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Kenyér
és ember
Őszintén megvallom, szorult helyzetbe
hoztak kollégáim, amikor arra kértek, hogy az
újonnan megjelenő újságunkba vezércikket
írjak. Szeretem a szakmámat, elsősorban péknek vallom magam.
Minden nap azzal a gondolattal indulok
neki a munkának, hogy mivel tudnánk még
inkább vevőink kedvében járni. Vállalkozásunk mozgató rugója a „Mindent a Vevőért”
gondolat, ami arra késztet minket, hogy vevőink igényeit a lehető legjobban kielégítsük
és újabb és újabb célokat tűzzünk ki magunk
elé. Boldog embernek mondhatom magam,
mert nagy segítséget jelent számomra csalá-

Kedves Olvasó!
dom, hisz fiaimra is sok mindenben támaszkodhatok. Hajnalban együtt kelünk, majd indulunk és kenyeret gyártunk, a mindennapi
kenyerünket. Szeretettel nyúlunk a tésztához,
munkánkat, aggódásunkat, minden szakértelmünket tesszük bele a nap folyamán. Tiszteljük a kenyeret.
A kenyér egy idős velünk: az emberiség létezésével született és azóta él itt közöttünk. A
kenyér tápláló, erőt adó, jóízű, minden korosztály számára fogyasztható étel. Az ember és a
kenyér egy idősek, elválaszthatatlanok.
Tóth Péter
tulajdonos

LIPÓTON JÁRT A Gasztroangyal

Ez az újság, amelyet Ön a kezében tart, egy
ajándék, s egyben egy út kezdete. Természetesen haladunk a korral, mégis úgy gondoljuk, hogy egy hagyományos technológiára
és kereskedelmi elvekre épült pékség esetében talán az írott sajtó a legközvetlenebb, leghitelesebb érintkezési mód a Kedves Vásárlóval. Egy olyan kommunikációs csatornát szeretnénk létesíteni a Lipóti Pékség és fogyasztóink között, amelyen keresztül bemutatjuk
családias cégünk életét, annak fogyasztóbarát filozófiáját és a hétköznapitól eltérő piaci működését. A későbbiekben negyedévente megjelenő újságban szeretnénk Önhöz közelebb hozni a komplex, a búzától a mintabolt polcain álló végtermékig értendő pékszakmát, annak mesterfogásait. Célunk, hogy
hiteles, szakmai ismertetőket tegyünk közzé

a szakmáról, a kenyérről, az egészséges életmódról. Az újságba lapozva ezeken az oldalakon találja legújabb termékismertetőinket,
lassan sorban bemutatkoznak mintaboltjaink,
termelő üzemeink. Szeretnénk, ha e hasábokon is megismerné a Lipóti Pékség mintaboltokba beszállító stratégiai partnereinket, azok
kiváló, magas színvonalú termékköreit.
Cégünk ezen újság hasábjain egy kicsit jobban, egy kicsit másképpen mutatja meg önmagát. Önnek, a Tisztelt Vásárlónak természetesen lehetősége van a velünk kapcsolatos
visszacsatolásait megfogalmazni. Ha hűséges
vásárlónk, kérem, éljen ezzel a lehetőséggel.
Ez az újság az út kezdete. Kérem, hogy építsük együtt, közös erővel tovább ezt a húsz
éves múlttal rendelkező családi vállalkozást.
dr. Tóth Zoltán

LIPÓTON FORGATOTT TAVASZ ELEJÉN BORBÁS MARCSI: A GASZTROANGYAL SZIGETKÖZBEN
JÁRT, A MŰSORVEZETŐ „KALAUZA” PEDIG TÓTH PÉTER, A LIPÓTI PÉKSÉG TULAJDONOSA VOLT.

ügyvezető-igazgató

LIPÓTI KENYÉR ÉS HALFESZTIVÁL
2013. JÚLIUS 19-20.

