció nélkül kell 
egymás után letenni az asztalra. Vegyük hát elő gondolatolvasó 
énünket és próbáljunk meg ráérezni játékostársaink gondolataira! 
Ha elsőre nem is lesz egyértelmű a feladat, miután belejöttünk, 
biztosan bekerül a kedvencek közé ez a spirituális társas.

Planet – Genezis a nappaliban
 2-4 játékos   30–45 perc   

 8 éves kortól   7300 Ft-tól

Ebben a könnyed, családi játékban úgy kell kialakí-
tani a saját 3D-s bolygónk felszínét a mágneses terü-
letlapkákból, hogy a nagyobb erdők, tengerek hoz-
zánk csábítsák a különböző állatfajokat, ne pedig 
a szomszédaink planétájára. Hegyláncokat emelhe-
tünk, erdőkkel, sivataggal boríthatjuk be a szárazföl-
det, növelhetjük az óceánok vagy akár a jégmezők 
területét. Az állatok akkor találnak otthonra nálunk, 
ha sikerül a számukra megfelelő területeket kialakíta-
nunk. A játék 2019-ben Mensa Select-díjat nyert.

életmód
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#olvassotthon!
A gyereknap az idén talán nem a nagy kirándulásokról és a közös állatkert-

látogatásról szól majd, de szólhat helyette a közös olvasásról. Íme, néhány szuper 
olvasnivaló, amelyet később is szívesen forgatnak majd a gyerekek.

A MINŐSÉGRŐL 
NEM MONDUNK LE !
M E R T  É R T É K E K R E  A  L E G N E H E Z E B B 

I D Ő K B E N  I S  S Z Ü K S É G Ü N K  V A N

OTTHONI IDŐTÖLTÉSHEZ VÁLASSZA A HAMU ÉS GYÉMÁNT 
MAGAZIN LEGFRISSEBB LAPSZÁMÁT! 

MEGRENDELÉS: 
DIGITALSTAND.HU/HAMUESGYEMANT 

#otthonolvasunk #ot thonmaradunk 

A4_hamu hirdetés.indd   1 2020. 04. 16.   8:37

kultúra
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Építsd fel! – Tűzoltóság
Babilon Kiadó

A dobozban a gazdagon illusztrált 
ismeretterjesztő könyv mellett egy 
3D-s tűzoltóság és összerakható 
modellek is rejtőznek. A gyerekek 
a könyvből mindent megtudhatnak 
a tűzoltók munkájáról, utána felépít-
hetik a helyszínt, összeállíthatják az 
oltókocsi és a többi jármű modelljét 
– és kezdődhet is a játék!

5990 Ft

Tóth Krisztina:  
Csavarogjunk együtt!
Malac és Liba 2.
Manó Könyvek

Csavarogjatok együtt Malaccal és 
Libával! A kicsik megismerhetik 
a kötet szeleburdi hőseit, együtt 
csatangolhatnak velük a Balaton 
partján, miközben rájönnek, melyik 
sportág melyik szereplőhöz illene 
a leginkább.

1990 Ft

Elizabeth Lim: Fénytörések
(Disney – Sorsfordító 
történetek)
Manó Könyvek

Ki ne ismerné Mulan történetét? A har-
cias lelkületű lány bármit megtenne, 
hogy megvédje szeretteit, még beteges-
kedő apja helyett is beállt a hadseregbe, 
fiúnak álcázva magát. De mi történt 
volna akkor, ha nem a meséből ismert 
módon alakul a történet?

3490 Ft

Chloe Seager:  
Haverok és bénázások
Menő Könyvek

Emma végzős a gimiben, és arra szá-
mít, hogy az élete diadalmenet lesz. 
Ám amikor a legjobb barátnője, 
Stephanie bepasizik, és minden idejét 
a fiúval tölti, Emma azon kapja magát, 
hogy hirtelen fogalma sincs, mihez 
kezdjen magával. Igazi kamaszkönyv.

