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RÚZSA MAGDI
Dietetikus
válaszol

80 KG-OS
KENYÉR

Átlépni a siker
küszöbén

Csodavilág az,
ami körbevesz
Miben más a Lipóti? Mi az a hozzáadott érték, amely megkülönbözteti más üzletektől?
Miért gondolja naponta 150 000 vásárló, hogy
családját Lipóti pékáruval ajándékozza meg?
A Lipóti Pékség több, mint két évtizede
olyan gazdaságpolitikai szemléletet követ,
amely középpontjában egyetlen dolog, a vevői megelégedettség áll. Talán hihetetlen, de
jelmondatunk a „Mindent a Vevőkért!” minden üzemünk és minden épületünk falán
ott található, a belső szabályzataink is ezzel
a mottóval kezdődnek. Hármas megfelelés
vezet mindenkit a pékmestertől, a rendelésfelvevőn át, az ügyvezetőig: mindenben megfelelni a vásárlónak, magasra tenni a mércét
saját magunk előtt és mindent elkövetni a
Lipóti Pékség jövőjéért.
A Lipóti több mint egy brand, több mint egy
bolthálózat. A tradicionális receptúrák alapján
gyártott termékeinkbe több mint húsz éves
szakmai tapasztalatot csomagolunk. Új arculattal felöltöztetett mintaboltjainkban tüneményes eladóink mellett, ínycsiklandó ízek világa várja a hozzánk látogató vásárlót. Pörkölt
kávé illata, szendvicsben roppanó friss saláta
hangja, helyben sütött pogácsa forró tapin-

A siker a pozitív energiáinkban rejlik
tása, több mint 100 sütőipari termék esztétikus látványa. Egy Lipótiba betérni, a finomságokból szemezgetni, kávét kortyolgatva, a
mintabolti harmóniából a város pezsgésére
rácsodálkozni mára már életérzés, sok ember
napi szertartása. Ebből a perspektívából, kiszakadva a mindennapok zakatolásából néha
megadatik, hogy rádöbbenjünk: csodavilág
az, ami körbevesz bennünket.
Igazi különlegességekről adunk számot
újságunkban. Tulajdonosunk saját életfilozófiáját hozza közelebb Önhöz, a Tisztelt
Olvasóhoz. Képriportban ismerkedhet meg
a hatalmas, 80 kg-os Lipóti Parasztkenyér
elkészítésének folyamatával. Új termékeink
bemutatása mellett dietetikus szakértőnk kalauzol bennünket az élesztő nélküli termékek
világába. Rúzsa Magdi Lipóton tartott koncertjén majdnem húszezer kéz emelkedett a
magasba, az énekesnő személyes üzenetét
olvashatják újságunk hasábjain.
Jöjjön el hozzánk, üljön le egy percre, ajándékozza meg magát a Lipóti életérzésével, vigyen haza bennünket ajándékba szeretteinek.
dr. Tóth Zoltán
ügyvezető igazgató

KOLLÉGÁIM BORZASZTÓAN KELLEMETLEN HELYZETBE HOZTAK, AMIKOR ARRA KÉRTEK, HOGY OSZSZAM MEG GONDOLATAIMAT A KEDVES OLVASÓVAL A SIKERRŐL, ANNAK TITKAIRÓL ÉS AZ EMBER
ÉLETÉBEN BETÖLTÖTT SZEREPÉRŐL.
Elöljáróban annyit, nem adják ingyen. Első
lépésként tisztázzuk magunkban, velünk és
körülöttünk csak pozitív dolgok történnek. A
hiba azért pozitív, mert feladatot és lehetőséget ad, hogy kijavítsuk, a kudarc pedig azért,
mert lentről már csak egy út vezet, felfelé. A
pozitív gondolkodás energiával tölt fel, és ez
az energia az, amely a versenykörnyezettel
szemben többlet lehetőségekhez juttat.
A második lépcsőfok annak beismerése,
hogy a munka nem szégyen, tenni, dolgozni
kell az élet minden területén, de leginkább
saját magunkon. Mindig, minden pillanatban,
mindenben tudni kell észrevenni a jót, a hasznosíthatót, az érdekest és szinte tudomást sem
kell venni a negatív dolgokról, amelyek romboló hatással vannak szellemünkre, testünkre,
gondolatainkra, lehetőségeinkre és jövőnkre.
A harmadik lépés annak tudatosítása, hogy
ember-, és versenytársaink mind minket tá-