Magyarország finom: ez a szlogenje a köztévé Gasztroangyal című műsorának. Ennek
ékes bizonyítéka volt a márciusban Szigetközben forgatott, s áprilisban adásba került rész.
Borbás Marcsi, a népszerű műsorvezető vízre szállt a Szigetközben, halászni indult, majd
óriáskenyeret sütött Tóth Péterrel. „A méreténél csak a minősége volt jobb” - mondta róla
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Marcsi. Az óriáskenyeret a Duna-partra vitték,
az elkészített lipóti harcsapaprikás mellé. „Lipótra el kell jönni, ha az ember Szigetközbe
érkezik” - mondta a műsorvezető.
A teljes adást megnézheti az interneten:
http://www.gasztroangyal.hu/hu/
videogallery/video/76/?id=1

horgászverseny • halászléfőző verseny
bábszínház • néptáncelőadás • óriáskenyér-sütés
FUTURA ÉLMÉNYKÖZPONT kitelepülése
futball mérkőzések (Parlament focicsapata)

BIKINI ÉLŐ KONCERT

• JÚLIUS 20. 21 ÓRAI KEZDETTEL
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„Aki azért nem költ reklámra, hogy pénzt takarítson meg,
az ennyi erővel az óráját is megállíthatná, hogy időt takarítson meg.”

Arculatváltás

Henry Ford

Új köntösben a Lipóti Pékség
A hiteles, kiváló minőségű termék mellett
az értékesítési pontok megjelenése, egységessége, figyelemfelkeltése az, amely sikerre vihet egy vállalkozást. 2012 elején döntöttünk úgy, hogy átalakítjuk a mintabolthálózatunkat, új arculattal, bővített termékkínálattal lepjük meg vásárlóinkat. A céges arculattervezésünk során kialakult az új logó,
az új szlogen, a letisztított mintabolti arculat, a felfrissített webdesign. Az új arculatban is megjelenik a hagyomány, a természetes anyagok színei és azok struktúrája kerül
alkalmazásra. A homlokzaton a márkanév

mellett, az új logó és szlogen olvasható, a kirakatot lécrács fedi be, kirakati dobozokban
a vezértermékek láthatók. A rács múltidéző
anyag, régi polcok és kenyérvágó deszkák
emléke. A leselkedés hangulata. Az arculat
szerinti mintaboltok fekete vendégfala aktuális információkat, reklámokat tartalmaz, az
abban kialakított polcok, fülkék az egyéb, kiegészítő termékek bemutatására szolgálnak.
A kézzel írott felületek a kézművességet idézik és minden boltnak saját személyiséget
varázsolnak.

Bemutatkozik a Budapest, Fehérvári úti mintaboltunk

BIZALMI KAPCSOLAT
A VÁSÁRLÓKKAL
„IDŐNKÉNT SZÜKSÉGES A MEGÚJULÁS, EZÉRT IS TETT JÓT A LIPÓTI PÉKSÉG ÜZLETEINEK AZ ARCULATVÁLTÁS” - ÁLLÍTJA FÜLEP ISTVÁN, AKI NYOLC MINTABOLTOT ÜZEMELTET. SZERINTE AZ ÚJ MEGJELENÉS KÖZELEBB HOZZA A VÁSÁRLÓT, S BIZALMI KAPCSOLATOT ALAKÍT KI.
„2009-ben nyitott az első, általam működtetett Lipóti Pékség Budafokon. Azóta még
hét másikat üzemeltetek” - mondta Fülep István. Az általa irányított fővárosi, Fehérvári úti
létesítmény 2012 februárjában nyitott, míg
egy másik, a Lurdy-házban működő pékség
tavaly novemberben az épületen belül egy új,
frekventáltabb helyre költözött. Itt már az új
arculattal nyitott.
„Időnként szükséges a megújulás, ezért is
érzem jónak az arculatváltást: míg korábban
viszonylag különböző bútorok jellemezték a
Lipóti Pékséget, mára az alapkoncepció változott. A mostani megjelenés jobban tükrözi,
milyen termékekkel foglalkozunk, mit készítünk, gyártunk. A fekete táblákra kézzel írunk
termékeinkről, s ezzel is közelebb hozzuk a vásárlót, s építjük a bizalmi kapcsolatot. Az egységes bútorzat, s arculat alapján a vásárló azo-

nosítani tudja, hogy Lipóti Pékségben jár. Elmondhatom: sikeresek megújult üzleteink. Az
arculat persze önmagában nem jelent garanciát, ennél sokkal nagyobb az elvárás az üzleteinkkel szemben. Frekventált, csomóponti
helyen nagyobb a forgalom, ezt bizonyítja a
Lurdy-házon belüli költözés is. Az új arculattal
együtt új termékköröket is bevittünk az üzletekbe: például a Darnó-Hús termékeit.
A visszajelzések pozitívak: ez egy pörgős
szakma, csupán félszavakból tudunk következtetni, hisz a vásárlók rohannak, átlagosan
alig egy percet töltenek az üzletben. Az új arculat azonban tetszik nekik. Vidéken a hozzánk betérők 80 százaléka törzsvásárló, a fővárosban azonban ez az arány csak 60 százalék. A
legtöbben rácsodálkoznak az új megjelenésre,
ám elsősorban a lipóti termékek minősége miatt jönnek vissza” - mondta Fülep István.