3490 Ft

Dér Noémi: Megalakul  
a Kicsi Gesztenye Klub
Kolibri Kiadó

Liza egy pillangót kergetve bukkan rá 
a kert végében egy fészerre. Amikor 
belép, rögtön észreveszi a díszes köny-
vet egy utazóláda tetején. Belelapoz… 
és ezzel kezdetét veszi a sok ezer gye-
reket évek óta magával ragadó varázs-
lat: a Kicsi Gesztenye Klub története.

1999 Ft

Marvel Studios –  
Képes Útmutató
Kolibri Kiadó

Kalandozz kedvedre a Marvel-mozi-
verzum világában, és légy részese a tör-
ténetnek! Tanulmányozd a Vasember 
páncéljait, Amerika Kapitány egyenru-
háit, ismerd meg a Végtelen Kövek tit-
kait, a Pym-részecskék hatását, fedezd 
fel Asgard aranyló palotáját, Wakanda 
rejtőzködő királyságát és még sok más 
érdekességet!

6499 Ft



#maradjotthon!
Ezzel a névvel indított közösségi-médiakampányt a MOL, megkérve  

a MOL-csapat önkéntes karantént vállaló sportolóit, hogy a mozgalom mellé 
állva buzdítsák ők is otthon maradásra az embereket. 
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MOL-sport

Hosszú Katinka 
úszóklasszisunk 

a lehető 
legvizesebb 

helyet 
választotta 

otthonában, hogy 
felidézze a napi 

medencés edzések 
emlékét.

Herzcig Norbert, 
a MOL Racing 
Team pilótája 
ebben az 
időszakban  
jobb híján 
a tükör előtt 
gyakorolja 
a kérlelhetet-
lenül pontos 
mozdulatokat.

Szilágyi Áron 
kétszeres 
olimpiai bajnok 
kardívó ott 
használja 
fel szeretett 
sportszerét, 
ahol arra 
a legnagyobb 
szükség van.

Bánhidi Bence 
válogatott 

kézilabdázó 
a pályán 

megszokott 
vax „lakossági” 

megfelelőjét 
próbálgatja 

otthon.



Kevés olyan gyümölcs akad, amelynek ekkora rajongótábora van, 
viszont ilyen kérészéletű a szezonja. Használjuk ki a májust és együk 

frissen, torta, pite és pohárkrémek formájában!

EperszezON

Hozzávalók:
•  8 tojás
•  8 evőkanál cukor
•  8 evőkanál víz
•  10 evőkanál liszt
•  1 teáskanál sütőpor
•  250 g mascarpone
•  200 ml 30% zsírtartalmú 

tejszín
•  100 g barna cukor
•  1 citrom héja
•  400 g friss eper
•  só

Epertorta

A tojássárgájákat elkeverjük a 
cukorral, majd 15 perc alatt fehé-
redésig verjük, közben kanalan-
ként adagoljuk hozzá a vizet. A 
fehérjét habbá verjük, hozzáad-
juk a sárgájákhoz, majd aprán-
ként a lisztet, a sütőport és egy 
csipet sót is. Az így elkészült 
masszát 28 centis tortaformá-
ban 180 fokon 20–30 perc alatt 
készre sütjük. Készíthetjük egy-
ben, ekkor a kész piskótát 3-4 
lapra vágjuk, vagy a nyers tésztát 
4 egyenlő porcióra osztva több 

részletben is. A krémhez a tejszínt 
kemény habbá verjük, a mascar-
ponét elkeverjük a barna cukorral 
és a citrom lereszelt héjával, majd 
óvatosan összeforgatjuk a tejszín-
nel és 200 g feldarabolt eperrel. 
Összeállítjuk a tortát, amit a mara-
dék friss eperrel, esetleg mentá-
val díszítünk.

Tipp: a tojásfehérjét szobahő-
mérsékleten, a tejszínt pedig 
minimum 12 óra hűtést követően 
verjük habbá.

