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Kedves Olvasóink!
Tisztelt Hölgyek és Urak!

Láng lobogjon 
Hóborított téli estünk,

holdvilágos, fényes ünnep, 
hangyaboly a családunk, 

titkolózva jövünk-megyünk, 
semmit szemnek, semmit fülnek,

készül már a kalácsunk.

Szív a szívhez ígérkezett, 
csengettyűs szán megérkezett, 

meghozták a fenyőfát, 
tűhegye az égnek meredt,
s éppen akkor fejünk felett

angyalleány repült át.

Millió dísz csüng az ágon, 
én meg szívből azt kívánom,

legyen boldog sok gyerek, 
sámlin, széken és díványon 

ülve falják jó kalácsom, 
s kis kezükkel intsenek.

Csillagszórók szikrázzanak, 
apró gyertyák gyulladjanak, 

láng lobogjon fényesen, 
mondogassuk mindenáron: 

kis karácsony, nagy karácsony, 
boldog légy az ünnepen!

Nagy Bandó András 

Nagy Bandó András versével 
kívánunk minden olvasónak és 

partnerünknek boldog ünnepeket

Sok sikert kívánva:

Dr. Huzik Veronika
főszerkesztő
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„Az elmúlt év szeptemberében végeztem el 
a tanfolyamot. Életem egyik legkellemesebb 
eseménye volt az a két hétvége. Akkoriban 
váltam el, s maradtam munka nélkül 3 éves 
gyermekemmel. A válás után egy ideig a meg-
osztott lakásban éltünk, de férjem italozása és 
agresszív magatartása miatt a szüleimhez köl-
töztem. A tanfolyamnak köszönhetem, hogy 
még ezek után sem estem kétségbe. Hittem 
magamban, és az első naptól programozni 
kezdtem sorsunk jobbrafordulását. Jöttek 
is szép lassan a sikerek. Az addigi állandó 
szorongásom szinte teljesen elmúlt, nyu-
godtabbá, kiegyensúlyozottabbá váltam.

Beiratkoztam egy számítógépes tan-
folyamra, amire az ötletet a pohár-
víz-technika adta. Kerestem a számomra 
legmegfelelőbb állást. Megtaláltam! 
Olyan munkát, amire igazán vágytam. 
Kitartóan programoztam érte. Egyik 
éjszaka azt álmodtam, hogy az Expressz 
újságot böngészem, amiben nagyon 
sok állásajánlat szerepel, ám a nekem 
szóló szinte kiemelkedik közülük az első 
oldalon. A valóságban is pontosan így 
történt, s a tucatnyi jelentkező közül 
engem vettek föl!” F. Ildikó

„…A második betegem egy 60 éves nyíregy-
házi férfi volt. Testvére mesélte, hogy depresz-
sziós az illető, még az utcára sem hajlandó 
kimenni, csak otthon gubbaszt. Három héten 
át esténként behívtam laboromba, elbeszél-
gettem vele, és képzeletben különleges gyógy-
szereket adtam neki. A negyedik héten levelet 
kapott a testvére, amiben arról számolt be, 
hogy megszűnt a rosszkedve és félelme, és 
egyre nagyobb sétákat tesz már.

   Néhány hónappal később kiderült, hogy 
két epeköve is van az illetőnek. Na Jenő, itt az 
alkalom, ilyent még nem csináltál! – mond-
tam magamnak. Ismerősként köszöntöttem 
laboromban. Gyönyörűen, élesen láttam a 
két követ. Ultrahanggal apránként, több nap 
alatt, fokozatosan fehér porrá zúztam őket, és 
minden kezelés után kimostam a finom port 
az epehólyagból. Hat alkalommal kezeltem 
gondolatban. Az utolsó esetben már csak két, 
bors nagyságú követ láttam, amit ultrahan-
gos kezeléssel porrá zúztam. 

 Nagy örömömben azonban elfelejtettem 
kimosni a visszamaradt port. Néhány nappal 
később a beteg telefonált testvérének, hogy 
az ismételt vizsgálat már csak epehomokot 
jelzett! ( Szintemen természetesen a maradék 
port is kisöpörtem.) Úgy látszik valóban nem 
létezik távolság, ha segíteni akarunk valakin!”

H. Jenő

„57 éves vagyok. 2005 júniusában a férjem 
meghalt, amitől az egész életem összeomlott. 
Nyolc hónappal később egy mammográfiás 
szűrővizsgálatnál kiderült, hogy rosszindulatú 
daganat van a mellemben. Operációra került 
sor, ahol 11 nyirokcsomót is eltávolítottak. 

Egyik lányomtól megkaptam a Gyógyulj 
meg! kiadványotokat. Azonnal elkezdtem 
hallgatni. Ez a műtét után két héttel történt. 
A citológusok újabb műtétet kértek, mert a 
szövettani vizsgálatnál az derült ki, hogy a 
kimetszés nem volt elég nagy. Egy hétig hall-
gattam a két CD-t, amikor a második műtétre 
sor került. Már akkor annyi erőt adott az a két 
CD és a könyvecske, hogy míg az első műtétre 
remegő lábakkal mentem, a másodikra már 
mosolyogva. És itt jön az első siker: a műtét 
során csodálkozott az operáló orvos, mert cso-
dálatosan regenerálódtak a szövetek a szűk 
három hét alatt.   

Ezt követően végeztem el – Domján 
Gábornál – az agykontrolltanfolyamot. Cso-
dálatos élmény volt! Egyetlen kemoterápiás 
kezelést fogadtam el, többet nem. A  besugár-
zás 25 kezelését viszont elfogadtam. 

Közben elvégeztem az ultratanfolyamot is. 
Folyamatosan ittam a programozott vizet, és 
természetesen relaxáltam, programoztam. 

Épp három éve kezdődött a betegségem. 
Azóta háromszor történt teljes kivizsgálás: 
minden rendben. Testileg és lelkileg is jól érzem 
magam. 

További sikereim: korábban szapora szív-
verésem miatt gyógyszert kellett szednem; ez 

feleslegessé vált. 
Az első CT-vizsgálaton a méhemben 

miómát találtak. Elkezdtem a törpékkel 
„dolgozni”, a következő vizsgálat már nem 
mutatott ki miómát. 

Az első és egyetlen kemoterápia következ-
tében kialakult egy pseudocysta a hasnyálmi-
rigyemben, ez is elmúlt.

A jobb kezem IV. ujján pattanó új alakult ki 
ínhüvelybetegség miatt, amit elmúlasztottam.

A bal csuklómon ganglion keletkezett, ezt is 
meggyógyítottuk a törpékkel.

A jobb talpamról egy szemölcsöt 
mulasztottunk el a törpékkel.” 
 A. Andrásné

Mária mesélte az egyik továbbképzőn: 
„Iszonyúan migrénes voltam ezelőtt 5 évvel. 
Vagy a vécé fölé hajolva teltek a napjaim; vagy 
az ágyban fekve, besötétített szobában. Kül-
földön dolgoztam, sem időm, sem erőm nem 
volt, hogy hazajöjjek és elvégezzek egy agy-
kontrolltanfolyamot. Az akupunktúra, a ter-
mészetgyógyász, az orvosi ellátás semmit sem 
segített. Azt mondták, ezzel együtt kell élnem. 
Na, azt már nem – gondoltam magamban. 
Megrendeltem a Gyógyulj meg! kiadványt. 
Olvastam, hallgattam, megint olvastam és 
állandóan hallgattam valamelyik részt a CD 
gyakorlatai közül. Kezdtem magamat jobban 
érezni, napról napra mindig könnyebb lett 
egy kicsivel. Egy évbe telt, de teljesen rendbe 
hoztam magamat. Nem múlt el nap, hogy 
legalább egy gyakorlatot meg ne hallgattam 
volna. És rendben vagyok azóta is. Köszönöm! 
És most itt, a továbbképzőn ismertelek meg 
benneteket, a hangotokról. Évát, Ildikót és 
Lacit, akik velem voltatok egy éven keresztül 
minden nap.”

Szép karácsonyt
és jó egészséget kívánok!

dr. Domján László
agykontroll.hu
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A REPÜLŐGÉP
NINCS TISZTÁBAN AZZAL,
HOGY FÉRFI VAGY NŐ VEZETI

SIKERES PÁLYAMÓDOSÍTÁS
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ZOLNAI LEA

Zolnai Lea hadnagy a Magyar Honvédség 
első női szállítórepülőgép-vezetője a kecs-
keméti repülőbázison teljesíti szolgálatát. 
A beosztásához szükséges szakmai ismere-
teket az Egyesült Államokban sajátította el. 

Vajon mi lehetett számára a motiváció, 
hogy repülőgép-vezető legyen, hiszen 
gyermekkorában a kortársaihoz hasonlóan 
babákkal és olykor-olykor, mint a fiúk, ő is 
játék pisztollyal, valamint kisautóval játszott. 
Viszont nagyon szívesen hallgatta nagyapja 
történeteit, aki az 1950-es években bom-
bázó pilóta volt és Tu-2, Po-2, Li-2 típusok-
kal repült, s a későbbiek folyamán pedig 
légiforgalmi irányítóként szolgált. Minden 
bizonnyal e történetek kelthették fel az 
érdeklődését a repülés iránt és tinédzser 
korában Dunakeszin, a Malév Repülőklub-
ban már gyakorlatban is megismerkedett a 
vitorlázórepülés élményeivel. 

Idézve szavait: „Már az első felszállásnál 
beleszerettem és eldöntöttem, hogy én is kato-
nai pilóta leszek, hisz a repülőgép nincs tisztá-
ban azzal, hogy férfi vagy nő vezeti.”  

Sok nőnek eszébe sem jut, 
hogy pilóta legyen, hiszen az 
klasszikusan férfias hivatás. 
Ez azonban nem jelenti azt, 

hogy ne lennének tehetséges 
női pilóták.

A polgári légiközlekedés terén 
a nagyobb légitársaságok 

már felhagytak azzal a 
szemléletmóddal, hogy 

férfiakat a pilótafülkében, 
nőket pedig csak légiutas-

kísérőként látnak 
szívesebben. Ily módon 
lassan növekszik a női 

repülőgép-vezetők száma, de 
még mindig nagyon alacsony 

az arányuk, különösen a 
katonai repülés terén.

Az Airbus fedélzetén
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SIKERES PÁLYAMÓDOSÍTÁS
A középiskolát követően Budapesten a 

Corvinus Egyetemen kezdte meg felsőfokú 
tanulmányait környezetgazdálkodási sza-
kon. Azonban rövid időn belül módosította 
elképzeléseit és a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem biztonság- és védelempolitika sza-
kára nyert felvételt. 

Pályamódosítását ekképp indokolta: 
„Vadászpilóta szerettem volna lenni, amire 
meg is volt minden esélyem. A katonai piló-
taképzés az NFTC (NATO Flying Training in 
Canada) keretein belül zajlott. A programba 
bekerüléshez a feltételek adottak voltak: főis-
kolai végzettség, vagy utolsó év a főiskolán, 
plusz angol középfokú nyelvvizsga. További 
követelmény, megfelelés a háromnapos orvosi 
vizsgálaton és jól teljesíteni a fizikai felmérésen. 
Ezek ismeretében, mikor utolsó éves lettem a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, beadtam 
a jelentkezésemet. A háromnapos orvosi vizs-
gálat, a Kecskeméti Repülőkórházban zaj-
lott és kétféle minősítésből egyet kaphatott a 
pályázó. 1/A minősítés az, aki vadászpilótának 
is alkalmas. Az 1/B minősítés az, aki szállító- és 
helikopterpilótának alkalmas. Én 1/A-s minő-
sítést kaptam. Összesen 8-an feleltünk meg 
a felvételin, azonban abban az évben csak 
4 embert terveztek felvenni. Ezért Szolnokon 

egy újabb két napos válogatón vettünk részt, 
amely ismételten a fizikai állóképesség felmé-
réséből (úszás, futás, felülés fekvésből) és angol 
nyelvismeretből, valamint egy személyes elbe-
szélgetésből állt. Ebben a négyesben is benne 
maradtam, így megkezdhettem Szentendrén a 
három hónapos katonai alapkiképzésem. Ezt 
követte Szolnokon az NFTC képzés első fázisa. 
Időközben jött a hír, hogy egy embert Kanada 
helyett az Amerikai Egyesült Államokba külde-
nek, s mivel nekem sikerült legjobban az angol 
teszt és a többiekkel ellentétben már volt egy 
vitorlázói repülős tapasztalatom, így rám esett 
a választás, azaz másfél évig az Amerikai Légi-
erőben képeztek az amerikaiakkal együtt.” 

Joggal merülhet fel a kérdés, hogy a 
kiképzés során volt-e „kakukktojás” érzés, 
hisz a társai és az oktatói többségében 
férfiak voltak.

Elmondása szerint elsősorban itthon volt 
ilyen érzése, hiszen mind a növendékek 
mind az oktatók férfiak voltak. Ezt a helyze-
tet volt aki jól, s volt, aki kevésbé jól tudta 
kezelni, de ő hamar megszokta. Az Egyesült 
Államokban pedig ez az érzés olykor-olykor 
abból fakadt, hogy ő volt az egyetlen kül-
földi diák. Ott viszont már több nő is volt 
pilóta a növendékek és az oktatók között, Zolnai Lea hadnagy

Avatási ünnepség, amelyen a parancsnoka adja át a "szárnyakat"
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következésképp semmilyen megkülönböztetést nem érzett. Ebből 
adódóan a hazaérkezését követően már megtanulta kezelni azt, 
hogy egyedül van nőként egy főleg férfiak uralta szakmai közeg-
ben. Mondhatni, hogy inkább pozitív rácsodálkozásként éli meg 
azt, amikor megtudják, hogy pilóta a hivatása. Úgy érzi, megtalálta 
a helyét a szakmai közösségében. Pilótatársai egyenrangú kollé-
gaként tekintenek rá, bár nem tekinti magát keménykötésű harcos 
katonának, de neki nem is ez a dolga. 

Zolnai Lea hadnagy jelenleg Airbus A319 típusú repülőgépet 
vezet. Amerikában pedig a T6 Texan II. típussal repült, amely fürge, 
akrobatikus repülőgép. Nagy kihívás volt számára precízen, szépen 
műrepülni, igazi sikerélményt és fejlődőképességet nyújtott szá-
mára, hogy sok gyakorlás után érezhetően jobban ment egy-egy 
figura, egy-egy feladat. Ezeken kívül még Cessna 152-re, illetve 
néhány vitorlázórepülőgép típusra (Góbé, Ka8, Pirat) van veze-
tési jogosultsága. A jövőben is a honvédség kötelékében szeretne 
repülni, egyelőre az Airbuson, aztán majd meglátja, hogy milyen 
típusokat hoz még az Élet. 

Büszke rá és pozitívumként éli meg, hogy sikerült a nagyapja 
nyomdokaiba lépnie és elérte azon célját, hogy a Magyar Légierő 
pilótája lett. 

Szerinte a sikerének elengedhetetlen összetevői: a szorgalom, a 
kitartás, az önbizalom, a szakmai alázat. Eddigi pályafutása folyamán 
minden apró lépcsőfokot apró sikernek könyvelt el magában, min-
dig csak a következő leküzdendő akadályra koncentrált. „Az, hogy 
a szüleim, családom, barátaim hittek bennem és támogattak végig, 
ezáltal én is hinni tudtam magamban, melyek rengeteget segítettek a 
sikerhez vezető úton. Habár egyelőre én vagyok az egyetlen női pilóta 
a szállítórepülő-századnál, de már úton van egy másik női növendék is, 
aki jelenleg Kanadában tartózkodik szakmai kiképzésen. Szeretném, ha 
itthon sem lenne annyira ritkaság, hogy nők is repülnek, hiszen aki meg-
felel a követelményeknek és teljesíti a kritériumokat, szorgalmas és tehet-
séges, annak itt van a helye akár férfi, akár nő. Minél több nő választja 
ezt hivatásának, annál könnyebb lesz a jövőben a többi nőnek beillesz-
kedni olyan szakterületekre, melyek eddig férfiasnak voltak elkönyvelve.”

Oláh Antal

ZOLNAI LEA

Az Airbus és vezetője

SIKERES NŐK • 2019/december     9



SIKER A HIVATÁSBAN

 – Mi indította el a közgazdász pályán? Hozott 

esetleg a szülői házból motivációt?

 – Az életem szempontjából meghatározó 
és követendő alapértékeket a szülői ház-
ból hozom. Nagyon nagy szeretetben 
neveltek minket a szüleim, a húgommal 
és az öcsémmel együtt.  Én voltam a leg-
idősebb gyerek és két dolgot magamba 
szívtam már egész kicsi gyerekként. Az 
egyik alapvető érzés, amire emlékszem, 
hogy gondoskodtam, vigyáztam test-
véreimre. A másik pedig az, hogy a ház 
körüli munkák, az otthoni teendők meg-
szervezését rám bízták, amit szerettem 
csinálni. Édesapám és édesanyám, amint 
lehetett, vállalkozókká váltak, és egész 
életükkel azt tanították nekünk, hogy a 
boldoguláshoz felelősségvállalás, szorga-
lom, kemény munka, tisztesség, bátorság 
és magabiztosság is kell.  Nagyon fontos 
volt a családunk értékrendjében, hogy a 
gyerekek tanuljanak, olvassanak. Úgy tar-
tották, hogy a tudás egy lehetőség arra, 
hogy kényelmesebb életet élhessünk. A 
szüleim büszkék voltak arra, ha a gyere-
kek jól tanultak, gyakran mondták nem 
az iskolának, nem a tanároknak, nem 
nekünk, hanem elsősorban magatoknak 
tanultok. „ 

 – Egerből Budapestre kerülni a ’70-es 

évek közepén mit jelentett Önnek?

 – Eger nagyon szép város, nagyon szeret-
tem ott élni,  ismertem majdnem  min-
denkit  és nehéz volt megszokni a sok 
idegent, a szülői háztól való távolságot. 
A kezdeti időszakban, gyakran  utaz-
tam haza, mert nagyon hiányzott a sze-
retteim fizikai jelenléte. Egy idő kellett 
ahhoz, hogy megszeressem a kollégiumi 
életet, hiányzott sokáig a családi zson-
gás, a mindennap érezhető szeretet. 
Ugyanakkor hatalmas élményt jelentett 
a sok  színház, mozi,  az országgyűlési 
könyvtár, a szabadság.  Szép lassan sok 
barátom lett, sok közös élményt éltünk 
át,  azt hiszem az idő tájt váltam igazán 
felnőtté.   Az évfolyamon nagyon sok 
okos, figyelmes, felkészült emberrel talál-

koztam. Sokat tanultam, olvastam, nem 
csak a kötelező szakirodalmat, hanem 
minden mást, amihez az akkori értelmi-
ségiek hozzá juthattak. Az egyetemi cso-
port, ahol tanultam, igazán összetartó, 
baráti körré vált, amelynek mozgatói 
az un. vidékiek voltak, ahová azonban 
a „pestiek” is szívesen csatlakoztak. A 
barátságunk minőségét jelzi, hogy mind 
a mai napig tartjuk a kapcsolatot és leg-
alább egy évben egyszer rendszeresen 
összejövünk, ahol  felidézzük a sok-sok 
vidámságot, sokat nevetünk és termé-
szetesen beszélgetünk  gazdaságról, tár-
sadalomról, családról, barátságról.

 – A jeles diploma jó ajánlólevélként 

mennyire segítette tudományos 

munkatársként való elhelyezkedésében?

 – Azt gondolom, jeles diploma nélkül, be 
sem hívtak volna felvételizni. Az egyetemi 
évek alatt különböző  kutatásokba volt 
lehetőségem bekapcsolódni és azok az 
élmények megerősítették azt, hogy átfogó 
jellegű közgazdasági kérdésekkel szeretnék 
foglalkozni. Több lehetőség közül választ-
hattam, de számomra a legvonzóbb az 
akkor egyik legelismertebb tanácsadó 
cég ajánlata volt. Különböző elemzése-
ket készítettünk, de igazán a nagyvál-
lalati stratégiai projekteket szerettem. 

HISZEK AZ ÉRTÉKTEREMTÉSBEN 
Hegedüs Éva – GRÁNIT Bank Zrt.:

Hegedüs Éva közgazdász, bankár, a GRÁNIT Bank 
elnök-vezérigazgatója és többségi tulajdonosa, 

a Magyar Közgazdasági Társaság főtitkára 2013-
tól a Magyar Bankszövetség elnökségi tagja,  
2019-ben a Forbes magazin őt választotta a 
legbefolyásosabb magyar üzletasszonynak.
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HEGEDÜS ÉVA
Pályakezdőként itt ismerkedtem meg a 
team munka szépségeivel, és itt tanultam 
meg azt hiszem a szóbeli érvelés jelen-
tőségének fontosságát is. Nem csak jó 
javaslatokat kellett tenni, hanem képessé 
válni arra, hogy meg tudjuk érteni az adott 
szektor működésének lényegét, le tudjuk 
egyszerűsíteni a problémákat, és képessé 
kellett válni arra, hogy  az első számú veze-
tőket meggyőzzünk  az általunk javasolt 
megoldások ésszerűségéről. Rendkívül 
meghatározó, inspiráló időszak volt ez szá-
momra, bebizonyítani szinte pályakezdő-
ként, tapasztalt vezetők számára, hogy a 
javaslataink megvalósítása javítja az általuk 
vezetett cégek hatékonyságát. 

 – Több ciklusban viselt kormányzati 

pozícióit mindig a szakmaiság vezérelte. 

Érezte-e ennek valaha hátrányát?

 – Minden pozíciómban a rám bízott szak-
mai feladatokat oldottam meg, soha nem 
akartam a hatáskörömet átlépni, arra töre-
kedtem, hogy a szakmai tudásom legja-
vát adjam. Szerencsésnek érzem magam, 
mert kiváló főnökeim, remek munkatár-
saim voltak, rendre értékteremtő felada-
tok találtak meg és munkámat mindig 
elismerték, értékelték. A Kormányzati 
szektorba először a nyolcvanas évek ele-
jén kerültem, ahová az első főnököm 
hívott. A nyolcvanas évek második felé-
ben születtek a fiaim, akikkel több évig 
otthon voltam, majd a kilencvenes évek 
elején kaptam egy ajánlatot a Pénzügy-
minisztériumból, hogy vezessem a pénz-
ügyi szabályozási osztályt. Remek időszak 
volt, a piacgazdaság közgazdasági szabá-
lyait kellett létrehoznunk. Az üzleti szektor 
szereplőivel együtt tanultuk, alakítottuk 
a piacgazdaság játékszabályait, nagyon 
sokat dolgoztunk, vitatkoztunk és úgy 
éreztük, hogy egy nem mindennapi alko-
tásban vehetünk részt. Kidolgozója vol-
tam a mai Hitelgarancia Zrt –nek, részt 
vettem a mai Exim elődszervezeteinek, 
a MEHIB és az Eximbank létrehozásában, 
irányítottam a csődtörvény, hitelintézeti 
törvény, biztosítási törvény, stb. pénzügyi 
alapszabályainak kidolgozását. 

 – Ön felelős pozícióban, 

helyettes  államtitkárként több miniszterrel 

dolgozott. 2000 és 2002 között a 

Matolcsy György által vezetett Gazdasági 

Minisztériumban volt helyettes államtitkár. 

Hogyan emlékszek erre az időszakra?