NYEREMÉNYJÁTÉK! • JÁTSSZON A LIPÓTI PÉKSÉGGEL!
VÁLASZOLJON KÉRDÉSÜNKRE HELYESEN, S NYERJEN EGY KÉT FŐRE SZÓLÓ HÉTVÉGÉT FÉLPANZIÓS ELLÁTÁSSAL A NÉGYCSILLAGOS LIPÓTI ORCHIDEA HOTELBEN. KÉRDÉSÜNK: - HÁNY KALÓRIA VAN EGY SZELET TELJES KIŐRLÉSŰ LISZTBŐL KÉSZÜLT KENYÉRBEN? (A VÁLASZT MEGTALÁLJA LAPUNKBAN). A HELYES MEGFEJTÉSEKET 2013. JÚLIUS 30-IG VÁRJUK AZ INFO@LIPOTIPEKSEG.HU E -MAIL CÍMRE. A NYERTES NEVÉT
KÖVETKEZŐ SZÁMUNKBAN KÖZÖLJÜK.
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Bemutatkozik a szegedi referenciaüzlet

CSALOGATÓ ÍZVILÁG

komoly elvárásokkal

ÁPRILISBAN NYITOTTA MEG ÚJ ÉS EDDIGI LEGNAGYOBB REFERENCIAÜZLETÉT SZEGEDEN A LIPÓTI PÉKSÉG. A MINTABOLT ÜZEMELTETŐJÉT KIHÍVÁSOKRÓL, VISSZAJELZÉSEKRŐL, S AZ ÚJABB TERVE IKRŐL KÉRDEZTÜK.

„Nagy várakozás előzte meg a nyitást vásárlói oldalról, mivel üzletünk viszonylag hoszszas kialakítás után (már tavaly augusztusban
hirdettük, hogy Lipóti Pékség mintabolt épül
Szegeden) kezdte meg működését” - tekintett
vissza az elmúlt egy év eseményeire Szekeres
Zsolt, a mintabolt működtetője. Az építkezés
elhúzódásának oka az volt, hogy a tervezetthez képest másfélszer nagyobb lett az üzlet:
a vevőtér például 120 négyzetméteres. „Hetven ember kényelmesen helyet foglalhat nálunk” - beszélt a pékségbe betérőket fogadó
tágas térről a működtető.
Hozzátette: télen szerencsésebb mintaboltot nyitni, mint ilyenkor, amikor napsütéses
időben az emberek szívesen ülnek ki a Tiszapartra. „Az első napokban mégis hatalmas volt
a forgalom a szegedi Lipóti Pékségben: mostanra pedig beállt egy stabil, elfogadható vásárlói létszámra” - folytatta Szekeres Zsolt. A
helyben sütött finom pékáru ízvilága ugyanis
mindenki számára csalogató. Az már most lát-
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ható, hogy többek között a fittness croissant,
a parasztkenyér rendkívül kedvelt, de jól fogynak a rozsos vagy a teljes kiőrlésűek is. „Jelenleg napi ezer vevő tér be hozzánk: azon dolgozunk, hogy még többen megkedveljék az üzletünkben kapható termékeket, s visszajáró vendégeink legyenek.” Az üzemeltető szerint ezért
nekik is sokat kell tenniük. „Magunkkal szemben is komolyak az elvárások: sosem vagyok
elégedett, azon gondolkodom, mit lehetne »finomabbra hangolni«. Rengeteg ötletünk van:
a közeljövőben - többek közt - az üzletben működő kávézót szeretnénk fejleszteni, de reggeli és ebéd menüket is kínálnánk.”
Ami pedig a visszajelzéseket illeti: „zömében
pozitívak, akadnak építő jellegű kritikák is. Elmondhatom: érdekli az embereket a szegedi
Lipóti Pékség. Számunkra jókora kihívás, miként tudjuk még jobban hasznosítani lehetőségeinket, kiszolgálni vásárlóinkat. Hozzáteszem:
akadnak még rejtett potenciáljaink” - mondta
Szekeres Zsolt.
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A Lipóti parasztkenyér méltó párja

