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A forint útja

„Felelős vállalkozóként kötelességemnek érzem, hogy a vállalkozásainkban realizált profit egy részét visszaadjam oda, ahonnan kaptam, a
társadalomnak. A Katolikus Karitásszal karöltve, Szent Erzsébet kenyerünk kifejlesztésével és piacra vezetésével, az éhezőknek szeretnénk segítséget nyújtani.”

Társadalmi felelôsségvállalás
MERT AKI SOKAT KAPOTT, ATTÓL SOKAT KÖVETELNEK, ÉS AKIRE
SOKAT BÍZTAK, ATTÓL TÖBBET KÉRNEK SZÁMON. Lk 12,39-48
Az egyetemen szépen megtanítják, a könyvek ábrái kiválóan szemléltetik a forint útját,
az erőforrásoktól, a termékeken át, a profitig.
De valójában mit követel a vizsgákon túl
az élet tanár úr? Megtaláljuk-e a társadalmi
szerepvállalás letisztult és racionális magyarázatát a modern kori versenygazdaság írott
bibliáiban? Vagy csupán a Szentírás utal rá?
Mint felelős családi vállalkozásból nagyra
nőtt cégcsoport, mindig is hűek maradunk
alapgondolatainkhoz: az általunk, dolgozóink és partnereink munkájával megtermelt,
vásárlóink bizalmával szerzett jövedelmünk
egy részét visszaforgatjuk oda, ahonnan azt
kaptuk. Környezetünkbe, vásárlóink bizalmába, a társadalomba.
Fontos számunkra, hogy családias, hosszú
távon biztonságot nyújtó munkahelyet teremtsünk, felelősséget vállalva saját munkatársainkért, családjaikért és velünk együttműködő partnereinkért. A sikeres és eredményes
működésünkkel lehetőséget teremthessünk
társadalomjobbító tevékenységek támogatására, környezetünk fejlesztésére.
Talán kevesen tudják, hogy a vásárlóink által termékeinkért fizetett pénzből:
• a Szent Erzsébet kenyér program keretében
a Magyar Katolikus Karitásszal karöltve támogatjuk az éhező gyermekeket,
• alapítványunkon keresztül angol-magyar
két tanítási nyelvű iskolát hoztunk létre és
működtetünk Lipóton,

Tóth Péter
Tulajdonos

• olyan technológiai megoldásokat valósítunk meg üzemeinkben, amelyek segítségével a hagyományos étrend valamely
komponensére érzékeny vásárlók igényeit
is ki tudjuk elégíteni (diabetikus termékek,
csökkentett szénhidrát tartalmú termékcsalád, gluténmentes termékek, élesztő
nélküli, vagy élesztő hozzáadása nélküli
termékek, paleo termékek).
Az igazi felelősségvállalás, maga a kötelességtudat, és annak beismerése, hogy van,
akinek többet adott az élet, és van, akitől
valamit elvett. Annak tehát, aki megteheti,
nem csupán felelőssége, hanem kötelessége is, segíteni azt, aki arra rászorul.
Mit tehet Ön, a kedves vásárló?
Vásároljon, legalább 1 darab Szent Erzsébet kenyeret, és legyen büszke arra, hogy
e kovászolt kenyér megvásárlásával hozzájárult néhány éhező gyermek boldogabb
mindennapjaihoz. Kérje bizalommal egyéb
termékeinket, és legyen tudatában annak,
hogy bármit választ mintaboltjainkban,
néhány forint minden termék árából viszszavándorol a társadalomba.
Mert aki sokat kapott, attól sokat
követelnek, és akire sokat bíztak, attól
többet kérnek számon.
dr. Tóth Zoltán
ügyvezető igazgató

Példaértékû összefogás a gyermekek javára

Szent Erzsébet kenyere
Minden kenyér tíz forintnyi segítség
A Katolikus Karitász és a Lipóti Pékség közös erővel programot indított az éhező gyermekek megsegítésének javára. Új termékünk
a Szent Erzsébet kenyér árából tíz forint a Katolikus Karitász számlájára jut, mely az éhezőknek élelmiszercsomaggal segít.
Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódva az
egyház hagyományosan kenyeret szentel, és
ezzel kínálja híveit, emlékeztetve arra, hogy a
karitász, vagyis a szeretetből fakadó cselekedet mindannyiunk kötelessége.
A Katolikus Karitász és a Lipóti Pékség
közös erővel programot indított az éhező
gyermekek megsegítésének javára. A projekt
ötletadói - Soltész Miklós, egyházügyi államtitkár, Écsy Gábor, a Katolikus Karitász országos igazgatója, Tóth Péter, a Lipóti Pékség
tulajdonosa és dr. Tóth Zoltán, a Lipóti Pékség ügyvezető igazgatója - arra vállaltak kötelezettséget, hogy felhasználva a Katolikus
Karitász kiemelten közhasznú tevékenységét
és a Lipóti Pékség országos hírnevét, termékeinek minőségét, és nagyszámú vásárlórétegét, közös energiával programot dolgozzanak ki, és indítsanak a Katolikus Karitász által
meghatározott nonprofit célokért.

