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Kedves Olvasó!
Az év utolsó hónapja már ünnepi hangulatban
telik, várakozunk, hangolódunk az év végi csendes
napokra, a családi pillanatokra. Ennek apropóján
mi is készültünk karácsonyi ötletekkel többek
között a DIY szerelmeseinek, de utazós és
könyves bazárt is hoztunk, amelyekből
gyerekjáték lesz az ajándékválasztás.
A télen is aktivitásra vágyóknak olcsó
és hóbiztos síelős tippeket mutatunk,
de decemberi lapszámunkban – vendégváró receptjeinken túl – kiemelt
figyelmet fordítunk a gasztronómiára is. Címlapsztárunk az ország
egyik legnépszerűbb Michelincsillagos séfje, Sárközi Ákos
pedig azt is elárulja nekünk,
hogy mi az, ami náluk soha
nem maradhat le az ünnepi
asztalról.
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NÉZZE MEG TOVÁBBI AJÁNLATAINKAT!

Az ajánlat az akcióban részt vevő magyarországi Peugeot-márkaszervizekben (ezek listája megtalálható a peugeot.hu oldalon) vehető igénybe 2019.11.04-től 2020.02.29-ig
előzetes bejelentkezést követően. A csomag részét képező 21 pontos átvizsgálást szemrevételezéssel, megbontás nélkül, előre meghatározott pontokon végzik, mely pontok
listáját a peugeot.hu oldalon találja, illetve a Peugeot-márkaszervizekben kaphat részletes tájékoztatást. Ez az átvizsgálás nem helyettesíti a kötelező hatósági műszaki vizsgát. Az átvizsgálás azt ellenőrzi, hogy az ellenőrzési pontokon, kontrollpontokon a vizsgálat időpontjában van-e meghibásodás vagy sem, és nem vetíti előre az adott pontok
és/vagy a jármű bármely más alkatrészének, berendezésének későbbi meghibásodási eshetőségét. Az átvizsgálás során az átvizsgálást végző szakember a műszerfalon
kijelzett adatokat (pl. kilométeróra-állást) és a gépjármű hivatalos papírjaiban rögzített adatait tekinti irányadónak, azok hitelességét nem ellenőrzi. A tájékoztatás nem teljes
körű, a P Automobil Import Kft. fenntartja magának a jogot az ajánlat módosítására vagy visszavonására. A jelen hirdetés nem minősül szerződéses ajánlatnak. A szolgáltatáscsomag tartalma és ára más akcióval, ajánlattal és/vagy hűségprogram kedvezményével nem összevonható. A feltüntetett ár 10 Ft-ra kerekített bruttó akciós ügyfélár.
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autós hírek

A tuning színe-java
A Las Vegas-i SEMA Show a világ egyik legnagyobb tuningos
seregszemléje, a novemberi kiállításon a legfontosabb autóátépítő cégek
mellett a nagy gyártók is jelen voltak. Íme, az idei expo néhány sztárja!

SpeedKore Dodge Charger
A matt fekete, karbonszálas optikai tuningcsomag nagyon
látványos, de mégsem a legfőbb attrakció a sebességőrült
hírességek egyik kedvenc tuningcége, a SpeedKore által
kezelésbe vett Dodge Charger esetében. A Las Vegasban
bemutatott izomautó V8-as, 6,2 literes motorja új kipufogórendszert kapott, a kompresszort pedig két turbófeltöltőre
cserélték. A végeredmény: bődületes, 1525 LE maximális teljesítmény, amit progresszív nyomatékszabályozás és egyedi
fejlesztésű összkerékhajtás segít kordában tartani.

röviden
Elektromos Opelek

Ringbrothers
Ford Mustang Mach 1
A restomod, vagyis a modernizáló restaurálás friss divat a klasszikus autók
világában: a felújítás során új optikai és
technológiai elemek beépítésével teszik
egyedibbé és korszerűbbé a járműveket. A Ringbrothers cég veterán sportkocsikhoz gyárt alkatrészeket és új
kiegészítőket, SEMA-standjukon pedig
egyebek mellett egy 1969 -es Ford
Mustang Mach 1 modern átirata is szerepelt. A minden irányban 2,5 cm-rel szélesebb karosszéria a klasszikus dizájn
megőrzése mellett nyújt agresszívebb
megjelenést, amelyet a 20 colos keréktárcsák és az új légterelők is erősítenek.
Az ízléses modernizálás az utastérben is
folytatódik, a meghajtásról pedig a Jon
Kaase versenymotor-specialista által
épített, 8,5 literes, 700 lóerős V8-as
erőforrás gondoskodik.

Hennessey Maximus
Amerikában minden nagyobb és erősebb! Ezt az elvet követi az ország egyik
legismertebb tuningcége, a Hennessey
Performance is a találó Maximus névre
keresztelt Jeep Gladiator átalakításával.
A pick-up egy kompresszoros, 6,2 literes,
V8-as motort kapott, amely az elektronika módosításának, valamint az új kipufogórendszernek köszönhetően kereken
1000 lóerőt ad le, maximális forgatónyomatéka pedig 1264 Nm. A 24 darabos limitált szériában készülő monstrum
3,9 mp alatt éri el a 100 km/h sebességet.

RAM 1500 Rebel OTG Concept
Nissan Frontier Desert Runner
A japán gyártó észak-amerikai motorsportrészlege
tereprali-versenyautót faragott a Frontier pick-upból.
A koncepció megkapta a Nissan Titan 5,6 literes, V8-as
motorját, amelynek teljesítménye 600 lóerőre nőtt az
új turbófeltöltésnek, befecskendezésnek és kipufogónak köszönhetően. Mindehhez a sivatagi száguldáshoz
adaptált futómű és rugózás társul, a számos védőelemmel ellátott karosszéria pedig 37 colos BFGoodrich
terepgumikon gördül. Az utastérben versenyülés és
-kormány kapott helyet.
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A Chrysler-csoport házi tuningcége,
a Mopar expedíciós járművé alakította át
a RAM 1500 pick-up modellt. A hasmagasság 5 cm-rel nőtt, a 35 colos terepgumikon futó karosszériát nagyobb
terepszögeket biztosító védőelemek
óvják. A felszereléshez hűtőszekrény,
kihúzható konyhapult gáztűzhellyel,
zuhanyzó, a tetőlécekre erősített sátor
is tartozik, az áramot napelemek biztosítják. A 3,0 literes, 260 lóerős dízelmotor hatótávolsága – 125 literes tankjával
– eléri az 1600 km-t.

Két különböző akkumulátortelepopcióval és ennek megfelelően
200 vagy 300 km-es hatótávval
vezeti be jövőre az Opel a Vivaro
furgon elektromos változatát.
Később a Combo és a Zafira
modellekből is készül majd
villanyverzió.

Még erősebb M2
Új csúcsmodellel bővült a BMW
M2 kínálata. Az M2 CS fejlettebb
felfüggesztést, differenciált és
fékrendszert kapott, 3,0 literes,
ikerturbós motorja pedig 450 lóerőt
ad le, így az autó kevesebb mint
4 mp alatt éri el a 100 km/h-s tempót.

R8, hátsókerékmeghajtással
A tavalyelőtti limitált széria után
immár teljes értékűen tér vissza
a hátsókerék-hajtású verzió az
Audi R8 kínálatába: az új V10
RWD modellt néhány apró optikai
módosítás is megkülönbözteti az
összkerék-hajtású változattól.

Érkezik az Arkana?
Az európai piacon is megjelenhet
a jövőben a Dacia Dusteren alapuló
Renault Arkana – a kupé crossovert
jelenleg csak Oroszországban
forgalmazzák. A belépés
előtt azonban javítani kell az
anyagminőségen és a műszaki
tartalmon.

2019. DECEMBER
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autóteszt

Motor
1 benzines, 1 dízel
Lökettérfogat
1199/1499 cm3
Max. telj. (benzines):75-115 kW (100-155 LE)
Max. telj. (dízel):
75-96 kW (100-130 LE)
Max. forgatónyomaték
205-300 Nm
Méretek
4118/1534/1802 mm
Tengelytáv
2558 mm
Csomagtartó térfogata
350 liter
Legnagyobb sebesség
180-208 km/h
Gyorsulás (0–100 km/h)
8,2-11,4 s
Gyári fogyasztás
3,7-5,1 l/100 km
Alapár
7 390 000 forint

a dolgot. Ez az autó mer szélsőséges lenni, így a többség várhatóan a különleges
egyediség ígéretét véli felfedezni benne.
Egy olyan tárgyat, amellyel sok mindent
kifejezhetünk, mégsem pukkasztunk
polgárokat; egy „családtagot”, amely
nem archaizálva divatos, hanem kívánatosan modern. A DS 3 Crossback merészen cikázó vonalai a használat során aztán egyszer csak beérnek, egyértelművé
válnak, ám sosem untatnak. Mondhatni,
a B-szegmensű, azaz kompakt SUV dísze
a környezetének.

Az istennő unokája
D S 3 CRO S SBACK
Az önálló márkává avanzsált DS kompakt crossoverújdonsága, a 3-as Crossback nemcsak extravagáns
formájával, de minőségével és technikájával is hódít.

