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Régi bölcselet, hogy nem a megérkezés a lényeg,
hanem az út maga. Persze a legkellemesebb nyári autókázást is feldobja, ha a célban hatalmas falatozás veszi
kezdetét, melynek kedvéért még a könny
fakasztó füsttámadást is örömmel tűrjük,
mert… a szabadtéri sütögetés már csak
ilyen, legyen szó grillről vagy BBQ-ról,
júniusi lapszámunk főszereplőiről.
E téma jegyében indult útnak új autósutazós rovatunk szerzője, Winkler
Róbert is, aki a Dunakanyarig hajtott
egy jó BBQ-ért, míg címlapszereplőnk, Fördős Zé, aki tökélyre fejlesztette a szabadtéri konyhaművészetet, praktikus tippeket ad a
sütögetés kapcsán. Nálunk tehát
most minden a grillről szól, shopjaink is felkészültek: megan�nyi hasznos eszközzel várják
a vásárlókat. Jó utat, jó étvágyat, végre itt a nyár!
Szollár Domokos
MOL-csoport
kommunikációs igazgató
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autós hírek

Tömegvonzás
Az egyre nagyobb kínai keresletnek köszönhetően a tavaszi Sanghaji
Autókiállítás az iparág egyik legfontosabb rendezvényévé nőtte ki magát.
Mutatjuk az újdonságokat.

Absztrakt – Qoros KE-V
Nem is olyan régen még úgy hitték,
a kínai Qoros autómárka lesz az első, amely
felveszi a versenyt a kényes ízlésű európaiakért folyó versenyben, időközben
azonban a hatalmas hazai piacon is sikeressé váltak. Legújabb tanulmánymodelljük, a meglehetősen kusza vonalakkal operáló K-EV műszaki tartalma
a Koenigseggtől származik, a villanymotor megegyezik azzal,
amely a Regera sportkocsiba is
kerül. Ez állítólag 2,6 másodperc
alatt gyorsítja százra a karbonszálas önhordó kasztnit.

Éledező – MG E-motion

Családias – Nio ES8

A britek legendás sportkocsimárkája 2005-ben került kínai
kézbe, ekkor vásárolta meg a Nanjing Automobile, és jelenleg
SUV-ok és kisautók alkotják a modellpalettát. A Sanghajban
bemutatott E-motion tanulmánnyal azonban az MG visszatér a
sportautókhoz. A klasszikus brit formatervezési erényeket felvonultató modellről még keveset tudni, de a gyártó szerint négy
másodperc alatt gyorsul százra, és egy feltöltéssel 480 kilométert tud majd megtenni.

A márka onnan lehet ismerős, hogy csapatot tart fent a Formula-E
versenysorozatban, és korábban már előálltak egy elektromos
szupersportkocsival is. Most a családot helyezték előtérbe a
szintén elektromos ES8-assal, amelynek teljes egészében alumíniumkarosszériája az elsődleges célként kitűzött tömegcsökkentést szolgálja. A hajtásról egyelőre annyit tudni, hogy elöl-hátul
egy-egy villanymotor dolgozik, az akkumulátorok pedig cserélhetők, így megspórolható a töltési idő.

4
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ÚJJÁSZÜLETETT

autóteszt

Életrevaló
SUZUK I SW IF T
A legújabb Suzuki Swiftnek nagy típusrajongó-tábornak kell megfelelnie,
amit a minden porcikájában új, mégis felismerhető autó meg is tesz.
Sőt új híveket fog toborozni.

6
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A Suzuki Swift örökre a mi autónk marad, annak
ellenére is, hogy ezt a legfrissebb kivitelt már
nem Esztergomban, hanem Japánban gyártják.
És egyáltalán nem csupán a márkahűség miatt
fogják sokan megvenni, hanem azért, mert kategóriájának most a Swift az egyik legjobb autója.
Modern, mutatós, élhető és jól használható, és az
ára sem szállt el a nagy örömben és büszkeségben. Kell ennél több?

Helytakarékos „formaság”
Az új Swift hozza két közvetlen elődje formajegyeit, a köznyelvben vasalónak, esetleg
baseballsapkának becézett karosszéria arányai, stílusjegyei itt is megvannak, ám sokkal
kidolgozottabb, részletgazdagabb az összkép.
Az olyan, más márkák által már kitalált játékokat
is sikerült egyedien és ízlésesen felhasználni,
mint a C-oszlop tetejének fekete betétje, amitől egyfajta lebegőérzetű tetőt kapunk, vagy az
ebbe a közegbe integrált rejtett hátsó kilincsek.
A formai elemek látványosságát nem sínylette
meg az utastér, annak ellenére sem, hogy az új
modell egy centivel rövidebb, mint az elődje.
A dízelmotorok kikerültek a kínálatból, így a
motorteret rövidebbre szabhatták a tervezők,
ami az előretolt, ezáltal tágasabb utastérben
nyer értelmet. Lépcsős hátú változata nálunk
nem lesz, ami talán nem is baj, érdekesség

Méretek (H/Sz/M)
3840/1695/1500 mm
Csomagtér
265-947 liter
Motorválaszték
2 benzines
Teljesítményszint 88 (DualJet), 110 (BoosterJet) LE
Max. nyomaték
120, 170 Nm
Átlagfogyasztás
3,7-6,4 liter
Alapár (áfával)
3 880 000 forinttól

ugyanakkor, hogy a Japánban forgalmazott
Swift négy centivel keskenyebb az európainál, ami elsősorban adózási szempontok miatt
lényeges.

Könnyűzene
Az utastérben minden tekintetben több a hely,
így a kategória szolgáltatásait kereső vásárlók
elégedettek lehetnek a térrel és a kényelemmel. Igazi bravúr, hogy mindezek ellenére a Swift
tervezésének vezérelve volt a tömegcsökkentés, amit nem apróztak el: a minden ízében felújított, ám az előző modellben is megtalálható
1,2-es alapmotorral elődjénél 120 kilogrammal
könnyebb az új Swift. A nagy szakítószilárdságú
acélok alkalmazásával üresen 840 kilogrammot
nyom az autó, ami a kategóriatársak egy tonna
feletti tömegéhez képest kiváló eredmény.
Ez persze nemcsak a fogyasztásnak és a károsanyag-kibocsátásnak tesz jót, de a menetdinamikának is. A Swift mindig is méltó volt neve jelentéséhez (fürge), most sincs ez másképp.
A dízelmotort a Suzuki úgynevezett mild-hybrid
rendszere ütötte ki a nyeregből, ami az 1,0-ás
turbómotorhoz és az 1,2-es szívóhoz rendelhető. Ezzel az elektromos rásegítéssel szinte
szomjazó fakírrá változik az autó, noha enélkül
is nagyon keveset fogyaszt.
A Swift tehát beállt a Suzuki legújabban bemutatott autóit felsorakoztató sikerszériába.
Elsősorban kisautókban utaznak, ám a zseniá
lis Ignis, a családbarát Baleno vagy éppen
a vagány Vitara igen széles igyényeket fed le.
A Swifttel teljes lett a kép, formájában, szolgáltatásaiban, hajtásában és minőségében is tökéletesen illeszkedik a gyártó kívánatos autókat
hozó szárnyalásához.

ajánlott olaj
MOL Dynamic Gold
Longlife 5W-30 (1 l)
8999 Ft/db*

*Az ár töltőállomásonként eltérhet.
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Barbecue
a Dunakanyarban

Új sorozatunkban Winkler Róbert volánhoz ül, és élményautózásra indul.
A cél többnyire másodlagos, a hangsúly magán az úton van. Kivéve, ha
a végállomás olyan hely, mint a tahitótfalui barbecue fellegvár…
8