 – A kilencvenes évek második felében 
egy új zöldmezős bank létrehozásában 

vettem részt a Földhitel és Jelzálogbank 
kockázati vezérigazgató-helyetteseként 
és a jelzáloghitelezés szabályainak kiala-
kítása, a második világháború utáni első 
jelzáloglevél-kibocsátás megszervezése 
volt a feladatom.  Ennek a munkának 
bizonyos értelemben vett tovább foly-
tatásaként éltem meg a minisztériumi 
munkát, hiszen az egyik feladatom ott a 
lakáshitelezés szabályainak újragondolása 
volt. Megtisztelő volt számomra Matol-
csy György miniszter úr személyes felké-
rése, aki olyan alkotó légkört teremtett a 
minisztériumban, amelyben élmény volt 
dolgozni, újszerű módon tudtunk felada-
tokat megoldani és mindenki a tudása 
legjavát tudta nyújtani. Szép és tanulsá-
gos, kihívásokkal teli két év volt, sok-sok 
tapasztalatot szereztem, egy kiváló csapat 
részesévé válhattam. Szívesen emlékszem 
az akkori  vezetői megbeszélésekre, banki 
egyeztetésekre a lakáshitelezés szabálya-
iról, a Széchenyi kártya előkészítő mun-
káira, arra a pillanatra, amikor Brüsszelben 
sikerült meggyőzni az EU energetikai 
kormánybiztosát, hogy bizonyos piaci 
szereplők véleménye ellenére, a magyar 
villamosenergia törvénytervezet  min-
denben megfelel az EU szabályainak. 

 – A kormányhivatalt követően az OTP-

ben a lakossági üzletágat vezette, majd 

a Biggeorge pénzügyi vállalkozásait. 

A versenyszektor mennyiben jelentett 

stílusváltást az Ön számára?

 – Azok közé tartozom, akik a versenyszek-
torban is és a kormányzati pozícióban 
is a szakmai teljesítményt, a megbízha-
tóságot, a felkészültséget tekintik a leg-
fontosabbnak és szerencsésnek érzem 
magam, mert főnökeim is mind így véle-
kedtek. Magyarországon, az OTP-ben 
a  lakossági üzletágat vezetni, a bank-
szakma egyik csúcspozícióját jelenti. 
Ennek megfelelően nagyon megtisztelő 
volt, hogy Csányi Sándor az OTP Bank 
elnök-vezérigazgatója a Bankba hívott 
és a lakossági üzletág vezetését, illetve 
az OTP Lakástakarékpénztár vezetését 
bízta rám. Rengeteget tanultam, kiváló 
szakemberekkel, vezetőkkel, munkatár-
sakkal dolgoztam, akikkel a mai napig 
kölcsönös tiszteleten alapuló kapcsola-
tokat tudhatok magaménak.  Gazdag, 
feladatokkal teli időszak jellemezte az 
ott eltöltött éveket. Akkor vezettük be 
az áruhitelezést, az integrált folyama-
tokkal támogatott személyi hitelezést, 

megújult a  jelzáloghitelezés. Erre az idő-
szakra esik a devizahitelezés térnyerése 
is, amelynek bevezetését sok vita előzte 
meg, amelynek eredményeképp az OTP 
Bank az utolsók között kínálta a deviza 
alapú hiteleket. A piacra lépést követően 
pedig egy olyan megoldást is kidolgoz-
tunk az ügyfelek részére, amely két évig 
fedezte az árfolyamváltozásból eredő 
kockázatokat. A  Nagygyörgy Tiborral 
való közös munka legfontosabb tapasz-
talata az volt,  hogy az akkor működő 
pénzügyi vállalkozásoktól  eltérő műkö-
dési modell keretében, cash-flow alapon 
lehetséges volt egy konzervatív hitel-
portfóliót felépíteni. 

 – Hogy emlékszik vissza Demján 

Sándorra? Mit tanult tőle?

 – Demján Sándorral a Széchenyi Kártya 
kialakítása során dolgoztam együtt a 
kétezres évek elején. Legközelebb 2010 
tavaszán találkoztam vele, és a beszélge-
tés során elmondta, hogy vett egy bankot 
és szeretné, ha azt én vezetném. Megle-
pődtem, hogy a válság mélypontján miért 
vesz valaki bankot, de erre a kérdésemre 
azt mondta, hogy hisz a magyar vállalko-
zási szellemben és ahol visszaesés van, ott 
fellendülés is lesz és egy „tiszta lappal”, 
jó reputációval rendelkező bankkal szí-
vesebben bankolnak az ügyfelek. Az élet 
igazolta az elképzelését, én pedig nagyon 
büszke vagyok arra, hogy Demján Sándor 
üzlettársa lehettem, rendkívül innovatív 
módon gondolkodott, kiváló víziói, meg-
látásai voltak, nem csak az üzlet, hanem a 
társadalmi felelősségvállalás is fontos volt 
számára.

 – Mit jelentenek Önnek a díjak, az elismerések?

 – Számomra nagyon fontos, hogy olyan 
új értéket hozzunk létre, amely valóban 
kényelmet, egyszerűséget, gyorsaságot 
jelent a GRÁNIT Bank ügyfeleinek. Ilyen 
innovációnak tartom a GRÁNIT Videó-
Bank szolgáltatásunkat, amely személyes 
kiszolgálást tesz lehetővé az ügyfelek-
nek, anélkül, hogy fiókba kellene menni, 
egy számlanyitásért, vagy állampapír-
vásárlás, illetve eladás miatt.  Büszke 
vagyok a prémium Platinum kártyánkra, 
amelyhez 50 millió Ft-os utasbiztosítás  
is kapcsolódik és érvényes a világ min-
den táján, de fontosnak tartom meg-
említeni, hogy a GRÁNIT Bank vezette 
be Európában elsőként az újgenerá-
ciós mobilfizetést Android telefonon és 
idén nyártól ez elérhető az iPhone-on is. 
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Nyilvánvaló, hogy egy új, úttörő üzleti 
modellt felépíteni nagy kihívás, évente 
több, mint 50 %-kal növekedni, közel 
60 000 számlát kezelni és közben nyere-
séget termelni, elismerésre méltó telje-
sítmény. A kérdésére visszatérve, a díjak 
szerintem nem a legfontosabb érték-
mérői a teljesítményünknek, de persze 
nagyon örülünk nekik, mert azok egyfajta 
visszaigazolásai annak, hogy amit csiná-
lunk, azt az ügyfeleken kívül a szakma is 
elismeri. 

– Hogy egyeztette Ön pályáját és 

a családi női szerepeket?

– Nehezen, mert minden szerep teljes 
embert kíván, s bennem ugyanolyan erő-
sen él a családanya és női szerep, mint 
az értékteremtő munka végzése. Fontos, 
hogy nőként és anyaként is számíthassa-
nak rám, összetartsam a családom. Úgy 
gondolom, hogy a családom, gyerme-
keim ezt a fajta együttes és egyenragú 
szerepvállalást megbecsülik.

– Mit jelent Önnek a sport, 

kiemelten a vízilabda?

– A sport az egészséget jelenti, egész éle-
temben sportosan éltem, bár sohasem 
versenyszerűen, de futottam, bicikliz-
tem, úsztam, teniszeztem. Mostanában 
a mozgás a heti minimum háromszori 
futópad-edzést jelenti. A vízilabda külö-
nös helyet foglal el az életemben, mert 
Egerben, ahol születtem, nagyon nagy 
hagyománya van, és az egri vízilabdázók 
nagyon eredményesek, ezért örömmel 
vállaltam el a felkérést a szövetség társa-
dalmi elnöki posztjára.

– Hogy látja a pályakezdő értelmiségi 

nők helyzetét ma Magyarországon?

– A nők egyre nagyobb arányban vállalnak 
munkát és válnak vezetővé, s a XX. század 
második felétől egyre több női vezető ért 
el nagyon szép eredményeket és magas 
pozíciókat. Személy szerint azonban azok 
közé tartozom, akik úgy látják, nem kell 
minden nőnek (és férfinak) vezetői amb-
íciókat dédelgetni. Ez egy lehetőség. Ha 
úgy érzi valaki, hogy megvan ehhez a 
megfelelő képessége és készsége, annak 
tennie kell azért, hogy mások is ezt gon-
dolják róla, hiszen vezetővé bárki csak 
mások bizalma révén válhat. Magam is 
sok ambíciózus fiatal, szerintem egészsé-
gesen gondolkodó nőt látok, akik úgy sze-
retnének kiteljesedni szakmájukban, hogy 
közben szeretnének családot, gyerekeket. 
Szorítok nekik, és kívánok ehhez sok erőt,  

hiszen ahhoz, hogy ezt így elérhessék sok 
munkára, kitartása van szükség. 

– Milyen tervei, célkitűzései vannak?

– A GRÁNIT Bank az elmúlt 9 évben több 
mint 50 százalékos éves átlagos növeke-
dést ért el, mérlegfőösszege megközelíti 
a 400 milliárd forintot közel 60 ezer szám-
lát kezelünk. A negyedik évtől nyereséget 

termel a bank, nagyon sok olyan innovatív 
megoldást vezettünk be, amely nemcsak 
Magyarországon, de Európában is elsősé-
get jelentett. Ezen az úton szeretnék tovább 
menni és nagyon bízom abban, hogy majd 
a dédunokáim is büszkék lesznek arra, hogy 
a GRÁNIT Bank létrehozásában meghatá-
rozó szerepem volt. – Szerk. –

SIKER A HIVATÁSBAN

Demján Sándorral
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Az esküvői ruha a nő életének legfonto-
sabb ruhadarabja. Viselete egyetlen napra 
koncentrálódik, aminek a csúcspontja a 
menyasszony színre lépése, a pillanat, ami-
kor minden szem rászegeződik. A tökéletes 
ruhát a menyasszony alkatának és szemé-
lyiségének figyelembe vételével lehet kivá-
lasztani, melynél meghatározóak lehetnek 
a befolyásoló körülmények, a választott 
helyszín, stílus, anyagi lehetőségek, aktuális 
divattrend.

Az egyházi esketések mellett egyre ked-
veltebbek a szabadtéri szertartások. A 
házassági ígéretek elhangozhatnak a vízpar-
ton, virágos mezőnél, erdő mélyén, letűnt 
korokat idéző ódon kúriánál, kastélynál, ele-
gáns és modern rendezvény helyszíneken.

A sokszínűség érződik az esküvői divaton, 
ám mégis látható egységes divatmeghatá-
rozó erő, vizuális élmény. 

A designerek az aráknak 2020. évre légies 
modelleket álmodtak meg, melyek jól 
illeszthetők az egyre népszerűbb természet-
közeliséghez. A menyasszonyi ruhák a töré-
keny, érzékeny gyengéd nemre fókuszáltak. 
Ezt a hatást a tervezők könnyed anyagtár-
sításokkal, romantikus csipkékkel jelenítik 
meg. Az eltérő matériák együttes alkalma-
zásával a különböző anyagvastagság, szín, 
fény izgalmas játéka jön létre. Különlegesek 
a csipkével és hímzéssel történő virág- és 
geometrikus minták találkozásai. Tervezői 
rafinériák, sejtelmes hangsúlyozás, ujj meg-
oldás, hátkivágás, elöl vagy oldalt mély 
hasítékolás dobogtatja meg a szíveket. A 
hasított, kivágott részeket a bőrhöz iga-
zodó színekben, áttűnő anyaggal töltik ki 
a fedetlen hatás illúziójának eléréséhez. 

Látványos, erősen kirajzolódó a bőrrel azo-
nos színű fedő tüllnél a menyasszonyi ruha 
színében rádolgozott minta, hímzés. Ezáltal 
egyedivé és érzékivé varázsolják a ruhát, 
mellyel a hatás igazán izgalmas és szexi, ám 
semmiképp sem közönséges és kitárulkozó. 
Egyaránt divat az alakot hangsúlyozó szexi, 
és az alakot követő, lágy sziluettet bizto-
sító kreáció. Továbbra is trendi a klasszikus 
vonalvezetés, a vidám bohém és a klasszi-
kus bő szoknyás A-vonal.

Neves divatházak sora felkarolta az egy-
szerű megjelenésű eleganciát nyújtó, mini-
malista stílust. A modellek a magas szabászat 
szigorú egyszerűséget követelve, tiszta vona-
lakkal hangsúlyosak, mesterien viszik a szemet 
a különböző alkatokra jellemző testi értékekre, 
és palástolják az esetleges kendőzendő rész-
leteket. Az újítások itt is jelen vannak, a mély 
hasítékolások leheletnyi finomságú, áttűnő 
tüllel fedettek, izgalmasak, a megjelenés 
letisztult, nemesi klasszikus jegyű.

Egyre erősödő teret kaptak az egysze-
rűbb, szűk családi körben tett esküvői foga-
dalmak, valamint a várandósan eldöntött 
házasságkötések száma.  

A ruhatervezők kiszélesedett kínálattal, cso-
daszép rövid és kismama ruhákkal segítik az 
arákat.

Vezetnek a meleg halványkrémek, egyedi 
sajátos hangulatúak a divatos krémeknek 
a nude, pezsgő és púderes rózsaszínekkel 
történő házasításai. A fehér és gyémántfe-
hér különösen kitűnik és ragyog a környe-
zetében, mint örök menyasszonyi ruhaszín 
továbbra sem hiányzik a tervezői palettából.

2020-as év egyaránt lehetőséget nyújt 
az elmúlt korok és a ma találkozására, a 
luxusra és pompára, a klasszikus elegan-
ciára, a modern stílusra. Így a töretlenség-
nek örvendő romantikus vintage, a finom 
klasszikus elegancia épp úgy emlékezetes 
pillanat marad, mint a nemesi értékköve-
tésű minimál stílus. A menyasszony hall-
gasson a saját érzéseire, és bátran legyen 
az örök hűség pillanatában az a Nő, aki a 
lelkében él!

ESKÜVŐI DIVAT 2020

MONACO Esküvői Szalon 
Keszthely, Rákóczi út 13. 

Telefon: 30/ 393 2302 
www.monacoszalon.hu



SIKERES SZÍNÉSZNŐ

14     SIKERES NŐK • 2019/december



GUBIK PETRA

E riport hősnője GUBIK PETRA egy pillanatig sem cáfolja a főcím-
ben róla állított jelzőt. A sorok írója éppen tőle tudja, hogy már csak 
ilyen.

Azaz kissé „harapós”. 
Vajon mire „haraphat” a fekete hajú, fekete csillogó szemű, feltű-

nően csinos, tehetséges fiatal színésznő? 
Idén nyáron a szentendrei Teátrum 50 éves jubileumi fesztiválján 

kerestek egy fiatal, új arcot, aki zenés színház világából jön, energi-
kus, életvidám egyéniség.

Ezeknek a feltételeknek Petra tökéletesen megfelelt, ő lett a Szent-
rendre művészeti események háziasszonya vagy, ahogy manapság 
emlegetik ezt a státuszt, az Arca!

Nem volt ismeretlen arc a nagyközönség előtt, hiszen a Budapesti 
Operettszínházzal a szegedi Dóm téren a világhíres regény „Elfújta 
a Szél” színpadi musical változatában ő alakította a főhősnőt Scarlett 
O’Harát.

Másrészt az ország többsége a televíziós tehetségkutató X-Fak-
torból is megismerhette, de erről majd később esik szó. 

A kedves olvasó, mielőtt hiányolná a sorok írójától, hogy miért 
hagyta abba a témát művésznő „harapós” szokásáról, máris mon-
dom. Azaz, ő mondta: „Szentendrén harapni lehet a művészetet”.

Hmm… Milyen íze lehet a művészetnek? Édes? Keserű? Savanyú?  
Bevallom, még sosem kóstoltam.
Petra lelkesen mondja a receptet:

A MŰVÉSZNŐ         KISSÉ HARAPÓS!

Dorian Gray című előadás – fotó: Gordon Eszter
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 – Számomra, a legfinomabb a világon! Ízes, 
zamatos, illatos, mámorító! Aki egyszer 
belekóstolt, soha nem felejti el az ízét.

Hát van költő, aki ennél szebben megfo-
galmazná azt a szellemi táplálékot, amelyet 
egyetlen étteremben, vendéglőben, kis-
kocsmában, gyorsbüfében sem tálalnak fel, 
csak a színpadon? 

HARAPÓS VAGY 
ARANYOS? 
Petrára egyébként egy cseppet sem illik a 

harapós jelző, ami az értelmező szótár sze-
rint könnyen haragra gerjedő, ingerlékeny, 
mogorva személyt takar. A tollforgató szub-
jektív véleménye a szóban forgó hölgyről: 
kedves, vidám, aranyos, cserfes, hajadon 
lány. Felmerülhet a kérdés: Hogyha tény-
leg ilyen bűbáj, tündér, miért kellett akkor a 
címben harapósnak nevezni?

Miért? Miért? Mert blikkfangos cím. A régi 
magyar filmekben gyakran adtak hasonló 
címeket a szerzők: „A hölgy kissé bogaras”, 
„Harapós férj” „Ágrólszakadt úrilány”, „Balkezes 

angyal” és hasonlókat. Nos, ezt is megma-
gyaráztam! 

Petráról még elmondom, kitűnő riporta-
lany, kérdezni sem kell, mondja a magáét 
rendületlenül. Nem könnyű mellette szóhoz 
jutni. 

Talán nem véletlen, hogy a musical mono 
darabjának eredeti címe: Ne szakítson félbe!
volt, amely a színpadon kívüli Gubik Petrára
is igaz, de azért én is szóhoz jutottam…

Viszont szóhoz sem tudtam jutni az ámu-
lattól, amikor megtudtam, hogy Gubik Petra
Ajak város díszpolgára lett tavaly, 29 eszten-
dősen.

A szabolcsi községet hat éve avatta a 
köztársasági elnök várossá, amelynek egyik 
büszkesége Petra, aki azonkívül, hogy 
kiváló prózai és énekes színésznő, képzett 
zongorista, néptáncos, mazsorettcsoport 
tamburmajorja, valamint idén végzett a 
Színház- és Filmművészeti Egyetem drá-
mainstruktor szakán, illetve a Debreceni 
Egyetemen etnográfusi tanulmányokat 
folytatott. 

Ez utóbbira magyarázattal is szolgál. 

 – Nem vettek fel a Színház- és Színművé-
szeti Egyetemre színművész szakára, így 
a második helyen jelölt egyemre felvételt 
nyertem. Ezt a szaktudásomat is tudom 
hasznosítani, tavaly októberben például, a 
Magyar Nemzeti Galériában, a Frida Kahlo 
kiállításon tartottam exklúzív tárlatvezetést. 
Nagyon izgalmas, új típusú feladat volt, 
amiben nagyon jól éreztem magamat.
Egyetlen döntését nem tudom megérteni 

Petrának. Miért jelentkezett pár évvel ezelőtt 
az X-Faktorba, hiszem akkor már voltak szín-
házi sikerei többek között a Kisvárdán a 
Doktorok színtársulatában, a Békéscsabai 
Jókai Színházban és még sorolhatnám.

– Nem érezte, hogy az X-Faktor 

szintjét már túllépte? 

– Sokszor érzem úgy, megbántam, hogy 
jelentkeztem, elhamarkodott döntés 
volt. Türelmesebbnek kellett volna len-
nem magammal, a sorsommal, de akkor 
így éreztem jónak, izgatott és ki akartam 
próbálni. Sokat tapasztaltam az alatt a pár 
hónap alatt. 

István, a király című előadás – fotó: Gordon Eszter
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GUBIK PETRA

Most már tudom, mi az, ami igazán az 
én utam, ami igazán érdekel. Volt előnye, 
hogy felléptem ott is, mert a nyilvánosság 
által talán azok is megismertek, láthattak, 
akik nem járnak a színházba. Mellesleg a 
színházban nehéz mindenkit megszólí-
tani. Tudomásul kell venni, a televízió, a 
média hatalmát. 

– Augusztus közepén, az oroszlán 

jegyében született. Akad, ami 

jellemző magára az oroszlánból? 

– Amikor igazságtalanságokba ütközöm, 
akkor előtör belőlem az alvó oroszlán és 

ekkor ennek hangot is adok. Persze, nem 
oroszlánüvöltéssel… 

Petra már több értékes díjjal büszkélked-
het. 2015-ben a POSZT színész zsűrije neki 
ítélte a legjobb női alakítás díját, Brecht – 
Koldusoperájában, Polly Peachum alakításá-
ért. Tavaly Junior Príma díjat vett át, majd az 
Operettszínházban a Honthy Hanna-díjat, 
amely az évad legjobb színésznőjét jutal-
mazta.  

– Mit tud a díj névadójáról? 

– Fantasztikus nagy primadonna volt, máig 
is legendáshírű régi filmjeiben láttam 
videón, olvastam róla, és a régi kortársai is 
meséltek milyen nagy díva volt. 

– A jelenlegi operettben is van néhány 

legendás színésznő. Hogyan fogadták a régi 

nagyok, amikor először találkozott velük?

– Amikor megláttam Lehoczky Zsuzsát, 
rögtön tisztelettudóan nagy csókolom 
Zsuzsika nénivel köszöntöttem. Kaptam 
is ezért az üdvözlésért… Szépen felvilá-
gosított: „A színházban nincs csókolom és 

nénizés”. Felföldi Anikó is hasonlóan foga-
dott. Így nem „nénizek”. Persze a tiszte-
letet maximálisan megadom nekik csak 
nem a magázódás formájában. Végtele-
nül aranyosak, sokat lehet tanulni tőlük 
és mindig kapok egy-két segítő, építő jó 
tanácsot.

– Nemrég járt az Operettszínházzal Izraelben 

a Menyasszonytánc c. klezmer musicallel, 

amit Tel Avivban az Izraeli Operában adtak 

elő a nagyérdeműnek. Színpadon már volt 

menyasszony. 

A magánéletben? Várja a nagy Őt? 

– Nem foglalkoztat ez a kérdés. Élem az 
életemet, biztos vagyok abban, hogy az 
igazit is megtalálom.

– Elárulja, hogy a jeruzsálemi titkok fala 

réseibe, milyen kívánságot, üzenetet 

tett be? Sokan hisznek abban, hogy 

ezek a kívánságok teljesülni fognak.

– Igen, írtam üzenetet egy kis cetlire, amit 
behelyeztem a fal egyik kis résébe. Töb-
bek között áldást a szüleimre, családomra.

– Úgy legyen! 

Kemény György 

Dorian Gray – fotó: Gordon Eszter

Honthy-díj átadó
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EPRES PANNI: 
„TÖBB OLYAN RUHADARABOM VAN,

AMIT 20 ÉVE HORDOK”



Epres Panni több mint 10 éve igyekszik 
környezettudatosan élni, és a divatban is 
a mértékletességre törekszik. Imádja a szí-
neket, így az idei Marie Claire Fashion Days 
igazi csemege számára. Varga Viktória 2020-
as tavaszi–nyári lüktető kollekcióját vezette 
fel a Millenáris Park kifutóján.

„Bár a fogyasztói társadalomban nem min-
dig könnyű, de én több mint 10 éve próbálok 
minél környezettudatosabban élni a hétköz-
napokban. Modellként ugyan nagyon szere-
tek öltözködni, és időközönként új darabokat 
vásárolni, de tudatos vagyok, és addig hordok 
egy-egy ruhát, amíg az anyaga fel nem adja 
a szolgálatot. Több olyan darabom van, ami 
már 20 éve a ruhatáram része, mindig kizáró-
lag minőségi ruhákat vásárolok, a szemétbe 
pedig nálunk semmi sem kerül, a régebbi dara-
bokat szeretem elajándékozni. Ezen túl a csalá-
dunkban szelektíven gyűjtjük az étolajat, külön 
választjuk a műanyagot, a papírt, a használt 
elemeket, a lejárt gyógyszereket pedig leadjuk 
a gyógyszertárban.” – mesél a fenntartható 
életvitelről Epres Panni.