csileg megkérdőjelezhetetlen újraelosztó
szerepével, a vásárló erre a célra szánt pénze
ténylegesen az előre meghatározott, jó cél
érdekében legyen felhasználva.
Écsy Gábor, a Katolikus Karitász országos
igazgatója a Pékújságnak elmondta: a Szent
Erzsébet kenyér megvásárlásából felajánlott
tíz forintokból összegyűlt összeget gyermekek, családok, támogatottak étkeztetésére
fordítják.
„A program karácsonyig, egy hónapig tart.
Tartós élelmiszereket - lisztet, cukrot, olajat,
konzervet - vásárolunk az összegből, s juttatjuk el a rászorulóknak. Ők a karitász központokban jelentkeznek, s időpontot kapnak,
mikor vehetik át a csomagot. Karácsony előtt
ez különösen jelentős felajánlás és segítség”
- mondta. Hozzátette: a Lipóti Pékség emellett 7500 kenyeret ajánlott fel, melyet november 23-án osztottak szét Budapesten.
A Szent Erzsébet kenyere program november 23-án indult és december 23-ig tart,
ezért kérjük a Kedves Olvasót, ezt a terméket
keresse a Lipóti Pékség mintaboltjaiban és
megvásárlásával támogassa a Katolikus Karitászt, és az éhező gyermekeket.

Szent Erzsébet ünnepére a Lipóti Pékség
új terméket fejlesztett, és vezetett be a saját
piacára - ez a 250 grammos Szent Erzsébet
kenyér. A termék fogyasztói árából 10 forint adományként kerül a Katolikus Karitász
számlájára. A cél hármas. Először is minőségi
termékkel segíteni ezt a programot, másodszor lehetőséget adni az utca emberének,
hogy ezt a kenyeret megvásárolva segíthessenek a rászorulókon, harmadsorban pedig,
hogy a Katolikus Karitász átlátható és erköl-
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Czanik Balázs szerint
a mennyiség és a minôség a döntô
legalább ugyanilyen döntő, hiszen azt a szervezet nem tudja raktározni. A szénhidrátot viszont igen, sokak réme ez, hiszen komoly súlyfelesleghez vezethet. Nem szabadna senkinek
sem a túlzott elhízásig eljutnia.
– Az előző évtizedek diétái sokszor teljes szénhidrátmegvonásban hittek. Drasztikus lépés
volt ez a szervezetnek. Ennyire szigorúnak kell
lennünk önmagunkkal?
– Nem tisztem megítélni mások módszereit, én inkább abban hiszek, hogy a mennyiség
és a minőség a döntő. Nem a teljes elvonás a
megoldás, inkább az időzítés a fontos. A fogyni vágyók inkább délelőtt fogyasszanak szénhidrátot, ha tehetik szénhidrát csökkentett
termékeket, a testüket karbantartani vágyók
pedig tészták helyett inkább rizst válasszanak.

AZ EGÉSZSÉG A LEGFONTOSABB - HANGSÚLYOZZA TÖBBSZÖR IS BESZÉLGETÉSÜNK SORÁN
CZANIK BALÁZS AEROBIK-EDZŐ. MEGTARTANI
CSAK TUDATOS ÉLETMÓDDAL, TÁPLÁLKOZÁSSAL
ÉS MOZGÁSSAL LEHET. Ő ERRE ESKÜSZIK, DE
ADVENTKOR A KARÁCSONYI SÜTEMÉNYEKHEZ IS
VAN EGY-KÉT JÓ TIPPJE.
– Az utóbbi években a fogyókúrázók és a tudatos táplálkozást követők számára a szénhidrát fogyasztása alapvető kérdés lett. Valóban
ennyire fontos, hogy milyen szénhidrátokat fogyasztunk?
– Igen, alapfontosságú az étkezésünkben,
nagyon figyelnünk kell arra, hogy mikor és
mennyit eszünk. A fehérjebevitel azonban
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– Nem „úszhatjuk meg” ugye mozgás nélkül
az egészséges életmódhoz vezető utat?
– Nem, az egészséges élethez hozzátartozik
a mozgás is. Heti három alkalomra mindenkinek szüksége van. Tudom, most azt mondják,
nincs rá idő, nem fér bele a hétköznapokba.
Magam is tapasztalom, hogy ez döntés kérdése. Nem kell minden alkalommal edzőtermekbe járni, otthon is betehetjük a DVD-t, vagy
mozoghatunk, futhatunk a természetben is.
– Adventkor már mindenki karácsonyra készül. Hogyan kerüljük ki, hogy az év eleje ne az
ünnepekkor felszedett plusz kilókról szóljon?
– A karácsony nem kell, hogy a diétáról szóljon. De ilyenkor is figyelhetünk a tudatos étkezésre, a cukorbevitelre. Zabkorpával és zabpehellyel is süthetünk. Higgyék el, nagyon finom
édességek készülhetnek így. Én már többet is
kóstoltam!