2017. JÚNIUS

Winkler vezet

Nem kell mindig hosszú túra. Főleg, ha
a túra méretét nem kilométerben adjuk
meg, hanem időben. Úgyhogy akár
el is indulhatunk péntek kora délután
Tahitótfalu irányába. A Szentendrei úton
ilyenkor tetőzik a dzsihád; a legtöbb
cégnél érezhetően senki sem szankcionálja, hogy korán lépnek le a dolgozók…
Egy szolid hétvégi kiruccanáshoz tehát
nem kell feltétlenül átszelni az országot.
Legyen híd és kompozás, városon kívül
kelljen menni, de ne csak úgy fogalmatlanul az agglomerációban, hanem konkrétan zöld mezők között is vezessen az út.
Ezért aztán Vác felől is megközelíthetjük
a kritériumokat így maradéktalanul teljesítő Tahitótfalut; bár a váci rév menetrendje sem online, sem analóg formában
nem egyszerű történet. Elvileg egész
óránként indul Vácról Tahitótfalu felé,
vissza pedig negyedkor, aztán átszeljük
a Szentendrei-szigetet a legszélesebb
pontján, és már ott is vagyunk a szent
endrei Duna-ág felett már ötször megépített hídon.
Tahitótfalu tisztességes, szép község
a Dunakanyarban, hagyományosan
drága és rossz turistaétkeztetőkkel, de
szerencsére már az elhivatottabbja is
megérkezett. Az utóbbi évtized kulináris mikroforradalmait a kisüzemi sörök
kezdték. Ezzel nagyjából párhuzamosan jött a kézműves hamburger forradalma, ami Magyarországon különösen
nagyot szólt, illetve napjainkban is szól.
Lelépett az összes szakács Nyugatra?
Annyi baj legyen: neked csak össze kell
mancsikolnod a tuti hentesednél vett
darált marhát a faggyúval és sóval-borssal, 70-es IQ-val is megsüti bárki. Óriási!

Válasz a hamburgerre
Mostanra pedig már a hamburgermánia
ellenforradalma is elindult. Nem, nem a
fine dining, hanem a barbecue, ami sok
szempontból a hamburger szöges ellentéte. Nem gyors, ellenben iszonyú lassú,
nem gazdaságos, hiszen a lassú sütés
során a hús akár a súlya felét is elveszti.

Egyetlen pozitívuma a barbecue-sütésnek, szolgáltatói oldalról legalábbis,
hogy látszik a helyen: akar valamit. És a
barbecue-ban neve van a húsnak, mármint tudni lehet: szegy, borda vagy oldalas. Ha már nevek: az Őrház Barbecue
– rövid túrám célja – eredetileg vasúti
őrház mellett volt, aztán lejárt a bérleti
szerződés, de a költözéssel nem keresztelkedtek át Kemping Barbecue-ra.
Pedig itt akár sátorozni is lehet, ha valaki
túltolná az oldalast, meg a kisüzemi
cseh sört, amit sajnos nem kóstolhattam
meg, mert nem volt nálam sátor.
Hálás kocsmai vitatéma a különböző
helyi barbecue-variációk kérdésköre.
A kulturális antropológia szakos bölcsész
valószínűleg a barbacua szó spanyolban
megpattanó indián eredetével jön. Ennél
jóval hangulatosabb a texasi változat.
A legenda szerint a texasi olajláz kezdetén olcsón kellett sok embert etetni,
és a nagy építkezéseken olajvezetékek
hulladékcsöveiből készültek a smokerek (füstölve sütők). Ugyanez a legenda
megvan olajoshordós változatban is,

Az út mosolya
Kanyarvadász. Sprinter.
Élményautó. Sokszor
elcsépeltnek tűnhetnek az
ilyen szavak, ám amit a Mazda
kis roadstere, az MX-5 kínál,
kvintesszenciája mindannak,
ami ember és gép kapcsolatából
létrejöhet. A könnyűépítésű,
nyitható tetős MX-5 a márka
tökélyre fejlesztett zoomzoom érzésének legjavával
szórakoztatja a sofőrt és utasát.
A 160 és 131 lóerős kivitelben
is rendelhető kocsi közvetlen
reakcióival a megtett út minden
méterét bizsergető élménnyé
teszi. Tényleg csak akkor akar
kiszállni belőle az ember, ha egy
kiváló BBQ és baráti társaság
várja az út végén. A Mazda
MX-5 nemcsak a tetejét nyitja
ki a hűs nyári szellőben, de
a világot is, hiszen mindenkit
fogékonnyá tesz az új élmények
befogadására.
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Winkler vezet

Grill, BBQ, merre még?

Bp BARbq (Budapest VII.)
Az amerikai BBQ-technológia és
az USA déli államainak gasztroéletérzése egy helyen. Jó
húsok, tizenórás füstölési idők,
rusztikus, vonzó módon tálalt,
férfias szendvicsek.
——
Budapest Barbecue Company
(Budapest V.)
Autentikus smokerek, füstös ízek, nagy üzlettér, amerikai dizájn, texasi hangulat, puha
húsok, sör. A déli konyhák hos�szan készített húsainak ízei.
——
Malackrumpli (Balatonfüred)
Szezonális, laza, igazi nyári szabadtéri étterem a Balatonon,
ahol a pulled pork (tépett sertéshús) és a füstös marhaszegy
jól megfér a hamburgerrel, tökfőzelékkel és lepénnyel.
——
Tekergő Étterem (Velence)
Streetfoodban, hamburgerben is figyelemre méltó hely az
M7-es mellett. BBQ-estekkel,
füstös, szaftos, omlós húsokkal
és napsütötte terasszal.
——
ZuzmÓ BBQ Garden (Eger)
Smoker, ahogy illik, elkötelezett
húsimádat az egri vár közelében.
Mártások és szaftosság, kreatív
tálalás. Borjúszegy, bárány, sertésoldalas, hamburgerek. A hús
itt is mindenekfelett áll.
——
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bár tudtommal a kőolaj kitermelésekor
a hordó nem kifejezetten gyakori formátum. Mindegy is, két sör után tök hihető,
egyébként sem bíróságon vagyunk,
hanem egy kerthelyiségben.

És te mivel füstölsz?
A barbecue-ban nincs olyan para, hogy
„úristen, ha a sütőajtót nyitogatod, behatol a vízgőzben kevésbé gazdag külső
levegő”. A barbecue lassú, és viszonylag
sokáig tart, de jóval több mint szimpla
130 fokon történő sütés, ami közben nyugodtan nyitogathatjuk a legalább ötkilós
vaslemezt. Én speciel elvagyok a 130
fokon, sütőben készült oldalassal is, de
a barbecue nemcsak a lassúságról szól,
hanem 80%-ban a füstről. A motoros
testvérek széles utat kívánnak egymásnak, a barbecue-kisegyház dicsértessék
a füst!-tel köszön. Így aztán fontos faktorrá lesz a fa, amivel a smokert fűtik, és
ami a füstöt is adja. A gyümölcsfák valamiért nagyobb becsben vannak, mert
bár a fűtőérték kulcsfontosságú, az illat
nagyon nem mindegy. Bence, az Őrház
pitmastere esküszik rá, hogy vakteszten
meg tudná különböztetni a körtefán füstölt húst a tölgyfán füstölttől, egyébként
most épp egy öreg diófára alkudoznak
az egyik törzsvendéggel.
Bence eredeti mestersége vegyipari technikus, gyógyszert gyártott, de megunta.