„Sajnos olyan mennyiségű ruhával van 
elárasztva a világunk, hogy a fenntarthatóság 
szemlélete nehezen képes utat törni a divat-
ban, de nagyon örülök annak, hogy egyre 
több kezdeményezés születik ennek megol-
dására. Boldog vagyok, hogy az idei évben a 
Marie Claire Fashion Days középpontjában is 
a fenntartható megoldások állnak, és a terve-
zők munkáiban is megjelenik ez a mindenkit 
érintő, kardinális kérdés.” – teszi hozzá Panni.

Varga Viktória, aki idén a legismertebb 
hazai tervezők között is bemutatkozott, 
minőségi anyagokkal dolgozik, és úgy ter-
vez, hogy darabjai 10 év múlva is ott legye-
nek egy gardróbban.

„Idén is az utazásból merítem az inspirációt, 
egy fantasztikus városba, Moszkvába kalauzo-
lom el a divat kedvelőit, ahol nemrég jártam. 
Szeretném megmutatni a város új oldalát, hogy 
az évek során mennyire nagyvárosi lett, és már 
nem a kommunista éra dominál. Új köntösben, 
burkoltan, a tőlem megszokott finom mód-
szerekkel sejtetek majd a kifutón, a háttér csak 
akkor látszik, ha megérti a szemlélő a látás-
módomat. A kollekció darabjain megjelenő 
motívumokat, mintázatokat az építészetből 
merítem, több helyen kézi kidolgozást használok.

FENNTARTHATÓ DIVAT A 11. MARIE CLAIRE FASHION DAYS-EN

EPRES PANNI
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Természetesen most is minőségi 
anyagokkal, selymekkel dolgo-
zom, és a rétegződés is megjelenik 
a látványos darabjaimon. Az élénk 
színek idén is előtérbe kerülnek, a 
piros, narancs és a lila dominálnak 
majd, de mindig behozok egy új 
színvilágot is, ami most a türkiz lesz. 
Tompító színként használom a fehé-
ret, mindig olyan színkombinációt 
teremtek, ami harmonikus nem csak 
az egész kollekciót nézve, de akár 
egy-egy ruhán belül is.” – mesél az 
idei kollekciójáról Varga Viktória.

„Mindig legalább 10 évre tervezek, 
és figyelek arra, hogy az új darabjaim 
kombinálhatók legyenek a régebbi 
VIKTORIAVARGA Budapest kollek-
ciók darabjaival. Mindig az előző 
évre építek, ezek időtálló darabok, 
amelyek nem mennek ki a divatból. 
A fenntarthatóság régóta fontos 
szerepet játszik nálunk, a minták 
építésénél ékszerként vagy ruhaapp-
likációként felhasználjuk a lehulló 
darabokat is, minőségi anyagokkal 
dolgozunk, teljesen magyar mun-
kaerővel és sok esetben kézi meg-
munkálást alkalmazunk. Nagyon 
örülünk, hogy idén Epres Panni volt 
a kollekciónkat felvezető modellünk, 
ugyanis ő ízig-vérig megtestesíti a 
márkánkat. Elegáns, szofisztikált, 
intelligens, gyönyörű, törékeny nő, 
akin remekül mutatnak a színeink. 
Nem is csoda, hogy egyből megta-
láltuk a hozzá leginkább passzoló 
darabunkat, amelyben igazi díva a 
kifutón.” – mosolyog Varga Viktória.

„Az elmúlt években egyre jobban 
ki vagyok éhezve a színekre, pedig 
nekem is volt egy olyan korszakom, 
amikor nagyon sok feketét hordtam, 
főleg a téli szürkeségben. Tavasszal 
és nyáron ugyan egy kis fehérrel és 
színessel kompenzálok, de idén már 
télen is próbálom elkerülni a feke-
tét, és színt varázsolni a hűvösebb 
napokba is. Felüdülés volt betérni 
Varga Vikihez, ahol csodálatos szí-
nekkel találkoztam, a ruhák fazonja, 
szabása pedig nem mindennapos 
színvonalat hoz.” – zárta gondola-
tait Panni.

Fotó: Dombóvári Judit

SIKERES BEMUTATÓ
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SIKER A KÖZÉLETBEN

Zöld környezet
– Nagykövet Asszony! Két évvel ezelőtt, az 1956-os forradalom 

évfordulóján érkezett Magyarországra, ami a kétoldalú 

kapcsolataink szempontjából jó előjelnek tűnik. Fogadóországának 

mely vetületei tettek különösen nagy hatást Önre?

– Határozottan nagyszerű nap volt a Budapestre érkezésem, annak 
minden szépségével és pompájával. Azonnal magával ragadta-
tott a dombok és a természet vájta alakzatok mentén váltakozó 
modern és régi építészet, a zöld környezet, valamint a város sza-
bad légáramlásának a lehető legmagasabb szinten tartására irá-
nyuló, szembetűnő szándék. Nagyra értékelem a környezetre való 
odafigyelést.

Nigéria 3 legnagyobb értéke
– Lefestené, kérem, néhány ténnyel és helyi fűszer bevetésével a szívében 

élő Nigéria képét?! Melyik három fő érték jut elsőként az eszébe?

– Nigéria nagyon változatos, szép és érdekes ország. Az uralkodó 
körülményektől függetlenül igen jó a hangulata. Az az ország, 

amelyet büszkén nevezek a hazámnak. A Nigériával és a nigériai-
akkal kapcsolatos három fő érték számomra:
A barátságos természetünk: olyannyira szívesen látjuk az idegene-

ket, hogy könnyen elfogadásra találnak a társadalmunkon belül.
A vendégszeretetünkre különösen büszke vagyok. A meglévő 

szociális biztonsági hálónak köszönhetően mindig van valaki, 
akihez fordulhatunk. Nálunk alig vannak hajléktalanok. Előzetes 
bejelentkezés hiányában is meglátogathatunk egy barátot, s 
minden kellemetlenség nélkül helyet foglalhatunk az étkezőasz-
talnál.

A humorérzékünk azt takarja, hogy még a nehézségek és meg-
próbáltatások ellenére is képesek vagyunk mosolyogni. Nagyon 
boldog emberek vagyunk.

Nigéria egyúttal gazdag művészettel és kultúrával rendelkezik. A 
turizmusban rejlő lehetőségek óriásiak. Őszintén remélem, hogy ez 
az ágazat, amelyet – a szilárd ásványkincsek, olaj és földgáz alkotta 
természeti erőforrásokkal való bőséges ellátottságunk ellenére 
– tovább tudunk fejleszteni, mert látom, milyen mértékben járult 
hozzá Magyarország jólétéhez.

AZ 1000+ FŐS
NIGÉRIAI NAGYKÖVETI SEREG

Afrika szubszaharai 
része sokak számára 

felfedezésre váró terület. 
Innen származik a „fekete 

kontinens” elnevezés, 
mivel a 19. században 

annak belső területeiről 
kevés világos adattal 

rendelkezett a világ. A 
földrész legnépesebb 
országa, a sokszínű 

Nigéria magyarországi 
nagykövete, Őexc. Dr. 
Eniola Ajayi őszintén 

osztja meg gondolatait, 
érzéseit és benyomásait 

hazájával és népeink 
együttműködésével 

kapcsolatban.
Nagykövet asszony és férje, Adegboyega Oke a nigériai nemzeti ünnepi fogadáson
(2019.10.04.) (Fotó: Aigner Ivan) 
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ŐEXC. DR. ENIOLA AJAYI
Óriási lehetőségek

 – Annak ellenére, hogy az európai 

országok aktívabban lehetnének jelen 

Afrikában (mint például Kína), országaink 

között 55 éve növekedő és élénkülő 

kapcsolatoknak örvendünk. Melyek a 

partnerségünk fő területei, és milyen út 

áll előttünk ennek megerősítésében?

 – A két fő együttműködési terület az 
oktatás és a mezőgazdaság. A magyar 
kormány nagylelkű felajánlásával 50 ösz-
töndíjas helyet biztosít a Stipendium 
Hungaricum, illetve 100 helyet az Ösz-
töndíjprogram Keresztény Fiataloknak 
keretein belül nigériai hallgatók számára, 
hogy tanulmányokat folytathassanak 
magyar felsőoktatási intézményekben. 
Számos magántanulónk is van. Tudomá-
som szerint csak a Debreceni Egyetemen 
1000 nigériai hallgató tanul.
A mezőgazdasági értéktermelési lánc 

olyannyira fejlett Magyarországon, hogy 
véleményem szerint tanulhatunk belőle. E 
tekintetben beszélhetünk már megvalósult, 
folyamatban lévő és javaslati szinten lévő 
projektekről. A lehetőségek óriásiak, külö-
nös tekintettel az újraerdősítés területén. A 
jövő e téren világosan kirajzolódik, a magam 
részéről pedig nagyon optimista vagyok a 
partnerségünkre vonatkozóan. A mezőgaz-
daság fejlesztése a nigériai kormány egyik 
prioritása.

Képzett nagykövetek serege
– Ah  ogy rámutatott, Magyarország 

jelentős csomópont a különböző oktatási 

intézményekbe érkező, nagyszámú nigériai 

fiatal számára. Véleménye szerint mi teszi az 

országunkat vonzóvá, és milyen hozzáadott 

értéket jelenthet ez a jelenlegi és jövőbeni 

együttműködésünk tekintetében?

– Sok nigériai különböző okból választja 
továbbtanulási célból a magyar intéz-
ményeket. Először is nagy előny, hogy 
angolul tanulhatnak, hiszen ez kiskoruktól 
kezdve az oktatás nyelve. Másodsorban a 
magyar oktatás magas színvonalú. Fontos 
még a magyarországi tandíjak versenyké-
pessége, különösen az Egyesült Államok-
hoz vagy az Egyesült Királysághoz képest.
Reméljük, hogy ez megfelelő platformot 

biztosít a népeink közötti jobb megértés 
számára a kölcsönösen előnyös kapcsolatok 
kialakítása érdekében. Így válnak természe-
tes módon Magyarország nigériai nagykö-
veteivé.

Az együttműködés 3 „i”-je
 – Jelenlegi küldetése eredményei 

vonatkozásában mi tölti el 

igazán büszkeséggel?

 – Büszke vagyok a nigériaiakra és a magyar 
társadalomra gyakorolt, pozitív hatá-
sunkra. Lassan, de biztosan haladunk 
a három „i” – polgáraink és a fogadó 
nemzet integrációja, az imázsépítés és a 
Nigériába tartó invesztíciós hullám – meg-
valósulásának az irányába. Különösen 
boldog vagyok, hogy olyan csapattal 
dolgozom, amely elkötelezett a küldetés 

iránt és együttműködik a célok elérése 
érdekében.
Igen szívmelengető Szijjártó Péter kül-

gazdasági és külügyminiszter úrnak az 
országaink számára kölcsönös előnyökkel 
járó kérdésekben tanúsított, fogékony és 
együttműködő hozzáállása. Annak is örülök, 
hogy a kétoldalú kapcsolatainknak további 
lendületet adott két miniszteri szintű láto-
gatás idén szeptemberben. Ez nagymérték-
ben megkönnyíti a munkámat, miközben 
több lehetőséget nyit meg mindkét fél szá-
mára.

A megbízólevél átadása Áder János köztársasági elnöknek (2017.12.01.)
(Fotó: KEH/KKM Protokoll)

A Debreceni Egyetem orvosi karának diplomaosztó ünnepségén (2019)
(Fotó: Nigériai Nagykövetség)
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SIKER A KÖZÉLETBEN
Ébredő világ

 – Egy OECD-tanulmány rámutatott a 

szegénység csökkentése és egy ország 

női humantőkéjének fejlődése közötti 

kapcsolatra. A nemek közötti egyenlőség 

igen kedvező irányát figyelembe véve, 

milyen változások mentek végbe a karrierje 

során, illetve hogyan határozná meg a saját 

szerepét a kérdéskör előmozdításában?

– A nemek közötti egyenlőség ésszerű 
ellenszer a világunk fejlődéséhez. Az 
emberiség több mint 50%-át kitevő 
népesség véleményének és adottságai-
nak érvényre juttatása nemcsak követel-
mény, hanem egyszerűen nem hagyható 
figyelmen kívül. A másik ok, amiért a 
nőknek megfelelő helyet kell biztosítani 
a dolgok felépítésében, az, amit a kuta-
tások is kimutattak, hogy valójában jók 
vagyunk az idő-, erőforrás- és a humán-
menedzsmentben. A velünk született 
multitasking és empátia képessége nél-
külözhetetlenné tesz minket bármilyen 
munkakörnyezetben. Úgy vélem, a világ 
végre ráébredt erre az valóságra. Ami 
engem illet, először a saját életemben 

eszközölök változást, hogy aztán kiáll-
hassak a mellett, hogy a nőket – formális 
és informális módon egyaránt – be kell 
vonni a szervezett társadalom minden 

részébe. A férfiaknak önként kell teret 
engedniük a nők számára, mert jelle-
münktől távol áll a határozott, öntudatos 
és agresszív versenyzés.

Nagykövet asszony Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter társaságában
(Fotó: KKM Protokoll)

Nagykövet asszony és Prof. Dr. Nagy Katalin egy diplomáciai fogadáson (2019.09.12.) (Fotó: Aigner Ivan)
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ŐEXC. DR. ENIOLA AJAYI
A Nap    újból ki fog sütni

 – Életünk során mindannyian szembesülünk 

bizonyos mértékű veszteséggel és 

nehézséggel. Hogyan sikerült megbirkóznia 

azzal az elképzelhetetlen tragédiaval, 

amely édesanyaként érte? Miként tudott a 

Fény ezen a hatalmas sötétségen keresztül 

utat törni magának? Milyen erő(k) 

birtokában volt képes folytatni hazája 

nagyköveti feladatainak ellátását?

– Az elsőszülött lányom, Oluwadolapo 
Ajayi elvesztése édesapám temetésének 
napján az életem legszörnyűbb napja. 
Egy agyi aneurizma vitte el. Az egész – 
a telefonhívástól kezdve, amelyben a 
lányom súlyos fejfájásáról értesítettek, 
majd korházba szállították, több orvos 
hiábavalónak bizonyult, ádáz küzdel-
méig bezárólag – alig négy órán át 
tartott. Őszintén szólva, még mindig 
sokkban vagyok. Nagyon nehéz megbir-
kózni egy majdnem huszonhét éves és 
szinte tökéletes lány elvesztésével. Bátor, 
gyönyörű és okos volt. Hogyan tudná ezt 
bárki is kiheverni? Csupán annyi történt, 
hogy sikerült belemerülnöm a munkába, 
mert ez biztosítja számomra a szükséges 
figyelemelterelést. Az Úr Jézus Krisztusba 
vetett hitem a lelkem horgonya. Bízom 
abban az ígéretben, miszerint soha nem 
hagy el. Tudom, hogy Isten gondolatai 
az irányomba jók. Hiszek abban, hogy 
a Nap újból ki fog sütni. Iszonyatosan 
nehéz volt.

Az univerzális oktatás 
szenvedélyes harcosa

– Szemészeti kutatóként megengedné, 

hogy a színfalak mögé nézzünk? Milyen 

hivatali feladatokon kívüli tevékenységeket 

végez különös szenvedéllyel?

– Szerettem szemészként dolgozni az 
1986-os diplomaszerzésemtől 2010-ig, 
azaz a saját államom oktatási, tudomá-
nyos és technológiai biztosává történő 
kinevezésemig. Szívügyem az oktatás; 
életem célja pedig, hogy minden nigé-
riai gyermek megfelelő oktatásban 
részesüljön. A természet és a művészet
további örömforrást jelent. Különösen 
szeretem a vidék és a történelmi helyek 
felfedezését. A Zsolnay és a Herendi 
Porcelánmanufaktúra meglátogatása 
felbecsülhetetlen, üdítő élmény volt. 
Emellett szinte az összes zenei műfajt is 
kedvelem.

A nagyság lényege
 – Mivel hiszek a gondolataink és az álmaink 

kimondásának teremtő erejében, érdekel, 

milyen világot akar örökségül hagyni 

a következő generációk számára...

 – Egy olyan világot képzelek el, ahol a béke, 
az egység és az igazságosság uralkodik; 
amely előítéletektől és a diszkrimináci-
ótól mentes; ahol tekintettel vagyunk 
egymásra, és kedvesek embertársainkkal; 
amely törődik a környezettel és a még 
meg nem született nemzedékek jövő-

jével. Mindig úgy akarok továbbmenni, 
hogy az adott ember vagy hely jobbá 
vált, mint amikor megismertem. Meggyő-
ződésem, hogy a Jóisten azért teremtett 
minket különböző adottságokkal, hogy 
mások számára többletértéket közvetítsünk. 
Őszintén hiszem, hogy a valódi nagy-
ság nem abban rejlik, hogy önmagunk 
nagyszerűek vagyunk, hanem abban a 
képességben, hogy másokat nagyszerűvé 
tehetünk.

Aigner Ivan

Nagykövet asszony és elsőszülött lánya, Oluwadolapo Ajayi (Fotó: Privát archívum)

Gyereknapi ünnepség (2019. május) (Fotó: Nigériai Nagykövetség)
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Inspiráló Bibilia
Hosszas előkészítő munka 

után Magyarországon is 
megjelent a több nemzet-
közi rangos elismerést is 
magáénak tudó Inspiráló 
Biblia.

A kétféle kivitelben, már 
magyar nyelven is  kapható 
kötet mostantól az Ön ige-
tanulmányozását is megszí-
nesítheti!

Akár a selyemhatású borítót és a dísz-
dobozt, akár a kreatív karton kötésű, 
papírtokos verziót választja, az Inspiráló Biblia 
hasznos eszköze annak, hogy újszerű módon is kapcsolatot teremt-
hessen a Szentírással – elmélkedjen rajta, és kreatív módon is reagál-
hasson az olvasottakra. Generációtól és lelki érettségtől függetlenül 
részt vehet benne bárki. A Biblia egyedien széles margói helyet biz-
tosítanak az olvasottakra való válaszadásra, imádságok, jegyzetek 
írására, illetve a színezhető illusztrációk a scrapbook technikák ked-
velőinek is lehetőséget adnak Bibliájuk egyedivé, személyessé téte-
lére. A 400 színezhető illusztráció segít megmozgatni a fantáziánkat 
– legyünk akár kezdő színezők vagy gyakorlott illusztrátorok. Az 
Inspiráló Biblia az újonnan revideált Károli-Biblia szövegét használja.

Ára papírtokban:  12000 Ft, díszdobozban: 15000 Ft
Harmat Kiadó • www.harmatkiado.hu

ót és a dísz-
rton kötésű

Elizabeth Gilbert: New York lányai
Fordította: Mohai Szilvia

„Egy nő az élete során 
előbb-utóbb elefárad 
abba, hogy folyamato-
san szégyellje magát… 
Ezután pedig végre iga-
zán önmaga lehet.”

Elizabeth Gilbert, az 
Ízek, imák, szerelmek 
népszerű szerzője egy 
különleges memoárral 
lepte meg rajongóit, 
amely az 1940-es évek 
New Yorkjának színházi 
világába kalauzolja az 
olvasót..

A New York lányai a 
női szexualitás, a szaba-
dosság, illetve az igazi 
szerelem természetét 
kutatja. Az írónő várva 
várt regényét az emberi 
vágyak és kapcsolatok 
bölcsességgel teli ábrá-
zolása teszi páratlan szerelmi történetté. 

Ár: 4.499 Ft Athenaeum Kiadó

Vajda Pierre et al.
Barátok közt sülve-főve

„A főzés igazi közösség-
teremtő tevékenység. Ezt 
a könyvet azoknak szán-
juk, akik hisznek ebben a 
közösségteremtő erőben, 
és szeretnek főzni barátok 
közt, barátoknak. Jó étvá-
gyat kívánunk!”

Vajda Pierre
Ez nem csak egy sza-

kácskönyv, ez egy gaszt-
rokaland! Az olvasók 
belepillanthatnak a szerep-
lők igazi életébe és étke-
zési szokásaiba

A Barátok közt sülve-főve 
sztárjai: Aradi Balázs, 
Ábrahám Edit, Bátyai Évi, 
Bereczki Gergő, Csomor 
Csilla, Domokos Laci, Fodor Zsóka, Gombos Krisztián, Görgényi Fru-
zsi, Gyebnár Csekka, Karalyos Gábor, Kardos Eszter, Mérai Kata, Nagy 
Alexandra, Pásztor Virág, R. Kárpáti Péter, Som-Balogh Edina, Szilágyi 
Zsuzsi, Tihanyi Tóth Csaba, Varga Izabella, Várkonyi András.

Ár: 4.999 Ft Athenaeum Kiadó 

Tanja Dusy:
Finomságok a deszkán – Smörgås

Manapság iskolát tere-
mett a skandináv módja 
annak, hogyan érezzük jól 
magunkat. Ami az étkezést 
illeti, a svédeknek különle-
ges szertartásaik vannak. 
Naponta többször is enge-
délyeznek maguknak kávé-
szünetet (fika), aminek stabil 
tartozéka egy szendvics, a 
smörgås.

A smörgåsbord: az asztal 
telis tele kenyérrel, valamint 
könnyű és változatos finom-
ságokkal. A deszkákon, a 
tapasok, kenőkék, sajtok, 
húsok és friss zöldségek kavalkádja. A vegetáriánusok, a vegánok, 
glutén- és laktózérzékenyek, vendégek is boldogan csipegethetnek 
egyazon asztalról. A Finomságok a deszkán – Smörgås könnyű és 
szuper egészséges ételek gyűjteménye. A szakácskönyvben talál-
ható 100 receptet az olasz, spanyol, görög, francia, skandináv és 
keleti kultúrák, valamint az évszakok jegyében összeállított össze 
Tanja Dusy. 

Ár: 4.999 Ft Partvonal Kiadó 

KULTURÁLIS ÉS PROGRAMAJÁNLÓ
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MikulásGyár
Budapest

2019. november 29. – december 21. 

www.mikulasgyar.hu

Mézeskalács Fesztivál
Gyula

2019. december 6–8. 

www.visitgyula.com

Budafoki Pincejárat
Budafok

2019. december 7. 

www.bornegyed.hu/pincejarat

Költői estek  
Budapest, Várkert Bazár

2019. december 9. 

www.varkertbazar.hu

Buffalo Market
Kézműves- Régiségvásár és Zsibvásár

Szerencs

2019. december 14.

www.buffalo-market.hu

Síbörze 
Budapest, Ferencvárosi 

Művelődési Központ

2019. december 15.

www.programturizmus.hu/
ajanlat-siborze-budapest.html

PROGRAMAJÁNLÓ

Hamarosan itt az első budapesti
Fürdőszoba és Otthoni Wellness Kiállítás!
Ingyenes szaktanácsadás, a szakértők, lakberendezők, a gyár-

tók és forgalmazók a legújabb trendekkel, látványos, izgalmas 
programokkal, bemutatókkal, tanácsadással várják az érdeklődő-
ket 2020. január 17-19. között Budapesten, a BOK (SYMA) csarnok-
ban az első Fürdőszoba és Otthoni Wellness Show-n.

A Lakberendezők Országos Szövetsége, a Magyar Építész 
Kamara, illetve a Magyar Építőművészek Szövetsége által támo-
gatott kiállítás a fürdőszoba brandek többségét kész fürdőszobai 
megoldásokban és enteriőrökben mutatja meg, így az érdeklő-
dök nem csupán prospektusok lapozgatásával kaphatnak képet 
arról, hogyan nézhetne ki álmaik fürdőszobája.