TUDTA?
T

Balázs tippje

S
Szénhidrátok
közé tartozik például
a szőlőcukor, a gyümölcscukor, a rép
pacukor, a keményítő, és a cellulóz.

Öt-hat hét alatt mindenki szép eredményt érhet el. Ehhez az kell, hogy csökkentsék a szénhidrátbevitelt a fehérje javára, a mozgásban pedig legyen egy folyamatosság. Ne terheljük rögtön az első edzésnapokon túl a szervezetünket, az
csak túlzott izomlázhoz vezet, ami elveszi a kedvünket. Apránként haladjunk előre, minden nap egy kicsit többet mozogjunk. A legfontosabb pedig, ha fogyni akarunk, hogy sok kardió gyakorlatot, például futást és úszást építsünk az edzésbe.

A DIA - szénhidrátcsökkentett termékeink előállításához az m-Gel
Hungary Kft. kiemelt termékcsoportja, a Dia-Wellness csökkentett
szénhidráttartalmú termékcsalád biztosítja az alapanyagot.
A Dia-Wellness termékek steviat, eritritolt, inulint és különböző cukoralkoholokat tartalmaznak, melyek segítségével alacsony
glikémiás indexet és csökkentett szénhidráttartalmat tudunk elérni. A csökkentett szénhidráttartalom mellett az ízvilág ugyanolyan,
mint a megszokott hagyományos (cukros) termékek esetében.

KÓSTOLJA MEG SZÉNHIDRÁT CSÖKKENTETT DIA TERMÉKCSALÁDUNK TAGJAIT!

DIA KAK
D
KAKAÓS
ÓS CS
CSIGA
SIGA

DIA SZILVÁS LEVÉL

DIA FAHÉJAS CROISSAN
CROISSANT
NT

DIA TÚRÓS BATYU
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A stressz hétköznapjaink szerves része,
mégis viszonylag keveset tudunk róla.

AZ ÉLET DOLGAI

STRESSZ
dr. Hadrik Hajnalka

HASONLÓAN AZ ÉHSÉGHEZ ÉS A SZOMJÚSÁGHOZ, ELSZAKÍTHATATLAN RÉSZE ÉLETÜNKNEK.
AZONBAN ÍGY IS SOKSZOR CSAK HOMÁLYOS
ELKÉPZELÉSÜNK VAN ARRÓL, HOGY MI OKOZZA
BENNÜNK AZT A FESZÜLTSÉGET ÉS AGGÓDÁST,
AMIT NAP, MINT NAP ÉRZÜNK.
Nem minden stressz káros. Bizonyos
stressz szintre szükségünk van ahhoz, hogy
jó teljesítményt érhessünk el a munkahelyünkön, az iskolában, vagy akár sportolás
közben. Viszont ha ennek mértéke már meghaladja azt a szintet, amit kényelmesen le
tudunk vezetni a teljesítmény leadása után,
akkor az súlyos károkat okozhat.
Hatékony kezelés esetén a stressz ösztönző erőként működik. Arra sarkall, hogy leküzdjük az akadályokat, amelyek vágyaink
és céljaink útjában állnak. Ám amikor kikerül
az ellenőrzésünk alól, betegséget okozhat,
rontja a teljesítményünket, veszélyt jelent
önbecsülésünkre, lelki egyensúlyunkra. Mit
tegyünk hát vele? Ismerjük fel és kezeljük!
Mindenkire egyformán érvényes recept
nincsen. Az általánosan jól működik viszont,
ha olyan tevékenységet tudunk végezni, ami
például mozgással jár. A sport stresszoldó hatása közismert. A kevésbé mozgékonyaknak
javasolják a fürdőket például. A víz az egyik legősibb stresszoldónk. Pár csepp citromfű olaj,
levendula és egy kád kellemes hőmérsékletű
víz sokat tehet a kellemesebb közérzetünkért.
Ugyanilyen ősi stresszoldó a tűz is. Egy mécses,
egy gyertya bármikor bevethető erre.
A manuális hobbik, a barkácsolás, a kreatív
dekorációs alkotások, a kertészkedés ugyan-
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csak jól működik. Azt gondolta volna, hogy
a házi kedvenc, egy kutya vagy egy macska
símogatása 10 egységgel csökkenti a vérnyomást pár perc alatt? Azt biztosan nem
tudta, hogy egy óra tánc nem csupán a testét mozgatja át, hanem jelentősen csökkenti
a stressz szintjét is. Ugyanígy az éneklés vagy
a zenélés, a koncentrált alkotás, mint a festés vagy rajzolás. Ezek közül valamelyik mindenkinek kellemes tevékenység lehet, és túl
azon, hogy stresszoldó hatása van, még egy
jó élmény is.
Aktuális stressz terheltségünk mérésére
léteznek az interneten is elérhető tesztek.
Ezek közül az egyik legjobb a Holmes-Rahe
teszt. Az itt kapott pont értékek viszont ne
rémisszenek meg senkit: hiába érte Önt
sok stresszor az utóbbi időben, ha van
egy jó megküzdési stratégiája, egy olyan
módszere, ami hozzájárul az így keletkező
feszültség oldásához, semmi oka nincs az
aggodalomra.
Kezdjen el inkább már ma tudatosan figyelni teste üzeneteire, az esetleg megváltozott alvási, étkezési szokásaira, a hangulata
változásaira vagy bármi más olyan jelre, ami
ennek az egész világot érintő problémának
az üzenete lehet, és
tegyen ellene!
Mert senki nem
tehet többet
az Ön jó létéért,
mint
saját
maga.
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HOL RONTJUK EL
AZ ÉTKEZÉST?
Barcza Zsuzsanna
Dietetikus