Citromkrémes eperpite

Hozzávalók:
•  200 g liszt
•  2 db citrom
•  2 tojás
•  160 g cukor
•  230 g vaj
•  150 g eper

A liszthez adunk 130 g hideg, apró koc-
kákra vágott vajat és 60 g cukrot, majd 
éppen csak addig dolgozzuk, míg tészta- 
állagot kapunk. Fél órán át a hűtőben 
pihentetjük. A citromok kifacsart levét és 
lereszelt héját elkeverjük 100 g cukor-
ral és 2 tojással, majd vízgőz felett (mint 
amikor csokoládét olvasztunk) folyama-
tos keverés mellett hagyjuk, hogy besű-
rűsödjön. Hozzákeverünk 100 g szoba-
hőmérsékletű vajat, alaposan elkeverjük 
és hagyjuk kihűlni. Elővesszük a tésztát, 
és félcenti vastag kört nyújtunk belőle. 
Megkenjük a citromkrémmel, 3 cm szé-
lességben visszahajtjuk a szélét, a tete-
jére helyezzük a felszeletelt epret és 180 
fokra előmelegített sütőben 30–35 perc 
alatt készre sütjük.

Tipp: a citromkrémből érdemes 
nagyobb mennyiséget készíteni, hiszen 
használhatjuk édességekhez, de akár 
egyszerű zabkekszre kenve is kiváló.

gasztro
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Fehér csokis, bazsalikomos 
pohárkrém

Hozzávalók:
•  200 g friss krémsajt
•  70 g fehér csoki
•  200 ml 30% zsírtartalmú tejszín
•  1 kis csokor bazsalikom
•  200 g zabkeksz
•  150 g cukor
•  500 g friss eper

A tejszínt habbá verjük. A fehér csokit vízgőz 
felett felolvasztjuk és elkeverjük a krém-
sajttal, a cukor felével és az apróra vágott 
bazsalikommal, végül óvatosan összeforgat-
juk a tejszínnel. A megmosott epret meg-
szárítjuk és hozzáadjuk a megmaradt cuk-
rot, a zabkekszet pedig morzsává törjük. 
Nagyobb kelyhekben rétegezzük az epret, 
a zabkekszmorzsát és a fehér csokis krémet.

Tipp: a krémsajthoz először a tejszín egy-
harmadát adjuk hozzá, határozott mozdu-
latokkal keverjük el, majd óvatosan forgas-
suk össze a maradékkal.

Epermousse

Hozzávalók:
•  500 g eper
•  100 g cukor
•  200 ml 30% zsírtartalmú tejszín
•  10 g zselatin

A cukrot karamellizáljuk, majd hozzáadunk 
300 g feldarabolt epret. Addig főzzük ala-
csony lángon, amíg a karamelldarabok tel-
jesen felolvadnak benne. Ezután pürésítjük. 
Félreteszünk néhány kanállal a díszítéshez, 
a többiben feloldjuk az előzetesen beázta-
tott zselatinlapokat, ha kihűltek, hozzájuk 
adjuk a habbá vert tejszínt. Poharakba ada-
goljuk, a félretett pürével és a maradék friss 
eperrel díszítjük.

Tipp: az eperpüréből érdemes nagyobb 
adagot készíteni, kiváló lehet például pala-
csintatölteléknek is. Ízesíthetjük gyömbér-
rel, vaníliával, mentával, bazsalikommal 
vagy levendulával.

gasztro
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Tej helyett…
A növényi alapú italokat ma már nemcsak az allergiás vagy érzékeny 

fogyasztók keresik, hanem azok is, akik kiemelten figyelnek az egészségükre. 
De milyen lehetőségek közül választhatunk?

Hosszú ideig szójaitallal kellett 
beérnie annak, aki nem tehe-
tett tejet a kávéjába, mondhat-

juk tehát, hogy ez volt a növényi ita-
lok pionírja, amely kitaposta az utat a 
többi „tejpótló” számára. Ma azonban 
már rengetegen szeretik és fogyasztják 
az alternatív italokat, az igényekhez mér-
ten pedig a lehetőségek száma is megug-
rott, hiszen növényi italok egyre többféle 
alapanyagból készülhetnek:

• Gabonafélékből: rizs, zab, tönköly, 
köles

• Álgabonákból: quinoa, hajdina és 
amaránt

• Száraz hüvelyesekből: szója, 
csicseriborsó

• Pálmafélékből: kókusz
• Olajos magvakból: dió, mogyoró, 

mandula, kesudió, paradió, 
szezámmag

Helyük az étrendünkben
A különböző nevet viselő növényi ita-
lok készítése többnyire azonos módon 
történik: az alapanyagokat órákig víz-
ben áztatják, turmixolják és leszűrik 
– a mandulaitalt például a gyümölcs 
lenyúzott magbeléből nyerik ki –, majd 
cukrot, sót, növényi olajokat és D-, A-, 
E-, B2-, B12-vitaminokat adnak hozzá-
juk. A gyártók sokszor kalciumpótlók-
kal és magnéziummal dúsítják ezeket, 
hogy a tehéntejhez hasonló tápanyag-
összetételt érjenek el, állományjavító-
nak pedig többnyire a szentjánoske-
nyeret használják.

Tápanyagbevitel szempontjából fon-
tos tudni, hogy fehérjék és aminosa-
vak vonatkozásában ezek az italok nem 
helyettesítik a hagyományos tejet, fehér-
jetartalmuk jóval kisebb (kivétel a szója), 
és egy 2,8%-os tehéntejhez képest 
a zsírtartalmuk is alacsonyabb. Mivel 
azonban a koleszterinben és telített 
zsírsavakban gazdagabb tejhez képest 
ezek az italok főként egyszeresen és 
többszörösen telítetlen zsírsavakat 

Unyi Bálint,
a MOL Gasztro  
megvalósítási  
szakértője

tartalmaznak, a szívünk és érrendsze-
rünk hálás lesz. Kivételt képez a kókusz-
ital, amely a tehéntejhez hasonlóan java-
részt telített zsírsavakat tartalmaz.

Diéta, allergia, diabétesz
Tejfehérje-allergia esetén bármelyik növé-
nyi ital fogyasztható, sokszor azonban ez 
a fajta intolerancia szójaallergiával páro-
sul, ez esetben a szójaital is kerülendő.

Fresh Corner kávék 
növényi italokkal
A Fresh Corner csapata elkö-
telezett a minőségi termékek 
iránt, így mostantól a terüle-
tén piacvezető Alpro for pro-
fessionals két népszerű termé-
két kínálják a növényi italok 
palettájáról.

A kókusz- és mandulaitalok kel-
lőképpen jó minőségűek ahhoz, 
hogy gyönyörűen habosodja-
nak, és szép állaguk legyen a 
kávéban. A kókuszital a legis-
mertebb és legnagyobb arány-
ban fogyasztott növényi italfajta, 
a mandulaitalt pedig alacsony 
kalória- és szénhidráttartalmá-
nak köszönhetően a legjobb 
diétás tejpótlónak tekinthetjük.

A gasztroszakértő javaslata
Unyi Bálint a hűvösebb napokra 
a mandulaitalos forró cappuc-
cinót, melegebb időben pedig a 
frissítő kókuszitalos jeges lattét 
javasolja. Mint elmondja, szem 
előtt tartva a vásárlói igénye-
ket és érzékenységet, a Fresh 
Cornerekben külön sztenderde-
ket állítottak fel a növényi italos 
kávék elkészítéséhez.

Kisebb ökolábnyom
Az utazók 254 benzinkúton pró-
bálhatják ki a finomabbnál fino-
mabb kávékat, amelyek nem-
csak egészségesek, de az 
ökolábnyomuk is kisebb, mint az 
állati eredetű tejtermékeknek, 
előállításukhoz ugyanis feleany-
nyi földterület és negyedannyi 
víz szükséges, továbbá a kap-
csolódó szén-dioxid-kibocsátás 
is 2,5-szer kevesebb.

Ha diétás étrendbe építenénk be ilye-
neket, vegyük figyelembe, hogy szén-
hidráttartalmuk változó. Ez attól is függ, 
hogy tartalmaznak-e hozzáadott cukrot 
vagy sem, ám a bennük lévő keményítő 
miatt a rizs- és zabitalnak még cukor nél-
kül is relatíve magas a szénhidráttartalma. 
Ezzel szemben a hozzáadott cukor nélkül 
készült kókusz-, mandula- és szójaitalok 
a tejhez képest kifejezetten szénhidrát-
szegények. Cukorbetegség esetén szin-
tén ezek a fajták részesítendők előnyben, 
de kaphatók már alternatív édesítőszerrel 
készített változatok is.