A DARNÓ-HÚS HÁZIKOLBÁSZA!
A Lipóti Pékség mintaboltjaiban is kaphatóak már a
Darnó-Hús termékei. A Lipóti Pékség termék filozófiájához remekül illeszkedik a „Darnó-Hús, a Házias Ízek
Világa” szlogen, amely szigetközi ízvilágú, helyi termékekre utal.
A „Darnó-Hús” a FUNKCIÓ Kft. húsüzeme, amely 1995ben kezdte meg működését. Az 1000 négyzetméteres
üzemben műszakonként mintegy 5 tonna hentesárut
tudunk előállítani.
Miért a Darnó-Hús termékeire esett a Lipóti Pékség
választása?

A két cég tulajdonosait régi barátság köti össze. A
90-es évek közepén együtt indították el a jelenlegi húsüzem elődjében, a környékbeli böllérektől összegyűjtött receptúrák alapján a húskészítmények gyártását.
A barátság ellenére szigorú kiválasztási feltételek
és konkurenciák megversenyeztetése után döntött a
pékség menedzsmentje a „szomszédvár” kiváló minőségű termékei mellett!
Így kerülhetett a Lipóti Pékség mintaboltjainak választékába a Szigetközből származó kenyér, a Rábaközből származó kézműves tejtermék mellé a szigetközi hentesáru. Így lehetősége nyílt a franchise partnereknek a Darnó-Hús termékek forgalmazására.
Örömmel tájékoztatjuk kedves partnereinket,
hogy a tradicionális élelmiszergyártásunkhoz kapcsolódó pályázatunk keretében megépítettük új füstölőnket. Ajánljuk figyelmükbe az itt készült házias ízvilágú, kiváló minőségű kolbászainkat, sonkáinkat, szalonnáinkat. Szívesen vesszük érdeklődésüket standard és prémium minőségű egyéb termékeink iránt is (felvágottak, vörösáruk, májasok, disznótoros stb.).

Recept
Zöldségekkel töltött zsemle
HOZZÁVALÓK 2 FŐRE:
3-4 Lipóti zsemle, 2-3 marék szezonális zöldség (lehet fagyasztott is), 1 tk bazsalikom, csipet
só, bors ízlés szerint, 100 g mozzarella sajt, besamel mártás 2,5 dl tejből, fél marék (csak az íze
végett) füstölt sonka vagy bacon szalonna
ELKÉSZÍTÉS:
• a zsemlék tetejét levágjuk, majd kiszedjük a belsejét
• megpároljuk a felaprított zöldséget, fűszerezzük
• a puha zöldséghez adjuk a sonkát, és kicsit összepirítjuk
• a besamelhez az olvasztott vajban elkeverjük a lisztet,
majd felöntjük a tejjel, csomómentesre keverjük, sűrűsödésig főzzük
• a zöldségeket a sonkával beletöltjük a zsemlébe, majd leöntjük a besamellel
• mozzarellát rakunk a tetejére, és a sütőben pirulásig sütjük, kb. 190 fokon
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Régi idõk
rozskenyere
Régóta vágyunk volt egy olyan rozskenyér
kifejlesztése, melynek íze, állaga a régi időket
idézi. Szerettünk volna olyan kenyeret készíteni, ami méltó testvére lehet hagyományos parasztkenyerünknek. Sok-sok kísérletezés után
készült el a „Régi idők rozskenyere”, melynek
különlegessége, hogy 40 órás érési idejű kovásszal készül. A hosszú érési folyamat eredménye a felejthetetlen ízű és illatú cipó.
MI AZ A 40 ÓRÁS KOVÁSZ?
A régi idők rozskenyere közvetett (kovászos) eljárással készül. A termékhez 40 órás
kovászt készítünk, amit 24 óra után rákovászolással frissítünk. A kovász célja a termékhez szükséges savfok elérése, és aroma anyagok kialakítása. A kovász érlelése hozzáadott
tejsavbaktériummal (starterkultúra) történik.
Ezt tejsavas kovásznak nevezzük.
MI IS AZ A STARTERKULTÚRA?
A tejsavas kovászolást, ez esetben a savanyítást laboratóriumi körülmények között
elszaporított tejsavbaktériumok végzik. A
kovászból kitenyésztett majd elszaporított
homo-, és heterofermentatív tejsavbaktérium törzsek megbízható minőségben szerezhetők be. A starterkultúrát a liszt és víz keverékébe csak hozzá kell adni, majd csekély
arányú élesztővel kell kiegészíteni. Az elkészített tejsavas kovászban ideális mennyiségben, összetételben termelődnek szerves
savak és aromaanyagok.
MI A ROZSLISZT?
Az emberiség története során a rozs később vált kenyérgabonává, mint a búza. Első
nyomait a bronzkori Európában találták meg.
A rozs valamennyi fajtája egyetlen fajhoz
(Secale cereale) tartozik, és ezért nem mutat
olyan sokféleséget, mint a búza.