mogatnak. Őket nem legyőzni, hanem megérteni kell, azért, hogy minden nemű tevékenységükkel tudatosan, vagy tudtukon kívül
segítsenek bennünket.
A negyedik pillér az Önmagunkba és tevékenységünkbe vetett hit, amely nem enged
teret a bennünket kritizáló negatív gondolatoknak.
Végül, de nem utolsó sorban beszélnünk
kell a szerencse faktorról is. Napjainkban olvastam egy interjút fiatalságom legjobb forma 1-es pilótájával. Meggyőződéssel osztom
Niki Lauda véleményét, hogy a szerencse része a sikerben maximum 2%. A többit sokan
szerencsének nevezik, pedig nem az, a többi
a pozitív gondolatokban, a munkában, az
emberi kapcsolatokban, a hitünkben rejtőzik.
Tóth Péter
tulajdonos

„Az átlagos emberek csak a
lehetségesben hisznek. Az
átlagon felüliek nem csak azt
képzelik el, ami lehetséges vagy
valószínű, hanem inkább azt,
ami lehetetlen. És miközben
elképzelik a lehetetlent, azt
elkezdik lehetségesnek látni.”
Cherie Carter-Scott
szerző
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ÍGY KÉSZÜLT A

LIPÓTI PARASZTKENYÉR
Dagasztás

Vetés

Sütés

Tisztítás

Vágás

ÚJDONSÁGOK A LIPÓTIBAN
HAJDINÁS KENYÉR
A Hajdinás kenyér egy speciális technológiával, hosszú tésztaéréssel készül. A tészta érési
ideje 16-18 óra, ami a magyar péktermék-palettán igen ritka. Az érési folyamat során számos kiváló tulajdonságot kap a kenyér, amelyek semmilyen egyéb hozzáadott anyaggal,
adalékkal nem pótolhatók. A speciális folyamat által lesz ennek a kenyérnek vékony roppanós héja, szürkés árnyalata, enyhe savassága és teljesen egyéni íze, illata. A hajdinából
őrölt liszt aromája a kenyérgyártási folyamat
során átjárja, jellegzetessé teszi a terméket.
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Ettől lesz a Hajdinás kenyér élvezeti értéke átlagon felüli és rendkívül egyedi. Ezt az
igazi kézműves kenyeret lágy tésztából, kenyérféléktől eltérő módon formázzuk, ezáltal a megjelenése rusztikus, enyhén lisztes
felülettel, a kenyér bélzete pedig lazított és
„szaftos”. A Hajdinás kenyér meghatározó
elemei a természetes úton keletkezett íz- és
aromaanyagok. A termék „E” számmal jelzett
adalékanyagot nem tartalmaz. Technológiai
segédanyagai természetes enzimfehérjék és
aszkorbinsav, melyek a sütés során elbomlanak.
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AMIT AZ ÉLESZTôRõL
ÉLESZTŐ NÉLKÜLI PÉKTERMÉKEK

TUDNI KELL
AZ ÉLESZTŐT, MINT AZ ERJEDÉST ELŐSEGÍTŐ SZERT, ELŐSZÖR MEDICI MÁRIA UDVARÁBAN ALKALMAZTÁK. UGYANCSAK AZ Ő ÉRDEME, HOGY IV. HENRIKKEL VALÓ HÁZASSÁGKÖTÉSE RÉVÉN
A KENYÉRSÜTÉS MESTERSÉGE PÁRIZSBA IS ELJUTOTT. A SZÁZADOK SORÁN AZTÁN A FRANCIA
MESTEREK OLYANNYIRA TÖKÉLYRE FEJLESZTETTÉK A TUDÁSUKAT, HOGY A XVIII. SZÁZADBAN A

Barcza Zsuzsanna
Dietetikus

KÜLÖNLEGESEN FINOM ŐRLÉSŰ FEHÉR KENYÉR KÉSZÍTÉSÉBEN A FRANCIA FŐVÁROSÉ LETT AZ ELSŐ
HELY, EZT A POZÍCIÓT EGY SZÁZADDAL KÉSŐBB BÉCS HÓDÍTOTTA EL TŐLE.

MANAPSÁG EGYRE GYAKRABBAN HALLHATUNK, OLVASHATUNK AZ ÉLESZTŐ NÉLKÜL KÉSZÜLT KENYEREK JÓTÉKONY HATÁSAIRÓL. DE VAJON TÉNYLEG EGÉSZSÉGESEBBEK HAGYOMÁNYOS TÁRSAIK-

A LIPÓTI ÉLESZTŐ

NÁL, VAGY CSUPÁN EGY ÚJABB GASZTRODIVATRÓL VAN SZÓ?!