Egy éve foglalkozik barbecue-val: „az
alapokat gyorsan meg lehet tanulni, de
a gyakorlat rengeteget számít.” Néha
azért kijön belőle a precizitás, a múltkor például kiszámolta a smoker hűtőkörének hőkapacitását – de ez annak
számlájára is írható, hogy a pitmasternek időnként túl sok ideje van. Állítólag
a csirkéből is jó a barbecue, de azt én
sajnos sosem próbáltam. A duroc-sertés (félhomályban pitbull terriernek is
levizsgáztatható amerikai húsdisznó)
elég jó, a marhaszegynél viszont van
egy fontos típushiba, amit a vendég
követhet el: nem azzal kezdi a vegyestál elfogyasztását. A szegy olyan, mint
Bruce Willis haja a strandon: pillanatok
alatt megszárad. Így aztán a profik nemhogy azzal kezdik, de valósággal kitépik a pincér kezéből.

címlapsztori

Grill & barbecue:
a sprint és a maraton
Egyszerűsítünk: ha tengernyi idővel rendelkezünk, a barbecue
lesz a barátunk – mert a grill eleve az. Fördős Zével, a Street Kitchen
gasztrobloggerével beszélgettünk a kétirányú parázs-lázról.
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FOTÓ: SÁROSI ZOLTÁN | STYLING: FASHION DONOR | SMINK: SZÉCSI GABI | RUHA: GANT MAN, RESERVED | KELLÉK: BUTLERS
A HELYSZÍNÉRT KÖSZÖNET A MAZEL TOV-NAK

Hol tart a magyar grill/barbecueedukáció?
Most kristályosodik ki a fejekben, mi a
kettő közt a különbség. Itthon a grillezés
a favorit, ami két praktikus okra vezethető vissza: a barbecue, noha egyre
népszerűbb, idő- és eszközigényes
hobbi. A smokerben alacsony hőmérsékleten, hosszú idő alatt, füstös környezetben, 60-80 fokon készül a csoda.
A grillezés ehhez képest sprintszám
nyílt tűzzel, parázzsal. Ha mélyen vis�sza akarunk ásni az időben, a szalonna
sütést tekinthetjük abszolút fapados
grillnek, hiszen a parázs hőleadását
direktben kihasználjuk. Megvan az az
élmény, hogy lángoló boton lángoló szalonnát tartasz a kezedben? Némi túlzással: az volt életed első grillezése.
Melyik a gasztroblogger favoritja?
A gasztroblogger is ember, időcsapdában, aki így reagál: hoppá, kisütött
a nap, dobjunk fel valamit a rácsra! – na,

Fördős (Zoltán) Zé
Gasztroblogger,
műsorvezető.
A BGF Vendéglátó
és Szálloda Szakán
végzett gasztronómiai
menedzserként.
Kamaszkorától pincérként,
valamint a családi
catering vállalkozásban
dolgozott. A 2012-ben
az öccsével elindított
gasztrovideoblogja,
a most Street Kitchen (SK)
néven futó oldal öt év
alatt az egyik legpörgőbb
hazai gasztroplatform
lett. A 2014 őszétől
az RTL Klubon és az
RTL II-n látható főzőshow,
a Konyhafőnökszéria zsűritagja.
2015-ben jelent meg
első szakácskönyve,
a Fördős Zé a konyhában.
40 éves, nőtlen.

ebből biztosan grill lesz. Ha otthon gázsütője van ennek a gasztrobloggernek,
pláne, mert egy gombnyomással elő is
készítette a terepet. De ez nem verseny.
Egy grillezett tarja és egy egészben barbecue-zott tarja is mennyei, csak két
külön világ.
Barbecue-vonalon ki diktálja a trendet?
Ha Magyarországról beszélünk, akkor
a „Nyárspolgárok”. Adorjányi Máriusz
csapata a barbecue hazai apostola.
Terjesztem a tanait. Az a trend, amit ők
kitaláltak, nekik köszönhető a szubkultúra elterjedése. Megteszik nekünk azt
a szívességet, hogy előző éjszaka bepácolják a húst, hajnalban megcsinálják
a tüzet, így már délelőtt, akár egy könyvfesztiválon is bekaphatunk egy marhaszegyes szendvicset – felvállalják ezt
a missziót. Lassan nincs olyan városi
szabadtéri rendezvény, ahol ne jelenne
meg egy nagy smoker, és ne kóstolhatnád meg a barbecue ételeket.

Zé szabadon –
helyszíntippek
a fővárosban és
környékén
• Gyakorlatilag a főváros szívében, a budai
alsó rakpart Szabadság
híd alatti szakaszán fix,
betonból épített köztéri
sütögető várja az urbánus vízpartra vágyókat.
Bónusz: első osztályú
panoráma! Gerilla Grill
néven saját Facebookoldala is van a helynek!
• A II. kerületben,
a Kuruclesi út végén
található egy kisebb
focipályányi füves placc,
az erdőben pedig kiépített tűzrakó rejtőzik.
• Nagykovácsiban,
a Csergezán-kilátó melletti pompás fa alatt kijelölt tűzrakó pihen.
A látkép káprázatos,
az erdőben pedig mindig akad annyi száraz fa,
hogy a tüzelővel
se kelljen bajlódnunk.
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Grillmenü à la Zé
A gyors esti grillezéshez
a sertésszűz az egyik
favoritom. Némi fűszeres-mézes páccal villámgyorsan szaftosra
süthető, mellé faszén
felett, héjával együtt
feketére sütött és alufóliában kicsit pihentetett grillkukoricát ajánlok, amit fogyasztás
előtt csilivel összeforgatott reszelt sajtban is
meghempergethetünk!
De remek köret lehet a
kuszkusz is.
A vizet akár parázs felett
is felforralhatjuk,
amelyet kétszeres men�nyiségben a befűszerezett, sós kuszkuszhoz
öntünk, majd olívaolajjal,
vajjal dúsítjuk.

Minden hobbinak van egyéni evolúciója. A grill/barbecue vonalon hol
húzódnak a szakaszhatárok?
Először veszel egy kis grillt, az is lehet,
hogy eldobhatót, egyszer használatosat. Kicsit gondolkozol, aztán szintet
lépsz grillfronton, például beszerzel egy
nagyobb rácsot vagy tárcsát. Csakhogy
grillezős éned kiteljesedése idején
valahol megkóstolsz egy barbecue-zott
szegyes szendvicset, ami töprengésre
késztet. Veszel egy tölténysmokert, ami
a legegyszerűbb darab a palettán, mert
a legkisebb és a legolcsóbb. Elkezdesz
vele kísérletezni. Idővel eszedbe jut:
mi lenne, ha áthívnám a haverokat?
Leflexelnénk, behegesztenénk, csövet szerelnénk rá, nagyobb lenne, bele
lehetne tenni egy egész malacot… Meg
is érkeztünk az „építsd meg magadnak
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a smokert” fázishoz, amiben már egészen durva szintek vannak: olajoshordóból, gázpalackból, vaskályhából,
mindenféle hengeres formájú tárgyból smokert fabrikálsz. Elkap a láz, az
egész egy építős, bütykölős játék lesz.
Ugyanaz történik, mint a házi sörfőzésnél, ahol egy idő után már nem a sör
ivása a poén, hanem a rákészülés a
haverokkal – ez ránt be.
Van átmenet grill és barbecue között?
Szerencsére nem ennyire egyszerű a
leosztás. A cégünknél például olyan
gömbgrill van, amelynek oldalt parázstartó rekeszei vannak. Ha azt pakoljuk
meg csillapodó parázzsal, a hő elkezd
cirkulálni, a középre rakott alapanyagot nem éri direkt sugárzás. Szóval
barbecue-ra is használhatjuk, ha már

a grillt megcsináltuk, jóllaktunk, de van
még parázs, nem forró, és maradt időnk
és alapanyagunk. Három-négy óra
alatt a pillangószerűen kinyitott csirke
isteni lesz.
Haverok, sör, bütykölés: a barbecue ezek alapján férfihobbi – de
egyértelműen?
Sör kell hozzá – szerintem az illik
mellé, de kínáljunk rozét is az ételekhez. Másrészt klasszikus esetben tüzet
raksz hozzá, fát kell aprítani, szenet kell
önteni… Melyik pasi mondaná a csajának, hogy drágám, megtöltenéd faszénnel a sütőt?
Miért? Mi meg pelenkázunk…
Én még nem gyakorlom, de nekem a
pelenkázás inkább feladatnak tűnik.

címlapsztori

„ főzni jó. Ezért

használok
hétköznapi
technológiát
és eszközöket.