A rozsliszt eltér a búzaliszttől, mert nem
lehet sikért mosni belőle. A rozslisztből készült tésztában nem alakul ki sikér, mert az
ott lévő, részben oldott, részben duzzadt növényi gumik és nyálka anyagok a fehérjeláncok kapcsolódását megakadályozzák. Ha egy
tésztához 30-40% -nál több rozslisztet adunk,
akkor a rozslisztre jellemző tulajdonságok érvényesülnek, mivel képesek a búzaliszt fehérjéinek sikérvázzá alakulását megakadályozni.
A rozsliszt keményítőjének tulajdonságai sem azonosak a búzakeményítőével. Nagyobb mennyiségű vizet köt meg. Ezáltal a
késztermék tovább friss marad. A rozs tésztának rossz a gázvisszatartó képessége, ezáltal a termék bélzete mindig tömöttebb tőle.
A rozstésztából sült kenyerek héja mindig
sötétebb, mint a búzakenyereké. Ennek magyarázata, hogy a rozstésztában több dextrin és cukor keletkezik.
Egy szelet rozskenyér legalább olyan tápláló, mint két-három szelet fehér kenyér. Ez
nem üres kalóriákat jelent, ellenkezőleg,
tele van értékes tápanyagokkal, fogyasztása
egészséges jóllakottságérzetet kelt, magas a
rosttartalma és hosszú órákon át biztosítja a
szervezet megfelelő energiaellátását.
Termékeink közül jelenleg a régi idők rozskenyere tartalmazza a legtöbb rozslisztet,
80%-ot. Más fajta rozskenyeret is készítünk,
alacsonyabb rozsliszt tartalommal, hogy
minden kedves vásárlónk megtalálja a kedvenc kenyerét.
LIPÓTI ROZSOS PARASZTKENYÉR 0,5 KG ROZSLISZT: 10%
LIPÓTI ROZSKENYÉR 1 KG ÉS 0,5 KG ROZSLISZT: 45%
ALPESI ROZSKENYÉR 0,75KG ROZSLISZT: 70%
AZ ÍZ-AROMA ANYAGOK:
A KOVÁSZ ÉRÉSE ALATT ALAKULNAK KI, SZABÁLYOZÁSA A
KOVÁSZ HŐMÉRSÉKLETÉVEL TÖRTÉNIK.
TEJSAV,ECETSAV.
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Mi az a

kézmûves kenyér?
A LIPÓTI PÉKSÉG AZ „ÉLŐ HAGYOMÁNY” SZLOGENT AZÉRT VÁLASZTOTTA, MERT TERMÉKEI, KENYEREI ÉS FINOMÁRUI „KÉZMŰVES MÓDON” KÉSZÜLNEK. MIT IS JELENT EZ?

T
UDTA-E?
a Lipóti Pékség szakmai rovata
HIZLAL-E A KENYÉR?

Nem a kenyér hizlal, hanem amit rátesznek. Egy szelet teljes kiőrlésű lisztből készült
kenyérben csak 70 kalória van – nem több,
mint egy almában. Ha megkenjük vajjal, és
teszünk rá szalámit, a kalória tartama 250-re
nő, ha megkenjük mogyorókrémmel vagy
lekvárral, a szelet akár 500 kalóriát is összeszedhet. Nem a nyersanyag, hanem a mani-
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puláció, a „feljavítás” az, ami a csekély kalóriájú, tápláló, egészséges szelet kenyeret kalóriakatasztrófává változtatja.
A kenyér mindig is az emberi táplálkozás
sarokköve volt. Ha a jó kenyeret az őt megillető helyre tesszük étkezésünkben, az egészségünk megőrzését szolgálja. Legközelebb,
amikor kenyeret vásárolni megyünk, már az
élet igazi anyagáért induljunk el!