NÉLKÜLI KENYÉR

Az élesztő, ez a mikroorganizmusok csoportjába sorolt egyszerű gomba-túl azon,
hogy könnyűvé varázsolja a kenyértésztát-,
rengeteg egyéb hatást is kifejt szervezetünkre.
Összetételét tekintve kitűnő táplálék. Ismerve, hogy 50%-a fehérje, hogy 17 féle vitamint tartalmaz- többek között a B-vitamin
család minden tagját-, valamint jelentős vas,
kalcium és magnézium-forrás, kétségbe sem
vonhatjuk szerteágazó hatását az emberi testre. Nyugtatja idegrendszerünket, erősíti, fényesíti a hajat és a körmöket, megújítja a bőrt.
Enyhén lúgos kémhatása folytán regenerálja a
gyomrot, közömbösíti a káros savakat, ezáltal
a belek irritációját. Rendszeresen alkalmazva még a koleszterinszintet is csökkentheti.
De miért félünk mostanában mégis annyira
ettől a „csodagombától”?
Amíg szervezetünk alapvetően egészséges, azaz a bennünk élő baktérium-és gombaflóra kiegyensúlyozott, az élesztőgombák
fogyasztása semmilyen kedvezőtlen hatást
nem okozhat. Ha viszont a kényes egyensúly
felborul, a probléma rendezésének céljából
körültekintőnek kell lennünk táplálkozásunkat illetően is.
Az egyik legismertebb és legelterjedtebb betegség, amelyet gombák okoznak, a

Pékújság

candidiasis. A candida albicans gomba természetes módon jelen van szervezetünkben,
bélrendszerünkben. Ezek mennyiségét a szintén ott élő „jó baktériumok” tartják kordában.
Ha azonban a bélflóra megváltozik, elszaporodásukkal kialakulhat a candida betegség.

Az optimális flóra helyreállításának alapja,
hogy kiéheztessük a gombákat. Mivel a gombák fő tápláléka a cukor és az alkohol, elsősorban a finomított szénhidrátokat és alkoholos
italokat kell száműznünk étrendünkből. És
ugyan az élesztőgombák és a candida fajok
nem azonosak, a diéta ideje alatt érdemes tartózkodnunk a gombákat tartalmazó ételektőlitaloktól is.
A teljes kiőrlésű, rostokban gazdag, élesztő
nélkül készült kenyerek megfelelően támogatják diétánk sikerét, és hozzájárulnak szervezetünk egyensúlyának mielőbbi helyreállásához.

ÉLESZTŐ HOZZÁADÁSA NÉLKÜLI TERMÉKEINK

A Lipóti Pékség
élesztő
nélküli
kenyere gazdag rozstartalmú, élesztő
felhasználása nélkül készült kenyér. A
rozsra jellemző savanykás ízvilág, sötét
„bélzet” és héj jellemzi ezt a kenyeret.
Hosszú ideig megőrzi frissességét.
Az amylaz enzim kivonása miatt az
élesztő érzékenyek is fogyaszthatják.
Ajánljuk candida-kúrák ideje alatt, valamint egyéb gombásodás elleni étrend
kialakításához.

LIPÓTI HAJDINÁS KENYÉR

ÉLESZTŐ NÉLKÜLI MÁKOS BÚR
R
ŐSZTŐL KAPHATÓ ÜZLETEINKBEN

ŐS
Ő
KAPHATÓ ÜZLETEINKBEN
ŐSZTŐL

ÉLESZTŐ
ÉL
L
NÉLKÜLI DIÓS BÚR

MIVEL

vágjunk bele?

Gondolt már arra, hogy a kenyerek és pékáruk megfelelő minőségéért Ön is tehet valamit? A kés egy mindennapi használati eszközünk, azonban körültekintő megválasztása
nagyban befolyásolja, hogy a Lipóti Pékség
termékei ellenállhatatlan formában kerüljenek
asztalára.
A különböző konyhai tevékenységeknek
megfelelően, a sajtszeletelő késtől, a hámozó

késeken át, a húsvágó bárdig, a kések minden
változata fellelhető. A kenyér felszeletelésére
leginkább alkalmas kés azonban a kenyérvágó
kés, amely nagyméretű, fűrészfogas, hosszú,
vékonyabb pengéjű kés. A kenyérvágó kés recés éle morzsamentes vágást biztosít minden
pékárunak, valamint általa egyszerűbben szeletelhető a kenyér.
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HAMAROSAN NYÍLÓ MINTABOLTOK:
• Tatabánya
Győri út 1. Vasútállomás
• Budapest XIV.
Thököly u. 148.