Stabil egyéniség
Déesse, azaz franciául istennő. A Citroën a legendás cápa,
vagyis az 1955-ben a világot elkápráztató DS óta kötelezi
magát, hogy ezen a néven valami egészen különleges, a
sorba véletlenül sem betagozódó modellt mutasson be.
Nem véletlen tehát, hogy a gyártó a legkülönlegesebb
divatautói megkülönböztetésére éppen ezt az elnevezést
vezette be, immár önálló márkanévként. A DS már Citroën
előtaggal is egészen lenyűgözően ötvözte az egyediséget
és trendiséget a minőséggel és technikai parádéval, nem
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véletlen, hogy Jeremy Clarkson az első DS 3-ast az autózás iPodjának nevezte a Top Gearben. Az akkori háromajtós kiskocsi látványos sikereket ért el semmivel össze nem
téveszthető karakterével. A DS időközben a Citroënből
kiválva, a PSA-csoport önálló prémiummárkájává lépett
elő. Így érkezett meg a DS 3 Crossback, amely a manapság nemcsak divatos, de az eladási statisztikákban egyértelműen kiemelt helyen szereplő kompakt SUV-k között
mutatja az utat.

Az egyre zsúfoltabb kategóriában ugyanakkor nem könnyű különlegeset, egyedit
alkotni. Ha szétnézünk a piacon, láthatjuk, hogy a tervezők vagányabbnál vagányabb modellekkel igyekeznek mind
feljebb húzni a saját márkáikat. Ilyen közegben kellett nagyot alkotnia a DS-nek,
és a 3-as Crossbackra tekintve rögtön
szembeötlik, hogy a gyártó nem a fősodorba való kapaszkodással oldotta meg

A forma alatt
A dizájn és a praktikum nem feltétlenül járnak kéz a kézben. Erre alapozva
azt gondolhatnánk, a DS 3 Crossback
nem célszerű jármű. Méreteiből adódóan persze nem kínál táncteremnyi
helyet, ám a prekoncepciót meghazudtolóan tágas belső térrel találkoznak
az utasok. Az extravagancia ráadásul
odabent is folytatódik: ilyen műszer- és
szerelvényfal nincs még egy, ráadásul
a finom anyagok olyan összeszerelési

minőségben kerülnek elénk, ami magasabb kategóriákban sem mindennapos.
A konszern korszerű, CMP nevű platformjára épített autó 1.2-es, háromhengeres, turbós benzinmotorja a jelen
idők követelményei szerint készült, valamennyi teljesítményszintjével virgoncan mozgatja a roppant könnyű kasztnit, akárcsak az 1.5-ös, négyhengeres
dízel. Ráadásul meggyőző könnyedséggel működnek együtt a hatfokozatú kézi
és az Aisin-származék nyolcfokozatú
automata váltójával is.
A hatásos forma és a kényeztető belső
mellett kényelmes és hasznos technikával is teletömték a DS 3-ast. Úgynevezett
kettes szintű önvezető funkció (egészen
a megállás pillanatáig működik, és rövid
állás után újraindul a kocsisorral), sávtartás, egygombos parkolórendszer,
intelligens, vakításmentes LED-mátrix
fényszóró segíti a közlekedést, ebben
a kategóriában szinte egyedülállóan.
Nagyon valószínű továbbá, hogy tulajdonosa ki sem akar majd szállni a DS 3
Crossback masszírozós üléséből, hacsak
azért nem, hogy megnézze kívülről is, és
megint felfedezzen valami újdonságot
a karosszéria szédítő vonalain.

Hogy ne legyen gond,
ha fagy…
A MOL töltőállomásokon
segítünk megelőzni
a téli problémákat.
4 literes Evox téli
szélvédőmosó
vásárlása esetén
50% kedvezmény jár
az Ice Spray árából.
Keresd a MOL töltőállomásokon!

autóval az élet

tévhitek a téli vezetésről
A tévhitek sokszor makacsul tartják magukat – így van ez az autózással
kapcsolatban is. A tél beköszöntével különösen fontos, hogy eloszlassuk
őket, és mindent megtegyünk a balesetek elkerüléséért.
De mi helyes és mi nem, ha megváltoznak az útviszonyok?

TÉVHIT

fékezzünk,
ha megcsúszik az autó
A jeges, havas útszakaszokon könnyen
megcsúszhatunk, és ilyenkor mindenki
ösztönösen fékezni kezd. Ám ez sok
esetben csak ront a helyzeten, hiszen
tovább csökken a tapadás, és a jármű
még irányíthatatlanabbá válik. Maradjunk
tehát higgadtak! Ha a jármű fara csúszik
ki a kanyarban, akkor engedjük el mindhárom pedált, és fékezés, valamint hirtelen mozdulatok nélkül ellenkormányozzunk a csúszás irányába. Ha pedig az
autó eleje hagyja el a kanyarodási ívet,
ne tekerjünk a kormányon, hanem apró,
finom fékezéssel oldjuk meg a problémát. De a legjobb a megelőzés: a szokásosnál alacsonyabb sebesség és
nagyobb követési távolság.
TÉVHIT

télen folyamatosan legyen
bekapcsolva a ködlámpa
Az indokolatlanul világító ködlámpa
zavaró, veszélyes és szabálytalan is –
lakott területen belül tilos a használata!
Valójában csak ködben és sűrű hóesésben szabad bekapcsolni, amikor az időjárási viszonyok csak lassú haladást
tesznek lehetővé. A dupla hátsó ködlámpa használata szintén veszélyes,
mert a mögöttünk jövő autós késve észlelheti a féklámpa felvillanását, sötétben pedig az első ködlámpát ne használjuk a tompított fénnyel együtt, mert
így kevesebbet látunk, mint a ködlámpa
és a helyzetjelző kombinációjával.
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TÉVHIT

a téli gumi csak havas,
jeges úton hasznos
A nyári gumiabroncsokat a meleg időjáráshoz fejlesztették ki, ezért 7 Celsiusfok alatti hőmérsékleten csökken a
tapadásuk. Éppen emiatt a gumicserével nem szabad megvárni a legzordabb
tél beköszöntét, hiszen a puhább és
rugalmasabb, ezáltal jobban tapadó téli
abroncsok nemcsak a hóban nyújtanak
nagyobb biztonságot, de már a száraz
hideg időben is.
TÉVHIT

mindegy, milyen
lábbeliben vezetünk
A tél a bakancsok és csizmák időszaka, ami jó a zimankóban, ám vezetés

közben kockázatos lehet. A vastag talp
miatt nem érezzük annyira a pedálokat, ami veszélyes helyzetet idézhet
elő olyankor, amikor eleve rosszabbak
a látási és útviszonyok. A megoldás
egyszerű: legyen nálunk vékony talpú
lábbeli, amelyet gyorsan felveszünk,
mielőtt útnak indulunk.
TÉVHIT

a kemény telek hiánya
miatt felesleges
téli gázolajat tankolni
A speciális téli gázolaj, mint a MOL Winter
Diesel, valóban a kemény telek idején
elengedhetetlen, de ez nem jelenti azt,
hogy ne lenne hasznos valamivel enyhébb időjárás esetén is. A különleges
adalékanyagok ugyanis nemcsak mínusz
20 Celsius-fokon fejtik ki jótékony hatásukat: a jobb minőségnek köszönhetően
ennél magasabb hőmérsékleten is óvják
és tisztán tartják a motort.

TANKOLJ
LEGALÁBB 30 L
EVO PLUS
ÜZEMANYAGOT ÉS
TIÉD LEHET EGY
BMW X1!

20 000 FT

NAPI NYEREMÉNY

2×

ESÉLY

Részletek: www.mol.hu/evo
AZ AKCIÓ IDŐTARTAMA:
2019. DECEMBER 1. – 2020. FEBRUÁR 29.
A FOTÓ ILLUSZTRÁCIÓ.

címlapsztori

Az a bizonyos csipesz… A nézők a Konyha
főnökből már jól ismerhetik. Mindig veled
van, amikor „szolgálatban” vagy?
Egy csipesznek vagy kanálnak és egy
tollnak mindig készenlétben kell lennie
a szerviz alatt. A csipesz és a kanál talán
egyértelmű, a toll pedig azért kell, mert
a rendelések blokkokon érkeznek a konyhára, így pipálgatva könnyebb követni, hogy
melyik asztal hol tart, ki kért köretcserét,
vagy kinek milyen ételérzékenysége van.

Csúcsgasztronómia
– fesztelenül
Sárközi Ákossal hazai terepen találkoztunk. A konyhából kilépő séffel
a napi szerviz közben beszélgetve megtudtuk, hogyan éli mindennapjait
és hogyan ünnepel az ország egyik legkiválóbb mesterszakácsa.