Mint a tűzrakás.
Ami full élvezet, a buli része. Persze az
is lehet, hogy a grillt és a barbecue-t
olyan régen kisajátították a pasik, hogy
a nők erről már lemondtak. Nem ismerek olyan csajokat, akik szívesen fújnák
a tüzet és izzítanák a parazsat. Vegán
kajákat, zöldségeket, sőt sütiket is el
lehet készíteni grillen, de ennek a műfajnak a középpontjában a hús áll. Szóval
rákészülés, tűz, hús – ez nekem pasis,
kicsit ősemberes passzió.
Milyen gyakran űzöd?
A gázos grillsütő megváltoztatta az életemet – volt olyan időszak a közelmúltban, amikor napi szinten használtam.
Nem vagyok képmutató. Ha úgy építettem volna fel a gasztroblogger imázsomat, hogy mindenhez értek és mindent

Zé 5 tanácsa
– grillpartihoz

”

bevállalok, akkor most azt feleltem
volna, hogy igen, hetente kétszer előveszem a kis fatüzelésű smokeremet. De
nem ez az igazság. Az őszinte érdeklődésemet mutatom meg az embereknek.
A Street Kitchen projekt és a Fördős Zéimázs arról szól, hogy munka után megveszem az alapanyagokat egy nagyobb
bevásárlóközpontban, és otthon gyorsan, kompakt módon elkészítek egy
ételt. Ez az üzenet. Hogy főzni jó. Ezért
használok hétköznapi technológiát és
eszközöket. Illúzió azt gondolni, hogy
reggeltől estig a pult mögött állok. Nem.
Műsort vezetek, meetingelek, tervezek,
fotózásra megyek, interjút adok. És este,
amikor hazaérek, fél óra alatt összedobok valamit. Márpedig fél órába sok
csoda belefér.
Lipcsei Árpád

1.	Ügyeljünk a hőre!
A grillezésnél közvetlen infrahő éri az
alapanyagokat, ez
biztosítja a gyors
elkészülést, az intenzív pirult felületet,
ugyanakkor könnyen
megéghet az étel.
A grillsütő egyik
részéről elkotorhatjuk a parazsat, így
kialakíthatunk egy
kevésbé forró, indirekt részt, ahol nem
közvetlenül éri
a hő a húsokat és
a zöldségeket.
2. Érdemes legalább két
órával előbb megejteni a pácolást,
a húsokat só hozzáadása nélkül pácoljuk.
3. Ha az időtényező
szempont, csont nélküli, filézett húsokat válasszunk, ezek
nagyobb hő mellett rövidebb idő
alatt is tökéletesen
megsülnek.
4. Burgergrillezésnél
figyeljünk rá, hogy
meglegyen a darált
hús szükséges zsírtartalma (kb. 30%),
különben nem lesz
elég szaftos a végeredmény. Érdemes
a burgert közvetlenül
sütés előtt sózni-borsozni (akár egy szelet steaket), és csak
közepesen átsütni.
5. Mivel a grillpartik fontos eleme a zene,
összeállítottunk egy
playlistet a Spotify
zenemegosztó oldalon, amely Street
Kitchen néven bárki
számára elérhető.
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Grillhúsok a pácban
Az egyik legjobb dolog a nyárban… sokféleképp befejezhetnénk a mondatot,
de mi most a szabadtéri sütögetésre gondoltunk. Ínycsiklandó pácok, füstös ízek,
sörözős-fröccsözős társasági program. Hogy csináljuk profin?

GRILLTIPPEK
A hússzeletek legalább 3 cm
vastagok legyenek.
A vékony szeletek
víztartalma gyorsan
csökken, a hús túlsülhet, rágós, száraz lesz.
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A hűtőszekrényből kivett
húst egy órán
át hagyjuk szobahőmérsékleten állni.

A sovány
sertésés marhahús könnyen kiszáradhat. Ezt elkerülendő a fűszerezett,
pácolt húst alufóliába csomagolva
pároljuk/süssük
(az alufólia fényes
felével befelé).

A húsokat grillezés közben
lehetőleg ne
szurkáljuk, hasz
náljunk hússütő
csipeszt, és kerüljük
a gyakori forgatást!

A sütés során
olyan illatos
fák, mint az
alma, cseresznye,
tölgy megválasztásával tudatos füstölőkké válhatunk.
A fától függően az
ízek lágyabbak és
egymástól eltérőek
lehetnek.

hónap témája

Grill vs. BBQ
Először is döntsük el, melyik stílus
áll hozzánk közelebb, avagy melyikkel kísérleteznénk szívesebben.
Hazánkban a grillezés és a barbeque
(BBQ) fogalma összemosódik, jó
tudni azonban, hogy az elnevezések
mögött három jól elkülöníthető technológia bújik meg. Az első és legrégebbi, a valamennyiünk által jól ismert
grillezés, melyet grillrácson éppoly sikerrel végezhetünk, mint a hőt
jól elosztó, vastag falú öntöttvas serpenyőben. A grillezést 250 °C feletti
hőmérsékleten, a tűz felett, direkt
hőnek és füstnek kitéve műveljük.
E módszertől nagyban eltér a BBQ,
melyet alacsony, 95-150 °C közötti
hőmérsékleten végzünk, és a füst
ebben az esetben is komoly szerepet kap. A grillezés és BBQ közti átmenetet képviselő hibrid technika az ún.
„közvetett grillezés”: a hús itt már nincs
közvetlenül a tűz felett, de a tűztér és
a sütés helye mégsem különül el, mint
a BBQ-nál. A sütési hőmérséklet is az
előző kettő között van (180-210 °C).

Mitől ízletes a hús?
Ezzel most talán sokakat meglepünk,
de: minden szakszerűen metszett
hússzelet neve steak. És bár a definíció szerint minden húsból metszhető
steak, leggyakrabban mégis a marha
steakkel találkozunk, mert hagyományosan éppen a marhából készített steaket tartjuk a legfinomabbnak.

A fóliában
megpárolódott húst a
grillen aranybarnára
süthetjük.

Füstölni
a grillzöld
ségeket is
érdemes. A spár
gát például fenyőágak között, míg a
paradicsomot rozmaringgal érdemes
grillezni.

Hogy ennek mi az oka? Részint a kollagén, melyről többet hallunk a kozmetikumok ismertetőiben, mint a szakácskönyvekben, pedig gyakrabban
és jóval nagyobb mennyiségben fordul elő konyhai lábosokban, mint fürdőszobai tégelyekben. Az ízmolekulákban gazdag zsírokon kívül egyebek
közt ez a kötőszöveti fehérje teszi
a húst ízletessé, lédússá és puhává.
A súlyt tartó izmok és azok, amelyeket
az állat folyamatosan használ, több kollagént tartalmaznak, marhahús esetében ilyen a láb, a szegy és a fartő.

Sózás – sütés előtt,
közben vagy után?

Ha akad sütésre váró hús, melynél
a hosszas sózást kerülni érdemes,
az a sertéshús. A karajt, combot és

Alacsony
hőmérsékleten, hosszan
sütve bármely húsrész omlóssá válhat, mégis részesítsük előnyben a
nagy(obb) húsdarabokat: sertésoldalast, marhaszegyet,
marhaoldalast stb.

egyéb húsrészeket legjobb közvetlenül a sütés előtt sózni. A marhahúsnál jó módszer, ha közepesen
durva szemű tengeri sót használva
egy 3 cm vastag hússzeletnél 75
perc sózási idővel (vastagabb hús
szeletnél arányosan többel) számolunk. A tervezett sózási idő leteltével
a húst lemossuk, alaposan szárazra
töröljük, s csak ezután sütjük.
Húspogácsa (hamburger, vagdalt)
készítésekor leggyakrabban a már
ledarált húst sózzuk, ám a legjobb
eredményt akkor kapjuk, ha a mérsékelten besózott húst 24–48 órán
át hideg helyen pihentetjük, s csak
ezután aprítjuk, és készítünk belőle
húspogácsát.
Ami pedig a zöldségeket illeti: velük
könnyű dolgunk lesz, elegendő a
grillezés után sózni őket.

Szervírozás
előtt 5–10
percig
pihentessük a húst.
Ez idő alatt a belső
hőmérséklete akár
3-5 fokkal is emelkedhet még.