Új mintabolt

Eger

• Budapest VIII.
Futó u. 37. Corvin pláza

2

• Zalaegerszeg
Kossuth út 21-23.

6
62

• Pécs, Rókus sétány 1.
• Győr, Szabadhegy

7

• Budapest, Etele-tér
Kelenföldi pályaudvar

6

• Törökszentmiklós

Siófok
2

• Budapest X.
Örs vezér tere - Árkád

Tapolca

Kossuth Lajos utca

Keszthely

KÖZELMÚLTBAN NYÍLT ÜZLETEINK:
• Siófok, Fő u. 168-170.
• Keszthely, Kossuth Lajos u. 40.
• Veszprém, Kossuth u. 8.
• Budapest VII., Király u. 59/b
Madaras

• Győr, Rónay Jácint u. 1.
• Budapest VII., Baross tér aluljáró
Keleti pályaudvar
• Tapolca, Deák Ferenc u. 7/1.

LIPÓTI PÉKSÉG KERESZTREJTVÉNY

1. Kenyereinket süti. (foglalkozás)

Nyereményjáték!
Játsszon a Lipóti Pékséggel!

2. A hagyományos kelesztett
kenyerekhez képest 90%-kal
kevesebb szénhidrátot tartalmazó
kenyerünk.

1.
2.

3. Ő jelenti számunkra a legtöbbet.
4. Új kenyerünk jellemzője.
(gabona fajta)
5. Egyes termékeinket ezen öszszetevő nélkülözésével készítjük.
(Terméknevek előtt található)

3.
4.
5.
6.

6. IV. Lipóti Kenyér- és Hal…….

Nyerjen egy két főre szóló hétvégét félpanziós ellátással a Négycsillagos Lipóti Orchidea Hotelben.
A helyes megfejtéseket 2014. október 31-ig várjuk a nyeremenyjatek@lipotipekseg.hu e-mail címre.

Pékújság
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BEFŐZÉS: EZT ÉRDEMES KIPRÓBÁLNIA!

RUMOS-CSOKIS

MEGGY DZSEM
H O L LÓ S P É T E R
F R A N C H I S E PA R T N E R
L I P ÓT I P É K S É G É S K ÁV É ZÓ B U D A P E S T
HOZZÁVALÓK :
10 kg magozott meggy vagy szilva
2-4 kg kristálycukor (vagy édesítő)
20 gramm citromsav (2 gramm/kg)
50 dkg étcsokoládé
dzsemfix 3:1-ben (előírás szerint)
4 db rum aroma
50 g őrölt fahéj

ELKÉSZÍTÉS:
A megtisztított, kimagozott meggyet vagy
szilvát feltesszük főni. Összekeverjük a citromsavval, és amikor levet
enged, belekeverjük a cukrot, majd keverés mellett addig főzzük, míg
habot kezd engedni. Ekkor hozzáadjuk a dzsemfixet és további kevergetés után a csokit, rum aromát és fahéjat.
Hagyjuk felforrni, majd levesszük a lábost és a habot visszakeverjük a
lekvárba .
Ezután az előkészített üvegekbe merjük, rácsavarjuk a kupakot és fejre
állítjuk az üvegeket, kb. 10 percre.
Az ízesített, dzsemeket és lekvárokat főleg natúr péktermékek mellé
érdemes kínálni, de a vajas croissant vagy a foszlós és fonott kalácsot
is nagyon jól kiegészítik.
S O K S I K E R T É S K I TA R TÁ S T K Í VÁ N O K A B E F Ő Z É S H E Z !

Feltét(lenül)?!
UNJA MÁR A HAGYOMÁNYOS FELVÁGOTTBÓL ÁLLÓ FELTÉTEKET? SZERETNÉ GYORSAN ÉS EGYSZERŰEN, IGAZI KÜLÖNLEGESSÉGGEL FELDOBNI A VACSORÁT? MEGMUTATJUK, HOGY MILYEN EGYSZERŰ,
ÁM DE ANNÁL ÍZLETESEBB ÉS EGÉSZSÉGESEBB KRÉMMEL FOGYASZTHATJA A LIPÓTI PÉKSÉG KENYEREIT.