FOTÓ: SÁROSI ZOLTÁN | STYLING: KAZAL VIKI | SMINK, HAJ: RÉDLI ÁGNES
RUHÁK: VAN GRAAF / FINSHLEY & HARDING, CIPŐ: VAN GRAAF / LLOYD

Ha szervizről van szó, kétféle séf létezik:
az egyik fegyelmezetten a saját pályáján
marad, a másik szívesen mesél a vendé
geknek. Te melyik kategóriába tartozol?
Is-is. Szívesen járok ki a vendégtérbe, hiszen
nagyon fontosak a visszajelzések, sőt gyakran igénylik is a vendégek a jelenlétet. De
olyan is előfordul, hogy valaki be szeretne
nézni a kulisszák mögé – azt is szabad, szívesen körbevezetek bárkit a konyhában, aki
kíváncsi rá. Kifejezett célunk is volt egyébként az új étterem, a Textúra megálmodásánál ez a fajta lazaság, ennek pedig fontos
része a személyes kontaktus.
Ha már lazaság, a Konyhafőnök-szériában
évek óta zsűrizel, és bár eleinte nem
feltétlenül érezted sajátodnak, ma már
kifejezetten otthonosan mozogsz ebben
a világban. És az évek során egy egész
ország megismert. Ezen túlmenően érzed
egyéb hozadékát a tévézésnek?
Mielőtt felkértek volna zsűrizni, néhányszor már szerepeltem a műsorban, ez azonban teljesen új pálya volt számomra. Nem
vagyok televíziós személyiség, így a konyhához képest ez számos újdonságot tartogatott, hiszen a képernyő teljesen más
képességeket követel meg például a kommunikációnál, mint az éttermi közeg. Így az
itt eltöltött évek fejlődést hoztak számomra,
sőt olyan emberekkel is kapcsolatba kerültem, akiknek kifejezetten tisztelem a munkásságát, és eddig nem nyílt alkalmam
közös munkára velük.
Ki tette rád a legmélyebb benyomást?
Fördős Zé munkáját nagyra becsülöm,
hiszen a maga fesztelen módján ő nagyon
erős szakmaiságot képvisel. Teljesen más
terep a kettőnké, de ha az otthoni főzésről
van szó, őt érdemes követni.

Sárközi Ákos
1977-ben született, nevéhez fűződik hazánk harma
dik Michelin-csillagos étterme, a Borkonyha, amely
2014-ben érdemelte ki az elismerést. Sous chefként
dolgozott Bicsár Attila mellett az Alabárdosban, valamint külföldi tapasztalatokat szerzett Portugáliában
a Villa Joyában. A Magyar Bocuse d’Dor Akadémia
tagja, és évek óta állandó résztvevője az egyik
kereskedelmi tévécsatornán futó, a Konyhafőnök és
a Konyhafőnök VIP műsorok zsűrijének.

Ha viszont a csúcsgasztronómiáról
beszélünk, akkor a te nevedet érdemes
megjegyezni. Ezzel együtt azt talán keve
sen tudják, hogy első saját éttermed,
a Borkonyha előtt dolgoztál egyebek közt
üzemi konyhán is. Mit tanultál meg ott,
amit ma is tudsz kamatoztatni?
Az első munkahelyem egy pici belvárosi
pub volt. Innen kerültem egy nagyobb irodaházba, ahol részt vettem a koncepció
kialakításában is. Nem a klasszikus értelemben vett menza volt ez a hely; egy látványpulton keresztül szolgáltuk ki a vendégeket,
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A konyhafőnök
karácsonyi tippjei

így gyakran beszélgettünk velük, ami
lehetőséget adott a személyesebb kapcsolat kialakítására. Olyan dolgokat is
elsajátítottam itt, amelyek a mai napig
fontos szerepet töltenek be a mindennapjaimban: szervezés, kommunikáció
és az alapanyagokkal való gazdálkodás
– hogy hogyan ne pazaroljunk.
Azóta pedig nem, hogy egy, de már
két hely is köthető a nevedhez, ráadá
sul az egyik Michelin-csillagos. Miben
más számodra a két étterem? Van
olyan, hogy amit az egyikben helyen
nem lehet, azt a másikban igen?
Anno a Borkonyhával egy francia bisztró
jellegű éttermet szerettünk volna létrehozni. Az indulás után aztán egyre pozitívabb visszajelzéseket kaptunk mind
a vendégek, mind a sajtó részéről – még
a New York Times is írt rólunk! A csillag megszerzését követően – az óriási
meglepetés volt persze – pedig egyszer
csak azt vettük észre, hogy „felkerültünk a térképre”, és a külföldről érkező
vendégek foglalásai lassan kiszorítják a törzsközönségünket. Ekkor jött a
az új hely, a Textúra gondolata, amivel
a kezdeti borkonyhás lazaságot szerettük volna ismét életre hívni. És igen,
ahogy kérdezed, itt belefér, hogy kiírjuk
szerviz előtt a napi ajánlatot tartalmazó
táblára, hogy van öt halam, megeszed?
Vagy említhetném azt, hogy itt szabadon lehet játszani akár a belsőségekkel
is, és bátran kerülhet pacal az étlapra.
Ez akkora merészség lenne?
Sokan idegenkednek ezektől az alapanyagoktól, de éppen ezért én kifejezetten kedvelem őket. Így kellemes csalódást tud okozni, amikor rájön
a vendég, hogy ő tulajdonképpen szereti a pacalt. Van, hogy meg sem mondom, mi van a tányéron – időnként
ugyanis kissé csalóka köntöst kapnak
ezek az ételek: tálaltam már például
herét ékszerdoboz-szerűen.
Ez már egészen „csúcsgasztrósan”
hangzik. Mit mondanál azoknak, akik
csak most ismerkednek a műfajjal?
A hazai közönség egyre nyitottabb, de
még mindig gyakran hallani olyan kritikákat, amelyek például az adagok
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Ha libamáj kerül az ünnepi asztalra,
ahelyett, hogy a pástétommal
bíbelődnénk, inkább süssük meg,
és tálaljuk egy kis gyümölcsös raguval.
Ne gondoljuk túl a köretet!
Ebben az időszakban, amikor
mindenki számára az evés az egyik
legfontosabb elfoglaltság, elég egy
izgalmasabb salátával készülni.
Egyre több háztartásban van
már vákuumfóliázó, amellyel
tökéletes halat készíthetünk. Fazékban,
egy maghőmérő segítségével állítsuk a víz
hőmérsékletét 60 és 70 fok közé, mérettől
függően 8–20 percre (fehéredésig) merítsük
meg benne a lefóliázott fogast vagy harcsát,
majd hideg vízben hűtsük le. A kész hal így
néhány napig eláll a hűtőben, fogyasztás
előtt pedig elég fűszerezni, és pár perc alatt
sütőben felmelegíteni.
Válasszunk egyben sült húsokat!
100-110 fokra állítva akár egész
éjszakára bent hagyhatjuk ezeket
a sütőben, és ezzel a módszerrel könnyedén
konfitálhatunk (azaz zsírban süthetünk)
például kacsacombot.

méretét illetik. Fontos azonban tudni,
hogy a fő különbség egy fine dining
étterem és minden más között az, hogy
itt egy öt-, hét- vagy még ennél is több
fogásos menü keretében a séf szeretne
betekintést engedni a maga személyiségébe és az ételekről alkotott felfogásába. Tehát éppen a fogások száma
miatt dolgozunk kisebb adagokkal.

hogyan telik nálatok az év vége, ami
kor minden az ételekről szól?
A vendéglátás világában ez az időszak kifejezetten feszített munkatempót
kíván, de mindkét éttermemben figyelünk arra a kollégáimmal, hogy lehetőleg ne a munkából essünk be az otthoni
karácsonyi asztalhoz.

Úgy hangzik, mint egy kisebb gasztro
nómiai tárlat…
Erre az élményre is törekszem, mind
az ízek harmóniájának megalkotása,
mind a látvány megkomponálása közben – a gasztronómiára egyfajta művészeti ágként tekintek. De azért ez nem
egy klasszikus kiállítás, innen senki
sem távozik korgó gyomorral, vagy
szomjasan.

A hajtás mellett azért a munkahelyi
figyelmességre is jut idő?
Igen, minden évben kihúzzuk például,
hogy ki kinek ad ajándékot. Persze
nem nagy dolgokat kell elképzelni, sokszor inkább valami vicces apróságot
adunk csak a másiknak, aminek akár
egy-egy mélyebb nyomot hagyó elszólás az alapja. Ilyenkor akad persze némi
sütemény is, szóval igyekszünk valóban
ünnepivé tenni ezeket az alkalmakat.