NÉHÁNY GENERÁCIÓVAL KORÁBBAN SAJNOS
MINDENNAPOS VOLT AZ ÉHEZÉS, AZ ELÉGTELEN
NAPI ENERGIA BEVITEL SOK-SOK CSALÁDNÁL.
Ma már ez kevésbé fordul elő, viszont
–túlzások nélkül mondhatjuk-, hogy a
minőségi éhezés anyagi helyzettől sokszor
függetlenül, ma is rendkívül nagy probléma.
A napi energiaszükséglet biztosítása ma
már könnyedén megvalósítható, viszont a
kalóriában dús étkezés nem feltétlenül biztosítja a szervezet számra szükséges tápanyag,
- vitamin- és ásványi anyag szükségletet.
A mai fogyasztói társadalom jellemzően
mennyiséget vásárol, a minőség rovására.
Szeretünk finomat enni, szeretünk jól lakni,
de sajnos nem minden tápláló, ami finom.
Úgy gondolom, a mai ember számára a
legnehezebb a megnövekedett lehetőségek
miatt háttérbe szoruló ösztönök felélesztése,
helyes értelmezése.
Ma már nem csak akkor eszünk, ha éhesek
vagyunk, hanem az étkezést kompenzáció
céljából is használjuk, hiszen megtehetjük,
rendelkezésünkre állnak a források. Eszünk,
ha idegesek vagyunk, ha örülünk, ha bánkódunk, ha ünnepelünk, és akkor is, ha egyszerűen csak unatkozunk.
Mindennek természetesen tudományos,
biokémiai magyarázata is van. Bizonyos
élethelyzetekben a fennálló stresszt - legyen ez pozitív vagy negatív előjelű- szervezetünk megfelelő mennyiségű endorfin
felszabadulással tudja feldolgozni. Az endorfinok termelésének pedig egyik legegy-
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szerűbb és legélvezetesebb módja, ha „finomat” eszünk!
Ez az oka annak, hogy a legtöbb emberrel az esti órákban „szalad el a ló”.
Hazaérünk, megnyugszunk, és feldolgozzuk
a nap eseményeit. A nehéz nap túlélését sokszor tudat alatt- evéssel jutalmazzuk. A
jutalom, azaz a „boldogsághormon” a szénhidrátokban lakik, ezért nem véletlenül nyúlunk az ízletes, szénhidrátban dús ételekhez.
Megnyugtatnak bennünket, ahogy a gyerekeket az esti mese. És éppen emiatt válhat
pillanatok alatt szokássá a megnyugvást
hozó esti lakoma vagy nassolás.
Napi szénhidrát szükségletünk jelentős részét péktermékkel biztosítjuk. „Mindennapi
kenyerünkről” nem kell lemondanunk, még
este sem, de a mennyiségi kontroll mellett a
minőség talán még fontosabb!
A magas rosttartalommal rendelkező, jó
minőségű, teljes gabonákat tartalmazó
pékáruk optimális módon látnak el bennünket szénhidráttal, azzal a tápanyaggal,
amelyet szervezetünk a legnagyobb mennyiségben igényel a fehérjék és zsírok mellett.

Kenyér, a boldogító gabonából…

TÖNKÖLYBÚZA – TÖNKÖLYÖS KENYÉR
A tönkölybúza egy rendkívül ősi gabonafajta, amelynek fogyasztására az elmúlt évtizedben újra igény mutatkozik. Íme néhány
jótékony hatása szervezetünkre:

A csernobili katasztrófa után vizsgálva a
tönkölybúzát napvilágra került, hogy nem
vett fel sugárzó anyagokat, nehézfémeket.

• Nem csupán fehérjében, de vitaminokban, aminosavakban és ásványi anyagokban is rendkívül gazdag gabonafajta.
• Tartalmaz egy olyan aminosavat, ami
megemeli a szervezet szerotonin
szintjét, így boldogító gabonaként is számon tartják.
• Fogyasztásával
nagyobb
koncentrációs képességről
számoltak be, így vizsgaidőszakban,
munkahelyi
megterhelés esetén érdemes
bevetni.
• Magas a rosttartalma, ami miatt nagyon
jó hatással van a belekre, az emésztésre,
de jól használható hasnyál és májerősítőként is.
• Bőrbetegségekkel, gyulladásokkal küzdők, valamint daganatos betegségek kezelésében is nagyon jó eredmények érhetők el fogyasztásával.