PALEO ZÖLDSÉGKRÉM

HOZZÁVALÓK :
150 g fehér káposzta
150 g karfiol
1 nagy hagyma
2 szál újhagyma
egy szelet kaliforniai paprika
2 savanyú uborka
100 g répa
egy kis doboz paradicsompüré
2 ek. zsír
só

A PALEO SÜTEMÉNYEKET KERESSE A LIPÓTI PÉKSÉG MINTABOLTOKBAN!
Pékújság

ELKÉSZÍTÉS:
A káposztát, a karfiolt és a répát vágjuk darabokra, és kevés sós vízben
pároljuk meg. Közben a hagymát
és az újhagymát a zöldjével együtt
vágjuk apró kockákra, és a zsírban
pároljuk meg. A tűzről lehúzva dobjuk bele az apró kockákra vágott ka-

liforniai paprikát, uborkát, és keverjük bele a paradicsompürét. Amikor
megpuhult a zöldség, szűrjük le a
levét, és a zöldséget botmixerrel pürésítsük. Az így készült pépet keverjük bele a hagymás zsírba, és tegyük
hűtőbe pár órára.

AJÁNLJUK:
A Paleolit életmód követői számára fejlesztettük ki Paleolit kenyerünket, amely az étrendnek
megfelelően mandula-, valamint
lenmagliszt felhasználásával készül. Ezen kenyerünk, valamint a
paleo zöldségkrém kombinációjaként egy tökéletesen egészséges ételt kapunk, amely akár az
egészségesség híveinek, akár
fogyni vágyóknak, sportolóknak
is kiváló eledelként szolgálhat.
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FOTÓPÁLYÁZAT
A LIPÓTI PÉKSÉG

DARNÓ-HÚS
HÚSKÜLÖNLEGESSÉGEK
A LIPÓTI PÉKSÉGNÉL

FELHÍVÁSÁRA

TENGERI SÓ
A Darnó-Hús termékei májustól már tengeri sóval
készülnek.

MIÉRT IS ELŐNYÖS A
TENGERI SÓ?
- A sima kősó legfőképpen
nátrium-kloridból áll, míg a
tengeri só több mint 82 elemből
épül fel.
- A tengeri só általános egészségügyi előnyei közé tartozik
a vérnyomás szabályozása, az
emésztőrendszer javítása és a
máj stimulálása.
- Főzés közben a tengeri só
használata sokkal kevesebb
mennyiséget igényel a kősónál.

SZELETELT TERMÉKEK
Június elején a lipóti mintaboltokban elkezdtük a régóta hiányolt
és várt szeletelt termékeink forgalmazását.

TANMŰHELY
Elindítottuk a Boltos Tanodát!
A felajánlott lehetőség részünkről: a Lipóti pékség franchise partnereinek alkalmazottai részt vehetnek szervezett körülmények között
a Darnó- Hús Tanműhelyében gya-

korlati oktatáson (Mosonmagyaróvári mintabolt), ahol két vérbeli húsbolti eladónak született fiatalember
mellett elsajátíthatják a húskészítmények forgalmazására vonatkozó
fortélyokat, valamint szakmai tapasztalatokat szerezhetnek.

LEZÁRULT A „MINDENNAPI KENYERÜNK” FOTÓPÁLYÁZAT, MELYRE
245 FÉNYKÉP ÉRKEZETT. A FELHÍVÁS HÍRE TÖBBSZÁZEZER EMBERHEZ
JUTOTT EL, ÉS A PÁLYÁZAT KÖVETKEZTÉBEN TÖBB, MINT ÖTEZER ÚJ RAJONGÓVAL GYARAPODOTT A LIPÓTI PÉKSÉG FACEBOOK-OLDALA. A SZAKMAI
ZSŰRIT TÓTH PÉTER, A LIPÓTI PÉKSÉG ALAPÍTÓJA, PETROVICS GYÖRGY,
NEMZETKÖZI PRODUKCIÓKBAN DOLGOZÓ FOOD-STYLIST ÉS
FEKETE ANTONIO, AZ ÉTELFOTÓ-PÁLYÁZAT GYŐZTESE ALKOTTA.

MAGYAR TERMÉK NAGYDÍJ
Májas termékcsaládunkkal pályáztunk a Magyar Termék Nagydíjra.
Reményeink szerint a közeljövőben
termékdíjas májasok kerülhetnek
vevőink hűtőpultjába.