Michelin-csillagos séf vagy, és egy
karácsonyi lapszám kapcsán beszél
getünk, így a kérdés elkerülhetetlen:

És otthon ki a konyhafőnök?
Éva, a feleségem nagyon jól főz, otthon
átadom neki a stafétát. Persze szívesen

„A gasztronómiára egyfajta
művészeti ágként tekintek.”
besegítek neki, ezt általában örömmel is fogadja, ám van,
amikor azt kéri, hogy kicsit vonuljak vissza, amit tiszteletben tartok. De próbálkoznak a gyerekek is a konyhában.
Szerencsére nagyon nyitottak, kíváncsiak, folyton kérdeznek. A minap például azt játszották, hogy mindhármuknak
ezer forintból kellett bevásárolniuk, majd elkészíteni egyegy ételt, amit végül az egész család zsűrizett.
Ilyen komoly segítség mellett a karácsonyi sütés-főzés
szinte ajándék lehet. Hogy néz ki nálatok?
Mivel a mindennapjaim az ételről szólnak, törekszem rá, hogy
a családommal töltött idő alatt ne ez legyen a főszereplő.
Tradicionálisan persze az év e szakasza a jó ételekről és az
evésről szól, így nálunk is a kedvencek kerülnek az asztalra,
ám próbálunk minél egyszerűbben elkészíthető fogásokkal készülni. Főként egyben sült húsok kerülnek az asztalra,

A szokásos csirke/pulyka/
kacsa helyett használjuk
vadszárnyasok mellehúsát:
igazán ünnepi alapanyagok, és serpenyőben
percek alatt elkészülnek. Ideális választás
a fürj, a galamb, a fácán.

amelyek kifejezetten praktikusak. Kevés
munka van velük, hiszen az előkészítést
követően egyszerűen sütőbe tesszük
a húst, s az szinte magától elkészül.
És mi az az étel, ami nélkül a kará
csony nem kezdődhet el?
A család nálunk ausztrál salátaként
ismerte a coleslaw-t. A jelző onnan ered,
hogy a most 99 éves nagymamám, aki
egyébként szakácsnő, Ausztráliában élt,
s ő hozta a receptet. Nagyon egyszerű,
csak reszelt káposzta, majonéz, esetleg egy kis torma – viszont mindig szigorúan az ünnepi menü része.
Budai Zsanett
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GRÚZIA

Borovec

Síelj keleten!

BULGÁRIA
Banszko Mechi Chal

~1000 km | 1160–1930 m |

B

banszko
Banszko a legszínvonalasabb a pályarendszerek közül: mivel világkupafutamnak is otthont ad, a liftek egy
része az Ausztriában megszokott szuperg yor s Doppelmay r- g yár tmány,
emellett egy nyolcüléses kabinos szállítja fel a parkolóból a csúszni vágyókat. A világörökségi védettségű óváros 900 méterrel a tengerszint felett
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~910 km | 990–2560 m |
24,5 km,

20 km,

3,7 km

hosszú lesiklópályáján. Számos luxus�szállása és hagyományos síszállása
mellett a főváros 70 km-es közelsége
is vonzerő lehet. Itt is találunk aprésski lehetőségeket, ha pedig megfelelő
helyre térünk be, a bolgár konyha izgalmas és keleties, törökös jellemzői mellett
az organikus és teljesen helyben készült
finomságok is lenyűgöznek majd.
~24 km | 1300–2560 m |
28 km,

borovec
Borovec 13 lifttel bejárható, 58 km-es
pályarendszere december közepétől
április közepéig tart nyitva. A hely az
utóbbi években teljesen modern síközponttá fejlődött, továbbá itt csúszhatunk
az ország leghosszabb, közel 6 kilométer

24 km,

5 km

Pamporovo és Csepelare
Pamporovo és Csepelare („Mechi
Chal”) közös pályarendszere összesen
43 km gondozott lejtővel várja a síelőket, ahol a széles, kellemes pályák igazán a kezdőbbeknek kedveznek. A téli

Távolság Budapesttől | Magasság |

Pálya hossza

26 km,

5,5 km

Grúz vadromantika
Grúzia sípályáinak egy igazán fontos
közös jellemvonása van: elképesztő
méretű területen lehet szűzhavazni. Ez
elsősorban a haladóknak, sítúrázóknak
és deszkásoknak lehet vonzó, viszont
ennél gyönyörűbb, olcsóbb és érintetlenebb terepet a világ kevés pontján találni.
A Kaukázus 3–4 ezer méteres csúcsain
sem kilátásban, sem hóban nincs hiány,
síkölcsönzőkben viszont igen: ha erre
indulnánk, Tbiliszi „az utolsó esélyünk”.
A nemzetközi mércével is jónak számító pályarendszerért Gudauriba kell
utaznunk, amely a fővárostól, Tbiliszitől
120 km-re fekszik. Itt csak tavaly hat új
lift épült, valamint egy négyülésest is

felújítottak. A kezdőket varázsszőnyegek segítik a feljutásban, és már helyi,
de angolul tökéletesen beszélő, külföldiekre specializálódott síiskola is nyílt
a területen. Gudauriban 35 km kiépített pályával várnak, ehhez ratrakok és
hóágyúk is tartoznak, bár a pályák kezelése nem olyan precíz, mint Ausztriában.
És persze itt is hatalmas területen lehet
szűzhavazni. A szezon december közepén kezdődik, a szállások között pedig
mindenféle kategóriát megtalálunk,
ahogy síelés utáni kikapcsolódásra is
bőven van lehetőség.
TISZAVIRÁG SZEGED

átlaghőmérséklet itt mínusz 3 Celsiusfok, vagyis senki sem fog jégkockára
fagyni, a lejtőket azonban így is stabilan hó borítja december első harmadától április közepéig. Ezenkívül a sífutókat 30 km-es pályarendszer csábítja
a Rodope-hegység erdeibe: ha tehát
valaki mindkét sporttal szemez, annak
kötelező úti cél Pamporovo.
11,8 km,

helyezkedik el, a liftek pedig egészen
2600 méterig mennek. A 48 kilométeres pályarendszer december elején nyit,
és április közepéig látogatható, a minőséget pedig hóágyúk és ratrakok is biztosítják. A lesikláson kívül 5 km-es sífutópálya is rendelkezésre áll, és oktatást
is könnyű találni.

Bakuriani

BULGÁRIA

Ha síelés, akkor a magyarok nagy része Franciaországra, Ausztriára,
Olaszországra, esetleg Szlovákiára asszociál. Pedig, amíg nem figyeltünk
oda, tőlünk keletre is hatalmasat fejlődtek e téren. Aki tehát magas
színvonalra vágyik mérsékelt árakon, annak irány Bulgária vagy Grúzia!

ulgáriában három nagy és néhány
kisebb síterep működik. Banszko
és Borovec Szófiától könnyedén
elérhető, míg Pamporovo Kelet-Európa
legdélibb síterepe, ahol az enyhe, és
sok napsütéses órával boldogító időjárás ellenére is hóbiztosak a lejtők.

Gudauri
GRÚZIA

~3000 km | 1990–3280 m |
19,4 km,

4,6 km,

10,8 km

bakuriani
Bakuriani valamivel kisebb síterep, kezdőknek és családoknak viszont tökéletes választás. Itt 29 km-nyi havas lejtővel
várnak, köztük sok könnyű lesiklással.
Ezenkívül készültek magashegyi botanikus kerttel, lovas szánnal és szánkózási
lehetőséggel is, az árak pedig mind a
síbérletet, mind az ellátást tekintve még
a többi grúz terepnél is alacsonyabbak.
~3000 km | 1740-2702 m |
13,2 km,

Mi mennnyi?
Bulgáriában a szállás
és a szolgáltatások ára
alapvetően felébe-har
madába kerül a nyugateurópai büdzsének.
Az egynapos síbérlet 65
leva, kb. 10 100 forint.
Az enni-innivalóra
vonatkozóan a sípályákon
szintén ez az árszínvonal,
a településeken azonban
még ennél is jóval
olcsóbban juthatunk
vacsorához.
Grúziában az egynapos
síelés ára 40005000 forint, és ezért
nem 2 km-nyi lejtőt
kapunk. 1500 forintért
teljes vacsorát tesznek
elénk borral együtt, és
a szállásárak is ehhez
mérten alakulnak.

2,3 km,

13,5 km
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Ajándékötletek világjáróknak
500 Ft

Ha most rendeled meg őket, kis szerencsével karácsonyra még pont ideérnek,
de ha csak később adod oda őket, gyakran utazó ismerőseid, barátaid akkor is
nagyra fogják értékelni ezeket a szuperpraktikus darabokat.

Több nettel te is
többre leszel képes!
Most 3 hónapon át +5 GB netet adunk
30 napra, ha Tuti+Netre aktiválod
új SIM kártyád, már 1245 Ft/30 naptól

2

Katadyn
víztisztítós kulacs

1

Jetsetter
bőröndmérleg

Üresen lapos kulacs,
amely a szerves
anyagokon kívül
a baktériumokat is
megszűri.

A zsebre dugható kis
eszköz 50 kg-ig mér,
hogy a poggyászsúly
miatt ne kelljen többet
izgulnunk.

Feltöltőkártyás
SIM kártya

3

LuminAID PackLite lámpás
Öt fényességi fokozatú,
napelemmel és USB-vel is
tölthető, vízálló, szuperkönnyű,
összehajtható lámpa.

A jövő izgalmas.

Ready?

Visszavonásig, magánszemélyeknek, felhasználható
belföldön és az EU-ban utazási célra.

XMAS_5GRetail_210x146_MOL_20191030-ok.indd 1

4

Kábelrendező

6

Nyolcféle kábel és két
dugasz gubancmentes
utaztatásához.

Világadapter

5

Fjällräven túrapárna
Összehajtva 17,5 × 12,5 cm-es párna
a svéd márka legstrapabíróbb anyagából,
hogy útközben bárhova leülhessünk.