Bővebb információ: www.furdoszobashow.hu

Orientale Lumen 2020
 – Orientale lumen (Kelet Világossága) 2020/1 – Ortodox Kará-
csony

 – 2020. január 11. szombat 19.30
 – Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébániatemplom
 – Szent Efrém Férfikar
 – Művészeti vezető: Bubnó Tamás
 – Közreműködik: 
 – Abeer Nehme (Libanon)

A Szent Efrém Férfikar 2020-ban is folytatja óriási népszerű-
ségnek örvendő Orientale Lumen – Kelet világossága sorozatát. 
A sorozat helyszíne a Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-
templom a Március 15. téren.

A kilencedik Orientale lumen sorozat középpontjában a nők 
állnak. A sorozat nyitókoncertjén a közel-keleti egyházzene egyik 
legnagyobb sztárja, a bejrúti születésű Abeer Nehme lesz. 

2020-ban ezúttal egy karácsonyi műsort állítanak össze a férfi-
karral: arámi, kopt, szárd, örmény, szláv, szír, bizánci, ruszin és 
magyar imákat adnak elő az Orientale lumen sorozat Ortodox 
karácsonyi koncertjén.

KULTURÁLIS ÉS PROGRAMAJÁNLÓ
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A Centrál Színház december 21-én a 
nevettetés nagymestere, Neil Simon átira-
tában, Burt Bacharach zenéjével a Legény-
lakás című vígjátékot tűzi műsorára Puskás 
Tamás rendezésében Tompos Kátya, Stohl 
András és Papp János főszereplésével.

Ebben az előadásban a társulat új tagja, 
Fehér Tibor is színpadra lép majd. A darab 
eredetije, az Amerikában klasszikusnak szá-
mító, a maga idején öt Oscart nyert Billy 
Wilder-film, mely félrelépéssekkel és sok 
szerelemmel fűszerezve két fiatal meg-
indító történetét meséli el, küzdelmüket 
a beilleszkedésért, az önazonosságukért, 
melyben mulatságos helyzetek sokasága 
követi egymást. Az egyik szemünk sír, a 
másik meg nevet.

Chuck Baxter kölcsönadja a lakását cége 
vezetőinek, hogy félreléphessenek. Ő előbbre 
szeretne lépni. A nagyfőnök Scheldrake barát-
nője Fran Kubelik azonban éppen az a lány, 
akibe ő is szerelmes. Scheldrake házassági ígé-
retekkel bolondítja, karácsony napján mégis 

kiderül az igazság - esze ágában sincs válni - 
ezért Fran öngyilkosságot kísérel meg. Chuck 
megtalálja, megmenti és egy jobbhorog árán 
megváltja a jogot egy első kártyapartira.

A szövegkönyv Billy Wilder és I.A.L. Dia-
mond forgatókönyve alapján készült. Az 
első Broadway előadást David Merrick ren-
dezte.

A CENTRÁL SZÍNHÁZ BEMUTATJA NEIL SIMON: 
LEGÉNYLAKÁS CÍMŰ VÍGJÁTÉKÁT

A chocoMe idén is valóra váltja minden kará-
csonyi csokoládéálmunkat.  A chocoMe a 2019-es 
év limitált kiadású, vegyes csokoládé szaloncukor 
válogatással készül, amelyben a csokoládébevo-
nat olyan ízekkel párosul, mint feketeribizli püré, 
mandula és mogyoró praliné, amely egy másik 
ízváltozatban roppanós szárított palacsintatésztával 
egészül ki. Mennyei ízpárt rejt a Mandula ízesítésű 
ét- és tejcsokoládé ganache – a szaloncukorkölte-
mények sorát az egzotikus, 66% karibi étcsokoládé 
és a 40% tejcsokoládé ganache teszi teljesebbé. 

A táblás különkiadások sem hiányozhatnak az 
exkluzív chocoMe-kínálatból: a karácsonyfa formájú 
desszert-díszítéssel ellátott Valrhona 66% étcso-
koládé szegfűszeggel, kandíro-
zott narancshéjjal, szicíliai 
mandulával, kará-
csonyt idéző 
ízvarázslatot 
kelt életre.

A táblás téli 
ízmámor ezzel 
nem ér véget: 
a chocoMe 41% 
tejcsokoládé fahéj-

jal, fahéjas-cukros mandulával, szicíliai mandulával, 
arany mazsolával karácsonyfa-díszítéssel, és a cho-
coMe fehércsokoládé mákkal, pekándióval, liofilizált 
meggydarabkával és karácsonyfával egészül ki.

Melengető nosztalgiát visznek a hideg napokba 
a chocoMe forró csokoládé változatai: a Csípős forró 
csokoládé étcsokoládéval, fahéjjal, chilivel, és a Fűsze-
res forró csokoládé étcsokoládéval, fahéjjal, szerecsen-
dióval, szegfűszeggel. 

A Sós-karamellás forró csokoládé karamellás tejcso-
koládéval, Maldon sóval, Tahiti szigetéről származó vaní-

liaporral, igazi ellenállhatatlan, ínyenc desszertálom.

MÁR ELÉRHETŐ A CHOCOME EXKLUZÍV KARÁCSONYI CSOKOLÁDÉKOLLEKCIÓJA
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SIKERES NŐ

Kezdődött a férjem S. Nagy István jubile-
umi koncertjével, amelyik a nagy érdeklő-
désre való tekintettel  Millió rózsaszál címmel 
dupla teltházas volt február 9-én a Stefánia 
Palotában, ahol utoljára lépett színpadra 
Koós János, és még elénekelhette élete első 
slágerét élete utolsó színpadi fellépésén és 
ez „Micsoda nagyszerű dolog”.

Március-április-május azzal telt, hogy a Fér-
jem, S. Nagy István című könyvem alapján egy 
tízrészes sorozatot készítettem a Zenebutik 
TV felkérésére, amiben újonnan megismert 
munkatársam: Gabriello segített operatőr-
ként. Noha embert próbáló feladat volt sírás 
nélkül végigkonferálni ezt a tíz epizódot, - 
amelyekben dalokkal fűszerezve mutattam 
be ES életét - (Kata így hívja a férjét, a szerk.), 
olyan nagy nézettsége lett ennek a sorozat-
nak, hogy azóta kétszer is megismételték.

Két új dalt írtam, amelyekből videó klipet 
is forgattunk régi barátom, Dr Kiss Gabriella 
operatőr- rendezővel. Az egyik, az It’s time 
arra bíztatja az embereket, hogy merjenek 
élni, merjenek örülni az életnek, a másik, az 
Azúrkék szerelem pedig az ideális szerelem 
megtalálásáról szól. Boldog vagyok, hogy 
mindkettőt sokan a szívükbe zárták.

A Retro Slágershow műsoromat renge-
teg színpadon adthattam elő és végtelenül 
megható volt, ahogy az előadásaim után 
percekig állva tapsolt a közönség.

„AZÉRT VANNAK
A JÓBARÁTOK‟

Ilyenkor, az Óév vége felé általában leltárt készítünk, 
egyfajta számadást arról, hogy mi történt velünk az 

elmúlt esztendőben? Én is ezt tettem és bevallom, 
számomra az volt a legérdekesebb, hogy mennyi 
régi és új baráttal töltöttem el ezt a 12 hónapot…
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CSONGRÁDI KATA

Megható volt az is, hogy a szülinapomat 
Fodor Zsókával együtt ünnepeltük és ez 
remek alkalom volt arra, hogy jókat neves-
sünk, mókázzunk.

A színpadi és TV-s munkáim mellett folya-
matosan tartottam Belső Nap klubfoglal-
kozásokat is, ahol a testi-lelki-harmóniát 
próbálom immáron 15 éve tudatosítani az 
érdeklődőknek. Igyekszem egészségesen 
élni, de nem mindig sikerül ezzel a módszer-
rel kivédeni a betegségeket. Az egyik fogam 
sajnos, annyira begyulladt, hogy a gyökér-
kezelés sem segített rajta és úgy tűnt, hogy 
mindenképpen ki kell húzni. 

Annyira szenvedtem, hogy sem beszélni, 
sem énekelni nem tudtam a fájdalomtól. 
Amikor már majdnem feladtam a reményt, 
egy jóbarátom és a Sors egy kínai akupunk-
túrás doktornőhöz, Xiu Wei-hez vezérelt, 
aki hónapokig tartó küzdelemmel a nyár 
végére sikeresen megmentette a fogamat. 

Éppen idejében, mert szeptemberben 
az Arénában kaptam fellépési lehetőséget 
Várkonyi Attila, Dj. Dominique meghívá-
sára, ahol fantasztikus érzés volt több ezer 
embernek énekelni-táncolni. Október-
ben kezdetét vette az új lemez felvétele

Végvári Ádám stúdiójában, amelyet a Tri-
médió kiadásában Azért vannak a jóbarátok 
címmel olyan remek előadó-társakkal készít-
hettem el, mint Balázs Fecó, Benkő László, 
Poór Péter, Nótár Mary, Peter Srámek, Komá-
romi István, Tabáni István, Nagy Natália, Jáger 
Gyula, Gyémánt Valentin, Priskin Georgina…

Jó hír, hogy a 2020 február 2-án, 
vasárnap 15:00- kor a Duna Palotában 
megrendezésre kerülő nagyformátumú ese-
ményhez olyan jóbarátok is csatlakoznak, mint

Éles István, Heller Tamás, Várkonyi Attila és 
Miki Niki csapata… és persze mi más is 
lehetne a lemezbemutató koncert címe, 
mint az, hogy Azért vannak a jóbarátok…

Nagyszerű régi és új barátaim névsorá-
hoz szorosan hozzátartozik az említetteken 
kívül Lukin Ágnes rendező, aki a 2019- es 
és a 2020-as koncertet is főrendezi, vagy a
Hungaro Boogi fiatal táncosai, akikkel nagy 
öröm együtt fellépni…

A december kitüntetést is hozott, ugyanis 
a Természetgyógyász Fesztiválon decem-
ber 1.-jén vehettem át régi jóbarátommal, 
Müller Péter íróval együtt a Szepes Mária díjat, 
amit azok kapnak, akik tevékenységükkel 
az ezoteria nagyasszonyának szellemiségét 
folytatva a művészet eszközeivel sokat tesz-
nek mások lelkének megsegítéséért.

Szilveszterre is szép feladatot kaptam a 
Zenebutik TV-től : a Férjem, S. Nagy István 
szilveszteri különkiadásában a képernyőn 
keresztül is búcsúztathatom az Óévet és 
kívánhatok a kedves Nézőknek - és ezúton 
a Sikeres Nők lapja Kedves Olvasóinak is - 
békés, boldog Újesztendőt!... Millió millió 
szeretettel…

Szerk.-
Fotó: Csongrádi Kata albumából
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A chocoMe idén is valóra váltja minden kará-
csonyi csokoládéálmunkat.  A chocoMe a 2019-es 
év limitált kiadású, vegyes csokoládé szaloncukor 
válogatással készül, amelyben a csokoládébevo-
nat olyan ízekkel párosul, mint feketeribizli püré, 
mandula és mogyoró praliné, amely egy másik 
ízváltozatban roppanós szárított palacsintatésztával 
egészül ki. Mennyei ízpárt rejt a Mandula ízesítésű 
ét- és tejcsokoládé ganache – a szaloncukorkölte-
mények sorát az egzotikus, 66% karibi étcsokoládé 
és a 40% tejcsokoládé ganache teszi teljesebbé. 

A táblás különkiadások sem hiányozhatnak az 
exkluzív chocoMe-kínálatból: a karácsonyfa formájú 
desszert-díszítéssel ellátott Valrhona 66% étcso-
koládé szegfűszeggel, kandíro-
zott narancshéjjal, szicíliai 
mandulával, kará-
csonyt idéző 
ízvarázslatot 
kelt életre.

A táblás téli 
ízmámor ezzel 
nem ér véget: 
a chocoMe 41% 
tejcsokoládé fahéj-

jal, fahéjas-cukros mandulával, szicíliai mandulával, 
arany mazsolával karácsonyfa-díszítéssel, és a cho-
coMe fehércsokoládé mákkal, pekándióval, liofilizált 
meggydarabkával és karácsonyfával egészül ki.

Melengető nosztalgiát visznek a hideg napokba 
a chocoMe forró csokoládé változatai: a Csípős forró 
csokoládé étcsokoládéval, fahéjjal, chilivel, és a Fűsze-
res forró csokoládé étcsokoládéval, fahéjjal, szerecsen-
dióval, szegfűszeggel. 

A Sós-karamellás forró csokoládé karamellás tejcso-
koládéval, Maldon sóval, Tahiti szigetéről származó vaní-

liaporral, igazi ellenállhatatlan, ínyenc desszertálom.

MÁR ELÉRHETŐ A CHOCOME EXKLUZÍV KARÁCSONYI CSOKOLÁDÉKOLLEKCIÓJA
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GÁSPÁR BEA

A konfitálás szó jól cseng a gasztronómia rajongóinak körében, 
ugyanis mostanában nagyon divatos konyhatechnológiai eljá-
rás. Valami csodálatos újdonságnak is hihetnénk, de már nagya-
nyáink is alkalmazták, csak ők zsírban sütésnek hívták. Nincs is 
benne semmi titok: alacsony hőfok, és annyi zsiradék, hogy tel-
jesen ellepje a húst. Az első borvacsorámra készítettem az alábbi 
káposztás nokedlivel és sült almával körített verziót. Elárulom, 
nagyon nagy sikere volt! Úgyhogy aki ezt teszi az asztalra, az kicsit 
úgy érezheti magát, mintha ott ülne egy Bea-féle borvacsorán.

HOZZÁVALÓK:
4 kacsacomb
só, őrölt bors
2-2 ág friss rozmaring és kakukkfű
2 gerezd fokhagyma
1 fej vöröshagyma
1 kg kacsazsír (ha nincs, akkor napraforgóolaj, kb. 1 l)

a sült almához:
4 alma
4 kiskanál barna cukor
5 dkg vaj
2 evőkanál napraforgóolaj
1 dl vörösbor

a nokedlihez:
50 dkg finomliszt
4 tojás
1 kisebb fej (kb. 50 dkg) káposzta
só, őrölt bors

1 A megmosott, megtisztított kacsacombok mindkét felét 
sózom, borsozom, és egy mélyebb tepsibe rendezem. 

2 Melléjük rakom a rozmaring- és a kakukkfűágat, a megtisztított 
fokhagymát és a megtisztított, félbevágott hagymát. 

3 Ezután felöntöm annyi kacsazsírral vagy olajjal, hogy teljesen ellepje. 
A tepsit lefedem, és 120-130 °C-ra előmelegített sütőben 3-4 órát 
sütöm, ha kész, kiszedem, sütőpapírral bélelt tepsibe teszem, és 
tálalás előtt grill fokozaton, 220 °C-on bőrös felüket megpirítom.

4 Amíg a kacsa sül, az almákat megmosom, magházukat 
kimetszem, húsukat négybe vágom. A cukrot a vaj és az olaj 
keverékén karamellizálom, beleforgatom az almacikkeket, 
felöntöm a vörösborral, és 2-3 percig sütöm.

5 A nokedlihez a lisztet a tojással összekeverem, és annyi 
vizet adok hozzá, amennyit felvesz. Lobogva forró sós 
vízbe szaggatom, majd amikor megfőtt, leszűröm.

6 A káposztát aprítógépben vagy reszelővel felaprítom, és a 
combok alól kivett 2-3 evőkanál kacsazsíron megpirítom. 

Sózom, borsozom (ízlés szerint egy kevés cukrot is 
tehetünk bele), azután a kész nokedlit beleforgatom.

7 A ropogós kacsacombokat a káposztás galuskával 
és a vörösboros almával körítve kínálom.

Kon fitált kacsacsom b káposztás nokedlivel és vörösbor os almával

ünnepi
receptek

2019
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Egy évben egyszer eszem 
halászlevet, karácsonykor, 
mert nem túlzottan szeretem, 
de minden hónapban lega-
lább egyszer készítem, mert a 
férjem egyik kedvenc étele.

HOZZÁVALÓK:
1 nagy (kb. 2 kg) 
tükörponty só
2 nagy fej vöröshagyma
10 dkg sertészsír
1 kápia paprika
pirospaprika őrölt bors
1 nagy paradicsom
60 dkg halaprólék 
(ikra, haltej stb.)

1 A pontyot megtisztítom, 
kibelezem, és felszeletelem. 
A patkó alakú szeleteket 
besózom, és folpakkal 
lefedve a hűtőbe teszem.

2 A megtisztított, finomra 
vágott hagymát a zsírban 

üvegesre párolom. A kis 
kockákra aprított kápiát 
beleteszem, a tűzről lehúzom, 
és megszórom pirospaprikával. 
Beleteszem a hal fejét és 
azokat a részeit, amiket nem 
sikerült szépen felszeletelni. 
Átpirítom, megforgatom 
a hagymás alapon, azután 
ízesítem sóval, borssal, 
beleteszem a felszeletelt 
paradicsomot, és az egészet 
addig sütöm, míg a halhús 
le nem válik a csontjáról.

3 Amikor elkészült ez a 
halászléalap, leveszem a 
tűzről, a nagyobb csontokat 
kiszedegetem belőle, 
és a benne főtt halhúst 
botmixerrel pépesítem. 

4 Felöntöm vízzel, sózom, 
borsozom, belerakom a 
félretett patkókat és az 
aprólékot, és kb. 15 perc 
alatt készre főzöm.

Az elmaradhatatlan karácso-
nyi „kellék” a diós és a mákos 
bejgli. Örülünk, ha nem reped 
meg a tésztája, de ha szétre-
ped, akkor sincs különösebb 
gond, úgyis elfogy! A jó bej-
gliben több a töltelék, mint a 
tészta. Egy rúdban kb. 20 deka 
tészta van, amihez 25 deka töl-
telékkel számolhatunk.

HOZZÁVALÓK:
a tésztához:
2 dkg friss élesztő
2,5 dl tej
1 kg finomliszt
40 dkg sertészsír
2 tojássárgája
1 kiskanál só
1 teáskanál porcukor

a töltelékhez:
8 dl tej
1-1 kg darált dió és darált mák
40 dkg kristálycukor
1 citrom reszelt héja
1 kiskanál őrölt fahéj
3 cl rum
5 dkg mazsola

a tetejére:
2 tojás

1 Az élesztőt egy kevés langyos 
tejben feloldom. A lisztet 
elmorzsolom a zsiradékkal és 
az élesztővel, a tojássárgáját, 
a többi tejet, a csipetnyi sót 
és a porcukrot beleteszem, 
majd jól összegyúrom. Azután 
annyi részre osztom a tésztát, 
ahány rúd bejglit akarok 

készíteni (ez a mennyiség 6-8 
bejglihez elég). Letakarom, 
és 30 percig pihentetem.

2 Közben elkészítem a 
tölteléket. Két külön lábasban 
felmelegítek 4-4 dl tejet. Az 
egyikbe a diót, a másikba 
a mákot keverem 20-20 
deka cukorral. Mindkettőt 
citromhéjjal, a fahéjjal 
és a rummal ízesítem, a 
mazsolát belekeverem.

3 A megkelt tésztadarabokat 
egyenként liszttel behintett 
deszkán téglalap alakúra 
nyújtom. Négyet a diós, 
négyet a mákos töltelékkel 
megpakolok, a tészta 
két oldalát 1-1 centi 
szélesen behajtom, majd 
szorosan felcsavarom. 

4 A rudakat sütőpapírral bélelt 
tepsire fektetem, a tetejét 
tojássárgájával lekenem, 
majd langyos helyen 1 órát 
pihentetem. Ez idő alatt 
szépen megkel, nem kell 
melegítéssel siettetni!

5 Másnap reggelig a rudakat 
a hűtőbe teszem, majd 
ismét lekenem, de ezúttal 
tojásfehérjével. Megvárom, 
amíg a fehérje megszárad 
rajta, azután a tetejét villával 
megszurkálom. Ez nagyon 
fontos, mert ha nincs hely, 
ahol a gőzök távozzanak, 
a tészta szétreped. 
Előmelegített 180 °C-os 
sütőben kb. fél óráig sütöm.

Fotók: BOOOK Kiadó/
Körmendi Imre

Pon tyhalászlé belsőségekkel Rumos-diós és mákos bejgli

SIKERES NŐK • 2019/december     35



Koczka Kornélia, grafi kus, 
kerámikus művész
A fazekasság alapjait 18 éve sajátította el egy 

országosan nagyra becsült kalocsai Mestertől. 
Az agyag mint anyag, a kétkezi alkotás öröme 
már ekkor beléivódott. Az élet szerencsére 
más jellegű kihívásokkal is szembesítette. 15 
évig dekoratőrként és grafikusként építette 
cégét. A vizualitás, a kreatív megoldások és a 
stílus nem csak munkájában, hanem hétköz-
napjaiban is természetes közege. Ám az évek 
során minden az agyag felé terelte. 

„Valami mindig hiányzott…, talán hogy ne 
csak maradandó, de kézzel fogható dolgo-
kat hozhassak létre. Számomra a fazekasság 
sok mindent jelent... emberformáló, jellem-
gazdagító. Kitartásra és türelemre simít. „

Az alkotó mindennapokat támogatja a 
sok éves tapasztalat, befektetett energia, 
alázat és az értékteremtés iránti vágy, amely 
nem engedi közel lelkéhez a „hétköznapit”. 
Terrakotta és mázas kerámiái hagyományos 
módon, korongon készülnek. Minden darab 
egyedileg, kézzel áttört technológiával, szív-
vel és lélekkel. Belsőépítészeti kiegészítőket, 
használati- és dísztárgyakat, fő tevékenység-
ként pedig „Fény-cserepeket” korongozik. A 
designer lámpabúrákon is látszik, mennyire 
fontosak szívének hagyományaink, az örö-
kül ránk maradt minták. Szívügye, hogy eze-
ket a számára is fontos motívumokat a mai 
igényekkel ötvözze, így bemutatva a ránk 
hagyományozott értékeket. 

„Egy-egy új modell megalkotása precíz 
előkészületeket igényel. Érzékeny folyamat, 
akárcsak az életünk, kapcsolataink, barátsá-
gaink.  Egy ilyen tárgy közelében élni pozitív 
pillanatokat teljesít be az ember életében.  
A fény áttörése ezeken a mintákon feléb-
reszti a mindennapi lét örömeit. Szívünkben 
összefonódik a motívum és a fény.”

A számára legkedvesebb ügyfelekkel 
máig jó együttműködést ápol – a velejéig 
autentikus Tenkes csárda kommunikációs 
és marketing feladatai, vagy a Mecsek tea 
grafikai megbízásai mindig új kihívásokat 
tartogatnak. A kerámia marad. „Csináld min-
dennap. Így jöhetsz rá, hogy semmit nem 
tudsz.” - vallja Nelli.

SIKERES BARÁTNŐK
Két nagyon különböző emberről beszélünk. 
Mégis mik azok a vonások, melyek mindkettejük lényében 
hasonlóak?
Mi kovácsol össze két ennyire eltérő személyiséget? 
Megosztó emberek ők, kikről azonnal véleményt formálnak, 
kérés nélkül és ismeretlenül, mert egyszerűen ezt váltják ki 
a külvilágból. Az egyik introvertált, a másik extrovertált. 
Nelli befelé fordulva alkot, Mazsi naponta rengeteg emberrel 
érintkezve váltja meg a világot. 
Akkor viszont mi a kapocs? 
Az, hogy mindkét nő teljesen más, mint amit az első 
benyomás sugall. 
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Munkái barátok otthonaitól éttermek és 
szálláshelyek berendezéséig sok helyen süt-
kéreznek már. Alkotásai népszerűek, legutóbb 
a Design Pécs 2019 kirakatversenyén a közön-
ségdíjat is elnyerték. Mégis azt vallja, az igazi 
elismerés mai napig inkább az, ha egykori 
mestere az ő alkotásai felé fordítja tekintetét. 