A zsírosabb
húsokat – kivétel a tarja –
érdemes sütés előtt
pácolni, ami egyszerre szolgálja
a hús puhítását és
ízesítését. A pácot
ne sózzuk, arra
ráérünk a sütés alatt
vagy után.
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MOL-shop ajánlatok
grillezéshez

Alumíniumtálca
5 db-os

——

Műanyag
mélytányér

6 db-os
——

Korona gyufa
——

Carlsberg
dobozos sör
0,5 l, többféle
6 db vásárlása esetén

249 FT/db
498 Ft/l

24 db vásárlása esetén

199 FT/db

398 Ft/l
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Ne féljünk
a gázgrilltől!

A grillezést ma már az eszközök
zavarba ejtően széles választéka
támogatja. A legfontosabbat, azt,
hogy milyen grillsütőt vásároljunk,
a rendelkezésünkre álló tértől, a
szomszédoktól és az épített környezettől függően érdemes eldöntenünk. Választhatunk klasszikusan rusztikus faszeneset, túlzottan
finomkodó elektromosat, vagy az
egyre népszerűbb, PB-gázpalackkal
működő gázgrillt – ez utóbbinál a
lángot lávakő oszlatja el egyenletesen, és a faszén begyújtásával sem
kell bíbelődnünk. A jól szabályozható, könnyen automatizálható, biztonságosan és egyszerűen csatlakoztatható PB-gázpalackok többféle
kiszerelésben is kaphatóak s használatukkal nem vagyunk helyhez

(pl. elektromos hálózathoz) kötve,
így mindenki megtalálhatja az igé
nyeinek és grillsütőjének megfelelőt, ráadásul a sütés végével a vis�szamaradó melléktermékekre sem
lesz gondunk. Egy dologra azonban mindig figyeljünk: a dohányzást és nyílt láng használatát biztonsági okokból kerüljük a palack
közelében.

cseréld nálunk!
A gázgrillhez
használható, kiürült
PB-gázpalackot
becserélheted
a MOL töltőállomásokon!

ízelítő

Leteszteltük
Felkértük a VinCE bormagazin szakértőit, hogy értékeljék a MOL-shopok júniusi
kiemelt, akciós rozéajánlatait. A végeredményre igazán büszkék vagyunk.

Takler Pinot Noir Rosé 2016 Szekszárd

5 pont

Sauska Rosé 2016
Villány

5 pont

Ellenállhatatlanul finom bor jó savakkal, bizsergető
szénsavtartalommal. Nagyon csajos bor – Cézár
salátához, de akár fagylaltkehely mellé is szívesen
párosítanánk és természetesen egy tál friss szamóca is bármikor belefér.

Erőteljesen gyümölcsös, a
harmatos cseresznye, a szamóca és a ribizli ízével. Élénk
savtartalmú, ásványos és
fűszeres bor, ha ételt választunk mellé, akkor az a párolt
lazac legyen citromhéjjal,
gyömbérrel, pici csilivel és
egy nagy tál zöldsalátával!

1499 Ft/0,75 l
1999 Ft/l

ikon rosé 2016
balatonboglár

4,5 pont

Telt, szép korallszínű
rozé friss, főleg szamócás illattal.
A benne lévő kevés szénsav kifejezetten frissítővé teszi, utóízében
csöppnyi édességgel. A kerti partik
főszereplője lehet, például csípősre
pácolt csirkenyársakhoz.

1999 Ft/0,75 L
2665 Ft/l

1299 Ft/0,75 l
4 pont

1732 Ft/l

günzer Rosé 2016
Villány

Egy igazán könnyed tétel!
Vékonyabb testű, de finom, üdítően
tiszta és zamatos bor pink grépfrútos, cseresznyés, szamócás ízekkel, picike kesernyével a végén. Egy
szép nagy szelet, tejszínhabos, epres
túrótorta lehet a méltó párja, barátnős csevegéshez.

1399 Ft/0,75 l
1865 Ft/l

4 pont
laposa Rosé 2016 badacsony
Száraz, férfiasabb rozé nagyon visszafogott, virágos, kicsit epres,
de még inkább citrusos illatokkal. Ízben lendületes, jó savú bor
meglepően sok szénsavval. A nyári forróság enyhítésére nyugodtan készítsünk frissítő fröccsöt belőle!

1599 Ft/0,75 l
2132 Ft/l

5 pont	kitűnő bor, érdemes nagyobb tételben vásárolni
4,5 pont remek bor, jó ár-érték aránnyal
4 pont

jó bor, főleg, ha ajándékba kapjuk

3,5 pont jó bor, de inkább ételekhez ajánljuk
3 pont	elfogadható, főleg, ha minden más elfogyott
2,5 pont inkább sört kérünk

A hatodik
ingyen!

A MOL-shopokban bármely 6 db bor
és/vagy pezsgő vásárlása esetén
a legalacsonyabb fogyasztói árú
terméket ajándékba adjuk!

aj

k
é
d
án

A szezon első kerti
partiján…
…köszöntsük a nyarat egy baráti grillezéssel! A szabadtéri sütögetés akkor
a legjobb, amikor már jólesik mezítláb taposni a füvet, ugye? Klasszikus, elronthatatlan
és imádni való receptekkel készültünk a grillszezon nyitására.
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Házi hamburger remuládmártással
Hozzávalók:
Hamburger
• 250 g darált marhahús
• 1 fej lila hagyma
• 1 db tojás
• 1 kis fej vöröshagyma
• savanyú uborka
• salátalevelek
• ketchup, mustár
• só, bors
• 1 csomag hamburgerzsemle
Remulád (majonézmártás)
• 1 tojás sárgája
• 100 ml olívaolaj
• 200 ml tejföl
• 2 evőkanál mustár
• 2 evőkanál majonéz
• 1 evőkanál kapribogyó
• 1 citrom leve
• 1 kávéskanál friss kerti tárkony
• 2 szál újhagyma
• 3 szál petrezselyemzöld
• fehér bors, só
• 1 teáskanál méz
A vöröshagymát aprítsuk fel, dolgozzuk össze
a darált hússal és a tojással, sózzuk, borsozzuk.
Formázzunk belőle lapos hamburgerhúsokat és
grillezzük meg azonnal. A remuládhoz robotgépben aprítsuk össze a kapribogyót, a hagymát és
a petrezselyemzöldet, majd adjuk hozzá a tejfölt, a mustárt és a majonézt. Csorgassuk bele
a mézet, a citrom levét, sózzuk-borsozzuk, és
keverjük jól el a finomra vágott friss tárkonnyal is.
A zsemléket vágjuk ketté és pirítsuk meg mindkét belső felüket is. Az alsó felére tegyük a mustárt, majd a salátalevelet. Erre kerüljön a hús és
a zöldségek, majd a tetejére a remulád.

Sült kukorica
házi fűszerolajjal
Hozzávalók:
• 4 db zsenge kukorica
• csipet só, bors
• 300 ml olívaolaj
• fél dl citromlé
• apróra vágott friss
csili ízlés szerint
• friss bazsalikom
vagy koriander

A kukorica csuhéját húzzuk le, törjük mérettől függően 3-4 darabra.
Tegyük fel egy lábas sós vízbe főni
úgy, hogy a legtisztább héjakkal
kibéleljük az edényt, majd a kukoricadarabok tetejére is teszünk
belőlük. Amíg felforr, készítsük el
a fűszeres olajat: az olívaolajat kissé
sózzuk, borsozzuk meg, majd villával keverjük bele a citromlevet, adjuk
hozzá a csilit, és keverjük el néhány

apróra vágott koriander- vagy bazsalikomlevéllel. Forrástól számított 15
perc múlva vegyük le a kukoricát,
és ekkor már legyen forró a grillrács!
Konyharuhába szedve szárítsuk meg
őket, majd forgassuk meg a fűszerolajban, s lecsepegtetve tegyük őket a
grilltálcára. Ha olaj helyett vajat használunk a fűszerezéshez, akkor közvetlenül a grillezés után is elég megkenni
a kukoricákat ezzel az ízbombával.
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gasztro

Csípős csirkeszárnyak
Hozzávalók:
• 1 kg csirkeszárny
• 3 evőkanál barna cukor
• 1 evőkanál só
• 2 evőkanál pirospaprika
• 1 evőkanál csilipehely
• 1 evőkanál curry
• 1 evőkanál fokhagymapor
• 1 evőkanál szemes kávé
A cukrot, a sót, a paprikákat, a curryt, a fokhagymaport és a kávét tegyük mozsárba
és törjük addig, míg egyneművé válik a
keverék. Mossuk meg a szárnyakat és dörzsöljük be őket a fűszerkeverékkel. Egy
tálban lefedve hűtőszekrényben hagyjuk két órán keresztül pácolódni, majd a
forró grillrácsra téve 10-10 perc alatt pirítsuk ropogósra a szárnyak mindkét oldalát.
Készíthetünk más száraz fűszerkeverékeket is: használjunk borsot, indiai fűszereket, köményt, Cayenne-borsot, zöldfűszereket, kakukkfüvet, rozmaringot.