A világ 150 országában
ezzel az eszközzel biztosan
áramhoz jutunk.
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Minden
száMít!
H amu

és gyémánt okosnaptár

nap

Rendelje
2020H
meg
időben a
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amu és Gyé
m án t
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rt!

2020

8

HEAD neszeSSZertáska
7

HEAD utazótáska
67 × 35 × 35 cm, két oldalsó
rekesszel, hogy mindennek
meglegyen a helye.

Rekeszeinek hála
mindenhez könnyen
hozzáférünk, és a kampónak
köszönhetően felakasztva
bármely zuhanyzóban
higiénikusan rögzíthető.

A naptárban inspiráló információkat is elhelyeztünk:
• legjobb hazai éttermek, kávézók és bárok listája;
• TOP street food és deli helyek;
• kedvenc színházaink, múzeumaink
és zenés klubjaink, antikváriumok és
zeneműboltok elérhetőségei;
• virágboltok és dizájnerüzletek;

4
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1 14,97 dollár ( 4500 Ft, tarriss.com) 2 18 590 Ft (Nomád Sport) 3 24,99 dollár ( 7500 Ft, luminaid.com)
˜
˜
19,99 dollár ( ˜ 6000 Ft, broukandco.com) 5 24,94 euró ( ˜ 8200 Ft, globetrotter.de) 6 39,90 euró ( ˜ 13 000 Ft, globetrotter.de)
7 5 matrica + 10 990 Ft (kijelölt MOL-töltőállomások) 8 5 matrica + 3990 Ft (kijelölt MOL-töltőállomások)
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• hasznos tudnivalók (mértékegység-átváltások,
etikett, vészhívószámok stb.).

MEGRENDELÉS:
Hamuesgyemant.Hu/okosnaptar-2020

a naptár ára:

2500 forint

életmód

Látás: felnőtteknek szóló színező, ékszer, mozijegy. Hallás: musicalbelépő, hangoskönyv, koncertjegy, fülhallgató. Ízlelés: egzotikus fűszerek,
egy finom bor, elültethető magok, belépő egy
gasztrofesztiválra.
TIPP: ha az öt ajándékot egyenként, külön
csomagoljuk be (újságba vagy „újrapapírba”),
és érzékek szerint feliratozzuk, a bontogatás
öröme is tovább fog tartani.

Újragondolt képkeret
üvegekbe zárni a narancshéjakat. Fontos, hogy
– ha csak tehetjük – kezeletlen héjú gyümölcsöket használjunk!
TIPP: mintegy inspirációs jelleggel
mellékelhetünk egy, a citrusfélék vidékéről,
például a festői Amalfi városát is magában
foglaló Sorrentói-félszigetről szóló könyvet.

Akár lomtalanítás során, akár otthon is rábukkanhatunk egy leselejtezett kép- vagy ablakkeretre, amelyet könnyű új szereppel felruházni.
Elég egy hálós anyagot, rácsot vagy erősebb
csipkét mögé erősíteni, és máris kész a fülbevalótartó. Ha lyukacsos anyag helyett egy madzagot feszítünk ki pókhálószerűen a keretre,
remek alapot kapunk egy üzenőtáblához vagy
fotótartóhoz.

„Bármitartó” fonalból

Kreatív karácsony,
fenntartható ajándékok
Nem égsz ajándékvásárlási lázban, ráadásul kiráz a hideg a haszontalan
kütyüktől? Akkor próbáld ki csekély energiabefektetéssel megvalósítható
ötleteinket, amelyek kímélik a pénztárcát és akár egy-egy régi, megunt
tárgyadat is felfrissítheted.

Házi kandírozott
narancshéj
Kevés ínycsiklandóbb téli csemege van a citrusos nyalánkságoknál, amelyek a tengerparti
nyaralásokat idézik. A kandírozott narancshéjat többféleképpen készíthetjük el, egy gyors
módjához két narancsra, 240 gramm cukorra és
2,4 deciliter vízre van szükség. Miután a fehér
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részével együtt levágtuk és csíkokra szeltük
a héjat, három percig forraljuk, majd leszűrjük,
kicseréljük a vizet, és négyszer megismételjük a forralást – így a héj elveszíti keserű ízét.
Ezután egy edényben tizenöt perc alatt összeforraljuk a vizet, a cukrot és a narancshéjat.
Amikor a víz elfőtt és egy sűrű szirupot kaptunk, nem marad más hátra, mint leszűrni, egy
rácson megszárítani, lehűteni és kis befőttes-

Egy jól ismert technika kicsit másképpen, textilipari hulladékok újrahasznosításával! A pólógyártáskor megmaradt csíkokat felgombolyítva vásárolhatjuk meg, egyfajta rugalmas,
a megszokottnál vastagabb, erős fonalként.
Készíthetünk belőle szőnyeget, párnahuzatot,
edényalátétet, táskát, kosarat és különböző
dekorációkat: ajtódíszt vagy éppen képkeretet. A bármitartó kimondottan kreatív találmány,
amely hasznos és mutatós, tárolásra alkalmas
kelléke lehet a háztartásnak.
AJÁNLOTT ESZKÖZÖK: pólófonal, horgol
ható faalap, horgolótű (általában 10-12-es
méretű). Az interneten és a Youtube-on
keresgélve rengetek inspirációt és útmutatót
is találsz.

Öt érzék ajándék
Elsősorban a férfi családtagok lenyűgözésére
terjedt el az új trend, amely az összes érzékszervünkre hat, és valójában minden nem
és korosztály számára adaptálható. Egyetlen
tárgy helyett öt apró, kedves ötletet kell összeraknunk egy csomagba, természetesen a célszemély ízlésére szabva. Íme, néhány ajánlat
az egyes érzékszervekre! Tapintás: mas�százs, kéz- vagy fülmelegítő, egy szuperpuha, szőrös pléd. Szaglás: parfüm, illatgyertya, testvaj, illóolaj.

A képeket és papírokat kicsi, hobbiboltban kapható ruhacsipeszekkel célszerű a zsinórra csíptetni. Ha a keret üvege is megvan, az – egy
homogén, világos papírt mögé téve – írófelületté válik: a megfelelő filccel üvegre firkált
üzenetek letörölhetők. Sőt amennyiben több
újrahasznosítható képkeretünk is van, úgy installációként is használhatjuk függesztett cserepes növényeink díszítéseként. Elég a keretet
egy ponton átfúrni, átfűzni rajta egy madzagot
vagy drótot, és úgy beigazítani, hogy lógatva
körbevegye a cserepet.
TIPP: egy igazán nagyobb, masszív
keretből lécek keresztbe rögzítésével akár
mini könyvespolc vagy pipereszekrény is
készíthető.
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könyvajánló

Ünnepelj
irodalommal!
A téli szezon alább ajánlott
újdonságait hat kategóriába soroltuk
– könyvek, amelyek karácsonyi
ajándékként is kiválóan megállják
a helyüket.

3
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Könnyed

Elizabeth Gilbert: New York lányai

2

Partvonal Könyvkiadó
A szerző visszafelé indul az időben, és a 40-es
évek New Yorkjának színházi világába nyújt
betekintést új regényében. A főszereplő, a 89
éves Vivian korának minden bölcsességével tekint
vissza szabadosan telt fiatalkorára, és igyekszik
megfejteni az igaz szerelem kérdéseit.

2

Gyerek

Marc-Uwe Kling: A nap, amikor a nagymama
tönkretette az internetet
Scolar Kiadó
Internet nélkül nem élet az élet – Tiffani legalábbis
így gondolta. Aztán egy napon – pont, amikor neki
kellett volna vigyáznia rá – a nagymama tönkretette
az egészet! Hogy mihez is kezdett a család
így, kütyük nélkül? A díjnyertes, remek humorú
könyvből kiderül.

3

Szakácskönyv

FOTÓ: TALABÉR GÉZA | STYLING: LÁSZLÓ ÁGI

4

krimi

Jamie Oliver: Vega

Jo Nesbø: Kés

Park Kiadó
Napjainkban egyre népszerűbb a húsmentes lét,
legyen az indok egészségügyi, meggyőződésbeli
vagy éppen a bolygónk iránt érzett aggodalom.
Jamie ezúttal olyan növényi alapú fogásokat mutat
be, amelyeket kóstolva még a legmegrögzöttebb
húsimádó sem fog panaszkodni.

Animus Kiadó
Harry Hole, a szikár gyilkossági nyomozó igazi
antihős: iszik, ráadásul a szakmai és a magánélete is
romokban. Ezúttal pedig olyasmibe keveredik, amire
rémálmaiban sem gondolt volna: egy filmszakadással
végződő este után csurom véresen ébred, és ezúttal
saját tetteinek szálait kell visszagöngyölítenie…
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5

Ifjúsági

Matthew Syed: Szuper vagy! Turbózd fel
az önbizalmad, és elérhetsz (szinte) bármit
Manó Könyvek
A zárkózott tizenévesekkel nem egyszerű elhitetni,
hogy saját egyéniségüket kamatoztatva boldog
életet építhetnek fel. A szerző híres emberek példáin
keresztül mutatja be, hogy a tehetség leginkább
gyakorlás, kitartás és céltudatosság eredménye.