Kovács Andrea, Mazsi, 
briliáns fokozatú ingatlan 
értékesítő
Pályafutása Pécsett 2012-ben indult, akkor 

csatlakozott a Duna House pécsi egységé-
hez. Éppen külföldről költözött haza, három 
gyermekkel, és mikor megkérdezték, mi a 
célja értékesítőként, még maga sem volt 
tisztában azzal, hogy milyen karriert rejt ez a 
szakma. Két év alatt a hálózat legmagasabb, 
briliáns fokozatáig jutott. Mára Pécsett első-
ként rekordot döntött, és országos szinten is 
dobogós helyezést ért el.

„Az emberekre napi szinten rettenetes 
információáradat zúdul, nagy kihívás min-

dent feldolgozni. Folyamatos választási 
helyzetben élünk, minden döntésnek súlya 
van, és ez általában egyfajta feszültséggel 
jár. Korábban sokkal több idő állt rendelke-
zésünkre, hogy alkalmazkodjunk egy-egy 
szituációhoz.”  

Ezért növekszik a személyes szolgáltatá-
sok fontossága az ingatlanpiaci döntések 
során is, amilyen helyzetekkel Mazsi foglal-
kozik. Forduljon hozzá bárki otthonteremtő, 
vagy befektetői célzattal, olyan teljeskörűen 
és alapossággal kezeli ügyfelei igényeit, ami 
csak jó emberismeret, sok évi munkatapasz-
talat és folyamatos tanulás révén sajátítható 
el. Küldetése, hogy megbízói számára az 
egész folyamat könnyeddé, gyorssá, mégis 
emlékezetessé váljék. 

A Duna Housnál sajátított el egy olyan 
szakmai hátteret, mely hozzásegítette, hogy 
hazánkban a Top 10 értékesítők közé tartozzon. 

Mára Prime luxusingatlanok eladására 
szakosodott, ami rengeteg izgalmas fela-
datot jelent. Itt sokszor kihívást jelentő igé-

nyekkel szembesül és valódi előnyt jelent, 
hogy az egyedi megoldások híve. Persze 
ennél a hivatásnál is fontosak a szerencsés 
találkozások és a jó beszélgetések, mely-
nek tökéletes helyszínéül szolgál szeretett 
városa, Pécs.

Ilyen szinten nem egyszerű feladat össze-
hangolni karriert és családot. Mazsi lényét 
mégis áthatja a magabiztos könnyedség. 
Bár rendkívül érzékeny emberről beszélünk, 
a mindennapi akadályokat mégis rezzenés-
telen arccal küzdi le, boldog és kiegyensú-
lyozott hátteret biztosítva három csodás 
gyermekének. 

Megállapíthatjuk, hogy összességében 
mindketten a fellegekben lavíroznak. Barát-
ságuk az egymástól való folyamatos tanu-
lás színtere, hisz különbözőségük más-más 
tapasztalatokat szül. A kapocs a tisztelet, sze-
retet és a humor. Hatalmas a két ember között 
a kontraszt, mégis – talán ettől – a barátság 
működik.
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 – Honnan jött a főzés szeretete? 

 – Nem tudom biztosan. Sok kis dolog kel-
lett ahhoz, hogy a főzéssel kezdjek el 
foglalkozni. Ebbe bele tartozott gyerek-
ként nagymamánál töltött idő, az ahogy 
minden nap pontban délben, nem előbb 
és nem később, az asztalra varázsolta az 
ebédet. Minden nap mást, két fogásban. 
Ekkor még inkább csak a főzés, az étke-
zés morális jelentősége és az ízek fogtak 
meg az egészből. Később egy barátom 
kapcsán kerültem közel a főzéshez, illetve 
a vendéglátáshoz. Sok kitérő után úgy 
döntöttem, belevágok én is. Igazán az 
első budapesti munkahelyemen fertőztek 
meg a kollégáim a gasztronómia szerete-
tével.

 – Miért jelentkezett a Séfek Séfe című műsorba?

 – Az elsődleges kiváltó oka az volt, hogy 
rábeszéltek. Ugyanakkor, mivel nem sza-
kácsként dolgoztam a műsor ideje előtt 
már 2 éve, nagyon hiányzott a főzés.
A versengés és az önmagam megméret-
tetése sem áll távol tőlem. Azt gondolom 
a versenyhelyzet ad egy lökést ez ember-
nek, hogy teljesítsen még akkor is ha azt 
mondja magának, hogy őt ez nem érdekli 
vagy „mindegy a végeredmény”. Néha 
kell az a lökés.

 – Mikor jelentkezett, eszébe 

jutott, hogy megnyerheti?

 – Akkor még az sem jutott eszembe, hogy 
bekerülök a műsorba. Az castingra egy 
csülkös pacalt vittem csak azért, mert 
tudtam, hogy megosztja az embereket. 
Úgy álltam hozzá, hogy mindegy mi lesz, 
ha kellek oda, kellek így is. Legnagyobb 
meglepetésemre, amikor behívtak, a 
beküldött tányérom jóformán üres volt. 
Azt gondolom a sors akarta így, persze 
utólag nem bántam meg. 

 – Mi lesz a nyereménye sorsa?

 – Szeretném nem elkölteni egyből a nyere-
ményt. Vannak olyan dolgok, amikre per-
sze muszáj lesz rászánni egy kis részét és 
persze tervezek befektetni egy kis pénzt a 
saját magam fejlesztésébe.

 – Mit tesz egészsége és családjának 

egészsége megőrzéséért?

 – Nem teszek komolyabb erőfeszítéseket 
igazából. Alig eszem finomított lisztből 
készült dolgokat, de azért mert szeretem 
a gabonaízt a teljes kiőrlésű pékárukban. 

Változatosan étkezem, de azért mert nem 
szeretem ugyanazt enni mindig. Sporto-
lok, de nem azért mert azt gondolom, 
hogy attól leszek egészséges, hanem 
mert szeretem. Amit tudatosan teszek 
az egészségemért az a kevesebb hús és

BÁNSZKI BENCE
A SÉFEK SÉFE

Bánszki Bence lett a Séfek Séfe második évadának 
győztese. Bence nyilatkozott lapunknak a 

versenyről, napjairól és a karácsonyi étkezésről.

38     SIKERES NŐK • 2019/december



tejtermékfogyasztás. Nem gondolom, 
hogy normális minden nap 3 étkezésre 
húst fogyasztani, főleg ha belegondo-
lunk, hogy a kereskedelemben kapható 
húsok nagy része honnan származik, vagy 
az ellentettje – fogalmunk sincs honnan 
származik.

 – Mi az élet-filozófiája, mi az ars poetikája?

 – Nincs kifejezett élet-filozófiám, inkább 
csak próbálok mindig önmagam maradni. 
Bevallom nem egyszerű a mai világban, 
nagyon sok behatás ér, nem csak engem 
persze, másokat is. Nem tudnék mondani 
egy olyan mondatot, ami szerint az egész 
életemet élem. Nem is lenne jó szerintem, 
hiszen azt minden élet adta helyzet be-
skatulyázásának tartanám. Az élet pedig 
tréfás, ha ma kitalálom, hogy „akkor mos-
tantól ez alapján élek”, holnap rácáfol.

– Megőrizte-e a családból hozott 

értékrendet, értékeket?

– Sok értéket kaptam a családomtól, néhá-
nyat megtartottam, néhánynak nem 
tulajdonítottam nagyobb jelentőséget. 
Vannak alapvető és időtlen értékek az 
életben és követendő példák, de a korok 
változnak, adaptálódnia kell mindenkinek 
ezekhez és saját értékrendet felállítani. Ma 

ahol elfér annyi tudomány és hír a zse-
bemben, amiről a nagyapám még csak 
nem is álmodott, nem élhetek teljesen az 
Ő értékrendje szerint.

 – Mik a további közeli és távolabbi tervei 

szakmailag és magánéletben?

 – Magánéleti terveimet nem szeretném 
nyilvánosságra hozni egyelőre. Szakmai 
szempontból szeretnék visszakerülni aktí-
van a gasztronómiába, nem csak a háttér 
munkát csinálni mint eddig. Sok elképze-
lésem van és nem csak egy adott témára, 
hagyom magam sodródni kicsit, meg-
látom mi lesz megvalósítható belőlük. 
Persze ez alatt sem tévesztem ezeket az 
elképzeléseket és terveket szem elől.

– Barátnője is szeret főzni?

– Az, hogy szeret szerintem kicsit túlzás, de 
legalább már mer főzni nekem. Sokáig 
akkora nyomás volt neki, hogy hozzáér-
tőnek főz, hogy nem is készített semmit. 
Mára ellesett egy-két praktikát tőlem is és 
a műsorból is, így magabiztosabban áll 
be a konyhába. 

– Milyen egy tökéletes napja?

– A tökéletes napomon elfoglalt vagyok. 
Szeretem, ha zajlik az élet. Nem munka-
mániás vagyok, lehet az elfoglaltság egy 

kirándulás, városnézés, sport, kimozdulás 
a barátokkal, egy jó hangulatú főzés, de 
kell, hogy történjen valami. Jó azt érezni, 
hogy megérdemlem a pihenést a nap 
végén.

 – Ki főz karácsonykor? Mi lesz a menü? 

Önnél van az ünnep vagy szülőknél? 

Odafigyel-e ilyenkor is az egészséges 

ételekre, vagy inkább a klasszikus 

ételek kerülnek az ünnepi asztalra?

– A menü klasszikusokból áll és persze 
kell valami hús és halmentes is legyen 
az asztalon, mivel csak mi eszünk húst a 
családban az öcsémmel. Munkamegosz-
tásban készítjük a menüt édesanyám-
mal. Ő készíti a salátákat és a zöldséges 
ételeket, én a halászlét és a főételt. Bár a 
menü klasszikus, hiszen halászléből, halas 
főételből áll, mellé pedig burgonyasalá-
tát eszünk, a levest nem a hagyományos 
módon szoktam készíteni és a második 
fogás rendszerint változik. Mikor milyen 
halat szeretnék készíteni vagy éppen 
milyen módon, volt már tengeri hal 
bisztró stílusban és egyszerű rántott har-
csa is.

- Szerk.-
Fotó: TV2

Hozzávalók:
Fasírthoz:
400g Puy lencse
3 gerezd fokhagyma
1 nagy fej hagyma
1 kaliforniai paprika
1 paradicsom
3 ek szójaszósz
50 g ek búzasikér
100 g csicseriborsóliszt
1 ek finom szemű zabpehely
1 dl fehérbor
ízlés szerint só, bors, 
babérlevél, fahéj

Gomba és tök ragu:
1 doboz (250g) Simeji gomba
1 db sütőtök
1 csokor petrezselyem 
ízlés szerint só, bors
1-2 ek frissen facsart narancslé

Sütőtökkrém:
A raguból maradt sütőtök

1 tk narancshéj
ízlés szerint őrölt koriandermag
ízlés szerint szerecsendió
kb. 1 dl szója
ízlés szerint tej, só

Fasírt:

1 A lencsét bő vízben 
megfőzzük a babérlevéllel 
és 2 gerezd fokhagymával. 
Leszűrjük és átmossuk.

2 A hagymát, 1 fokhagymát, 
kaliforniai paprikát és 
paradicsomot felvágjuk. 
Összepirítjuk őket az alábbi 
sorrendben adagolva: 
hagyma, paprika, fokhagyma, 
paradicsom. Fehérborral 
és szójaszósszal felöntjük 
és visszaforraljuk. Hogyha 
már alig van rajta lé, 
botmixerrel aprítjuk.

3 Összekeverjük a sikért a 
csicseriborsóliszttel.

A zöldségmasszát és a 
lisztkeveréket és a zabot a 
lencséhez adjuk és elkeverjük. 
Sóval, borssal, fahéjjal 
ízlés szerint ízesítjük.

4 Olajozott formába tesszük és 
190 fokon kb. 35-40 p
alatt készre sütjük. 

Gomba és tök ragu:

1 A sütőtököt megpucoljuk, 
a felső részéből lapokat, a 
lapokból pedig 1–1,5 cm-es 
kockákat vágunk a raguhoz. 
A levágott nyesedéket 
őrizzük meg a krémhez.

2 A gombafejeket 
levágjuk a szárról.

3 Forró serpenyőben, 
kevés olajon a sütőtök 
kockákat megpirítjuk, 
majd a gombafejeket is 
hozzáadjuk. Kicsit hagyjuk 
roppanósra mindkettőt.

4 Sózzuk. Amikor majdnem 

készen van, egy kevés 
narancslevet (kb. 1-2 ek) 
facsarunk rá és megszórjuk 
vágott petrezselyemmel.

Sütőtökkrém:

1 A ragu vágásából megmaradt 
sütőtöknyesedéket tepsin 
szétterítve, 240 fokon 
megsütjük. Jó, ha kap 
színt, pörzsanyagot.

2 Szójatejjel és a fűszerekkel 
és egy kevés (kb. 
1 tk) narancshéjjal 
turmixgépben pürésítjük.

Bánszki Bence a 
Séfek séfe receptje

Lencsefasírt sütőtökkel és gom bával
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SIKER A HIVATÁSBAN

A Pozsonyi úton szabad szemmel jól látható gasztroforradalomra 
ma úgy tekintünk, mint az utóbbi pár év elkerülhetetlen és szélse-
bes fejlődése, de ez korántsem fedi a valóságot. Dr. Keleti Györgyné 
Marika már a ‘90-es évek elején meghódította a környéket. Családi 
vállalkozásként természetgyógyászattal, egészséges és reformélel-
miszerekkel, süteményekkel foglalkozott, a csapatában már akkor 
is kreatív cukrászok és szakácsok sorakoztak. Nyitott és tájékozott 
gondolkodás, hihetetlen életkedv és fantasztikus humor jellemzi, na 
meg az egészséges életmódba vetett töretlen hit!

6,5 éve teljesen megújította a vállalkozását és vendégei nagy 
örömére létrehozta az Édesmindegy desszertbárt. Az újlipótvárosi 
sütemény kultúrának új szintje jött létre. A tányérdesszertek kor-
szaka megkezdődött! Az édes-élvezeteket és sós-különlegessége-
ket egyaránt kínáló desszertbár azóta is töretlen sikert arat. Nem 
csoda, hiszen a kezdetek óta maximálisan odafigyelnek a minőségre 
úgy az alapanyagok mint az ízélmények terén. A portugál csempék 
és a burjánzó zöld növények karaktere csodás összhangban van a 
Desszertbár kínálatával. A folyamatosan megújuló étlapon szereplő 
választékunk frissen, helyben készül, akár egy elnyújtott vasárnapi 
reggeli, egy könnyű ebéd, vagy egy délutáni desszert kerül az asz-
talra. Az élményt a kiváló minőségű kávék, házi limonádék, borok és 
koktélok emelik kulináris élvezetté és teremtik meg az Édesmindegy 
Desszertbárnak a „visszajáró vendég” fogalmát.

Ezer meg ezer kérdésünk volt, hogy megtudjuk mi az Édesmind-
egy életérzés titka…

 – Hogyan sikerült ennyi éven át töretlenül megújulni?

 – Figyelni kell a környezetet, az emberek rezgéseit és a reakciókat. 
Folyamatosan gondoskodni kell a vendégekről, hogy színben, 
formában és ízvilágban is harmóniát tapasztaljanak, hogy otthon 
érezzék magukat amikor belépnek az ajtón. Egy példát említve, 
mi minden évben kétszer teljesen átalakítjuk a kínálatunkat – ezt 
nagyon fontosnak tartjuk.

 – Kit tekinthetünk az Édesmindegy célközönségének?

 – Szerencsések vagyunk, hiszen büszkén mondhatom, hogy évek 
óta állandó vendégkörünk van. A környéken sok kedves ismerős 
arc megfordul nap mint nap. (Marika elmosolyodik.) Szokták mon-
dani, hogy olyanok vagyunk, mint egy kis falu Budapest közepén. 

De nagyon örülünk, hogy a törzsvendégeink mellett a Buda-
pestre látogató turisták is szép számmal betérnek hozzánk.

 – Ebédidőben már egy könnyű, finom friss egytálétel is várja a betérőket?

 – Ahogy korábban említettem oda kell figyelni az igényekre és 
kívánságokra. Mi megpróbálunk egy egész napon át minden 
időszakban szerethető és kedves hely lenni a vendégeinknek, így 
minden héten készülünk Napi Édesmindegy Menüvel. A klasszi-
kus “leves és második” koncepciót, mi egy kicsit megváltoztattuk. 
Nálunk a Menü valóban egytálételekről szól, de utána minden 
alkalommal egy desszertkülönlegesség várja az ebédelőket. Nagy 
sikernek örvend a kombináció.

 – Mennyire járnak utána a nemzetközi trendeknek?

 – Ha prémium minőségű desszertkollekciót szeretnénk min-
den étlapváltás alkalmával, akkor a nemzetközi trendek nyo-
mon követése elengedhetetlen. 

FOLYAMATOS MEGÚJULÁS,
KIVÁLÓ MINŐSÉG ÉS CSAPATMUNKA
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DR. KELETI GYÖRGYNÉ MARIKA
 Többek között a portugál, a 
francia, az angol és az olasz 
különlegességeket figyeljük és 
megpróbáljuk elérhetővé tenni 
a hazai közönség számára. Téli 
időszakban például nagyon nép-
szerű egy osztrák édes főétel a 
Germknödel (Gőzgombóc) ez 
egy szilvalekvárral töltött gom-
bóc, amelyet vanília öntettel és 
cukrozott mákkal szolgálunk fel. 
(Marika felnevet) A vendégeink 
szabályosan számon kérik a csa-
patunkon a gőzgombóc-szezon 
pontos kezdetét minden évben. 
Ez nagyon jó érzés és hatalmas elismerés! Mindemellett egy som-
melier és egy barista is a segítségünkre van, hogy italok terén is a 
megfelelő kvalitást képviseljük.

– Mire a legbüszkébb?

– Ez egy nagyon könnyű kérdés, köszönöm! Természetes az Édes-
mindegy teljes csapatára. Összetartó, szorgalmas, fiatal és kreatív 
munkatársakkal dolgozhatok minden nap. Nagy öröm, hogy egy 
emberként mindannyian a vendégeink elégedettségéért dolgo-
zunk. Egyszerűen imádom, rájuk vagyok a legbüszkébb!

– Mekkora a csapat?

– Összesen kilencen vagyunk. Úgy érzem nagyon ügyesen kiegé-
szítjük egymást, úgy szakmailag, mint emberileg. A legjobb, hogy 
mindenki pontosan tudja, hogy mi a teendője, véleményem sze-
rint ettől működik ennyire gördülékenyen és jókedvűen a munka.

 – Munkatársai elégedettségét - munkaidőn túl - 

kreatív közös programokkal színesíti…

 – Kreatív és fiatal csapatról van szó, így szerencsére a szabadidős 
együttlétre is rengeteg ötletet halmozunk fel közösen, nem kell 
egy személyben az összhangról gondoskodnom, valahogy ez 
mindig organikusan alakul nálunk. Egyszerűen szeretünk időt 
együtt tölteni.

 – Milyen az Édesmindegy Desszertbár hangulata, 

kiszolgálás és a csapatmunka?

 – A legjobb szó erre talán az „otthonos”. Egyedi atmoszférát pró-
bálunk teremteni. Az ajtón betérő vendég kedves üdvözlése, a 
kellemes zene, az évszakhoz és ünnepekhez megfelelő deko-
ráció, a játékok és az egyéb közösséget és kiegyensúlyozott 
hangulatot teremtő ötleteink ebben fontos szerepet játszanak. 
Azt gondolom, ez mind egyben a garancia egy tökéletes kuli-
náris élvezetre.

11378 Budapest 
Pozsonyi út 16.
06-30-502-9358
facebook.com/
edesmindegy

65 g vaj
170 g liszt
1 tojássárgája
90 g porcukor
30 g tej
csipet só
1 csomag vaníliás cukor
ízlés szerint fahéj és 
őrölt gyömbér

a mázhoz:
30 g tojásfehérje
170 g porcukor

1 A keksz hozzávalóit 
összegyúrjuk egy tálban, 
majd befóliázva fél-egy 
órát pihentetjük hűtőben. 

2 Ezután 2-3 mm vastagra 
nyújtjuk, tetszőleges 
formára vágjuk egy 
késsel vagy kiszúróval. 
Belenyomjuk óvatosan, de 
azért minél mélyebben 
a sütipecsétünket. 

3 180 fokon, kb. 12-15 
percig sütjük. 

4 Ha teljesen kihűlt elkészítjük 
hozzá a cukormázat. 

5 A tojásfehérjét a 
porcukorral kb. 20 percig 
kézi mixerrel keverjük. 

6 Tetszés szerint színezhetjük, 
kis celofán zsákokból 
mintázzuk a kekszet.

Sütipecsétes mázas keksz
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VASVÁRI VIVIEN
Bacon be teker t aszalt szilvás csir kemell

Hozzávalók:
50 dkg csirkemellfilé
ízlés szerint só
ízlés szerint bors
20 dkg aszalt szilva
20 dkg bacon
kevés olaj

1 A csirkemellet szeletekre 
vágjuk, kiklopfoljuk, 
megszórjuk sóval, borssal.

2 A kiterített szeletekre halmozzuk 
az aszalt szilvát, majd jó szorosan 
feltekerjük. A szilvával töltött 
filéket beborítjuk baconnel.

3 Egy serpenyőbe olajat hevítünk, 
belehelyezzük a csirkemelleket, 
20 percen át 200 fokos sütőben 
fólia alatt sütjük, majd fólia 
nélkül készre pirítjuk. Fotó: Vojcehovszij Richárd
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SZENTPÉTERI CSILLA

Lazas sütése:

1 Én filézett lazacot szoktam venni, 
ez a hal alsó fele. Két nagyobb lazac 
alsó felét veszem hármunknak.

2 Besózom, fokhagymával megkenegetem, 
s picit belocsolom citrommal. Szeretem 
a halfűszereket, ha azt használom, 
akkor kevesebbet sózom! 

3 Kevés olajat teszek egy serpenyőbe, 
közepes lángon a halat a bőrös 
oldalával lefelé sütöm 4-5 percig. 

4 Amikor már kezd fehéredni az alsó 
fele, még hagyom egy picit, aztán 
megfordítom és további 3-4 percig 
sütöm, amíg szép piros nem lesz. Én 
szeretem, ha nem túl rózsaszín a közepe. 

5 Kevés citrommal, sóval, borssal tálalom.

Gnocchi-burgonygombóc:
1 kg burgonya (lisztesre fövő)
20 dkg gluténmentes liszt
só ízlés szerint
2 db közepes tojás sárgája

 bazsalikomlevél vagy 
petrezselyem a díszítéshez
 frissen reszelt kemény sajt a tálalásnál

Sajtszósz:
 30 dkg zsíros sajt

3-4 dl tejszín (én magas 
zsírtaltalmút használok)
só ízlés szerint
bors ízlés szerint

1 A burgonyát puhára főzzük, leszűrjük. 
Meghámozzuk, áttörjük krumplinyomón, 
enyhén lisztezett felületen elhelyezzük. 

2 Rászitáljuk a lisztet (én gluténmenteset), 
a közepébe beleütjük a tojások 
sárgáját, hozzáadunk ízlés szerint 
sót, és lágy tésztává gyúrjuk.