BBQ oldalas
Hozzávalók:
• 1 kg sertésoldalas
• 8 gerezd fokhagyma
• 1 evőkanál egész fekete bors
• 800 ml ketchup
• 6 evőkanál méz
• 1 kávéskanál fekete bors
• 1 kávéskanál friss rozmaring
• 1 kávéskanál friss oregánó
• 1 evőkanál Worcester-szósz
• só
A húst vágjuk fel csontonként, majd tegyük
lábasba. Öntsük fel vízzel, sózzuk meg, majd
tegyük a vizébe az egész borsot és a fokhagymát. Egy órán keresztül főzzük elő. A többi
hozzávalót keverjük össze, és a megfőtt húst
forgassuk ebbe a keverékbe. Tegyük tálba, és
lefedve helyezzük egy éjszakára a hűtőszekrénybe. Másnap vegyük elő és a forró grillen
15–20 perc alatt, folyamatos forgatás mellett
süssük aranyszínűre a szeleteket. Grillezéskor
a szeletek alá tegyünk grilltálcát vagy alufóliát, különben a szétcsapódó forró cseppek
és szikrák miatt még a sütő megközelítése is
nehézkessé válhat.
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A ZAVARTALAN NYÁRI
KALANDOKÉRT.
EVOX NYÁRI SZÉLVÉDŐMOSÓ CSALÁD
TÖBB ILLATBAN, EXTRA BOGÁROLDÓ
HATÁSSAL.
• EVOX Tropical szélvédőmosó narancs illattal
• EVOX Summer Fresh szélvédőmosó alma illattal
• EVOX Terminator bogároldó spray

MOL-ARENA_PRINT_210x146.pdf

MOL_EVOX_210X146_4C.indd 1

1

2017. 05. 17.

11:59

2017.04.20. 12:19:01

A nyár
leghosszabb bulija
F ESZ T IVÁ L, KULT ÚR A, K ESZEG
Hogy bírd a pörgést!

Kapolcs,
Vigántpetend,
Taliándörög. d

Pontduplázó kávézás
a MOL-shopokban: vásárolj egy frissítő kávét, használd Multipont kártyádat,
és dupla pontösszeget
írunk jóvá.*

július 21–30

Révfülöp
Budapest Bár
június 17.

Gyenesdiás
Keszthely

június 17–18.

Badacsonytomaj
július 14–30.

július 7–9.

Balatonboglár
június 23. –
augusztus 27.

Parti Pezsgés
július 6–9.

Balatonfenyves
Kéthely

június 23. –
augusztus 27.

június 23. –
augusztus 27.

* A kedvezmény kizárólag friss kávé vásárlásakor érvényes a MOL Nyrt. töltőállomásain, 2017. 06. 01. és 2017. 06. 30. között, Multipont kártya használata mellett.
A kedvezmény gépi automatában történő kávé vásárlására nem vonatkozik, és más
kedvezménnyel nem vonható össze.

Részletes programleírásért
irány a nagyonbalaton.hu

MOL Nagyon Balaton

Veszprém

júLius 12–15. és
júLius 19–22.

A legjobb
lángost keresed?
Alsóörs

KARÁM BÜFÉ – GYENESDIÁS
SZÉPLAKI LÁNGOS BÜFÉ
– BALATONSZÉPLAK
PIACPLACC – TIHANY
STRAND – BADACSONYTOMAJ
ÍZ-LELŐ – BALATONKENESE

július 20–25.

Balatonfüred

Paloznak

augusztus 3–5.

augusztus 3. –
szeptember 13.

——

Tihany

július 21. –
augusztus 25.

Siófok

június 10–11.

Zamárdi

július 5 – 9.

Tihany-Szántód rév

Stereo MC’s
július 28.

Családi komp
az Alma
zenekarral
augusztus 25.

Tankcsapda

szeptember 16.

augusztus 23–26.

augusztus 23–26.

A sült hal a gyengéd?
Itt a helyed!
FISH HOUSE – SÓSTÓ
HAL-ÁLOM – BALATONSZEMES
KÁNYA ZOLI HALSÜTŐJE
– SZEPEZDFÜRDŐ
OSZI BÁCSI KESZEGSÜTÖDÉJE
– SZIGLIGET
PULLED PONTY BY PALETTA
– KESZTHELY, FONYÓD, BALATONBOGLÁR
SIÓ HALSÜTŐ – SIÓFOK
——

Balatonföldvár
június 23. –
augusztus 27.

Túratippek
Vidd haza
a nyarat!
Keresd a nyár
legjobb slágereit
a VOLT 2017 albumon
és a legvidámabb
kocsmazenéket
a Paddy and the
Rats-től,
bármely MOLshopban!
990 Ft/db

KERESD FEL A BALATON-FELVIDÉKI
NEMZETI PARK LÁTNIVALÓIT!
TAPOLCAI-TAVASBARLANG
PANNON CSILLAGDA
LEVENDULA HÁZ
HEGYESTŰ GEOLÓGIAI BEMUTATÓHELY
SALFÖLDI MAJOR
LÓCZY-BARLANG
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példakép

Önzetlen maffiózók
Ételt gyűjtenek, főznek, kiszállítanak.
A Debrecen Bike Maffia egy önkéntes biciklis szervezet
az éhezők és hajléktalanok megsegítéséért.

„Három csoportunk van. Az erdei csapat az erdőkbe, a vincellérek a periférián lévő kunyhókhoz, a városiak pedig a
belváros megszokott helyeire, de mindig nyitott szemmel,
új bázisokat is keresve hordják az ételt az otthon nélkülieknek” – meséli Molnár Ágnes közösségszervező, aki két éve
felvette a kapcsolatot a Budapest Bike Maffiával, és fővárosi mintára életre hívta a debreceni biciklis maffiát. Élelmet
gyűjtenek, minden második szombaton főznek, majd bringára pattanva kiviszik az ételt a rászorulóknak. Kezdetek
óta a koncepció része, hogy a helyi középiskolákkal együtt
működve, önkéntes diákokkal dolgozzanak a programban.
„A fő célunk az érzékenyítés. Nem is az ételen van a hangsúly, hanem azon, hogy beszélgetünk a rászorulókkal, emberszámba vesszük a hajléktalanokat ahelyett, hogy beléjük rúgnánk. Ezért nagyon fontos a diákokkal való együttműködés:
mert őket még lehet formálni, velük még van esély a nagyvárosi közöny ellen küzdeni.”
Ági remekül összetartja a csapatot, egyszerre empatikus és
kemény. „A segítség egy dolog, de kellő távolságot kell tartani, mert nem lehet mindenkit megmenteni. Tisztában kell
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lenni azzal, hogy milyen keretek között tudsz részt venni a
társadalmi felelősségvállalásban.”
A feladat nagysága ellenére vannak egészen fiatal önkéntesek is: Szabó Sára például 15 évesen csatlakozott a kezdeményezéshez. „Próbálok hatással lenni a körülöttem élőkre.
Megunhatatlan élmény, amikor odaadhatom az ételt, segíthetek, és látom, hogy mennyire hálásak érte. A program során
nagyon sokat tanulok másokról és magamról egyaránt.”

Debrecen Bike Maffia
——
Tevékenység: élelmet osztanak a hajléktalanoknak
Hogyan: ételt gyűjtenek, főznek
és kerékpáron viszik a rászorulóknak
Szervezet: Alternatív Közösségek Egyesülete

RAGADD MEG A PILLANATOT

AZ ÚJ SEAT LEON

TECHNOLOGY TO ENJOY
BÁRMIRE KÉSZEN ÁLL.
Lehetsz bárhol. Színházban vagy buliban, úton egy üzleti vacsorára vagy egy baráti összejövetelre. Életed abban a
pillanatában vagy, amikor bármit megtehetsz. Éppúgy, mint az új SEAT Leonban. Egy autó, amiben olyan technológiai
megoldások vannak, mint a Full LED fényszóró vagy a vezeték nélküli töltő. Egy autó, amit arra terveztek, hogy élvezd
a vezetést, akármerre is tartasz. Egy autó, ami bármire készen áll.
CSATLAKOZZ HOZZÁNK!