6

Szépirodalom

Darvasi László: Magyar sellő
Magvető
Hogyan tud elszökni egy sellő, ha nincs is lába?
A magyar hableány így vagy úgy, de meglépett
a kisvárosból, s közben szerelembe esett a szénégető
fiával. A lassan kibontakozó, sajátos világot teremtő
regény mélyebb emberismeretről árulkodik, mint azt az
elsőre mókásnak tűnő karakterekből gondolnánk.

2019. DECEMBER

21

gasztro

Hasselback burgonya
Hozzávalók:
• 6 -8 közepes burgonya
• 50 ml olívaolaj
• egy csokor friss rozmaring
• frissen őrölt bors
• só

A burgonyát nagyon alaposan
megtisztítjuk, majd milliméter
vékonyan beirdaljuk kb. annak
háromnegyedéig. Az olívaolajat elkeverjük néhány nagyobb
csipet sóval, frissen őrölt borssal és a felaprított rozmaringgal. A burgonyákat sütőpapírral
bélelt tepsibe tesszük és mind

a felületüket, mind a szeletek
közötti részt alaposan bedörzsöljük a fűszeres olívaolajjal.
200 fokra előmelegített sütőben kb. egy óra alatt készre sütjük. Kínáljuk a kedvenc mártogatósunkkal, például sajt- vagy
fokhagymaszósszal!

Vargányás falatkák
Hozzávalók:
• 500 g leveles tészta
• 1 kis fej vöröshagyma
• 2 gerezd fokhagyma
• 400 g csiperkegomba
• 20 g szárított vargánya
• 1 tojás
• 2-3 evőkanál fekete hagymamag
• 30 ml olívaolaj
• friss kakukkfű
• frissen őrölt bors
• só

Vendégvárók csettintésre
A december a vendégvárás hava, és egyben az év egyik legzsúfoltabb
időszaka is. Felkészülhetünk azonban játszi könnyedséggel is a vendégsereg
érkezésére: kevés munkával, ám mutatós és finom falatokkal.

Egy deci forró vízben legalább fél
órát áztatjuk a vargányát. Széles serpenyőben kevés olajon megfuttatjuk
a finomra vágott hagymát, majd a felaprított fokhagymával is összeforgatjuk.
Hozzáadjuk az apróra vágott csiperkegombát és nagy lángon pirítjuk. Sózzuk,
borsozzuk és friss kakukkfüvet morzsolunk rá. Ha a gomba színt kapott, hozzáadjuk a vargányát az áztatóvízzel együtt,
majd megvárjuk, hogy a folyadék elpárologjon. Félretesszük, amíg langyosra
hűl. A leveles tésztát milliméter vékonyságúra nyújtjuk és 10 centi széles csíkokra vágjuk. A közepükre gombát
helyezünk és rudakat formázunk belőlük
úgy, hogy a tésztát a felvert tojással rögzítjük. Néhány centis falatkákra vágjuk
a hengereket, egy sütőpapírral kibélelt
tepsibe tesszük, végül pedig megkenjük
felvert tojással és megszórjuk a feketehagymamaggal. 200 fokos sütőben kb.
20 perc alatt készre sütjük.
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AZ ÚJ

OPEL ASTRA

Baconos-szarvasgombás
kosárkák
Hozzávalók:
• 6 szelet toast kenyér
• 6 kisebb tojás
• 6 szelet bacon
• kevés olívaolaj
• 120 g friss krémsajt
• egy 1 cm-es darab
szarvasgomba
• só

ÖTÖDÉVEL ALACSONYABB
FOGYASZTÁS
21%-KAL KEVESEBB CO 2

A szarvasgombát reszeljük finomra és
keverjük el a krémsajttal, valamint egy
csipet sóval. Pogácsaszaggatóval vágjunk ki a toast kenyérből a muffinformánkkal megegyező átmérőjű kenyérkorongokat (a maradékból készíthetünk
házi zsemlemorzsát). A formát egy
ecset segítségével kenjük ki vékonyan
olívaolajjal és igazgassuk el a mélyedésekben a kenyeret. Ezeken oszlassuk
el a szarvasgombás krémsajtot, majd
béleljük ki a formák szélét baconnel.
Végül üssünk mindegyik formába egyegy tojást, majd 180 fokra előmelegített
sütőben 15–20 percig süssük.

Lazacos palacsintatekercsek
Hozzávalók:
• 200 g búzaliszt
• 200 ml 3,5%-os tej
• 200 ml szóda vagy szénsavas ásványvíz
• 2 tojás
• 50 g vaj
• 200 g friss krémsajt
• 200 g füstölt lazac
• egy nagy csokor friss kapor
• kevés napraforgóolaj
a sütéshez
• só
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A lisztet csomómentesre keverjük a tojással, az olvasztott
vajjal, egy kevés sóval, a tejjel és a szódával. A tésztát fél
órán át pihentetjük, ha szükséges, adunk még hozzá szódát
vagy tejet. Forró palacsintasütőben egy kevés napraforgóolajon kisütjük a palacsintákat,
majd megvárjuk, amíg teljesen
kihűlnek. A krémsajtot elkeverjük az apróra vágott kaporral, és ha szükséges egy kevés
sóval. Minden palacsintát megkenünk zöldfűszeres krémsajttal, majd lazaccal borítjuk és
feltekerjük. A tekercseket kétujjnyi darabokra vágjuk és így
tálaljuk.

MAGYARORSZÁG LEGNÉPSZERŰBB MODELLJE* MEGÚJULT!
FEDEZZE FEL AZ OPEL.HU-N

* Az adatok forrása: Datahouse; aktív gépjárműállomány adatok 2019.01.01-i állapot szerint, a BM NYHÁT (Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság)
által vezetett közhiteles járműnyilvántartás alapján. Kombinált használat esetén az ajánlatban és összehasonlításban szereplő Opel Astra Enjoy 5 ajtós 1,2 110 le S/S manuális váltóval szerelt
jármű NEDC szerinti kombinált fogyasztása 4,3 l, kombinált CO2 kibocsátása 99 g /km; az Opel Astra Enjoy 5 ajtós 1,4 125 le manuális váltóval szerelt jármű NEDC szerinti kombinált fogyasztása
5,7 l, kombinált CO2 kibocsátása 131 g /km. NEDC: Az üzemanyag-fogyasztásra és CO2-kibocsátásra vonatkozó adatok meghatározása a WLTP eljárás alapján történik, a vonatkozó értékeket
pedig visszaalakítják a NEDC rendszerbe az összehasonlíthatóság biztosítása érdekében, a 715/2007/EK, 2017/1153/EU és 2017/1151/EU rendeleteknek megfelelően. Az értékek nem veszik
figyelembe az egyéni használati és vezetési körülményeket, az opcionális felszereltséget, és a gumiabroncsok jellegzetességeit.
5 év garancia: A 2+3 év kiterjesztett garancia max 100.000 km futásteljesítményig. A Meghosszabbított Jótállás a gyári alap jótállással megegyező tartalmú teljes jótállás. A Meghosszabbított
Jótállás időtartama az új járművekre vonatkozó alap gyártói 2 éves/korlátlan futásteljesítményre szóló gyártói jótálláson felül, annak végétől kezdődően 3évig, de legfeljebb 100.000 km
futásteljesítmény eléréséig (attól függően, hogy melyik következik be hamarabb) terjed ki. 2019. november 1. és 2022. szeptember 30. között vásárolt autók mellé az Uniqa 3D Opel csoportos
élet-, baleset- és betegségbiztosítását adjuk ajándékba. A biztosítás részletes ismertetése és feltételei: www.opel.hu/uniqa
A képen látható autó illusztráció.

Sósan is édes karácsony
Igazán különlegessé tehetjük a meghitt ünnepi hangulatot, ha
belépünk a sós karamellel készített forró italok csodavilágába.

Advent
VÁRKERT BAZÁR

VASÁRNAPI PROGRAMOK ÉS KONCERTEK
AZ ESEMÉNY HÁZIASSZONYA:

karamellsziruppal (Legjobb a saját
készítésű, lásd keretesünket!).
2. Közben melegítsünk 1,5 deciliter
tejet, adjunk hozzá egy csipetnyi sót,
és öntsük fel vele a szirupos kávét.
3. Az így kapott illatos, aromás italunk
tetejét díszítsük zúzott színes cukorkával vagy kakaóval, de további kreatív saját ötleteket is kipróbálhatunk.