3 Vékony nudlikat sodrunk, majd 
kis darabokra vágjuk. Nagy fazék 
forró vízbe dobjuk, és amikor 
felúsznak a felszínre, szűrőkanállal 
kiemeljük és melegen tartjuk.

4 Közben a sajtot durvára reszeljük, 
tejszínbe szórjuk. Sózzuk, borsozzuk, 
majd addig főzzük, amíg a sajt teljesen 
elolvad. Végül a gnocchit beleforgatjuk a 
sajtszószba. Díszíteni lehet bazsalikommal, 
petrezselyemmel, paradicsommal, stb.

Roston  lazac sajtmártásos gnocchival

Szentpéteri Csilla nem csak kivételes képességű zongoraművész, 
de kreatív szellemű zeneszerző, alkotó is, aki egyformán otthono-
san mozog a régi korok zenéjében és a modern hangstúdiók vilá-
gában. Az ezredforduló táján létrehozta egyedi Zongorabolygóját, 
ahol temperamentumos, mediterrán életörömmel teli zenéjével, 
elsőrangú zenésztársaival és fergeteges színpadi jelenlétével felejt-

hetetlen élménykoncerteket hagy maga után itthon és külföldön 
egyaránt. Saját szerzeményeiben és átdolgozásaiban a klasszikusok 
eleganciája találkozik a latin zenék vérpezsdítő ritmusával, a blues 
nosztalgiájával, a jazz játékosságával, szabadságával, a rock ele-
mentáris erejével és a filmzenék monumentalitásával. Koncertjein a 
zenén túl lenyűgöző látványvilág fogadja közönségét, ez a komplex 
audió-vizuális atmoszféra tökéletes kikapcsolódást, maga színvo-
nalú szórakozást nyújt minden korosztálynak!

– „Szeretem a magyaros ízeket, s miután makói vér folyik az ereim-
ben, az alföldies ízeket tanultam meg először. Aztán a koncert körutak 
során számtalan külföldi országban megismerkedtem más gasztronó-
miai élményekkel is. Miután Rómában éltem egy évig, s Olaszország fan 
vagyok, így mondhatni, hogy teljesen elsajátítottam annak a konyhá-
nak a fortélyait is. Abszolút mediterrán érzelmű vagyok, a zenéimben 
is leginkább a temperamentum vezérel, így nem véletlen, hogy ezt a 
receptet ajánlom az Ünnepekre. Kint hideg van, így ezekkel az ízekkel 
kicsit felidézem a nyarat, a tengert, az olasz feelinget. A lazac a kedvenc 
halam, gnocchival tálalták elém először Rómában, így szinte minden 
karácsonykor ez is a menü része. A kereszténységben a hal a második 
legfontosabb szimbólum, s a hagyományőrzés terén is kulcsszerepe van. 
Így a minimum 36 gombóc töltött káposzta mellé felkerül nálunk is az 
ünnepi asztalra.” –meséli Csilla.

Szentpéteri Csilla & Band koncertje december 29-én lesz a BKK-
ban vendég Gájer Bálint.
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Ton halsaláta, mint Főétel
CSONGRÁDI KATA 

A sütés-főzés nem erős oldalam, de mivel az 
egészséges ételek híve vagyok, ennek az egyszerű 
ételnek elkészítését – amit szeretettel megosztok 
Önökkel - nem volt boszorkányság megtanulni.

Hozzávalók:
1 zacskó jégsaláta
1 ½ db kis kígyóuborka
2 db paradicsom
200 g tonhalkonzerv (natúr lébe)
1 db hegyes-erős paprika
1 db kaliforniai paprika
1 db póréhagyma
10 db olajbogyó (zöld)

Szósz hozzávalói:
1 db paradicsom
½ db kígyóuborka
majonéz
mustár
 fekete bors őrölt
só
(esetleg 1 db fokhagyma gerezd)

1 A hozzávaló zöldségeket megmossuk, majd 
közepes darabokra földaraboljuk. Én ilyenkor 
a speciális hét ízű sómmal megszoktam sózni, 
de persze mindenki olyan sót használ hozzá, 
amilyent szeret. Ebben a sózott állapotban 
állni hagyjuk a zöldségeket, kb. 1 órát.

2 Ezalatt, elkészítjük a szószt. A megmosott 
paradicsomot, kígyóuborkát nagyon apróra 
feldaraboljuk, megsózzuk, megborsozzuk, 
majd szájíz szerint hozzáadunk 3 evőkanál 
majonézt, 1 ½ evőkanál mustárt és az egészet 
botturmixszal addig törjük-keverjük, míg 
sima nem lesz. Ekkor betesszük a sütőbe 
250 oC-on 3 percre, hogy sűrűbb legyen.

3 Az 1 óra leteltével a zöldségek alól a ½ 
mennyiségű sóslét leöntjük, (vigyázat ne az 
egészet) s hozzá keverjük az olajbogyókat, majd 
a lecsurgatott tonhalat. Az egészet alaposan 
összedolgozzuk, mert nem csak a tésztáknál, a 
salátáknál is nagyon fontos a jó összekeverés.

4 Amikor ezzel megvagyunk, ráöntjük 
az addigra már kihűlt szószt, még 
egyszer összekeverjük, és tálaljuk. 

Csodálatosan friss, életerőt aktiváló jó étvágyat 
kívánok hozzá! 
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Kacsamell bőrén sütve, sufnudli, kar damom os szilva
FODOR ZSÓKA AJÁNLÁSÁVAL

Hozzávalók:
Kacsamell:
2 db hízott kacsamell
2 szál rozmaring
3 dkg vaj

Sufnudli:
25 dkg sárga burgonya
12 dkg liszt
1 egész tojás
só

Kardamomos meggy:
40 dkg magozott meggy 
4dl meggylé
5 db kardamom
3 db csillagánizs
5 db szegfűszeg
1 db lime

Kacsamell:

1 A kacsamell bőrét 
beirdaljuk, sózzuk. 

2 Bőrös oldalán kezdjük sütni, majd 
átfordítjuk, rozmaringot és vajat 
teszünk mellé, majd 160 fokos 
sütőbe tesszük 10 percig. Sütés 
után 10 percig pihentetjük.

Sufnudli:

1 A főtt sárga burgonyát 
áttörjük, adunk hozzá  lisztet 
és 1 egész tojást, sót.

2 A hozzávalókat összedolgozzuk, 
formázzuk, majd sós forrásban 
lévő vízben főzzük és végül 
forró serpenyőben pirítjuk.

Kardamomos meggy:

1 Redukciót készítünk meggylé, 
kardamom, szegfűszeg és 
csillagánizsból, amit összefőzünk a 
magozott meggyel majd pürésíjük, 
ízesítjük mézzel és lime levével.

2 A Bestillo cseresznyepálinkáját 
ajánljuk mellé.

Forrás: Just Creative

ünnepi
receptek

2019
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LARION ZOÉ

KÖBÖL ANITA

Larion Zoé, plasztikai szak-
tanácsadóként és a NŐképző 
Konferencia-sorozat tulajdo-
nosaként különösen fontos-
nak tartja, hogy vigyázzon 
alakjára és egészségesen 
étkezzen. Mivel az ünnepek 
alatt könnyebben felszalad-
nak a kilók, ezért szénhidrát-
csökkentett alapanyagokból 
süti a finomságokat, mint 
például a pisztáciás profite-
rolt.

Hozzávalók:
Forrázott tészta:
125 g étolaj
125 ml víz
125 g Dia-Wellness lisztkeverék

4 db tojás
1 csipet só
1 csipet 1:1-es 
cukorhelyettesítő

1 Az étolajat és a vizet addig 
forrósítjuk, míg az olaj pattogni 
nem kezd. Hozzá-
keverjük a Dia-wellness 
lisztkeveréket és addig 
dinszteljük, míg el nem válik 
az edény falától. Egyenként 
hozzáadjuk a tojást. 
Nyomózsákba töltjük és 
sütőpapíros lemezen 180 °C-on 
15-20 perc alatt készre sütjük. 

Pisztáciás krém:
300 ml tejszín

200 ml víz
200g Dia-Wellness natúr 
tortakrém expressz
100 g pisztáciakrém 100%-os

1 Az összetevőket habbá verjük 
és a kihűlt tészták közepébe 
töltjük.

Öntet:
350 ml víz
70 g Dia-Wellness kollagénes 
csokoládéöntet-alap

1 Az összetevőket 
csomómentesre keverjük 
és tálaláskor a töltött 
profiterolgolyókra öntjük.

Köböl Anita számára az egészséges 
életmód mindig kiemelten fontos volt, 
ezért a mozgásra éppúgy odafigyel, 
mint az étkezésre. Az ünnepek alatt 
sem esik túlzásokba, alaposan megválo-
gatja, hogy mi és mennyi kerül a tányér-
jára. Főként akkor, ha ő maga készíti.

Hozzávalók:
Tészta
220 g BL 55 liszt
175 g Dia-Wellness bejgli tésztamix
6 g élesztő
150 g margarin
0,8 dl víz

1 Az összetevőket egybe mérjük, 
és simára dagasztjuk. 15 egyenlő 
részre osztjuk (15x42g)

2 A tésztákat egyenként gömbölyítjük, 
és ovális formára nyújtjuk.

Töltelék:
 Diós töltelék 15 db kiflihez
 500 g gluténmentes szénhidrát 

csökkentett diótöltelék-alap
100 ml víz

Mákos töltelék 15 db kiflihez
500 g gluténmentes szénhidrát 
csökkentett máktöltelék-alap
100 ml víz

3 A tölteléket a vízzel simára keverjük. 15 
részre osztjuk (15x40g) és szivaralakot 
formázunk belőle, ami kisebb, mint 
a tésztából nyújtott oválok.

4 A tészták közepére helyezzük a 
tölteléket, feltekerjük, meghengergetjük 
úgy, hogy a tészta mindenhol 
összetapadjon és lezárja a tölteléket. 

5 Patkó alakúra hajtjuk őket és sütőlemezre 

tesszük. Tojássárgájával lekenjük és 
meleg helyen megvárjuk míg rá szárad. 

6 Ha már nem ragad a felület, lekenjük 
tojásfehérjével és ezt hideg helyen 
szárítjuk rá. Ettől lesz szép márványos. 
Sütés előtt hústűvel vagy villával 
átszúrjuk. 180 °C-os előmelegített 
sütőben 10-15 perc alatt készre sütjük.

Dia-Wellness pisztáciás profiter ol 

Dia-Wellness pozson yi kifli (kb. 15 db)
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CZANIK BALÁZS

Hozzávalók: 
50 dkg vörös lencse
2 db kápia paprika
2 db paradicsom
1 fej hagyma
2 gerezd fokhagyma
1 üveg All in natúr élőflórás kókusztej – „ natúr joghurt“
7-8 dl zöldségalaplé
½ db citromnád
1 csipet római kömény
gyömbér
só
bors
friss koriander

1  A kockázott hagymát, zúzott fokhagymát, reszelt gyömbért, 
szeletelt citromnádat, olívaolajon megpirítjuk. Hozzáadjuk 
a fűszereket és a kockákra vágott kápia paprikát, majd a 
feladarabolt paradicsomot, végül a lencsét és az alaplevet. 

2 Miután felforrt, levesszük a lángot, és 20 perc alatt 
készre főzzük. Kiszedjük a babérlevelet, a megfőzött 
zöldségeket az alaplével összeturmixoljuk és hozzákeverjük 
a „joghurt“ ¾-ed részét. Darabokra vágott korianderrel 
tálaljuk, és rácsorgatott „joghurttal“ díszítjük.

Hozzávalók (2 darabhoz):
Nyers torta tésztához:
125 g kesudió vagy dió vagy mandula
50 g méz vagy datolya vagy Fig m-Sweet
25 g holland vagy bio nyers kakaópor
1 csipet Himalája só

Krémhez:
1 üveg All in Black Chocot
néhány szem málna vagy áfonya a díszítéshez

1 Aprítógépben összedolgozzuk a tészta hozzávalóit, 
és kis tortaformába belenyomkodjuk a tésztát.

2 Hogy megdermedjen a tortácskánk, a hűtőbe tesszük 1-2 órára. 

3 Az All in Black Chocot kivesszük a hűtőből, hagyjuk, 
hogy felmelegedjen és folyékonyabb legyen, így 
felkeverjük. A tortaformákba beleöntjük a krémet, 
és friss málnával, vagy áfonyával díszítjük.

Tipp: a csokoládékrémet vízfürdő felett is felengedhetjük.

Joghur tos vörös lencse leves Sütés nélküli csokol ádé tor tácska

ünnepi
receptek

2019

All in – Ízletes paleo és vegán finomságok.
Lépj be a mindenmentes ételköltemények ínycsiklandó világába!
Czanik Balázs fitness edző, a Capoeira aerobik megalkotója életében 

a legfontosabb szerepet a mozgás tölti be, emellett pontosan tudja, 
hogy az egészséges életmódhoz ugyanúgy hozzátartozik a kiegyen-
súlyozott táplálkozás is.  Ezúttal Kiss Enikővel, az All in - natural food 
alapítójával mindenmentes étkeket alkottak. Mindenmenteseket, 
vagyis olyanokat, melyekben minden jó megtalálható, és fogyasz-

tásuk során nem kell az allergiától, egyéb 
egészségügyi problémáktól tartani. Az All 
in - natural food azzal a céllal született, hogy 
bebizonyítsa: az egészséges is lehet finom. Az All 
in – Ízletes paleo és vegán finomságok című könyv hatalmas segítséget 
nyújt az ételallergiások és a tudatosan táplálkozók számára. Bátran 
elkészíthetik otthonukban a legfinomabb fogásokat úgy, hogy nem 
kell választaniuk: egészséges vagy finom legyen. 
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Hozzávalók:
 2 szelet lazac

1 csomag zöld spárga 
2 db sárgarépa
2 evőkanál olívaolaj
1 üveg natúr All in élőflórás kókusztej – „natúr joghurt“
1 maroknyi csíra – ízlés szerint

1 A lazacot sütés előtt 20 perccel vegyük ki a hűtőből. 
Közepes hőmérsékleten forrósítsunk fel egy serpenyőt. 
Ha felforrósodott öntsük bele az olívaolajat.

2  Miután az olívaolaj is felforrósodott,  ½ - ½ percet süssük a 
halat mind a két oldalán, utána pedig tegyük 180 °C-os sütőbe 
4-5 percre. A sárgarépát kevés vízben főzzük meg (kb. 10 
perc), de ne legyen túlfőzve, hogy ropogós maradjon.

3 Miután a répát kivettük, a spárgát tegyük a vízbe, és főzzük 2-3 percig. 
Ha megfőtt, a spárgát grillen süssük 1-2 percig. A metélőhagymát 
kis darabokra vágjuk, a „joghurtot“ kanállal átkeverjük.

4 Tálalás: Egy tányér aljába öntjük a „joghurtot“, rászórjuk a 
metélőhagyma darabokat, ráhelyezzük a félbevágott sárgarépát, 
és keresztbe ráhelyezzük a spárgákat. Erre pedig a lazacot, 
bőrével felfelé. Citromkarikákkal és csírákkal díszítjük.

Hozzávalók:
(12 cm átmérőjű csatos tortaformához, 

vagy 24 cm átmérőjű piteformához):

tésztához: 
200 g mandulaliszt
1 csipet Himalája só
50 g Fig m-Sweet
50 g olvasztott kókuszolaj

krémhez:
1 üveg  All in natúr sajtkultúrával 
érlelt kókusztej – „sajtkrém“
1 üveg All in natúr élőflórás 
kókusztej – „natúr joghurt“
1 dl Aroy-D kókuszkrém
1 citrom leve és héja
20 g Fig m-Sweet
1 doboz áfonya

1 Az áfonyát az édesítővel alacsony tűzön 
szétfőzzük, késhegynyi kardamommal 
leturmixoljuk, majd leszűrjük és 
hozzákeverjük a maradék egész 
áfonyákat. A tésztához összekeverjük 
a hozzávalókat, és egy 12 cm-es 
tapadásmentes kapcsos tortaformába 

vagy a 24 cm-es piteformába egyenletesen 
belenyomkodjuk (a tortaformában 
magasabb, a piteformában laposabb lesz 
a citromos pite). 180 °C-os sütőben kb. 
8-10percig sütjük, amíg szép barna lesz. 
Miután kivettük a sütőből, hagyjuk kihűlni.

2 A krémhez a tejszínen kívül az összes 
hozzávalót összekeverjük egy kézi 
habverővel. A tejszínt minimum egy 
éjszakára hűtőbe tesszük. Másnap felrázás 
nélkül felnyitjuk, a vizet leöntjük róla. 
2-3 nagy kanál krémet kézi habverővel 
kicsit fellazítunk, a krémhez keverjük, 
amit végül a tortaformába öntünk.

3 Egy szép tányéron tálaljuk, és kanál 
segítségével az áfonyaszószból csugatunk 
egy keretet, amire az egész szemű 
málnából teszünk pár darabot. A tortácska 
tetejére díszítésnek reszelt citromhéjat, 
málnát, mentalevelet szórunk.

4 Tipp: 24 cm átmérőjű piteformában is 
készítheted. Az áfonyaöntetet pedig 
tálalásnál a szeletek mellé tálaljuk.

Lazac spárgaágyon 

Citr om os pite áfon yával

ünnepi
receptek

2019
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VÁNCSA ISTVÁN

Hozzávalók:
3 db tojás, 
20 dk liszt, 
csipetnyi só,
1/4 liter meleg tej, 
1 ek sötét rum, 
2 db édes körte, 
4 dkg vaj, porcukor

Egyszerű, de finom desszert, 
csak jól kell csinálni. Minden-
képp fémedényben süljön, mert 
az gyorsan felmelegszik és így a 
tészta lendületes növekedésnek 
indul ahelyett, hogy depresszió-
san magába zuhanna. A massza 
az edény magasságának csak a 
kétharmadáig érjen, egyébként 
ugyanis túlnő rajta, és akkor 

csúnyán fog festeni. Melegen 
fogyasztandó, az elkészülte 
utáni tíz percen belül, utána 
összeesik. Tálaláskor bőkezűen 
meg szokták szórni porcukorral.

1 Verjük fel a tojásokat két-három 
órával a tálalás előtt, keverjük 
bele az átszitált lisztet és a sót. 

2 Adjunk hozzá két evőkanál 
vajat, keverjük simára, majd 
fokozatosan adagoljuk hozzá 
a többi tejet és a rumot.

3  Finom szűrőn szűrjük át és 
hagyjuk állni. Fogyasztás 
előtt egy órával a sütőt 
kétszázharminc fokra 
(légkeverésesnél kétszáztíz) 
melegítsük elő. 

4 A körtéket hámozzuk, magozzuk 
ki, szeleteljük fel. A vaj felével 
kenjünk ki alaposan egy húsz-
huszonhárom centis tortakarikát, 
öntsük bele a masszát, csinosan 
rakjuk rá a körteszeleteket, 

szórjuk rá a vaj apró darabokra 
vágott másik felét. 

5 Tegyük a sütőbe, tizenöt perc 
elteltével a hőmérsékletet 
vegyük vissza kétszáz 
fokig. További körülbelül 

fél óra alatt 
elkészül, vagyis 
szépen felnő 
és aranybarna 
színeket ölt.

(Váncsa István 
Lakoma.  A fran-
cia konyha legfi-
nomabb ételeiből 
címmel most 
megjelent sza-
kácskönyvéből)

Corr  èze-i körtetor ta
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– Mi a legkedvesebb gyerekkori emléke? 

Milyen értékrendet hozott a szülői házból?- 

– A családban az összetartozás, összetartás, 
egymás segítése jellemző volt. Gyerekko-
romban nagy névnapozások, születésna-
pozások voltak, ott összegyűlt a rokonság 
apraja-nagyja. De nemcsak a fehér asztal 
mellett, hanem nagyobb házkörüli vagy 
mezőgazdasági munkákban is segítették 
egymást a felnőttek, mi pedig jót játszot-
tunk addig az unokatestvérekkel, mikor 
nagyobbak voltunk, mi is részt vettünk a 
feladatok elvégzésében. 
Sokszor eszembe jutnak a finom ételek, 

amiket gyerekkoromban ettem. Az ízük, az 
illatuk emlékezetes maradt. Előfordul, hogy 
kimondottan a régi ízeket próbálom ideva-
rázsolni a mába, és örülök, ha sikerül, mégha 
nem is ugyanolyan, de azt az érzést kelti. 
Például a friss sajtos pogácsa illata a mamá-
nál, örök emlék marad. Mivel gluténérzé-
keny vagyok, nem fogyaszthatom az eredeti 
recept szerint, de törekszem rá, hogy minél 
inkább hasonlítson, meglegyen az élmény. 
Egyik idős rokonunkat, Mariska nénit sze-
rintem sosem láttam szilvalekvárt főzni, de 
mostanában, amikor szilvalekvárt főzök, 
ugyanazt az illatot érzem, mint ami nála 
volt. Egy-egy ilyen illat és íz emlék megje-
lenésekor mindig megemlékezem azokról a 
rokonokról, akikhez kötődik.
– Ki volt Önre nagy hatással?

– Gyerekkoromban a családtagok, néhány 
kiváló tanárom, később pedig az a sok-sok 
ember, akikkel munkám során találkoz-
tam. A külföldi utak, nemzetközi projektek 
is értékes tapasztalatokat hoztak. Sokféle 
nézőpontot ismertem meg, ezek széle-
sítették látókörömet és gondolkodás-
módomat. Ha megkérdezik, hogy miért 
működöm így, van, hogy azt válaszolom, 
geográfus vagyok. Azt tanultam az egye-
temen, hogy egészben, minden oldalról 
vizsgáljuk meg a dolgokat és úgy ter-
vezzünk fejlesztéseket. Ehhez jött aztán 
a sok érdekes, kreatív munka és a sokféle 
ember, akikkel találkoztam.

– Honnan jött a sütés szeretete?

– Nagymamáim, anyukám, keresztanyám, 
nagynénéim is minden héten sütöttek. 
Süteményes családban nőttem fel, nálunk 
mindig volt sütemény, és mindenki sze-

rette, fogyasztotta. Egyik nagymamám 
volt, hogy éjjel készítette a krémes süte-
ményeket, akkor jutott rá ideje. Ezt a 
szokást én viszem tovább. Éjjeli bagoly 
vagyok egyébként is, és szeretek az este 
csendjében alkotni, amikor senki sem 
zavar, nem csörög a telefon sem. Mamá-
nál mindig volt sütemény, el is mondta, 
hogy neki mindig kell, hogy elő tudjon 
venni egy kis sütit. Többnyire pogácsát és 
kelt kalácsokat sütött, de a linzertészta is 
sorra került almával vagy dióval, ünnep-
napokon a mézes krémes. Ötödikes 
koromban kezdtem sütni. Először azokat, 
amiket mások nem sütöttek a családban, 
aztán családi receptekkel bővült a reper-

toárom. 9 éve derült ki, hogy a gluténnal 
és a laktózzal nem kölcsönös a szerete-
tünk, így étrendet kellett váltanom. Ekkor 
új korszak indult a konyhában. Új alap-
anyagok, kihívások, kísérletezés követke-
zett. A kezdeti nehézségek után rájöttem, 
hogy az összeomlott búzalisztes világom 
helyett egy sokkal színesebb világ nyílt 
ki. Az ételek egyre jobbak lettek, és nem-
csak ízre, hanem beltartalmi értékben is. 
Nemcsak a glutént, laktózt, fehér cukrot 
vontam ki, hanem igyekszem minél érté-
kesebb tápanyagokat beletenni akár a 
süteményekbe is. Tudatosabb vásárló és 
fogyasztó, valamint receptfejlesztő let-
tem.