Ahány fajta, annyi íz
Mivel az ízt az is befolyásolhatja, hogy 
mely gyártó termékét választjuk, ele-
inte nem árt időt szánni a kísérlete-
zésre, főszabályként azonban a követ-
kezőket érdemes alapul venni: sósabb 
ételekhez a semlegesebb (olykor akár 
kicsit kesernyés) ízű italok passzolnak 
jobban, ilyen a rizs, a zab és a szója. 
Édesebb ízek mellé jól passzolnak a 
mogyoró-, kókusz- és mandulaalapú 
italok, ám utóbbinál még az is okozhat 
ízbéli eltérést, hogy pörkölt vagy pörkö-
letlen magból készült-e.
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Akciós ajánlatainkat keresd a töltőállomásokon!

Naturaqua ásványvíz
(1,5 l, többféle) 

6 db vásárlása esetén 

139 Ft/db
93 Ft/l

Skizo Rozé
(0,75 l)

1290 Ft/db
1720 Ft/l

A magazinban szereplő összes promóció a kijelölt töltőállomásokon érvényes.  
A töltőállomás-listát keresd a mol.hu oldalon! A választék töltőállomásonként eltérhet. 

 A promóciók az aktuális hónapban, illetve a készlet erejéig érvényesek.

Energizer AA és AAA 8 db
899 Ft/csomag

 V
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D
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AGY TÖLTSD
 LE
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Soproni Óvatos Duhaj
(0,5 l, többféle)

389 Ft/db
778 Ft/l

Rauch MYTea
(0,5 l, többféle)

299 Ft/db
598 Ft/l

Chio Chips
(70 g, többféle)

499 Ft/db
7129 Ft/kg

Snickers, Mars, Twix, Bounty
(40 g, 50 g, 51 g, 50 g, 57 g, többféle) 

2 db vásárlása esetén 

239 Ft/db
4780 Ft/kg, 4686 Ft/kg, 4193 Ft/kg , 5975 Ft/kg





Fütyülős pálinka
(0,5 l, többféle)

–500 Ft

A termék 
vásárlása 
esetén 500 Ft 
kedvezmény 
az aktuális 
fogyasztói árból.

A kupon 500 Ft kedvezményre jogosít a termék aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal egy termék vásárolható és a kupon csak 
egyszeri kedvezményre jogosít. A kupon csak készpénzes és bankkártyás fizetés esetén váltható be. A kedvezmény más kedvez-
ménnyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2020. 05. 01–31., illetve a készlet erejéig.

EVOX Summer Fruit Garden 2 l és 
 EVOX Summer Citrus Breeze 2 l  

nyári szélvédőmosó
1199 Ft-tól

Merci desszert
(250 g, többféle)

–200 Ft

A termék 
vásárlása 
esetén 200 Ft 
kedvezmény 
az aktuális 
fogyasztói árból.

A kupon 200 Ft kedvezményre jogosít a termék aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal egy termék vásárolható és a kupon csak 
egyszeri kedvezményre jogosít. A kupon csak készpénzes és bankkártyás fizetés esetén váltható be. A kedvezmény más kedvez-
ménnyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2020. 05. 01–31., illetve a készlet erejéig.



Lotus Home 
törlőkendő
(8 db-os)

–100 Ft

A termék 
vásárlása  
esetén 100 Ft 
kedvezmény 
az aktuális 
fogyasztói árból.

A kupon 100 Ft kedvezményre jogosít a termék aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal egy termék vásárolható és a kupon csak egy-
szeri kedvezményre jogosít. A kupon csak készpénzes és bankkártyás fizetés esetén váltható be. A kedvezmény más kedvezménnyel 
nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2020. 05. 01–31., illetve a készlet erejéig.