19:00

SNÉTBERGER

Forró karamellálom

C

annamella: ez volt a süvegcukor
latin neve. Ebből a szóból eredeztetik a karamell elnevezést, és noha a cukrot évezredek óta ismeri és használja az
emberiség, karamellből a 17. században
készítettek először édességet. 130-170
Celsius-fokon a cukor elolvad, elveszíti
a víztartalmát, ezt a folyamatot nevezzük
karamellizálódásnak. Amikor is már csak
egy kis vajra van szükség a nagyszerű
karamella elkészítéséhez.
De hogyan passzol ide a só? Bár elsőre
bizarrnak hangzik, ha tudjuk, hogy
az íze igazából „nem úgy” sós, ellenben a karamell ízét sokkal mélyebben
és intenzívebben érezzük általa, máris

kíváncsiak lehetünk az így készített
édességekre. Elvégre már nagyanyáink is tudták, hogy a süteményekbe kell
egy csipetnyi só, mert remekül kihozza
az ízeket… Lássunk tehát egy kávés és
egy, a koffeintől tartózkodóknak szánt
karácsonyi receptet, amelyekben főszerep jut a sós karamellnek.

A karácsony
kávés ízvarázsa
1. Kedvenc kávénkból két rövid eszpresszót töltsünk egy nagyobb bögrébe, majd keverjük el egy teáskanál
barna cukorral és két teáskanál sós

Sós karamella házilag
A nyalánkság otthon is percek alatt elkészíthető, mutatjuk, hogyan:
Négy adaghoz egy fazékban, nagyon alacsony lángon olvas�szunk össze 100 g cukrot két evőkanál vízzel. Sose kevergessük,
csak rázogassuk az edényt, hogy a cukor molekulái ne törjenek.
Gyöngyöztessük, amíg karamellszínű lesz, majd a tűzről levéve óvatosan keverjük el 40 g vajjal (sóssal vagy mi adjunk hozzá egy késhegynyi sót). Ezután 6 ml habtejszínínt is hozzákeverünk, és kis lángon még
néhány percig forraljuk, amíg a karamellünk homogén állagú lesz.
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(Elkészítése lassabb, de megéri!)
1. Egy deciliter sós karamellt 4 dl tejjel,
2 dl tejszínnel és egy teáskanál vaníliával lefedve főzzünk lassú tűzön két
órán át.
2. Közben olvasszunk fel 100 g összetört
csokoládét vagy csokoládépasztillát
(kapható a nagyobb élelmiszerboltokban), majd keverjük el a főzettel.
3. Amennyiben darabos marad a csoki
vagy a karamell, főzzük további 20–25
percig. Tálalhatjuk a tetején forró tejszínhabbal vagy karamellfagyival.

Pár korty karácsony
A MOL töltőállomások
munkatársai is készülnek
a karácsonyra, így ha ünnepi
hangulatra vágysz, térj be
egy forró italra!

Karácsonyi
Mézeskalács Latte
2 mézeskalácsos latte
vásárlása esetén

SZINETÁR DÓRA

Vendég: Michel Godard

19:00

17:00

12.
01.

BÍRÓ
ESZTER

Interaktív
családi koncert

BOTH
MIKLÓS

12.
15.

Ősbemutató

19:00

RANDOM TRIP
Big John Whitfield és
a Vienna Gospel Society Choir

200 ft kedvezmény
2019. 12. 23-tól 12. 31-ig, vagy
a készlet erejéig.

varkertbazar.hu

kultúra plusz

kultúra

Ünnepi csemegék

Szilveszter – másként

Inspiráló kulturális élményeket ajánlunk, hogy az év
vége valóban a feltöltődésről szóljon.

Rendhagyó szilveszteri programajánlónkat azoknak találtuk ki, akik
megunták a kötelező bulizást, és kivételesen elengednék az óév
búcsúztató sztenderdeket. A hagyományos programokon túllépve
alternatív élményeket válogattunk szilveszteréjszakára.

Túrázz a csendbe!
Míg a tömegek az utcán tombolnak
és kerülgetik a petárdákat, mi minden egyes lépéssel távolabb kerülhetünk a világ zajától és a 2019-es évtől.

Zöld Mikulás
Hortobágyi Nemzeti Park
december 7–8.
Térjünk el a klasszikus Mikulás-ünneptől és az
idén látogassunk el a családdal a Hortobágyi
Nemzeti Parkba. A gyerekek a Mikulással együtt
etethetik meg az állatokat, és megismerhetik az
ősi puszta legendáit és vadvilágát. A programot
az egyedi játékelemeket is tartalmazó játszótérrel
egészíthetjük ki, a kifutók pedig tökéletes alkalmat kínálnak a park lakóival való fotózkodásra.

Csináld is, miközben
megfogadod!
Az utolsó tűzijáték
Szegedi Nemzeti Színház
december 16., 19 óra
A Bethlen Téri Színház és a Manna Produkció közös darabja
Szegeden mutatkozik be, Udvaros Dorottya és Földes Eszter szereplésével egy anya-lánya viszony pszichológiai mélységeibe nyerhetünk betekintést. Egyrészt egy szívmelengető „hollywoodi”, másrészt egy sötét tónusú „bergmani” anya-lánya viszony bontakozik ki
előttünk. Két ellentétes szemléletű generáció, két rivális és egyben
szövetséges sorsa ez, ahol a gyermek továbbviszi a szülők bűneit,
és átadja a következő nemzedéknek.

Sandor Papp

Ugorj! Spinola Bay, végállomás
Alexandra Kiadó
Ben, a harmincas évei végén járó titokzatos férfi
máltai bárokban tölti napjait, múltjáról semmit
sem tudunk, tervei nincsenek. Miközben válogatás nélkül hódítja meg a nőket és a férfiakat
az igaz szerelemre vágyva, és végeláthatatlan
sorban issza a mojitókat, Málta lakóit természeti
katasztrófák és titokzatos halálesetek tartják
izgalomban. Hogyan illik az új jövevény a képbe,
és mi rejtőzik a Máltához közeli kietlen szigeten?
Sandor Papp első regénye egy páratlanul izgalmas nyomozás története, egyben utazás a mindannyiunk lelke mélyén ott rejlő lakatlan szigetre.
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búját-baját. A legtöbb helyen ötletes és
látványos, különböző tematikájú szobákból választhatunk, ahonnan kezdő
és haladó szinteken fejtörők, rejtvények
és logikai feladványok segítségével juthatunk ki, hogy mire eljön az éjfél, valóban legyen mire koccintani.

Fenyő Ünnep
Papp László Budapest Sportaréna
2019. december 27., 20 óra
„Fenyő nélkül nincs karácsony”
– vallják a rajongók, és valóban,
Fenyő Miklós évről évre fergeteges koncerttel visz színt az év
végi szürkeségbe. A jól ismert
rock and roll dallamokat együtt
énekelhetjük a műfaj magyarországi koronázatlan királyával, és
közben régi ünnepek emlékeit
idézhetjük fel. A Fenyő-koncert
egy igazi időutazás, szenzációs
táncos buli, és egyben tökéletes
ráhangolódás a szilveszterestére.

A friss levegő, a kalandos útvonal,
a mozgás és a természet garantálja életünk egyik legemlékezetesebb szilveszterét. A Sarokkő Szabadidős, Kulturális
és Sportegyesület által tervezett, 5–12
kilométeres éjszakai teljesítménytúrák
a Máriaremetei Cserkészházból indulnak december 31-én délután 2-kor, és
ide is várják vissza a kirándulókat legkésőbb hajnali 2 órakor. Minden indulót
forró itallal, virslivel és frissítőkkel várnak a szervezők.

Szabadulj ki!
Ha a szilvesztert amúgy is a négy fal
között töltenénk, rendhagyó helyszínként válasszunk egy szabadulószobát. Tökéletes helyettesítője az unásig ismert házibuliknak, és a fókuszált,
tematikus játéknak köszönhetően
garantáltan elfeledteti az óév minden

Végre egy alkalom, amikor békében
edzhetünk, és nagy valószínűséggel nem lesz tömeg az edzőteremben.
Szilveszteréjszakán számos sportlétesítmény nyitva tart, a csoportos óráknak
pedig ilyenkor különleges hangulatuk
van. Gyertyafényes jóga, éjféli spinning
vagy ünnepi köredzés, a választás lehetősége a miénk. A legjobb, hogy a sportolásra tett újévi fogadalmainkat rögtön be is válthatjuk, arról már nem is
beszélve, hogy 2019 minden feszültségét kiizzadhatjuk magunkból.

Mozizz!
Kézenfekvőnek tűnhet, mégis kevesen „merik bevállalni”, hogy az év
utolsó napján magukra zárják az ajtót

és kedvenc filmjeikkel, sorozataikkal
búcsúztassák az évet. Pedig csodálatos érzés, amikor tudjuk: másnap tényleg nem nő a fű sem, nem kell menni
sehová és semmit sem kötelező csinálni. Így a miénk az éjszaka, ameddig
csak szeretnénk, este tízkor is elkortyolhatunk egy finom kávét, és átmozizhatjuk magunkat az újévbe. Kettesben az
igazi, de egyedül és társasággal is szuper program. Elő tehát a kedvencekkel
és az év során felduzzasztott, „majd, ha
lesz időnk, megnézzük” listával!

Koccintáshoz
Ha az utolsó pillanatban mégis
a bulizás mellett döntenél, a MOL
töltőállomásokon mindig remek
borok közül válogathatsz.