DICSÉRET:

MERL ANTAL GYÖRGY

I. DÍJ:

II. DÍJ:

LUPANESZKUNÉ BABETT

HADARIK RITA
III. DÍJ:

KIS CSABA
A pályázatot szervezô Cultest.com
fotópályázati közösségi oldalon
folyamatosan indulnak új pályázatok különféle témakörökben, értékes
nyereményekkel. Érdemes ellátogatni
az oldalra és nevezni, szavazni:
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FOGYÓKÚRA A LIPÓTIVAL
A FOGYÓKÚRA SIKERE AGYBAN DŐL EL. AHHOZ, HOGY VÉGHEZ TUDJUNK VINNI EGY DIÉTÁT NEM ANNYIRA FIZIKAILAG, MINT SEM SZELLEMILEG KELL KÉSZEN ÁLLJUNK. A LIPÓTI
PÉKSÉG A TUDATOS TÁPLÁLKOZÁS KIALAKÍTÁSÁBAN SEGÍT. TÖBBÉ NINCS SZÜKSÉG ARRA,
HOGY A KENYERET TELJES MÉRTÉKBEN KIIKTASSÁK ÉLETÜKBŐL A TESTSÚLYUKAT MEGTARTANI,
VAGY CSÖKKENTENI VÁGYÓK.
Íme néhány termékünk, amelyek a fogyókúra idején is bátran fogyaszthatók:

PRO BODY

DIA

KENYÉR

SÖTÉT
KENYÉR

A Pro body kenyér a hagyományos kelesztett kenyerekhez képest 90 %-kal
kevesebb szénhidrátot és 300 %-kal több
fehérjét tartalmaz. A Pro body kenyerünk alapanyagainak kiválasztásánál pékmestereink az Ön
egészségéhez is hozzájárulnak. Így került kenyerünkbe almarost, lenmag, szezámmag, napraforgó, rozspehely és zabpehely.
A Pro body kenyér jól illeszkedik a szénhidrátszegény diétához. Ajánljuk az egészségtudatos
táplálkozás híveinek.

TUDTA-E?
KI A PÉKEK VÉDŐSZENTJE?
Árpád-házi Szent Erzsébet
a pékek mellett az árvák,
a ferences harmadrend, a
ciszterciek, a koldusok, az Erzsébet-apácák , az özvegyek,
az ártatlanul üldözöttek, és a csipkeverők védőszentje.
1207-ben látta meg a napvilágot II. András magyar
király és Gertrúd lányaként. A nevéhez fűződő legenda
szerint egyszer, amikor a szegényeknek vitt élelmet és
ezért felelősségre vonták, azt válaszolta, hogy rózsát
visz. S valóban, amikor belenéztek a kosarába az
rózsával volt tele.
Ünnepét 1670-ben vették fel a római naptárba, november 19-ére.

Pékújság

Energiaszegény,
illetve csökkentett
szénhidrát tartalmú, DIA termékcsaládunk tagjaként fejlesztettük ki ezt a terméket.
Ajánljuk diétázóknak, fogyókúrázóknak és testsúlyukat megtartani vágyóknak.

PALEOLIT
KENYÉR
A paleolit diéta egy olyan
gasztronómiai
irányzat,
amely célja a paleolit kori
táplálkozás reprodukálása a mai viszonyok között.
Alkalmazása inkább élet stílus, mint sem alkalmi
diéta.
Ezen életstílus követőinek már nem kell teljesen elhagyniuk étrendjükből mindennapi kenyerünket. Az ő részükre fejlesztettük ki Paleolit
kenyerünket, amely minden összetevőjében
megfelel az étrend kritériumainak.

DIA
KAKAÓS CSIGA
A kakaós csigát szinte mindenki szereti: finom,
leveles kelt tészta, lágyan olvadó, selymes kakaó
ízzel párosítva. Ezen hagyományos termékünkből fejlesztettük ki a DIA kakaós csigát, amely az
eredeti termék energiaszegény, illetve csökkentett szénhidráttartalmú párja. Így a fogyókúrázóknak sem kell lemondani erről a csodás
reggeliről.
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Kávé és egészség
„Dolce far niente”
Édes semmittevés. Az olaszoknál a dolce far niente,
annyit jelent: egyszerűen csak lenni, lazsálni, kiengedni egy csésze illatos kávé mellett. Az ember elmerülhet a betűk világába, elmenekülhet a képzelet
varázslatos szigeteire, számvetést készíthet életéről,
terveket szövögethet, vagy egyszerűen csak létezik:
örül, hogy ismét felfedezte az ég csodálatos kékségét, meghallotta a madarak énekét; hogy rádöbbent: túl rövid az élet ahhoz, hogy ne élvezzük ki
minden pillanatát.
Már sok évszázaddal ezelőtt orvosságnak használták a kávét, és tették ezt nem alaptalanul.
Ma már tudjuk, hogy a koffein gyorsan szétterjed a szervezet különböző helyeire, és hatása
körülbelül 5-7 óráig tart. A szervezet viszonylag gyorsan építi le ezt az anyagot. Elsősorban a
központi idegrendszerre hat. Először általános szellemi felfrissülést hoz, gyorsabb lesz a felfogó-, és reakciókészség. Szerzetesek már régen tapasztalták, hogy a gondolatok és észlelések
képszerűbbek és áttekinthetőbbek lesznek. A hangulat általános javulása háttérbe szorítja a
fáradtságot, miközben az ítélőképesség nem csökken.