Korunk élelmiszeripari marketingjének kiemelkedő pozícióját foglalja el a „kézműves”,
a hagyományos technológiai megoldásokkal
készült termék. De valójában, mi is az a kézműves kenyér?
A sok elmélkedés, definíció egyvalamiben
hasonlóságot mutat: ahhoz, hogy „kézműves” kenyérnek nevezhessünk egy pékárut,
annak legalább részben kézzel kell készülnie.
Álláspontunk alapján a kézműves kenyéren a ropogós héjú, európai stílusú kenyereket kell érteni. Ezek készülhetnek kovásszal
vagy anélkül is. A kézműves kenyeret kézzel
mérik, gömbölyítik, formálják és vágják be,
azt valódi tűztérben, kemencében sütik.

Sokkal nehezebb definiálni azt a minőséget, amire a kézműves kifejezés szintén utal
– értve ez alatt a kenyérhez való liszt színének és zamatának gondos kiválasztását, és a
természetes ízeket, melyeket a gondos hozzáértés varázsol elő.
A Lipóti Pékség az „élő hagyomány” szlogent azért választotta, mert termékei, kenyerei és finomárui a fenti technológiával, kézműves módon készülnek. Az emberi kéz,
mint hozzáadott érték a búzaszemtől a Kedves Vásárló asztalára tett végtermékig, a kézműves pékáruig a technológiai folyamat
szinte minden stációjánál jelen van.

Látogatható,
megújult péküzem Lipóton
A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS
MÜNK ÚJJÁ ÉPÜLT AZ IDEI NYÁRRA.

PROGRAM

A beruházásnak köszönhetően létrejött a
LIPÓTI PÉKSÉG LÁTOGATÓKÖZPONT, MINTABOLT ÉS KÁVÉZÓ komplexum amely látványpékségként is funkcionál.
A pékáru üzem a mai modern technológiai követelményeknek minden szempontból
megfelel, az abban található kemencék a kor
legfejlettebb pékáru gyártó eszközei. A beruházás célja a Lipóti Pékség termékminőségé-

KERETÉBEN A

LIPÓTON

TALÁLHATÓ PÉKÜZE -

nek további fejlesztése, új minőségirányítási
politika feltételeinek megteremtése, új munkahelyek létrehozása. A látogatóközpont
szeptember elsejétől fogadja vendégeit. Kicsiknek és nagyoknak, óvodás kortól idős korig lehetőség nyílik a termelő üzem megtekintésére, a termékek kóstolására, valamint
saját, kézműves módon előállított kenyér elkészítésére, helyben megsütésére.
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A TERMÕFÖLDTÕL
AZ ASZTALIG…
Az immár több mint negyven éves múltra visszatekintõ Gyermelyi Tészta Magyarország legkedveltebb, piacvezetõ tésztamárkája. Az ország legnagyobb tésztagyárát mûködtetõ Gyermelyi
Vállalatcsoport 100 százalékban magyar magántulajdonban van és a magyar élelmiszeripar meghatározó szereplõje. De mi a Gyermelyi titka? A Gyermelyi tészták kizárólag saját elõállítású,
gondosan válogatott alapanyagból készülnek, mindenfajta adalékanyag nélkül. A liszt magas minõségét meghatározó búzát a vállalat már a vetõmag elõállítástól kezdve felügyeli. Az
elõkészített vetõmagot a következõ évben részben saját területére, részben pedig egy zárt integrációba helyezi ki. Az így termesztett kiváló minõségû étkezési búza a saját malmaiba kerül, ahol
a speciális tésztaipari liszt készül.
A vállalatcsoport a tojás esetében is az alapoktól kontrollálja a termelést. Három tojófarmján
már naposcsibe korától, saját takarmányon neveli a tyúkokat. A modern farmokról mindig gondosan válogatott, friss tojás kerül be a tésztagyárba, ahol azt azonnal felhasználják. A Gyermelyi
tészta így a legkorszerûbb technológiával, saját elõállítású, magyar alapanyagokból készül. Íze,
állaga visszaidézi nagyanyáink tésztáját, a fõzés során nem tapad össze
és magas vízfelvevõ képessége miatt gazdaságos. A Gyermelyi termékpalettája széleskörû felhasználást biztosít, hiszen a prémium minõségû
Gyermelyi négytojásos, nyolctojásos, Donna Pasta egytojásos és Vita Pasta
durumtésztákból a salátáktól a fõételeken, leveseken át a desszertekig
számos ínycsiklandó étel készíthetõ.
A receptekért látogasson el a www.gyermelyi.hu honlapra!
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Találkozzunk
a Lipóti Pékség mintaboltjaiban!
A Lipóti Pékségnek országszerte mintegy 180 üzlete működik. Közvetlenül 400 munkatársat foglalkoztat, de a beszállítókkal és alvállalkozókkal együtt nagyjából 1000 embernek ad
munkát a hálózat. A 180 boltot csaknem 50 alvállalkozó működteti. A cég éves árbevétele a
bolti eladási forgalmat tekintve meghaladja a 6 milliárd forintot.