Tönkölyös kenyerünkről:
A tönkölyös kenyeret tönkölyös hajdinás
célliszt, rozs és búzaliszt keverékéből állítjuk elő. A közönséges
búzához képest hatszoros, az
ember számára sokkal jobban hasznosítható fehérjét
tartalmaz, aminosav-összetétele is kiváló. Béltartalmi
értékeit tovább növeli a magas
ásványi anyag tartalma és sokrétű vitamin-összetétele is.
A tönköly:
• karbantartja testünket
• segít megőrizni alakunkat, sőt fogyókúrának is aktív részese lehet,
• fehérje-keményítő aránya miatt nem hizlal,
• a belőle készült kenyér dús, így kis mennyiség elfogyasztása is jóllakottságérzést kelt.

Nyereményjáték!

Játsszon a Lipóti Pékséggel!

Válaszoljon kérdésünkre helyesen, és nyerjen egy két főre szóló hétvégét,
ALL INCLUSIVE ellátással a négycsillagos lipóti Orchidea Hotelben.
Kérdésünk: - Hány gramm szénhidrátot tartalmaz a DIA – Kakaós csiga termékünk?
(a Válaszhoz segítséget nyújt weboldalunk – www.lipotipekseg.hu)
A helyes megfejtéseket 2015.01.31-ig várjuk a nyeremenyjatek@lipotipekseg.hu e-mail címre.

Válasszuk hát a minőséget, az
egészséges boldogsághormonokat!

A Lipóti Pékújság előző számában meghirdetett nyereményjátékunk győztese: Ézsiás Beáta.
Ezúton is szeretnénk gratulálni nyereményéhez!
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A TEA VARÁZSA

ÚJ TERMÉKEINK

amikor KELET
találkozik NYUGATTAL
A ttea leveleket
l l k t rendkívüli
dkí üli odafi
d figyeléssel
lé l
és hozzáértéssel gyűjtik és válogatják, ez a
tradíció már több ezer éves. Kína, Észak- India és Sri Lanka térségében a mai napig jellemző. Ezekben az országokban a teát még
mindig hagyományos módon tisztelik és
értékelik az emberi szervezetre és szellemre gyakorolt jótékony élettani hatásáért.

“A tea hosszú időn keresztül való fogyasztása, életerőssé teszi a testet, céltudatossá
teszi az egyént és irányt mutat a léleknek.”
Shen Nung, ( ie 2,800 körül), Kínai császár

PRÉMIUM CSOKIS FRANCIA CROISSANT
A vaj felhasználásával készült croissant tészta belsejét csoki
rúddal ízesítjük, valamint tetejét csoki darabokkal szórjuk.
Ajánljuk a könnyed édességre vágyóknak, akár reggeliként
egy pohár kakaóval fogyasztva.

TÖNKÖLYÖS SZŐLŐMAGOS KENYÉR
Az új KELET találkozik NYUGATTAL Julius Meinl tea világa összeköti a keleti tradicionális tea kultúrát a nyugati „teadélután” intézményével, mely inkább a tea
élvezetére és a társasági életre helyezi a
hangsúlyt. A koncepció három fontos pilléren alapszik:
• prémium alapanyagok, különleges
termőterületekről
• fenntartható, környezetkímélő
csomagolás, vonzó külsővel párosul
• tea szertartás
Minden Julius Meinl tea kiválasztása a
legnagyobb gonddal zajlik, közvetlenül a
neves tea termelő országok ültetvényein.
A kiválasztási folyamatot a Julius Meinl
minőség ellenőrei felügyelik, ezáltal is biztosítva, hogy csak a legjobb tea levelek kerüljenek felhasználásra teáinkban.

Fedezze fel a
Lipóti Pékség
mintaboltokban a
Julius Meinl
különleges minőségű
teáinak világát!

Visszatérő termékünk, amelynek alapanyaga, a tönköly, az
aminosavak közül kilenc esetében is többet tartalmaz, mint
a hagyományos búza. A szőlőmag liszt magas antioxidáns
tartalommal bír, amely megköti a szervezetünkben felgyülemlett szabadgyököket.

Egy francia kuriózum: A BAGETT
A bagettet az ember messziről megismeri.
Ha nem a pékségből áradó illat alapján, akkor jellegzetes pálca formájáról. A hosszúkás, botra emlékeztető kenyér nagy karriert
futott be az egész világon.
A szabály szerint egy bagett
(baguette) átmérője nem haladhatja meg az 5-6 centit, míg
hossza általában 60 centi körül
mozog. Súlya nagyrészt függ a
méretétől is, de a legelterjedtebb a negyed kiló körül mozgó
hosszúkás kenyér. Franciaország-

ban több méretben is létezik, minden sarki
pékségben kapható.
A Lipóti Pékség mintaboltjaiban a különleges pur-pur-, és toszkán-, valamint hagyományos bagett mellett, az újdonsult Kovászos
bagettettünket is megtalálhatja,
amely szeletekre, vagy keresztbe
vágva, szendvicsként elkészítve
is kitűnő lehet. Különlegessége
megmutatkozik erős, ropogós héjában zaftos bélzetében és hosszú
frissességében.
TOSZKÁN BAGETT