PUSKÁS HAJNALKA

A Magyarország Cukormentes Tortája háziversenyt rendezte 
a Zsolnay Kávéházban az Egy Csepp Figyelem Alapítvány. 
A zsűri 10 döntős tortát kóstolt, melyek közül a kecskeméti 

Puskás Hajnalka alkotása, az Almás diós torta győzött.
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 – Mit jelent Önnek a teljes kikapcsolódás?

 – A konyhában alkotni, recepteket fejleszteni a 
másik pedig a kirándulás. Az Alpokban 2000 
méter felett túrázni, vagy 3000 m fölött sétál-
gatni. A táj szépsége, a levegő tisztasága és a 
nagy magasságkülönbség teljesen kitisztítja 
az elmét, felfrissíti a testet. Mindig megállapí-
tom, hogy jövőre is mennem kell a hegyekbe. 
Magasra fel. Mert magasan a legjobb. 

 – Család vagy karrier?

– Mindkettő fontos. A kettő egyensúlyának 
megteremtése jó kis kihívás nekem is. 13 éve 
kötetlen munkarendben dolgozom, így sza-
badabban tudom beosztani az időmet. Ha a 
családnak nagyobb szüksége van rám, akkor 
át tudom csoportosítani az időbeosztáso-
mat, a munkát. Munkahelyemen szakmai 
vezetője vagyok a Család és KarrierPONTok-
nak, magánszemélyeknek és munkáltatók-
nak is nyújtunk segítséget ahhoz, hogy össze 
tudják hangolni a munkát és a magánéletet, 
hogy a család és karrier között „és” legyen, ne 
„vagy”. 

– Mire a legbüszkébb?

– Büszke vagyok arra, hogy a kitűzött cél-
jaimat el tudtam érni. Sok munka van 

benne, de kitartással sikerült megva-
lósítani, amire vágytam. Arra is büszke 
vagyok, hogy több területre bedolgoz-
tam magamat, magabiztosan tudok 
tevékenykedni. Igaz, hogy sokat dolgo-
zom, de csak olyan munkát vállalok, ami 
a szívügyem, kapcsolódik ahhoz vala-
hogyan vagy legalább jól érzem benne 
magamat. Ezt fontosnak tartom, mert 
akkor tudok jól teljesíteni, ha olyan mun-
kát végzek, amiben örömömet lelem, 
ami feltölt. Büszke és hálás vagyok azért 
is, hogy láthatom a korábbi projektjeink 
kedvező hatását a jelenben. 

– Mik a további közeli és távolabbi 

tervei szakmailag?

– Jól végezni a munkámat. Azt vallom, 
hogy munkakörtől függetlenül az a 
lényeg, hogy az ember jól csinálja 
azt, amit csinál. A területfejlesztésben 
továbbra is azon szeretnék munkál-
kodni, hogy az adott térségben élő, 
dolgozó emberek, cégek összefogjanak, 
és összehangoltan fejlesszék lakókör-
nyezetüket, egyre élhetőbbé, komfor-
tosabbá téve azt. A cukrászkodás terén 

pedig keresem az utakat, hogyan lehet 
még egészségesebb süteményeket, 
tortákat készíteni, és tudásomat szíve-
sen megosztom másokkal is. Azt sze-
retném, hogy minél többen lássák meg 
az alternatívákat, amelyek közül maguk 
választhatnak. Felszabadító érzés, ha 
nem ragaszkodunk mereven a régi szo-
kásainkhoz. 

 – Mi az élet-filozófiája, mi az ars poetikája?

– Igyekszem mindent széleskörűen szem-
lélni, különböző nézőpontokat meg-
vizsgálni és mindenben megtalálni a 
pozitívumot.

– Ki főz karácsonykor? Mi lesz a menü? 

Odafigyel-e ilyenkor is az egészséges 

ételekre, vagy inkább a klasszikus 

ételek kerülnek az ünnepi asztalra?

– Anyukámmal megosztjuk a főzést. Ő 
készíti a halászlét és a töltött káposz-
tát, én pedig a harcsapaprikást túrós 
csuszával és a süteményeket. Minden 
glutén-, laktózmentesen és hozzáadott 
cukor nélkül készül. Odafigyelünk, hogy 
jó alapanyagokból készüljenek az ételek 
karácsonykor és máskor is. - Szerk.-

Hozzávalók
Tészta:
3 tojás (M méretű), 
70 g nyírfacukor (őrölve), 
30 g dió darálva, 
30 g zabpehelyliszt, 
1 g őrölt fahéj,
 1 g őrölt gyömbér, 
20 g szeletelt dió

Almazselé: 
500 g reszelt Gála alma, 
40 g Eritvia, 
2 g őrölt fahéj, 
35 g víz, 6 g zselatin

Mascarponés krém: 
250 g mascarpone, 
30 g Eritvia darálva, 
50 g víz, 1
0 g zselatin, 
250 g tejszínhab, 
kb. 1 g vaníliaőrlemény, 
1 g őrölt fahéj, 5-6 csepp 
bionarancsolaj

Díszítés: 
50 g cukormentes tejcsokoládé, 
12 g étolaj
16 db fél dió, 
15 g cukormentes tejcsokoládé

1 Egy db 22 cm átmérőjű 
piskótakarikát készítünk. Az 
egész tojásokat a porított 
nyírfacukorral felverjük, majd 
beleforgatjuk a darált diót, 
átszitált lisztet, és a fűszereket. 
20 g diót vékony szeletekre 
vágunk, és a tortakarikában, 
a sütőpapíron egyenletesen 
eloszlatjuk. Erre öntjük a 
masszát, majd kb. 15 percig
180 oC-on, tűpróbáig megsütjük, 
majd hagyjuk kihűlni. Ha kihűlt 
a tészta, akkor visszatesszük a 
kibélelt belsejű tortakarikába. 

2 A megtisztított, reszelt almát 
megdinszteljük az Eritviával, 
fahéjjal, majd botmixerrel 
átdolgozzuk. A zselatinoldatot 
belekeverve hűtjük ki, majd 

az almazselét a tésztán 
egyenletesen elsimítjuk. 
Hűtőben dermesztjük.

3 A mascarponét kihabosítjuk, 
porított Eritviával, vaníliával, 
fahéjjal és bionarancsolajjal 
ízesítjük, majd hozzá keverjük 
a zselatinoldatot. Végül 
beleforgatjuk a tejszínhabot 
és a meghűlt almára simítjuk, 
hűtőben dermesztjük. 

4 A felolvasztott, étolajjal hígított 
csokoládéval bevonjuk a 
torta tetejét, dermesztjük. 16 
db fél szem diót olvasztott 
csokoládéba mártunk félig, 
majd sütőpapíron dermesztjük, 
végül ezzel díszítjük a tortát, 
körben, hogy minden szeletre 
egy-egy szem dió jusson. 

Egy Csepp figyelem 
Puskás Hajnalka receptje

Almás diós tor ta (hozzáadott  cukor tól mentes)
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Az Óbudán található 36 
Bisztró országos tekintetben is 
új gasztronómiai szemléletet 
vezet be: Magyarország első 
antitápanyag mentes étterme-
ként bizonyítja, hogy a speciális 
igényű, vagy akár csupán egész-
séges étkezés nem jár lemondá-
sokkal, sőt, ínycsiklandó, gazdag 
ízeket tartogat. A 36 Bisztró a 
Best of Budapest magazin, a „a 
minőség mércéje” nyílt szava-
zásán 2018 Legjobb Egészséges 
Éttermeként végzett. 

A friss, innovatív szellemiség 
terjesztésében kulcsfontosságú 
partner az étterem számára a 
juice terápia hazai meghonosí-
tója, Mattheisen Mária, aki egy 
általa kidolgozott programmal, 
személyreszólóan összeállított 
hidraulikusan préselt juice-ok-
kal és egyszerű, természetes 
alapanyagokból készült ízle-
tes ételekből álló étrenddel 
segít ügyfeleinek a civilizációs 
betegségek ártalmainak csök-
kentése érdekében életmódjuk 
átalakításával egészségüket 
megőrizni, javítani, vagy hely-
reállítani.

Magyarországon először – Antitápanyag mentes étterem Óbuda 
központjában. Fenséges ízek, kompromisszumok nélküli örömök 
a 36 Bisztróban, Mattheisen Mária, juice terapeuta ajánlásával.

36 BISZTRÓ

4 g egész zöldbors
1 kg kacsamáj
0,5 kg kacsazsír
4 g kakukkfű
20 g só
1.5 kg édesburgonya

1 A megtisztított kacsamájat sózzuk, borsozzuk, majd felhevített 
kacsazsírban pirosra sütjük mindkét oldalát. Amikor a második oldala 
is megpirult, szeletelt fokhagymát, valamint kakukkfüvet adunk mellé 
és, ha szükséges, még 200 fokos sütőben 1-2 percig sütjük. 

Édesburgonya hasáb

1 Kókuszzsírt hevítünk, majd a feldarabolt édesburgonyát 
ropogósra sütjük, lecsöpögtetjük, enyhén sózzuk.

Roston  sült pecsenyekacsamáj édesbur gon ya hasábbal

MAGYARORSZÁG ELSŐ ANTITÁPANYAG MENTES ÉTTERME 
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Hozzávalók:
 200 g bacon
 1 kg kacsamell

200 g kacsamellbőr
8 g kakukkfű
300 g koktélparadicsom
400 g kápia paprika
1 dl olívaolaj
0.5 kg paradicsom
20 g petrezselyem
60 g só
400 g tv paprika
140 g vöröshagyma
100 g újhagyma

1 A megtisztított pecsenye 
kacsamellet 1 órán át 
pihentetjük 10 százalékos 
sóoldatban, majd 
kakukkfűvel és olívaolajjal 
bevákumozzuk, 55 percre 
betesszük az előmelegített 
sous vide fürdőbe.

Lecsóvariációk:

1 Vöröshagymából és tv, 
valamint kápia paprikából, fitt 
szalonnából és paradicsomból 
jóízű lecsót készítünk, 

amelyet leturmixolunk, így 
készül el a lecsópüré. 

2 Friss lecsóragut készítünk 
újhagymából, tv és kápia 
paprikából, fokhagymából és 

koktélparadicsomból, mindezt 
megszórjuk pirított baconnel.

3 A lesous vide-olt kacsamellet 
jeges vízben lesokkoljuk, 
majd frissen pirítva tálaljuk.

6 ml almaecet
1 g borskeverék
60 g fokhagyma
900 g vöröstonhal-filé
150 g saláta mix
1 dl olívaolaj
40g só
120 g vaj
300 g vargánya
300 g édeskömény

1 A tonhalsteaket sózzuk, borsozzuk, olívaolajon elősütjük, 
majd 200 fokos sütőben 3-5 perc alatt készre sütjük.

2 Az alaposan megtisztított vargányagombát 
sóval, borssal forró olívaolajon lepirítjuk.

Édeskömény saláta:

1 A vékonyan szeletelt édesköményt megsózzuk, kevés 
mézzel, valamint almaecettel ízesítjük, salátalevél 
mixből alapot készítünk, erre helyezzük a már beízesített 
édesköményünket, a pirított vargányát körészórjuk és 
a készre sütött tonhalat ráhelyezzük a tetejére.

Sou s vide Kacsamell lecsóvar iációkkal

Vöröston hal-steak, pir ított  var gánya, édeskömény salátán

ünnepi
receptek

2019
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LAKY ZSUZSI

Hozzávalók:
1 gerezd fokhagyma
2 fej vöröshagyma
5 cl olívaolaj
só
2 ek liszt
1 liter víz
1 dl fehérbor
1 mk bors
1 mk reszelt szerecsendió
ételízesítő
2 dl főzőtejszín
15 dkg reszelt sajt

1 A fokhagymát és a vöröshagymát felszeleteljük. Az olívaolajon 
kb. 10 perc alatt megdinszteljük, és enyhén megsózzuk. 
Rászórjuk a lisztet és megpirítjuk. Felöntjük a vízzel és a borral. 
Megborsozzuk, megszórjuk szerecsendióval és ételízesítővel. 

2 Mikor a hagyma teljesen megpuhult, hozzáadjuk a tejszínt, 
és összefőzzük. Tálaláskor reszelt sajtot szórunk a tetejére.

Francia hagymaleves

 – Mit jelent a családodnak a karácsony?

 – Az egyik kedvenc ünnepünk a karácsony, miden évben a szü-
leimnél ünnepel a családunk. Karácsonykor érzem magam a 
legharmonikusabban, hiszen mindenki ott van, aki számomra a 
legfontosabb, a szüleim, gyerekeim, férjem és az öcsém…

– Milyen hagyományaitok vannak?

– Közösen készülődünk, mindenkinek megvan a feladata.
– Miket hoztál otthonról?

– Legfőképpen azt gondolom, hogy értékeket!
– Mi az, ami mindig biztosan az asztalra kerül az ünnepekkor?

– Halászlé az nem maradhat el, rántott hal valamilyen salátával, és 
természetesen rengeteg féle sütemény.

– Mik a jövőbeli terveid?

– Rengeteg tervem van munka és a család terén is.
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KATUS ATTILA

Hozzávalók 2 személyre
 3-4 közepes fej cékla
 1 vastagabb répa
 1 vastagabb gyökérpetrezselyem
 2 db közepes méretű rózsa burgonya
 balzsamecet krém
 olaj
 só

1 Hámozzuk meg a zöldségeket és szeleteljük fel.

2 Sütőpapírozott tepsibe tegyünk egy szelet céklára, 
egy burgonyát, egy répát, majd gyökérpetrezselymet. 
Folytassuk a sorolást, amíg van zöldségünk.

3 Csepegtessünk rá olajat és sózzuk meg. 180 
°C-os sütőben süssük kb.10 percig.

4 Rendezzük el tányéron és vékonyan 
locsoljunk rá balzsamecet krémet.

Önmagában is kiváló egy tál étel, de köretként is tökéletes 
választás sütőben sült húsokhoz.

Céklasaláta



MÓRUCZ ISTVÁN
CSIPETNYI SZATMÁR EGY KOSÁRBAN...
PANYOLIUM MANUFAKTÚRA

Országunk keleti szegletében van egy 
különleges vidék, ahol nem csak ízletes éte-
leket kóstolhatunk, hanem ízesen beszélő 
igazi „vidékiekkel” is találkozhatunk. Az itt 
élő emberek messze híresek vendégszerete-
tükről. Sokan a fővárost is megjárva kerültek 
vissza szülőföldjükre, a gyökereik visszahúz-
ták őket. Itt még fellelhető a vidék bája, az 
értéket őrző és adó múlt. Az ünnep közeled-
tével a hovatartozás érzése sokszor felerősö-
dik bennünk, ezért is szeretnénk különleges 
finomságainkkal egy csipetnyi Szatmárt az 
asztalokra varázsolni. A Panyolium ízköny-
véből klasszikus recepteket kínálunk a múlt 
és a jelen találkozásával. A kiadvány annak 
a fiatal vállalkozónak a gyűjteménye, akit 
szintén haza hívott a szíve és egy kiváló csa-
ládi vállalkozást álmodott meg Panyolán. 
Mórucz István nemrégiben vette át Az év 
Széchenyi Vállalkozása 2019-es díjátadóján a 
Család Különdíját a Magyar Nemzeti Múze-
umban. A munkájáról, különleges prémium 
minőségű aszalványairól és arról beszél-
gettünk, hogy az ünnepekre milyen egyedi 
recepteket kínál a Sikeres Nők olvasóinak.
– Hogyan jött a feldolgozás ötlete? 

– A Panyolium 2012-ben született. Panyola 
adta az ötletet, illetve a nagyszülőktől 
örökölt gazdaság és a vidékünkön termő 
megannyi gyümölcs. Európa szívében, 
Magyarország észak-keleti sarkában van 
egy különleges térség, ahol három folyó 
ölelésében bőséges termést adnak az 
úgynevezett „ártéri dzsungelgyümölcsö-
sök.” Az itt termő, utánozhatatlan zamatú 
„nemtudom” szilva, a kissé savanykás 
cigánymeggy, a világszerte ismert vil-
moskörte biztosítja termékeink jellegze-
tes karakterét. Őshonos itt a különleges 
milotai dió, amely számos termékünkben 
felbukkan. Manufaktúránk a saját termő-
földünkön termett gyümölcsöket dol-
gozza fel. A termesztéstől az aszaláson, 
főzésen és feldolgozáson át a csomago-
lásig minden folyamat a Panyolium kezei 
között zajlik.

– Mi a célja a manufaktúrának? 

– A Panyolium olyan ízvilágot szeretne 
nyújtani az ínyencségekre fogékony 

vásárlóknak, amivel korábban még nem 
találkoztak. Kizárólag kiváló, helyben 
termelt gyümölcsökből készítünk aszal-
ványokat, lekvárokat és egyéb finomsá-
gokat. Friss alapanyagokból, kézműves 
jelleggel dolgozunk. Minden egyes ter-
mékünk természetes hozzávalókban, 
rostokban és antioxidánsokban gazdag, 
ugyanakkor kalóriaszegény. 

– Miért különlegesek a Panyolium termékei? 

– A gyümölcs gondos átválogatását köve-
tően magozva, szeletelve, egészben, 
mandulával vagy dióval töltve kerül be 
az aszalóba. A fával fűtött, ősi hagyomány 
szerint felépített berendezésben készül-
nek finomságaink. Az aszaló fűzfaágain 
csorgó édes gyümölcsnedv és a nyártól 
késő őszig termő gyümölcsök fűszere 
minden egyes szem aszalvány ízében 
felfedezhető. Végül egyedi csomago-
lásba, különleges tasakokba kerülnek.
A termékek nem tartalmaznak hozzá-
adott aromát, cukrot, színezőanyagot, tar-
tósítószert, minden „eredeti” bennük. 

– Milyen termékeket találunk nálatok? 

– Közel 10 féle gyümölcsből (szilva, alma, 
körte, meggy, dió, barack, sárgadinnye, 
áfonya...) készülnek aszalványaink. Ami-
kor a Szamos folyó ártéri párája és a nap 
melege ősz végére megérlelte a szilvát, 
leszedjük, és gondosan átválogatjuk, 
majd a magok helyére egy-egy szem 
diót töltünk. A fűzfaágakból font aszaló 
tálcákra helyezzük őket és a fatüzelésű 
kemencében egy nap alatt készre aszal-
juk. Végül üvegbe zárva mézzel csordul-
tig töltve kínáljuk. 

– Van kedvenc? 

– A legkülönlegesebb termék az aszalt 
panyolai szilva Balaton-felvidéki man-
dulával töltve és az új kedvenc az aszalt 
gyümölcsből készült teagolyó. Egy 
különleges tea, amelynek illata az ártéri 
dzsungelgyümölcsök virágát, íze pedig 
gyümölcsfákon pihenő hajnali harmatot 
idézi. Télen mézzel, nyáron jéggel és citru-
sok levével érdemes fogyasztani. Teáink 
nem tartalmaznak mesterséges színe-
zőanyagot, koffeint.

– Ha már mindent elárultunk ezekről a 

különleges készítményekről, ajánljunk 

néhány receptet is az ünnepre. 

– Olyan finomságokat kínálunk az ünnepi 
asztalra, amit könnyen elkészíthetnek a 
háziasszonyok és nagyon különlegesek, 
egészségesek. Fontos, hogy gyermeke-
inkkel is jobban megismertessük, kedvel-
tessük az aszalványokat, lekvárokat és az 
ebből készült nyalánkságokat.  

Ünnepi desszertek...
– Melyik a kedvenc recepted? 

– kérdezem Istvánt.

– Kedvencem a Szilvalekváros kalácsko-
szorú. Szeretem a „nemtudom” szilval-
ekvár illatát és ízét a süteményekben és 
egyéb ételekben. Kedvenc őszi foglalatos-
ságunk a hosszú napokig tartó szilvalek-
vár-főzés. Ilyenkor éjjel és nappal őrizzük 
a sötét zamatos lekvárrá alakuló masszát.
A hagyományt követve cukor nélkül, 
csakis a gyümölcsöt felhasználva készítjük 
az égi áldás minden cseppjét. Íze édes, 
kicsit füstös, ebből készül ez a kiváló desz-
szert is. A kalács szinte elmaradhatatlan 
szereplője az ünnepi asztalnak.

Pótor Melinda
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Hozzávalók: 
Tészta: 
 300 g liszt,

50 g vaj, 
50 g cukor, 
25 g élesztő, 
120 ml tej, 
1 tojás, só

Töltelék: 
Panyolium szatmári szilvalekvár „nemtudom” szilvából.

1 Az élesztőt langyos tejben felfuttatjuk. 

2 A lisztet összekeverjük csipet sóval, cukorral és 
elmorzsoljuk benne a vajat. Hozzáöntjük az élesztős 
tejet és sima felületű gombóccá gyúrjuk. Letakarjuk, 
és meleg helyre tesszük pihenni 40 percre. 

3 Ha megkelt, akkor lisztezett deszkán átgyúrjuk és kinyújtjuk 
kb. 0,5 cm vastag téglalap alakúra. Megkenjük szilvalekvárral, 
és a hosszabbik oldalánál feltekerjük, mint a piskótatekercset. 

4 Az így kapott tekercset hosszanti irányban kettévágjuk 
és összefonjuk a két szálat. Lekenjük egy tojás 
sárgájával és 180 fokon 40-45 percig sütjük. 

Hozzávalók: 
500 g finomliszt, 
csipet só, 
10+40 g porcukor, 
250 ml tej, 
25 g friss élesztő, 
2 db tojás sárgája, 
50 g olvasztott vaj, 
hagyományos, cukormentes, sűrű szilvalekvár, 
olaj a sütéshez, porcukor a szóráshoz. 

1 A tejet megmelegítjük a kis darabokra vágott vajjal, 
és 10 g porcukorral együtt. Majd belemorzsoljuk az 
élesztőt, és hagyjuk, hogy felfusson (kb. 5 perc). 

2 A lisztet átszitáljuk, hozzáadjuk a maradék cukrot, és a csipet 
sót, összekeverjük. A lisztes keverék közepébe lyukat formázunk, 
beletesszük a tojások sárgáját, és az élesztős vajas tejet. Összekeverjük, 
majd alaposan, 5-6 percen át dagasszuk. Ha szükséges, pici 
liszttel szórjuk meg, hogy könnyebben menjen a dagasztás. 

3 A dagasztott tésztát lefedjük konyharuhával, majd 
meleg helyen a duplájára kelesztjük. 

4 A tésztát lisztezett felületen téglalap alakúra nyújtjuk, 
majd a szilvalekvárt a tészta szélére kenjük. A tésztaszélet 
felhajtjuk, levágjuk, a tésztaillesztést összenyomkodjuk. 

5 Majd a töltött tésztát kettéhajtjuk, és összecsavarjuk. A 
fánkokat forró, bő olajban kell sütni. Ha kisült, itassuk le róluk 
a felesleges olajat, majd porcukorral megszórva tálaljuk.