SEAT.HU

A SEAT Leon modellcsalád motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 4,1–6,0 l/100 km, CO2-kibocsátása: 108–139 g/km. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyagfogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi
hatóságnál. Az üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási értékek az előírt szabvány (715/2007/EK rendelet) jelenleg érvényes változata szerint kerültek meghatározásra. Az értékek
összehasonlítási alapként szolgálnak más járműtípusokkal szemben, nem szavatolják a jármű valós üzemanyag-fogyasztását, károsanyag-kibocsátását. A képen szereplő modell
illusztráció, és felár ellenében kapható extra felszereltségeket tartalmaz.

MOL-hírek

együtt, előre
SP ORTOS HÍREK, ÚJ T ERMÉK EK

Szilágyi Áron
tandembiciklin
Látássérültekkel bringázott
a kétszeres olimpiai bajnok
Szilágyi Áron a MOL Új Európa Alapítvány jószolgálati nagyköveteként ezúttal egy jótékonysági tandem
bicikli-túrán vett részt. Az egri Vakok és Gyengénlátók
Integráló és Sportegyesülete fennállásának 15. évfordulóját ünnepelte a „KÖSZ, hogy tekerünk!” tandemtúrával.
A program keretein belül olimpiai bajnok kardvívónk
látássérültekkel és segítőikkel, az Eszterházy Károly
Egyetem Gyakorló Iskolájának diákjaival tekert a
Tisza-tó kerékpárútjának 25 kilométeres szakaszán.
Az integrált sportprogram lényege, hogy a látássérültek látó társaik segítségével együtt tekerjenek, és friss
levegőn, a szabadban sportolhassanak.

Párosban menetel
a teniszező

Babos Tímea megállíthatatlan

A cseh Andrea Hlavackovával az oldalán
Babos Tímea megnyerte a rabati salakpályás tenisztornát, majd a madridi döntőben
a Csan Jung-jan, Martina Hingis páros tudta
csak megállítani őket május végén. A következő, római 3 076 495 dollár összdíjazású
salakpályás versenyen egészen az elődöntőig meneteltek Babosék, ahol egy rendkívül
szoros meccset játszva kikaptak a MakarovaVesznyina kettőstől, egyéniben pedig februárban Budapesten maradt veretlen.
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AdBlue: gondolkodj zölden…
… és autózz környezettudatosan!

A MOL töltőállomásokon eddig forgalmazott 10 literes és pisztolyos
kiszerelés mellé kínálatunkba illesztettük a 4 literes kiszerelésű AdBlue-t.

Az AdBlue adalékot igénylő korszerű
dízel személygépjárművek tulajdonosainak nem kell ezentúl a szervizbe
elzarándokolni, hogy megvásárolhassák a terméket. Az eddig forgalmazott kiszerelések kiöntőnyílása csak
nagy nehézségek és veszteségek
árán tette lehetővé a betöltést a személygépjárművek AdBlue tartályába.
Mostantól a termék a személygépjárművekre optimalizált kiszerelésben
és speciális kiöntőcsőrrel ellátva
megvásárolható a töltőállomásokon.
A forgalmazó töltőállomások listáját keresse honlapunkon vagy kérje
kútkezelőjétől a terméket.

MOL-hírek

100% gondoskodás
MEGÚJULTA K ÜZEM A N YAGA INK
Mostantól mindegyik üzemanyagunk olyan adalékanyagokat tartalmaz,
amelyek eltávolítják a lerakódásokat és tisztán tartják a motort.

Benzin

Problémák, melyektől
elbúcsúzhatunk

Az új üzemanyagok
előnyei

• Lerakódások a befecskendező furataiban, melyek jelentős és érezhető
energiaveszteséghez vezethetnek
• Lerakódások a szívószelepeken
• Lerakódások a hengereken

• A lerakódások elkerülésével kisebb
a motor meghibásodásának esélye.
• A tisztább üzemanyag-ellátó rendszernek köszönhetően optimális
mennyiségű üzemanyag kerül
a motorba, ami biztosítja az egyenletes teljesítményt.

9955

I00
I00
plus
plus

DD

DD

955
plus
plus9
dízel

I00
I00
plus
plus

DD

Dplus
Dplus

Megnövelt mennyiségű
adalékanyagokkal ..................................... ✓

Megnövelt mennyiségű
adalékanyagokkal ..................................... ✓ ......................... ✓

Magasabb teljesítményű
adalékanyag-csomag ........................................................... ✓

Kiváló tisztító és tisztántartó hatás ...... ✓ ......................... ✓

Kiváló tisztító és tisztántartó
hatás ............................................................... ✓ ........................ ✓

Magasabb teljesítményű
adalékanyag-csomag ............................................................ ✓
Jobb gyorsulás és motorreakció ...................................... ✓

Jobb gyorsulás és motorreakció ..................................... ✓
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MOL-akciók

Akciós ajánlatainkat keresd
Hangolódj velünk
a közelgő Vizes VB-re!

Vásárolj 1 db Viwa
terméket és nyerj
napi belépőjegyet
a vb-re!
Részletek: www.viwa.hu/mol

Haribo gumicukor
——
100 g, többféle
20 Multipont
beváltása esetén

Coca-Cola, Fanta
——
2 × 1,75 l, többféle

299 Ft/db

699 Ft

(3190 Ft/kg)

(200 Ft/l)

Jana ásványvíz
——
1,5 l, többféle
20 Multipont
beváltása esetén

299 Ft/db
(213 Ft/l)

Viwa vitaminvíz

Hohes C gyümölcsital

——
0,5 l, többféle

——
0,25 l

279 Ft/db

20 Multipont
beváltása esetén

(558 Ft/l)

279 Ft/db
(1196 Ft/l)

Az oldalon látható akciók 2017. június 1–30-ig, illetve a készlet erejéig érvényesek.
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Manner termékek
——
25 g, 30 g, 75 g, 180 g, 300 g, 400 g

--20% kedvezmény
MINDEN MANNER TERMÉKRE

VÁGJA K

KUPONAKCIÓ!

A lemagasabb szintű autómosó
program aktuális árából (Fresh
Corner-kutak esetén Premium
és Super premium mosás árából)

VÁGJA K

A kupon 300 Ft kedvezményre jogosít a szolgáltatás aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal egy szolgáltatás vehető igénybe és a
kupon csak egyszeri 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: 2017. 06. 01–30.

2

–100 Ft

zwack Unicum
0,5 l, többféle

–500 Ft

adunk az árból!*

Az akcióban részt vevő termékek: MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30, MOL
Dynamic Gold 5W-30, MOL Dynamic Star 5W-30, MOL Dynamic Star PC 5W-30,
MOL Dynamic Prima 5W-40, MOL Dynamic Synt 5W-30. Az akció a készlet erejéig vagy visszavonásig tart.
*Az egyes termékek árát keresse a töltőállomásokon.

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

2

akár

kedvezményt

A kupon 150 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 kedvezménnyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2017. 06. 01–30., illetve a készlet erejéig.

909132



Vásároljon egy teljes olajcserére elegendő men�nyiségű (4, 5 vagy 6 liter),
prémium MOL Dynamic
motorolajat, és mi

50%

909149
2

–150 Ft

000002

OLAJCSERETÖLTET
ÓRIÁSKEDVEZMÉNNYEL

1 l, többféle



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 kedvezménnyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2017. 06. 01–30., illetve a készlet erejéig.

Orbit
többféle, 64 g

–150 Ft

A termék
vásárlása
esetén 150 Ft
kedvezmény
az aktuális
fogyasztói árból.

909125

(2665 Ft/l)

A termék
vásárlása
esetén 150 Ft
kedvezmény
az aktuális
fogyasztói árból.