Vásárlói igényekre épülő termékfejlesztés a Lipóti Pékségnél
Előnyben a természetes alapanyagokkal
A Lipóti Pékség folyamatosan ﬁgyeli a vásárlók részéről felmerülő igényeket, kiemelten kezeljük a vásárlóink visszajelzését az új termékeinkkel kapcsolatban. Az elmúlt hónapokban a honlapunkon keresztül egy
kérdőív kitöltésével kértük segítségüket és véleményüket azért, hogy felmérjük új termékeink ismertségét,
összegyűjtsük a fogyasztók javaslatait további új termékekre vonatkozóan. Vásárlóink együttműködésének
eredményeként pozitív visszajelzéseket kaptunk az új termékeinkre, kedvelik az új szendvicsalapokat, rendkívül népszerűek a csökkentett szénhidráttartalmú péksütemények, kenyerek. Az egészségtudatosságot
szem előtt tartva vásárlóink a természetes alapanyagokat részesítik előnyben, előszeretettel keresik a rostban
gazdag, adalékanyag-mentes termékeket.
Köszönjük válaszaikat, kérjük, a továbbiakban is segítsék munkánkat javaslataik, véleményük elmondásával!
A piackutatásra az Új Széchenyi Terv Gazdaságfejlesztési Operatív Program „Vállalatok komplex technológiai
innovációjának támogatása” című pályázati konstrukcióban megvalósuló innovációs projekt keretében került
sor. A közel 366 millió forint összköltségvetésű, 107 millió forintot meghaladó vissza nem térítendő támogatásban részesülő innovációs projekt során komplex élelmiszeripari technológia- és termékfejlesztés valósult meg.

Egyre több Lipóti Pékség mintaboltban
megtalálható a Julius Meinl kávé.
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RÚZSA MAGDI:

„A CSALÁD VASÁRNAPI EBÉDJE MINDIG ÚGY KEZDÔDÖTT,
HOGY KERESZTET VETETTÜNK A KENYÉRRE”
MINŐSÉG ZENÉBEN ÉS PÉKSÉGBEN

Rúzsa Magdi felejthetetlen koncertet adott az idei Lipóti Kenyér- és Halfesztiválon. A Pékújságnak adott interjúban beszélt a kenyérhez való viszonyáról, az egészséges táplálkozásról
és első szigetközi élményéről is.
Ezrek buliztak a lipóti fesztiválon, amelynek idei sztárvendége Rúzsa Magdi platinalemezes énekesnő, az Eurovíziós dalválasztó zsűritagja volt.

- Mennyire maradt emlékezetes a lipóti koncertje, egyáltalán járt-e már a
Szigetközben, ismerte-e Lipótot?
- A lipóti koncert előtt még nem jártam a Szigetközben, de ez a fellépés nagyon megmaradt bennem, jól éreztem magam, nagyon jó volt a közönség. Kifejezetten szeretem
az olyan koncerteket, ahol igazán különleges környezetben tudok énekelni. Mondhatom, jó volt a hely szelleme.

- A Kenyér- és Halfesztivál megrendezése a Lipóti Pékséghez is kötődik.
Mennyire fontos számára az egészséges táplálkozás?
- Igyekszem egyre inkább odafigyelni arra, miként táplálkozom. Szeretek enni, főzni,
imádom a jó ételeket, ezáltal nagyon odafigyelek arra, hogy milyen alapanyagokat használok. Többnyire egészségesen étkezem, a hal is kifejezetten fontos étkezésem szempontjából.