FFRANCIA BAGETT

Impresszum
Pékújság – a Lipóti Pékség időszakos kiadványa – Kiadja: Proteus-Gold Kft. – Felelős szerkesztő: dr. Tóth Zoltán, Szitás Anita
Szerkesztés, grafika, design: visionext.hu – Nyomda: Kvadrát Print www.kvadratprint.hu
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HAMAROSAN NYÍLÓ MINTABOLTOK:
• Budapest XIV.
Thököly u. 148.
• Pécs, Rókus sétány 1.
Új mintabolt

• Győr, Szabadhegy
Eger
2

• Törökszentmiklós,
Kossuth Lajos utca

7

• Budapest, Déli pályaudvar
64

7

• Budapest, Keleti pályaudvar
jegypénztár
• Kecskemét-Malom Központ
• Gyöngyös

6

• Budapest, Nyugati tér,
Lehel piac

Siófok
3

• Budapest, Etele-tér
Kelenföldi pályaudvar

Tapolca

Keszthelyy

KÖZELMÚLTBAN NYÍLT ÜZLETEINK:
• Tatabánya, Győri út 1. – vasútállomás
• Budapest X. Örs vezér tere – Árkád
• Budapest VIII. Futó u. 37. Corvin pláza
• Zalaegerszeg Kossuth út 21-23.

Madaras

• Göd, Nemeskéri út 33. - iparterület

A glutén-, és tejmentes termékeket
keresse a Lipóti Pékség mintaboltjaiban.

Pékújság
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Miért bíbor színû a PurPur búza?
Különleges kenyér egy elfeledett gabonából
Az évszázadokon keresztül elfeledett és nem
„agyonnemesített” PurPur búza csak most, hogy az élelmiszerkutatás ekkora jelentőségre
tett szert - fedte fel titkát, úgy különleges színével, mint értékes tartalmával. A teljes kiőrlésű kenyérben életre kelti az erős-fűszeres ízt, hosszan
tartó frissességet és a természetes antocián
hatást. Így a PurPur kenyér nemcsak
ízletes, de egyéb szempontokból is előnyös.
A PurPur búza:
• a ritka és kevesek által ismert
PurPur búzából előállított liszt
más az ízében, tartalmában és hatásában a hagyományos lisztekhez képest;
• a PurPur búza bíbor színezete tipikus külsőt
kölcsönöz a kenyérnek, és adja egyben a nevét
(purpur=bíbor);
• a PurPur búzát soha nem termesztették nagy
mennyiségben, így évszázadokon keresztül is
természetesen maradt fent;
• talán épp ez népszerűségének titka: a különleges,
ritka íz és a meglepően hosszú frissesség.

A PurPur kenyér:
• teljes kiőrlésű purpurlisztből és teljes kiőrlésű
rozsból állítják elő;
• magas értékű összetevői, mint pl. az élelmi rostok
és antociánok amiket a PurPur búzaszem külső
rétege tartalmaz, belekerülnek a kenyérbe is;
• erős, ropogós héjú, szaftos
bélzetű és hosszan megtartja
frissességét;
• a PurPur búza erős,
fűszeres íze a kenyérben
többek között tökmaggal,
napraforgómaggal és dióval
egészül ki. Az eredmény: diós,
szaftos, teljes íz, és rendkívül vonzó
megjelenés;
• az antocián tartalom a PurPur búzában hozzávetőleg 10 szer magasabb, mint a hagyományos kenyérlisztben.
Kóstolja meg Ön is, és lepje meg szeretteit a
mintaboltjainkban kapható PurPur kenyérrel!
Forrás: www.purpurkenyer.hu

Tökmagban az egészség?
A tökmag a népi gyógyászatban már kivívta magának méltó helyét. A tökmagok természetes gyógyító hatása többféle betegség esetében is elismert.
A tökmag pozitív hatásai:
• védelmet nyújt a vérszegénység ellen
• jótékony hatással van a vese-, szív- és májbántalmakra
• E- és C-vitaminban gazdag
• magas magnézium és kálium tartalommal bír
• antioxidánsokban bővelkedik
• Zsírtartalma miatt javasolt a szervezet testi és szellemi teljesítőképességének fokozására
Ezen rendkívül értékes mag felhasználásával készül a Lipóti tömagos
kenyér. 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.

Kóstolja meg a Lipóti tökmagos kenyeret,
t és tegyen egészségéért!

Pékújság
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MIÉRT VÁLASSZA

JIN és JANG

A

a tökéletes egyensúly
A Chi-energiáinak a Feng Shui tanai szerint örökké szabad utat kell engedni, hogy
megmaradhasson az örök egyensúly. Az
univerzumban mindennek létezik
ben
az ellentettje, ezen szemben
álló energiák más néven a Jin
in
és a Jang.
n
A Jin és Jang egyensúlyán
z,
és az 5 elemen (fa, tűz, víz,
rföld, fém) alapszik a kínai orna
voslás és ennek megfelelően
míg a
táplálkozási javaslatok is. Amíg
Jin ételeknek a szervezetre lehűtő
ek melegítik
hatása van, addig a Jang ételek
a szervezetet.