000002

(2132 Ft/l)

Cappy

2

1999 Ft



A kupon 100 Ft kedvezményre jogosít két darab termék együttes vásárlása esetén. A kupon csak egyszeri kedvezményre jogosít
és minimum két termék vásárlásakor vehető igénybe. 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: 2017. 06. 01–30.

000002

Laposa Rosé Sauska Rosé

1599 Ft

909101

pizzás

2 db termék
vásárlása
esetén 100 Ft
kedvezmény
az aktuális
fogyasztói árból.

000002

Twister

——
0,75 l

2

–300 Ft


——
0,75 l

A termék
vásárlása
esetén 300 Ft
kedvezmény
az aktuális
fogyasztói árból.

909118

Autómosás

000002

I

I

VÁGJA K

Bármely 2 db Rosé
vásárlása esetén
1,5 l szénsavas nestlé
aquarelt adunk ajándékba

I

I

VÁGJA K

d a töltőállomásokon!

A kupon 150 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 kedvezménnyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2017. 06. 01–30., illetve a készlet erejéig.
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horoszkóp

Alig fürdőruhában
Itt a nyár, irány a vízpart! A szikrázó napsütés, a szabadtéri bulik
felszabadulttá tesznek mindenkit. Jöhetnek a kalandok!

KOS

Angelina Jolie

Liam Neeson

Miklósa Erika

Chris Evans

1975. június 4.

1952. június 7.

1971. június 9.

1981. június 13.

03. 21. – 04. 20.

Jó formába hozza magát a fürdőruhaszezonra, az alakformálásnál tanúsított önuralmát érdemes más területen is kipróbálni.

BIKA

04. 21. – 05. 20.

Korábban bizalmatlanul állt a nyílt vízi hajózásokhoz, ezen a nyáron azonban ráérez
ennek élvezetére. Fusson ki bátran!

IKREK

05. 21. – 06. 21.

Nyugalmas időszak ígérkezik a magánéletében, a pihenés, feltöltődés napjait
nem árnyékolják be kapcsolati viszályok.

RÁK

06. 22. – 07. 22.

Előfordulhat, hogy kemény munkával kell
töltenie a nyári heteket is, de a fáradozás
meghozza a gyümölcsét.
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OROSZLÁN

07. 23. – 08. 22.

Egy rokonlátogatás nem úgy sikerül,
ahogy eltervezte, ám egy külföldi utazás jó gyógyír lesz a lelki sebekre.

SZŰZ

08. 23. – 09. 22.

Nagy kedvvel és lendülettel vág bele
ruhatára felújításába, azonban vigyázzon, nehogy túlköltekezze magát!

MÉRLEG

09. 23. – 10. 22.

Grillezés a barátokkal, napozás a vízparton,
koktélozás a teraszokon. Ön nyáron még
a szokásosnál is jobban élvezi az életet.

SKORPIÓ

10. 23. – 11. 21.

Érzékeny a bőre, hajlamos a leégésre.
A nyaralás előtt lehetőleg konzultáljon egy
szakemberrel, vagy maradjon árnyékban!

NYILAS

11. 22. – 12. 21.

Partnerével vitába keveredik a nyári utazás tervezésekor, ám végül sikerül megfelelő kompromisszumot kötniük.

BAK

12. 22. – 01. 20.

Imád útikönyveket böngészni, akkor is
utazik fejben, ha éppen ki sem mozdul
a lakásból. Júniusban azonban útra kel!

VÍZÖNTŐ

01. 21. – 02. 19.

Munkával telik a nyár első fele, azonban
tudja jól, hogy kora ősszel álmai utazása
várja. A meleget nehezen bírja.

HALAK

02. 20. – 03. 20.

A nyár önnek az új szerelmet is jelenti
évek óta, nincs ez másként idén sem.
Lesz mire emlékezni a téli estéken.

– HIRDETÉS –

AZ ELSŐ OLIMPIÁNK
TALÁLKOZZUNK A GYŐRI EYOF-ON!

Július 23–29. között 50 ország
fiatal sportolói érkeznek
Győrbe, hogy tíz sportágban
mérjék össze tudásukat a hét
napon át zajló Nyári Európai
Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon
(EYOF).
10 SPORTÁG, 2500 SPORTOLÓ
Győr nemcsak a folyók, hanem a találkozások városa is. A 2017-es EYOF-ot
megrendező város évek óta készül rá,
hogy egy minden szempontból felejthetetlen eseménynek adhasson otthont
idén nyáron. Az úszás, a kerékpározás,
a torna, az atlétika, a judo, a tenisz, a
kézilabda, a röplabda és a kosárlabda
mellett a versenyprogramba a kajakkenu is bekerült – nem véletlenül: az
olimpiai, világ- és Európa-bajnok kajakkenusok Győr büszkeségei.
A rendezvény nagykövetei, Pars Krisz
tián (atlétika), Karakas Hedvig ( judo),
Kammerer Zoltán (kajak-kenu), Borissza
Johanna Kitti (kerékpár), Laklóth Anna
(kosárlabda), Görbicz Anita (kézilabda),
Jakabos Zsuzsanna (úszás), Kötél Zsa
nett (röplabda), Gálfi Dalma (tenisz) és
Berki Krisztián (torna), egy-egy fiatal
sportolóval karöltve országszerte népszerűsítik a rendezvényt.

MÁR ÚTON AZ OLIMPIAI LÁNG
Májusban megérkezett hazánkba az
olimpiai láng, mely öt hétvégén át járja

129

éremátadó
ceremónia:
aranyérem,
24 karátos
arannyal

323
323
353

ezüstérem
bronzérem

be az országot. Ellátogat hazánk nagyvárosaiba és világörökségi helyszíneire,
a Balaton-partra és Budapestre is, hogy
minél több emberrel találkozhasson.
Július 23-án pedig az ETO Parkban lobban fel a rendezvény nyitóünnepségén.

HUGOO VISSZASZÁMOL
Az EYOF kabalaállata, Hugoo kakas
2014-ben látta meg a napvilágot. Az
eltelt hónapok alatt összebarátkozott a
magyar fiatalokkal és idősekkel, részt
vett számos sporteseményen, alapkőletételen, verseny- és szabadidősport programon. A városközpontban
mindig találkoz-hatunk vele, kezében

a visszaszámláló órával, mely mutatja,
hogy az EYOF-ig mennyi idő van még
hátra.

HOL? MIKOR? MENNYIÉRT?
Az Audi Aréna Győr, az Aqua Sportközp o n t , az O lim p iai S p o r t p a r k ,
a Széchenyi István Egyetem csarnokai,
a Bercsényi Miklós Szakközépiskola,
a Mobilis Interaktív Kiállítási Központ és
a Dunakapu téri vásárváros az egyhetes
rendezvény alatt INGYENESEN látogatható. A versenyeken a részvétel regisztrációhoz kötött (www.jegymester.hu).
Mind az egyéni versenyszámok délelőtti
előfutamaira és délutáni döntőire, mind
a csapatversenyek mérkőzéseire előre
foglalni kell ülőhelyet. Kivétel ez alól
a megnyitó ünnepség, melyre a jegyek
10 euróért vásárolhatók.

rejtvény

Kérjük, hogy megfejtésed 2017. június 30-ig küldd be nyílt levelezőlapon szerkesztőségünk címére (FRESH Magazin, 1016 Budapest, Lisznyai
utca 38.), vagy elektronikus formában a rejtvenymegfejtes@mol.hu e-mail-címre. Előző rejtvényünk megfejtése: „Gondolkozz, ahogy apád
tanított, élj, ahogy anyád tanított.” Kisorsolt megfejtőink, akik a Quimby: Micsodaország című koncert DVD-jét nyerték: Gerócs György
(Nagykanizsa) Karsai József (Budapest), Kreisler Gábor (Debrecen), Pásztor Sándorné (Abony), Reisz Alíz (Mohács). Gratulálunk!
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Keresd a
le
Alibi: V gújabb
kötetet ér című
a
könyvesb nagyobb
oltokban
.

100%
GONDOSKODÁS
MEGÚJULT MOL ÜZEMANYAGOK
A TISZTÁBB MOTORÉRT
www.mol.hu/evo