Günzer Portugieser
és Rosé primőr
borok
(0,75 l)

1590 Ft/db
2120 Ft/l
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MOL-hírek

Töretlen fejlődés
SIK EREK ÉS BŐV ÜL ÉS A MOL-N Á L
150 új autó a Limo-családban
Kiával erősít a flotta
Az év végéig 150 új Kia Picantóval bővül a MOL
Limo flottája, a kocsik a régebbi, benzines
Volkswagen up!-ok egy részét váltják. A Kia
2016 -ban bemutatot t modellje alacsony,
100 kilométerenként átlagosan 4,5 literes
fogyasztásával ideális a budapesti utakra.
Tolatóradarja, blokkolásgátlója, elektronikus
menetstabilizálója és visszagurulás-gátlója nagy
segítség a városi manővereknél, míg a fűthető
kormánykerék és első ülések tovább fokozzák
a kényelmet. A november elejétől elérhető Kia
Picantók percdíja megegyezik a VW up! modellekével: a rendszeres felhasználók 990 forintos
havidíj mellett, percenként 66 forintért autózhatnak, míg az alkalmi felhasználók percenként
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77 forintért. A MOL Limo flottája és kiszolgálási
területe idén is jelentősen bővült: az eredetileg
300 autóval induló autópark már 450 járműből
áll, és dedikált parkolóhelyei vannak a Budapest
Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér területén.

Katinka nyerő szériában
Megvan az úszónő 300. világkupaaranya

A tehetség utat tör
Szokolay Ádám újabb zongorasikere
Az idei világkupa-sorozat negyedik állomáshelye, a budapesti Duna Aréna után Berlinben folytatódott a versengés, ahol a MOL-csapat oszlopos tagja nagy hajrával tudta megelőzni Jakabos
Zsuzsannát 200 pillangón, és elsőként csapott
célba. 400 méteres vegyesúszásban valamivel jobban megszorongatták, mint Budapesten,
de még így is 6 másodpercet vert rá a második
helyezett Jakabosra. Katinka Berlinben szerezte
meg 300. világkupa-aranyérmét, de a 400 ×
100-as vegyes gyorsváltóval még begyűjtött
egy ezüstöt, 100 háton pedig egy bronzéremmel is gazdagította gyűjteményét.

30

2019. DECEMBER

Az 1996-os születésű zenész
igazi tehetség, hiszen négyéves korában ült először zongora mellé és csupán nyolcéves volt, amikor felvették a Liszt
Ferenc Zeneművészeti Egyetem
előkészítő tagozatára. A MOL
Tehetségtámogató Program sok
éven át segítette Ádám pályafutását, támogat ta egyebek
mellett első saját zongorájának megvásárlásában, később

pedig a pályázatnak is köszönhetően jutott el nemzetközi kurzusokra és versenyekre. Legutóbbi
komoly sikereként megnyerte
a Zeneakadémia által zongoristáknak meghirdetett Bartók
Világversenyt, a repertoár miatt
a legmagasabb zenei felkészültséget követelő versenyek egyikét. Ádám győztesként újabb
hazai és nemzetközi fellépésekre
kapott lehetőséget.
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A modell WLTP norma sz. fogyasztása: 12,4 – 5,2 l/100 km,
CO2 kibocsátása: 283 – 137 g/km
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(0,7 l)

–1000 Ft



(250 g, többféle)

–200 Ft
Corny szelet

Hohes C

(0,75 l, többféle)

(40 g, 50 g, többféle)

(0,25 l, többféle)

999 Ft/db

2 db vásárlása esetén

299 Ft/db

1332 Ft/l

249 Ft/db

1196 Ft/l

6225 Ft/kg; 4980 Ft/kg

Piros mogyorós
ét- és tejcsokoládé



(80 g, többféle)

5238 Ft/l

–200 Ft


(0,5 l többféle)

–100 Ft

Teleki Merlot
(0,75 l)
1 Multipont
beváltása esetén

1399 Ft/db
1867 Ft/l
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Lorenz pomsticks

CAFEMIO

(100 g, többféle)

(0,25 l, többféle)

469 Ft/db

2 db vásárlása esetén

4690 Ft/kg

399 Ft/db
1596 Ft/l

Energizer POWER AA
és AAA 16 db-os elem

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

A kupon 200 Ft kedvezményre jogosít a termékek aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal két 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: 2019. 12. 01–31., illetve a készlet erejéig.

Naturaqua
ízesített víz



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 meg 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: 2019. 12. 01–31., illetve a készlet erejéig.

2 db bármely
friss szendvics

419 Ft/db

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 meg 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: 2019. 12. 01–31., illetve a készlet erejéig.

Merci desszert

BB pezsgő
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Akciós ajánlatainkat keresd a töltőállomásokon!
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MOL-akciók

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

A kupon 100 Ft kedvezményre jogosít a termékek aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal két 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: 2019. 12. 01–31., illetve a készlet erejéig.

Minden
TY plüss

–100 Ft

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

1699 Ft/db

A kupon 100 Ft kedvezményre jogosít a termék aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal egyszerre 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: 2019. 12. 01–31., illetve a készlet erejéig.

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.
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példakép

Népmese-terápiával a rák ellen
Nyáron élménytábort szerveznek, karácsonykor ajándékokkal
segítenek. Tevékenysége során az Alpokalja a Daganatos
Gyermekekért Közhasznú Alapítvány a sokrétű támogatást és
a családi egység megtartását tartja szem előtt.

A

z alapítvány célja a szombathelyi Gyermek
onkológiai Centrumban kezelt és gondo zott beteg gyermekek és családjaik segítése.
„Minden karácsonykor élelmiszercsomagokat osztunk
a családoknak, hogy ha hazaérnek a kórházból, akkor
ne jelentsen számukra se anyagi, se fizikai terhet a bevásárlás” – meséli Dr. Györke Eszter, az alapítvány kuratóriumi elnöke. Az ünnepekkor átadott ajándékok körét
kiterjesztették, és az utóbbi években már a fenyőfavásárlásban is segítik a szülőket.
Az alapítvány emellett szakmailag is támogatja a gyermekek gyógyulását: hozzájárulnak a gyermekosztályon található orvosi eszközök fejlesztéséhez, illetve az orvosok és
nővérek továbbképzéséhez. „Fontos célunk, hogy a családi egység fenntartását segítsük, és támogassuk őket
abban, hogy túléljék ezeket a nehéz élethelyzeteket, és
a család felbomlása helyett inkább megerősödjenek.”
A gondozott gyermekek és testvéreik nyaranta egy
ötnapos élménytáborban vehetnek részt, ezt a MOL
Gyermekgyógyító Programja támogatja. A Csodaszarvas
tábor csodálatos környezetében különleges élményekben lehet részük a betegeknek: a játékok és sokszínű
elfoglaltság mellett a tábor fontos programja a mesetanya névre hallgató magyar népmese-terápia, amelynek
keretében a résztvevők közösen dolgoznak fel egy-egy
traumát, különböző témákon keresztül.
„A tábor elengedhetetlen része a búcsú: ilyenkor az év
során elvesztett betegekre emlékezünk a tónál, gyertyagyújtás és zenehallgatás kíséretében. Ezek mindig
nagyon nehéz és egyben megható pillanatok – a gyertyagyújtással búcsúzunk és megőrizzük az elvesztett
gyermekek emlékét.”

ADJ LENDÜLETET
HELYI KÖZÖSSÉGEDNEK!
HELYI ÉRTÉK PROGRAM
Ha azért dolgozol, hogy jobb legyen a világ körülötted,
ha fontos számodra a helyi problémák kezelése,
ha a közösség építése prioritás számodra,
pályázz Te is szervezeteddel a MOL ALAPÍTVÁNY támogatására!

Dr. Györke Eszter
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A pályázatok benyújtási határideje: 2019. december 15.
FOTÓ: URBÁN ÁDÁM

——
• gyermekgyógyász szakorvos, gyermekonkohematológus szakorvosjelölt, az Alpokalja
a Daganatos Gyermekekért Közhasznú Alapítvány
kuratóriumi elnöke
• Az alapítvány Csodaszarvas táborát a MOL
Gyermekgyógyító Program támogatja.

www.molalapitvany.hu

HASZNÁLD SZABADON!
DOMINO QUICK SIM-KÁRTYÁVAL

NOKIA
105 DS
¦ 1,4” kijelző
¦ FM rádió

3999 Ft
¦ 1 db Domino Quick SIM-egységkártya
¦ 40 perc lebeszélhetőség minden
belföldi irányba
¦ 500 MB adatforgalom belföldi
mobilinternetezéshez
¦ 180 nap rendelkezésre állási idő

DOMINO FIX EXTRA QUICK
SIM KÁRTYA 1990 Ft
A Domino egységkártyák belföldi adatforgalmat és
lebeszélhetőséget biztosítanak belföldi alapdíjas irányba,
ami a SIM aktiválásától számított 180 napon belül
használható fel.

Az akció 2019. december 1-jétől 31-ig, a készlet erejéig, csak a MOL töltőállomásokon érvényes! Az akcióban egy elôfizetô a kedvezményt legfeljebb két készülék erejéig veheti igénybe.
További feltételekért hívd ügyfélszolgálatunkat! Információ: 1414, 06-1/265-9210.