Az egészséges táplálkozás alapelve az
egyensúly és mértékletesség. A Jin és a Jang
dinamikus, ellentétes
pólusú energiája tartelle
a emberi test egyensúlyát is.
ja fenn az
Minde
Minden élelmiszernek (hús, zöldség, gyümölcs, tejtermék) megvan a sajátos Jin és Jang természe
szete, mely megváltozhat az
évs
évszaktól, vagy az étel elkészítési
mó
módjától függően. Ezen erők kiegye
egyensúlyozásával
harmóniában
élhetü
élhetünk,
ha felborul az egyensúly
megbet
megbetegedhetünk.
Ezért érdemes
figyelmet
sze
fi
gyelmet szentelni
annak, hogy táplálkozásunkban is egyensúlyban legyenek.

LIPÓTI PÉKSÉG SZENDVICSEIT?
A szendvicseinkhez használt összes pékárut, a Lipóti Pékség valamely
üzeme naponta, frissen állítja elő. A Bajor tarjás szendvicshez használt
croissant tökéletesen illik a lúgosító étrendet követők étrendjébe,
továbbá kiemelten ajánljuk azoknak, akik tenni szeretnének az
egészségük megőrzése érdekében.
A szendvicsek készítésekor kizárólag a legfrissebb zöldségeket
használjuk fel. A friss zöldségeket két módon szerezzük be, a
helyi piacokon vásároljuk, helyi termelőktől, vagy egyes
üzleteinkbe, a naponta érkező zöldség beszállító partnerünk szolgáltatja a szendvicsbe valót.

ÍME NÉHÁNY PÉLDA A JIN ÉS JANG TÍPUSÚ ÉTELEKRE:
JIN ételek

Nyers
gyümölcsök

Nyers
zöldségek

Leveszöldségek

Rizs

Tej,
joghurt

Nyers hal

Fehér
kenyér

JANG ételek

Szárított gyümölcsök

Főtt
zöldségek

Gyökérzöldségek

Bab, lencse,
magok

Burgonya

Főtt hal,
bárány,
csirke

Teljes
kiőrlésű
kenyér

JIN JANG SÜTEMÉNY
A Jin Jang kínai szimbólumról elnevezett termékünk csiga formában készül, amelynek
egyik fele csokis, másik fele kókuszos ízesítésű. Tetejét kókusz reszelékkel szórjuk meg.
Szendvicseinkhez kiváló minőségű sajtot, vajkrémet vagy sajtkrémet használunk. A kiválasztott tejtermékek tartósítószereket és
egyéb stabilizáló, állományjavító, színező anyagokat nem tartalmaznak, ezáltal teljesen egészségesek és az elvárt tulajdonságokkal rendelkeznek.

KÓSTOLJA MEG AZ ŐSI KÍNAI HAGYOMÁNY, A FENG SHUI SZELLEMISÉGÉT
IDÉZŐ JIN JANG SÜTEMÉNYÜNKET A LIPÓTI PÉKSÉGEKBEN!
Pékújság

A kizárólag friss alapanyagokból készülő szendvicsekbe, kifogástalan minőségű és házias íz-világot képviselő Darnó-Hús
hentesárut szeletelünk.
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CSEPREGI ÉVA
Ismeri a falut és a lipóti kenyeret
A jövô nyári Kenyér- és Halfesztiválon Csepregi Éva is fellép
A Lipóti Pékség szervezte jövő nyári V. Lipóti Kenyér-, és Halfesztiválra
Csepregi Éva is elfogadta a meghívást, fellép majd a fesztivál színpadán. A
Pékújságnak adott interjúból kiderül, nem az ismeretlenbe csöppen.
- Járt már Lipóton?
- Igen, barátainknál. A párom
galambászkodik, ennek kapcsán látogattunk el a Szigetközbe. Sajnos nagyon
körülnézni nem volt időnk, azt viszont
láttam, hogy egy kis ékszerdoboz itt az
északnyugati csücsökben. A munkám
kapcsán rengeteg felé jártam, de barangolni sosincs időnk, mindig szaladunk
tovább.
- Tavaly Rúzsa Magdi volt a Kenyér- és
Halfesztivál egyik sztárvendége. Ő azt
mondta a koncert után, hogy mindig inspiráló számára, ha különleges környezetben
léphet fel, ahogy Lipóton is tehette. Ön is így
készül a jövő nyári koncertre?
- Az biztos, hogy a jó környezet mindig
hat az emberre, ha olyan helyen lépünk
fel, ahol jól érezzük magunkat, s egy kicsit
más, mint a megszokott. Otthon is úgy érzem jól magam, ha megfelelő környezetet alakítok ki magam körül. Ez jó hatással
van rám, emiatt is várom a lipóti fellépést,
a jó hangulatot és közönséget. Az itteni
barátainknak még nem szóltunk, hogy
jövünk...
- Egy jó koncerthez Önnek is jó kondícióban kell lennie. Mennyire figyel az egészséges táplálkozásra? Számolja például a
kalóriákat?
- Azt azért nem, de próbálok egészségesen étkezni, s körülbelül azért tudom,