- Milyen a „viszonya” a kenyérrel?
- Ami a szénhidrátokat illeti: ha csak tudom, kerülöm „őket”, de a jó, friss kenyeret nagyon szeretem, annak nincs párja, s
néha megengedem magamnak. Ha gyerekkoromra gondolok, mindig eszembe
jut az az igazi, vastag parasztkenyér, amit
az anyukám vagy a nagymamám sütött
meg. Ezt jól megkentük kacsazsírral, s úgy
ettük. Lehet, hogy innen fakad a kenyér
iránti szeretetem: a fejemben megmaradt,
hogy minden nagy ünneplés, vagy akár
egy átlagos vasárnapi ebéd is a családban
úgy kezdődött, hogy keresztet vetettünk a
kenyérre, majd felszeltük.

- A Lipóti Pékség a hagyományt és
a minőséget tűzte zászlajára. Az Ön
munkájában mennyire fontosak ezek
az értékek?
- A Lipóti Pékség ideológiájával és értékrendjével is egyetértek, hisz az én szakmámban is a legfontosabb a minőség és az
arra való törekvés. Emellett fontos a szellemiség is, az emberek, akikkel körülveszem
magam, s együtt zenélek. Fontos, hogy
mint egy család, úgy gondoljunk egymásra, s adni tudjunk, örömünket leljük, ne
csak egy erőltetett közös munka legyen.

- A nyár csak a koncertekről szól,
vagy egy kis pihenés is belefér?
- A koncertsorozatok közepette szakítottam magamnak egy kis időt, elutaztam,
pihentem, nagyon jól éreztem magam.
Minden nyáron úgy rakjuk össze a programtervezetet, hogy legyen egy kis szabadidőm a nyári zakatolás közepette.
Még egyszer köszönöm a meghívást a
Lipóti Kenyér és Halfesztiválra, tényleg nagyon jól éreztem magam.

• Rúzsa Magdi 1985. november 28-án
született a vajdasági Verbász városban.
• 2005-ben jelentkezett a Tv2 tehetségkutató műsorába, a Megasztár harmadik
szériájába, amit 2006-ban meg is nyert.
• 2007-ben hazánkat képviselte az
Euróvíziós Dalfesztiválon, amelyen az előkelő 9. helyezést érte el.
• Napjainkig 3 stúdiólemezzel büszkélkedhet, amelyek közül az Iránytű címmel
megjelent hanglemez aranylemez minősítést ért el.

V. LIPÓTI KENYÉR-, ÉS HALFESZTIVÁL 2015.07.17-18.
Pékújság
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TÍZ DOLOG,
AMIÉRT ÉRDEMES A LIPÓTIT VÁLASZTANI

MERT MI NEM ELADNI AKARUNK,
HANEM SEGÍTENI A VÁSÁRLÁSBAN.
•
MERT A RÉGI CSALÁD ÍZEIT VARÁZSOLJUK AZ ASZTALÁRA.
•
MERT HISSZÜK: HAGYOMÁNY ÉS EGÉSZSÉG NÉLKÜL
NINCS JÓ ÉTKEZÉS.
•
MERT AZ ÁLTALUNK KÉSZÍTETT SZÉNHIDRÁT
CSÖKKENTETT KENYEREK SZERVES RÉSZÉT KÉPEZIK A
MODERN FOGYÓKÚRÁNAK.

•
MERT HA A LIPÓTIT VÁLASZTJA, AKKOR AZ ÁLTALUNK
ALAPÍTOTT KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLÁT TÁMOGATJA

•
MERT MI MINDEN VEVŐI ÉSZREVÉTELT, ÖTLETET
SZEMÉLYRE SZABOTTAN KEZELÜNK.
•
MERT TÖBB, MINT 20 ÉV SZAKMAI TUDÁSÁT EGY
TERMÉKBE CSOMAGOLVA ADJUK ÁT ÖNNEK.
•
MERT MI HISZÜNK A HAGYOMÁNYOS ALAPANYAGOK ÉS A
KÉZZEL KÉSZÍTETT TERMÉKEK EREJÉBEN.
•
MERT NÁLUNK TÖBB, MINT 100 FÉLE TERMÉKBŐL
VÁLASZTHAT KEDVÉRE.
•
MERT MI A MINŐSÉGET VÁLASZTOTTUK,
DÖNTSÖN ÖN IS E MELLETT!
Keressük az ország egész területén azokat a vállalkozó kedvű üzletembereket, akik mintabolt nyitásával, illetve mintabolt üzemeltetésének átvételével szívesen csatlakoznának a Lipóti Pékség
dinamikusan fejlődő, innovatív, minőségorientált franchise rendszeréhez. A kereskedelemben
gyakorlattal, szakmai tapasztalattal rendelkező stabil, megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkező
vállalkozók jelentkezését a partner@lipotipekseg.hu e-mail címen várjuk.
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