KÖZELMÚLTBAN NYÍLT ÜZLETEK:

HAMAROSAN NYITÓ MINTABOLTOK:

• Gyöngyös, Fő tér 10.
• Szeged, Széchenyi tér 16.
• Székesfehérvár, Zobori út 1.
• Budapest, Árpád híd (metró aluljáró)
• Budapest, Dózsa György út (metró aluljáró)
• Szentendre, Hév megálló
• Balatonfüred, Széchenyi utca 55. (Tesco)
• Celldömölk, Szentháromság tér 3.
• Ajka, Szabadság tér 9/a
• Balatonalmádi, Baross utca 2.

• Budapest, Thököly út 100/b
• Balatonfüred, Arácsi út
• Pécs
• Jászberény

REKLAMÁCIÓS VONAL – A FEJLŐDŐ LIPÓTI PÉKSÉGÉRT
ÖRÖMMEL TÁJÉKOZTATJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT, HOGY ÉSZREVÉTELEIKKEL, ÖTLETEIKKEL, ESETENKÉNT PANASZAIKKAL EGY ÚJ KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁN,
AZ ESZREVETEL@LIPOTIPEKSEG.HU EMAIL CÍMEN ÉRNEK EL BENNÜNKET. AZ EMAIL CÍMET MINDEN ÜZLETÜNKBEN JÓL LÁTHATÓ HELYEN JELENÍTJÜK MEG. ÉSZREVÉ TELEIKET, ÖTLETEIKET ÖSSZEGYŰJTJÜK, FELHASZNÁLJUK KÉSŐBBI FEJLESZTÉSEINK SORÁN. PANASZAIKAT, REKLAMÁCIÓIKAT AZONNALI HATÁLLYAL ORVOSOLJUK.
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EGÉSZSÉGESEN

A LIPÓTI PÉKSÉG TERMÉKEIVEL
NEMCSAK FINOMAK, EGÉSZSÉGESEK IS: BEMUTATUNK NÉHÁNY LIPÓTI PÉKSÉG TERMÉKET, MELYET
NEMCSAK AZ ÍZÉLMÉNY MIATT AJÁNLUNK , HANEM EGÉSZSÉGÜNK MEGŐRZÉSE ÉRDEKÉBEN IS BÁTRAN FO GYASZTHATÓAK .

70 g

70 g

210,-/db

200,-/db

„ÁLMOK” KÉT ÍZBEN: E termék elkészítése során hagyományos házias piskótatésztát készítünk, melyet kétféle módon ízesítünk. Az egyik fajtához barackot és túrót keverünk, a másik részt kakaóval, csokoládé szemcsékkel és csokoládé krémmel bolondítjuk meg.

65 g

80,-/db

A MAMMA MIA KIFLI vitaminokkal és ásványi
anyagokkal gazdagított termék, magas kalcium,
magnézium és folsav tartalommal. Elsődlegesen
nőknek ajánljuk, mert ezen ásványi anyagok a női
szervezet számára igen fontosak. Felületét napraforgó maggal és szezámmaggal szórjuk meg.

0,5 kg

380,-/db

ÚJ TELJES KIŐRLÉSŰ CIPÓVAL várjuk a különlegesebb kenyerekre vágyó vásárlóinkat. Virágporos teljes kiőrlésű kenyér érdekessége,
hogy élesztő hozzáadása nélkül készül, hoszszú érésű idejű kovásszal és virágporral. Minden szeletben érződik a virágpor különleges
aromája, és a kenyér illata magáért beszél.
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