Pékújság

mennyi fehérjét vagy éppen szénhidrátot ettem aznap. A természetgyógyász
ismerőseim is óva intenek az elhízástól. Azt a mondást is szem előtt tartom,
hogy azok vagyunk, amit megeszünk.
Oda kell figyelnünk az étkezésre. A színpad kötelez, szeretném mindig a legjobb formámat hozni, s próbálok pozitív
életérzést is sugallni. A színpadon sokat
kell mozogni, ehhez jó kondíció szükségeltetik, hogy átadhassam a fiatalosabb
életstílust.
- A kenyér és a hal mennyire fér bele mindennapjaiba?

- Imádom a kenyeret, más kérdés, hogy
keveset eszem belőle, azt is inkább csak
délelőtt, s inkább tönkölyöset, magosat. A
magyar kenyér nagyon finom, nehezemre
esik betartani ezt a szabályt. A halat megszerettem, pedig korábban nem sokat ettem. Most már minden héten szerepel az
étrendemben. A külföldi utakon kedveltem meg, s itthon is már egyre nagyobb
a választék.
- A Kenyér- és Halfesztiválon mindkettő
várja....
- Meg is kóstolom majd. A lipóti kenyérnek ugyanis itt Budapesten is híre van.

V. LIPÓTI KENYÉR-, ÉS HALFESZTIVÁL
CSEPREGI ÉVA
fellépése
2015. 07. 17. (péntek), 21:00 óra

DEMJÉN FERENC
élô koncert
2015. 07. 18. (szombat), 21:00 óra

Látogasson el két napos
fesztiválunkra, és vegyen részt
Demjén Ferenc, Kossuth-díjas
énekes, zeneszerző, szövegíró
felejthetetlen koncertjén!

Már most írja be naptárába!
További programok: http://www.lipotifesztival.hu/
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HIHETETLEN, DE IGAZ...
AMIÉRT ÉRDEMES A LIPÓTIT VÁLASZTANI
MEGKÖZELÍTŐLEG 10 EZER TONNA LISZTET HASZNÁLUNK EL
EGY ÉV ALATT TERMÉKEINK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ,
AMI 270 DARAB BOEING 747-ES SÚLYÁT TESZI KI.
•
HAVI 4,4 MILLIÓ DARAB PÉKSÜTEMÉNYT KÉSZÍTÜNK, MINDET KÉZZEL!
•
ÖSSZESEN TÖBB MINT 200 FAJTA ALAPANYAGOT HASZNÁLUNK
A KÜLÖNBÖZŐ LISZTTŐL A MAGVAKON KERESZTÜL,
EGÉSZEN A GYÜMÖLCSÖKIG.
•
NAPONTA TÖBB MINT 150 EZER EMBER FOGYASZTJA TERMÉKEINKET.
•
EGY ÉJSZAKA ALATT KÖZEL 50 EZER ZSEMLE KÉSZÜL ÜZEMEINKBEN.
•
1 HÓNAP ALATT 340 EZER KM TÁVOLSÁGOT FUTNAK
TEHERGÉPKOCSIJAINK, AMIVEL CSAKNEM MEGTESSZÜK
A FÖLD- HOLD TÁVOLSÁGOT.
•
JELENLEG A LIPÓTI PÉKSÉG MINTABOLTHÁLÓZATA
AZ ORSZÁG TERÜLETÉNEK 67%-ÁT FEDI LE.
•
FRANCHISE HÁLÓZATUNK LEFEDETTSÉGÉVEL AZ ORSZÁG LAKOSSÁGÁNAK
74%-A SZÁMÁRA ELÉRHETŐ TERMÉKEINK.
•
HA AZ EGY ÉV ALATT ELŐÁLLÍTOTT KAKAÓS CSIGÁINKAT KITEKERT
ÁLLAPOTBAN EGYMÁS UTÁN FEKTETNÉNK, AKKOR MAGYARORSZÁG
AUTÓPÁLYA-HÁLÓZATÁT MEGKÖZELÍTŐLEG LEFEDHETNÉNK.
•
AZ EGY ÉV ALATT FELHASZNÁLT KÖRÜLBELÜL 1 TONNA ÉTOLAJAT OLYAN
HASZNOSÍTÓ ÜZEMBE SZÁLLÍTATJUK EL, AHOL BIODÍZELKÉNT ÚJRAHASZNOSÍTJÁK. AZ ÉTOLAJ ÜZEMANYAGKÉNT VALÓ FELHASZNÁLÁSÁVAL NAGYSÁGRENDILEG 3,2 TONNA SZÉN-DIOXID KIBOCSÁTÁS SPÓROLHATÓ MEG.

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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