Szilvalekváros kalácskoszor ú

Szilvalekváros csavar t fánk

ünnepi
receptek

2019
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A Bretz egy igazi egyéniség. Magas színvonalú termékeivel kitör 
a szürke hétköznapokból, nemet mond az unalomra. A különle-
ges kanapék, ágyak, fotelek és egyéb kiegészítők játszótérré ala-
kítják az otthont. Az karakteres megjelenés sugárzik a bútorokról, 
a színes, finom anyagok és minták, a különleges formák eltérnek a 
kliséktől, a szabadság érzetét keltik. Már a megjelenésükkel vidám-
ságot visznek az hétköznapokba, aki pedig kipróbálja őket, nem 
akar majd elszakadni a kényelmüktől. Ez a Bretz. True characters, 

ahogy a szlogenjük is mondja. A híres, immáron 125 éves német, 
kuriózumnak számító márka bútorai figyelemfelkeltő megjelené-
sével mindenkit magával ragad. A kanapék számos konfiguráció-
ban elérhetők, méretük és formájuk személyre szabható. Mindenki 
megalkothatja az egyéniségéhez leginkább illő színösszeállítást, a 
cég bátorságra ösztönöz. Nem titok, a Bretz szereti a bátor, merész 
és vad kombinációkat, de a lágyabb, elegáns variációk is elérhetők, 
amelyek finoman figyelemfelkeltők. A Bretz-cel nem lehet hibázni!

EGY ÉLETÉRZÉST TEREMTENEK OTTHONÁBA

–BRETZ BÚTOROK 
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 – Mit jelent a családjának a karácsony?

 – Számunkra a karácsony a szeretet, a 
békesség ünnepe. Az egymásra és kör-
nyezetünkre való figyelés, valamint a 
befelé fordulás időszaka, a lecsendese-
désé. Ilyenkor megpróbálunk minél több, 
minőségi időt egymással tölteni. Olyan 
dolgokat csinálunk, amelyeket a rohanós 
hétköznapokban a munka és az iskola 
mellett nem tudunk megtenni (pl. kártyá-
zás, közös túrázás).

– Milyen hagyományaik vannak?

– Korábban, míg a fiam pici volt, én díszí-
tettem fel a fát, amíg ő apával elment 
sétálni. Most, hogy már ő is felnőtt, együtt 
díszítjük. Ugyanakkor az ajándékozás 
nálunk kimarad a hagyományok sorából: 
mi inkább egy kis odafigyeléssel, szeretet-
tel igyekszünk kedveskedni a másiknak, 
hiszen valójában erről szól ez az ünnep. 
Ezt a szeretetet pedig nem csak az élő 
családtagjaimmal osztom meg, hanem 
azokkal is, akik fizikailag ugyan már nem 
lehetnek velem, de lélekben mindig szá-
míthatok rájuk. Éppen ezért, minden év 

december 24-én kilátogatok a temetőbe 
a szeretteimhez.
Ebben az időszakban gyakran készí-

tek valamilyen kis apró dekorációt, amely 
később az ünnepi asztal vagy éppen a ház 
díszítő elemeként szolgál. Ehhez a kelléke-
ket, hozzávalókat a szokásos erdei túránk 
alkalmával gyűjtöm be. Midig igyekszem 
valami kreatív megoldást kitalálni, legyen 
szó asztali díszről vagy épp adventi koszo-
rúról.

A hagyományőrzés a konyhai munkában 
is fellelhető nálunk. Közösen készítjük el az 
ünnepi ebédet, amely húsleves, rántott hal 
krumplisalátával, mellé valamilyen süte-
ménnyel.
– Mi a jövő évi terve?

– Nem tervezek előre, hiszen ismerjük a 
mondást: „Ember tervez, Isten végez.” 
Csak azt kívánom, hogy ahogyan eddig, 
úgy az elkövetkezendő időszakban is, 
tudjunk egymással boldogságban, békes-
ségben és harmóniában együtt élni. 

Szerk.
Fotó: Győri Kinga albumából

GYŐRI KINGA
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A tészta mind három torta esetében azo-
nos módon készült. Hagyományos piskóta: 
Hozzávalók: 

7-8 tojás
16 dkg cukor
20 dkg liszt, sütőpor

1 A tojásokat szétválasztjuk, a 
sárgájához hozzáadjuk a cukor ¼ 
részét és fehéredésig keverjük. 

2 A fehérjét a fennmaradó cukorral 
kemény habbá verjük. A fehérjét és a 
sárgáját óvatosan összekeverjük és végül 
a sütőporos lisztet is belekeverjük.

Tejszínes túrókrém
250 g túró (félzsíros)
100 g cukor 
15 g citromhéj
500 g tejszínhab
20 g zselatin

1 Előállítása: a túrót a cukorral 
habverőgéppel addig keverjük, amíg 
a túró és a cukor szemcséi fel nem 
oldódnak. Zseletinoldatot keverünk hozzá. 
Majd cukrozott tejszínhabbal lazítjuk.

Oroszkrém
500 g sárgakrém
500 g tejszín 
75 g rum
35 g mazsola
25 g cukrozott gyümölcs
12 g zselatin
60 g víz

1 Előállítása: cukrozott vegyes gyümölcsöt 
és a mazsolát rumba áztatjuk. A tojáshab 
nélküli sárgakrémet csomómentesre 
keverjük. A sárgakrémet rumos 
mazsola és cukrozott gyümölcs 
keverékével és a rummal ízesítjük, 
zselatinoldatot keverünk hozzá, majd 
a cukrozott tejszínhabbal lazítjuk.

Tejszínes borkrém
500 g fehérbor (félédes v. édes)
100g cukor 
120 g tojássárgája
20 g zselatin
100 g víz 
500 g cukrozott tejszínhab 

1 Előállítása: a tojássárgáját cukorral 
kikeverjük. Hozzáöntjük a fehérbort 
és állandó keverés mellett alaposan 
felhevítjük. Majd hozzáöntjük a beáztatott 
zselatint. Ezután lehűtjük, majd 
hozzákeverjük a cukrozott tejszínhabot. 

Tejszínes túrókr ém, Oroszkr ém és Tejszínes bor kr ém tor ta
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Hozzávalók: 
egy kb. 2 kb-os megtisztított csuka
sertészsír
5 gerezd fokhagyma
30 dkg húsos füstölt szalonna szelet

A töltelékhez:
10 dkg párolt rizs
2 tk párolt vöröshagyma
7 dkg gomba
csipetnyi só
őrölt fehérbors
friss majoranna
kakukkfű
petrezselyem zöldje
2 tojás sárgája

A májas raguhoz:
a csuka mája
10 dkg csirkemáj
1 ek sertészír
csipetnyi őrölt fehérbors
só 
őrölt pirospaprika

A körethez:
1 kg előfőzött burgonya

1 A csuka gerincét belülről kivesszük, 
húsát megsózzuk, és apróra vágott 
fokhagymával alaposan bedörzsöljük.

2 Előkészítjük a tölteléket. Az előre már 
megpárolt rizst és vöröshagymát 
összekeverjük, hozzáadjuk a szeletelt 
gombát és enyhén megsózzuk. 
Fűszerezzük friss majorannával, 
kakukkfűvel, petrezselyem zöldjével, 
őrölt fűszerpaprikával, és őrölt 
fehérborssal. Jól összedolgozzuk.

3 A csuka máját és a csirkemájat 
apró darabokra vágjuk, és kevés 
zsíron megdinszteljük. Ízesítjük 
őrölt fehérborssal, csipetnyi sóval, 
és őrölt pirospaprikával.

4 A májas ragut a fűszeres rizsbe 
öntjük, beletesszük a tojások 
sárgáját, és összekeverjük. A csuka 
hasüregét májas rizzsel betöltjük.

5 Egy méretes tepsit kizsírozunk. Beletesszük 
a halat, kicsit kívülről is átkenjük zsírral, 
beborítjuk szalonna szeletekkel, 
hogy kellő mennyiségű zsiradékhoz 
jusson az egyébként száraz csuka.

6 Mellérakjuk az előfőzött, karikákra 
vágott burgonyát, hogy az a 
kifolyó pecsenyelében, azzal 
együtt süljön ropogósra.

Töltött  csuka

RÁBAKÖZI ANDREA

Fotó: Banko Adrienn Fotó: Banko Adrienn Fotó: Banko Adrienn Fotó: Erhardt László 
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Hozzávalók:
 60 dkg liszt
 3 dl tej

2 otjás
4 ek cukor
csipetnyi só
2 dl tejföl
2,5 dkg élesztő

A krémhez:
20 dkg margarin
20 dkg kristálycukor

A sütőforma kikenéséhez:
8 dkg vaj
10 dkg kristálycukor

A locsoláshoz:
3 dl tejszín
15 dkg porcukor
3 csomag vaníliás cukor

1 A tejet két evőkanál 
cukorral meglangyosítjuk és 
belemorzsoljuk az élesztőt. 
Félretesszük, hogy megkeljen.

2 A tojásokat felütjük, csipetnyi 
sóval, a megmaradt két 
evőkanál cukorral és a 
tejföllel elkeverjük.

3 Lehetőség szerint kerek, 
tűzálló edényeket használjunk, 
amiket vastagon kivajazunk, 
és bőségesen megszórunk 
kristálycukorral. Ettől lesz szép 

fényes, ünnepi a sütemény.

4 A tojásos tejfölbe csipetnyi 
sót szórunk, majd beleöntjük 
a megkelt élesztős tejet, 
és megfelelő mennyiségű 
liszttel finom kalácstésztát 
dagasztunk belőle. 
Alaposan kidolgozzuk.

5 Amikor már szép sima, 
hólyagos a tésztánk, akkor 
a tálban lisztezéssel cipóvá 
formáljuk, és langyos helyen 
45 percig kelesztjük.

6 Közben a krémhez a cukrot a 
margarinnal habosra keverjük.

7 A megkelt tésztát lisztezett 
gyúródeszkán három 
cipóra szétvágjuk, és 
egyenként elnyújtjuk.

8 Cukros margarinnal átkenjük, 
majd felgöngyöljük. Kicsi 
oszlopokat vágunk belőle. 
Ezeket tekert felükkel lefelé, 
egymás mellé a kikent, 
cukrozott sütőformába 
állítjuk. Kis helyet hagyjunk 
köztük, hogy sütés közben 
tudjanak dagadni.

9 Előmelegített sütőbe toljuk, és 
amikor már jó félig megsült, 
akkor cukros tejszínnel 
gazdagon meglocsoljuk. 
Visszatoljuk, és készre 
sütjük. A tálból tálcára 
borítjuk, és úgy kínáljuk.

Fer dinánd
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GERGELICS ZSÓKA 

Hozzávalók:
1 közepes méretű, kb, 1,5 
kg-os sütőtök megsütve
1 közepes fej vöröshagyma
1 ek vaj
1 l alaplé (vagy húsleves)
2 dl  tejszín,
1 tk rózsabors szerint
2 ek balzsamecet
só
7 dkg reszelt parmezán sajt
10 dkg sózott tökmag

1 A vöröshagymát felkockázzuk, 
vajon megpároljuk. Ehhez előtte 
egy kissé sózzuk meg, s akkor levet 
enged és nem fog megpirulni. 

2 A tököket felhasználás előtt mindig 
süssük meg (már előző nap elkészíthető), 
mert az ízek így sokkal teltebbek 

lesznek, a sült tök zamatához pedig 
hozzá sem mérhető a főtt változat. 

3 Kikapargatjuk a tököt, hozzáadjuk a 
hagymához, felöntjük alaplével, ízesítjük 
rózsaborssal. Mikor összefőttek, turmixoljuk, 
a főzés vége felé hozzáadjuk a tejszínt, de 
ezzel már csak átmelegítjük. Az aromás 
balzsamecetet a legvégén jön bele és ízlés 
szerint sózzuk.
A rózsabors frissességet, a balzsamecet 
lágyságot ad neki, s ez a kettő együtt 
fenségessé és különlegessé varázsolja. 

4 A parmezánforgácshoz egyenletesen (kb. 
3 mm. vastagon) sütőpapírra igazítjuk a 
reszelt sajtot. Akkora felületeket képezünk, 
hogy a karácsonyi kiszúró formánknál 
(esetünkben fenyőfa) csak kissé legyenek 
nagyobbak. 180 fokon előmelegített 
sütőbe tesszük. Mikor a sajt annyira olvadt 
meg, hogy kis kráterek keletkeznek rajta, 

kivesszük a tepsit és a kiszúrjuk a mintát.

5  A „szabási hulladékot” levesszük, s 
újra visszatesszük a sütőbe a már kész 
formákat, míg szép aranysárga nem lesz. 
Vigyázzunk, meg ne égjen a sajtunk, mert 
akkor keserű lesz. Sima felületen kihűtjük.

6 Tálaláshoz még száraz serpenyőben 
pirítsuk meg a tökmagokat, ugyanis az 
aromák ekkor szabadulnak fel. Néhány 
csepp balzsamecettel, tejszínnel, pár szem 
rózsaborssal kívánatos tálkát varázsolhatunk.

Hozzávalók
 a tésztához:
1 bögre liszt (2,5 dl-es bögre)
1 bögre cukor,
1 bögre őrölt mák
12 gr sütőpor
1 bögre tej
2 tojás
100 gr olvasztott vaj
1 citrom reszelt héja

Hozzávalók a vaniliás krémhez:
3 dl tej
1 cs vaníliás pudingpor
20 dkg margarin
20 dkg porcukor
1 kk vaníliaesszencia

Hozzávalók a meggyes réteghez:
1 üveg meggybefőtt (díszítéshez 
tegyünk félre néhány szép szemet)
30 gr zselatin 
cukor ízlés szerint
1,5 dl víz

A tetejére: 
2,5 dl habtejszín
cukor ízlés szerint

1 A mákos piskótához a lisztet, cukrot, 
mákot, sütőport, reszelt citromhéjat egy 
tálban összekeverjük, majd hozzáadjuk 
a tojásokat, tejet, olvasztott vajat. 
Sütőpapírral bélelt tepsibe (25 cm. X 38 cm.) 
öntjük a masszát és 180 fokon alsó-felső 
sütésen vagy 150 fokon hőlégkeverésen 
előmelegített sütőben megsütjük.  

2 A vaníliás krémhez a tejben megfőzzük 
a pudingport, majd kihűtjük, de közben 
többször keverjük meg, nehogy 
megbőrösödjön. A margarint kikeverjük 
a porcukorral, vanília esszenciával, majd 
a kihűlt pudinggal csomómentesre 
keverjük és egyenletesen rákenjük 
a szintén kihűlt mákos tésztára. 

3 A meggybefőttbe botmixerrel 
beleturmixolunk, de úgy, hogy ne 
pépesítjük , maradjon kissé darabos. 
Hozzáadjuk a cukrot és a vizet, felfőzzük. 

Feltétlenül olvassuk el az éppen használt 
zselatin használati útmutatóját felhasználás 
előtt. A legtöbb ilyen készítményt nem 
szabad hosszas főzésnek, forralásnak 
kitenni, mert akkor nem fog megdermedni. 

4 Hogyha hozzáadtuk a zselatint (melyet 
hideg vízben elkeverünk), már csak 
átmelegítjük. Kihűlés közben többször 
megkeverjük, mikor már elkezdett 
zselé alakot ölteni (nem folyós, de még 
nem teljesen szilárd, kenhető állagú), 
akkor rásimítjuk a vaníliás krémre.

5 A tetejére simítjuk a felvert habtejszínt, 
a tejszínrózsák közepébe egy 
meggyszemet nyomunk. Vékony 
pengéjű, éles késsel szeleteljük.

Sütőtök kr émleves balzsamecett el, rózsabor ssal, par mezánfor gáccsal

Meggyes-mákos kocka
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Hozzávalók
a lazachoz:
 fejenként 2 szelet lazac

1 ek vaj
1 ek szőlőmagolaj
6 gerezd citrom a sütéshez
só, frissen őrölt bors

Hozzávalók a citrommártáshoz:
1 ek vaj
1 ek szőlőmag olaj
1 tk liszt
2 dl alaplé (vagy húsleves)
1 d. száraz fehérbor
2 dl tejszín (min. 20 %-os)
2 tojás sárgája
fél citrom héja
1 citrom leve (ízlés szerint)

Hozzávalók az arancini golyókhoz:
1 közepes fej vöröshagyma
1 tk vaj
1 gerezd fokhagyma zúzva
15 dkg rizs
1,5 dl száraz fehérbor
4 dl alaplé (vagy húsleves)
1 csokor snidling
só, frissen őrölt bors
1 csomag mini mozzarella

a panírozáshoz:
1 tojás felverve
3 ek liszt
3 ek zsemlyemorzsa
olaj a sütéshez

Hozzávalók a mézes-vörösbo-
ros párolt lila káposztához:

fél kg lila káposzta vékonyra szeletelve
2 ek szőlőmagolaj
só
1,5 dl száraz vörösbor
2 ek méz

Hozzávalók a hideg salátához:
1 fej piros fejesssaláta
1 piros kaliforniai paprika
1 zöld kaliforniai paprika
1 gránátalma
2 ek pirított mandulaforgács
olivaolaj
balzsamecet

Bármennyire hihetetlen, ennél az étel-
sornál sem kell a háziasszonynak az ünnep 
délelőttjét a tűzhely mellett töltenie, mégis 
egy változatos, finom főételt tud tálalni.

1 A lazac sütéséhez egy felforrósított 
serpenyőbe tesszük a vajat és az olajat (ez 
utóbbit azért, hogy meg ne égjen a vaj). 

2 Beletesszük a citromszeleteket a 
zsiradékba (ezek sülés közben adják át 
közvetlenül a lazacnak az aromájukat), 
majd a halszeleteket is, melyeket sózunk, 
frissen őrlünk rájuk borsot. Hogyha bőrös 
lazacunk van, akkor először a bőrös 
fele kerüljön alulra, s néhányszor egy 
konyhai lapáttal rányomkodunk a tetejére, 
különben felpúposodik a sülés közben 
összeugró bőrtől. Közben a serpenyőt kissé 
megdöntve locsolgatjuk a zsiradékkal, 
s úgy sütjük. Oldalanként kb. 3-3 percre 
van szükségünk, s máris készen vagyunk. 
feltétlenül melegített tányérra szedjük a 
halunkat, s tartsuk melegen tálalásig.

3 A citrommártáshoz egy edényben 
felforrósítjuk a vajat és az olajat, 
hozzáadjuk a lisztet, elkeverjük. Mikor a 
liszttel felhabzik, jöhet bele a fehérbor, 
melyből az alkoholtartalmat kiforraljuk, 
majd az alaplével összefőzzük. A vége 
felé hozzáadjuk a reszelt citromhéjat 
és levet, majd a tejszínben elkevert 
tojások sárgájával állandó keverés mellett 
besűrítjük. Tálalásig langyosan tartjuk.

4 Az arancini golyókat már előző nap 
előkészíthetjük, 
panírozva a hűtőben 
pihentetjük, ebéd 
előtt csak kisütjük. 
Annál is inkább 
jobb ezt elkészíteni, 
mert a rizsnek 
össze kell állnia, 
hogy könnyedén 
elkészíthessük a 
kis golyóbisokat. 
Ehhez a hagymát 
apróra daraboljuk, a 
vajon megpároljuk 
úgy, hogy egy kis 
sót szórunk rá. Ezt 
követően jöhet 
rá a rizs, melyet 
nem pirítunk 

meg, csak jól átmelegítjük a 
zsiradékon, majd hozzáadjuk a bort 
és frissen őrölt borssal ízesítjük. 

5 Egy kicsit főzzük, hogy a bor 
alkoholtartalma elpárologjon, majd az 
alaplével együtt puhára főzzük rizst, ha 
szükséges pótoljuk még a folyadékot. Itt 
– akár a rizottónál - gyakran kevergessük a 
rizst főzés közben, hiszen ha ragacsos lesz, 
megkönnyítjük a dolgunkat. A főzés végén 
hozzáadjuk a snidlinget és hagyjuk kihűlni. 
Ha már teljesen kihűlt és összeállt a rizsünk, 
tenyerünkben kis golyókat formázunk úgy, 
hogy a közepükbe 1-1 apró mozzarellasajtot 
teszünk. Lisztbe, tojásba, zsemlyemorzsába 
forgatva panírozzuk és letakarva másnapig 
a hűtőben pihentetjük. Akkor már csak 
bő olajban pirosra kell sütnünk.

6 A leszelt lila káposztát megsózzuk, és az 
olajon elkezdjük párolni. Hozzáadjuk a 
vörösbort is, hogy az alkoholtartalma el 
tudjon párologni, de az aromái és savassága 
megmaradjanak. Közben többször 
megkeverjük, majd mikor már majdnem 
puha, az edény közepénél félrehúzzuk 
a káposztát és belekanalazzuk a mézet. 
Jól átkeverjük, kissé még pároljuk. 

7 A hideg salátához való zöldségféléket 
előkészítjük: a megmosott salátát kis 
darabkákra tépkedjük, a paprikákat 
vékony szeletekre vágjuk, a gránátalma 
magjait kiszedjük. Tálaláskor jól átkeverjük 
a balzsamecettel, olívával, végül 
meghintjük a pirított mandulaforgáccsal.

Lazac tejszínes citr om mártással, ar ancini gol yókkal meleg és hideg salátával
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Kedves Olvasóink! Tisztelt Hölgyek és Urak!
A Sikeres Nők eddigi 22 évfolyamos történetében minden módon megpróbálta közelebb 

hozni Önökhöz a SIKERT. Számos mélyinterjúban tártuk fel a sikerhez vezető út buktatóit is, 
azt a sok erőfeszítést kívánó küzdelmet, ami a sikerhez vezetett.

Az esztendő végéhez közeledve szokásos módon, az Önök szavazatait alapul véve immá-
ron 16. alkalommal jelentetjük meg a TOP 50 SIKERES évkönyvünket, mely december elejé-
től kapható az újságárusoknál.

A 2020-as ÉVKÖNYV-ben ötven olyan emberről rajzolunk portrét, akik tehetségüknek 
köszönhetően a közelmúlt időszakában az élet valamely területén kimagaslót alkottak, sike-
reket értek, vagy érnek el, esetleg „csupán" az ország kedvenceivé váltak valamely tevékeny-
ségükkel.

Vannak mérhető, és vannak nem mérhető, főleg össze nem mérhető teljesítmények. 
Könnyen mérhető a gazdagság, a vagyon, de nehezen összehasonlítható kategória a siker. 
Kiadványunk felvállaltan szubjektív képet ad a benne szereplő 50 SIKERES emberről, akik 
esetében nem elvitatható tény, hogy TOP-on vannak.

Közéleti szereplőkről, színművészekről, zenészekről, képzőművészekről, sportolókról, 
tudósokról, gazdasági szakemberekről, nőkről és férfiakról egyaránt közlünk írásokat. A Sike-
res Nők hasábjain olvasható mélyinterjúkban a riportalanyok mindig megfogalmazzák, hogy 
számukra mit is jelent a siker. Éppen ez a sok éves tapasztalat könnyítheti meg a választást. 
További érdekes szempont az is, hogy a siker gyakran egy pillanatnyi állapot, amely sokszor 
hullámvölgyeket követve repíti a csúcsra azt, aki elég kitartó, és bízik önerejében. Gyakran a 
„pillanat hősei” a leginkább sikeresek.

Érthető okból - az újdonság varázsa is szempont lehet.

A pillanatnyi sikeren túl vannak az úgynevezett „állócsillagok”, akik folyamatosan ontják a 
sikereket. Őket időnként újra felkeresi lapunk AKKOR ÉS MOST rovata.

Kedves Olvasóink!

Kérem, tegyék meg jelöléseiket mindazokra, akiket Önök erre érdemesnek tartanak! Kérem, ne gondolkodjanak kategóriákban, 
csupán saját szubjektív mércéjük legyen a döntő, hisz, ha úgy tetszik a kedvelés, a szeretet kiérdemlése már önmagában sikert 
jelenthet!

Jelöltjeik nevét az alábbi e-mail címen várjuk: sikeresnok@policepress.hu 

Kérem szíves együttműködésüket!

Sok sikert kívánva:

 Dr. Huzik Veronika
 főszerkesztő

Dr H ik Veronika
fő