Minden Travel Blue 
nyakpárna
–1000 Ft

A termék 
vásárlása 
esetén 1000 Ft 
kedvezmény 
az aktuális 
fogyasztói árból.

A kupon 1000 Ft kedvezményre jogosít a termék aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal egy termék vásárolható és a kupon csak 
egyszeri kedvezményre jogosít. A kupon csak készpénzes és bankkártyás fizetés esetén váltható be. A kedvezmény más kedvez-
ménnyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2020. 05. 01–31., illetve a készlet erejéig.



Aquarius
(0,4 l, többféle)

–100 Ft

A termék 
vásárlása 
esetén 100 Ft 
kedvezmény 
az aktuális 
fogyasztói árból.

A kupon 100 Ft kedvezményre jogosít a termék aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal egy termék vásárolható és a kupon csak 
egyszeri kedvezményre jogosít. A kupon csak készpénzes és bankkártyás fizetés esetén váltható be. A kedvezmény más kedvez-
ménnyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2020. 05. 01–31., illetve a készlet erejéig.

MOL-akciók
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Fogadd örökbe a fákat!

Nyirán Lea Virág
——

Az Erdőben Egyesület alelnökeként célja egy 
ökológiailag tudatos, aktív közösség létrehozása, 
amelynek tagjai nemcsak élvezik, de építik is 
a természetet.
A szervezet tevékenységét a MOL Helyi Érték 
Programja támogatja.

„Manapság menő dolog fát ültetni, de ezzel még nem ér 
véget a feladat. A természet rengeteg gondozást igényel, 
de ez egy olyan befektetés, ami megtérül. Hosszú évek 
munkája, míg egy elültetett cserje gyümölcsöt hoz. Mi is így 
gondolkodunk. Az egyesület hosszú távra szól, a – városi 
közösségi kiskertekhez hasonló rendszerben működő – 
közösségi erdőkert kialakításának első feladatai, az ültetés 
és a fák örökbe fogadása csak az első lépés.”
Egy gyermek megszületése és a számára élhető körül-
mények biztosítása volt az egyesület létrehozásának 
mozgatórugója évekkel ezelőtt. Virág és férje, Dávid így 
sorra vették azokat a dolgokat, amik nélkül tudnak élni, 
majd azokat is, amik nélkül nem – az utóbbiak között 
a lista elejére került a természet és a közösség.
Környékbeliként nem csoda, hogy megakadt a szemük 
Paphegy egy jó ideje elhagyatott, vadregényes részén, 
amely régen a hétvégi élet színhelye volt, ám mára keve-
sen vállalják az élet fenntartásához és a természet gondo-
zásához szükséges rengeteg munkát a közművek, kutak 
hiánya miatt. Virágék az utóbbin nem óhajtanak változ-
tatni, így a hosszú távú cél egy ökológiailag önfenntartó 
életmód működtetése. „Elsősorban a helyieket gondoltuk 

bevonni a tevékenységünkbe, de szeretnénk alternatívát 
nyújtani a városból kikívánkozók számára is. A környező 
iskola diákjainak biztosítanánk az érettségihez szükséges 
önkéntes munka lehetőségét, tervezzük táborok és prog-
ramok szervezését a szabadban – mindent, amivel közös-
séget hozunk létre, és meg is mozgatjuk a résztvevőket. 
Nagyon örültünk a MOL pályázatának, amely egyrészt 
megteremtette a kezdéshez szükséges keretet, másrészt 
lendületet kaptunk azzal, hogy látják bennünk a fantáziát.”

A természetben és a természettel – függetlenül, de nem elszigetelődve – élni. 
Az Erdőben Egyesület célja egy olyan rendhagyó közösségi erdőkert létrehozása, 

ahol kisközösségek együtt virágoztatják fel a természetet.

1% IS NAGY KÜLÖNBSÉG 
AZ AUTIZMUSSAL ÉLŐKNEK! 

TÁMOGASD TE IS ADÓD 1%-ÁVAL
AZ EGYÜTT AZ AUTISTÁKÉRT ALAPÍTVÁNYT!

ADÓSZÁMUNK: 18745964-2-41
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