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AJÁNLÓ
AJÁNDÉK
24 OLDALBA CSOMAGOLVA
Meglepetéssel, újdonsággal és jó érzéssel teletűzdelt kis újságot ajándékozunk Önnek, a kedves Vásárlónak.
Egy ízletes Lipóti kenyér, vagy egy
friss kifli mellett töltsön pár percet a
mindig barátságos Kemény Dénes
társaságában, moccanjon és maradjon fitt Péntek Enikővel, fedezze fel
Kökény Attila életmódváltásának titkait. Tudta-e, hogy a zsírok fogyasztása mégsem olyan egészségtelen,
hogy a lila hagyma szépít, és hogy
dietetikusunk milyen táplálkozási tanácsokat ad a kismamáknak? Kövesse
szakmai írásainkat a gabonákról, a sütőiparról, válassza ki, milyen színű vásárló Ön. Ha teheti, adja tovább ezt az
újságot egy diáknak, akinek osztálya
kirándulást nyerhet Lipótra, és jöjjenek el hozzánk nyáron az V. Lipóti Kenyér-, és Halfesztiválra.

Interjú:

Kemény Dénes

Maradhat a kenyér

Péntek Enikő
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Program:
am:
1. Tízóraii a Li
Lipóti
óti Pék
Pékség
é
Látogatóközpontban
2. Gyárlátogatás
3. Filmnézés
4. Szakmai előadás Tóth Péterrel,
a Lipóti Pékség tulajdonosával
5. Ebéd: Orchidea Hotel ****
6. Komp út a Dunán, Dunaremete
és Bős között
7. Uzsonna
8. Játszótéri programok

Klasszikus ízekben,
élesztő nélkül.
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Új termékeink

dr. Tóth Zoltán
Ügyvezető Igazgató

Válaszoljon kérdésünkre
helyesen, és legyen Ön
az, aki elviszi az egész
osztályt egy kirándulásra
Lipótra, teljesen ingyen.

V. Lipóti Kenyérés Halfesztivál

A helyes megfejtéseket egy osztályképpel együtt 2015.04.30-ig várjuk
a nyeremenyjatek@lipotipekseg.hu
e-mail címre.
Kérjük, a megfejtés mellé írják meg,
az iskolájuk pontos nevét, címét,
az osztály évfolyamát valamint az
osztályfőnök nevét.
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Lipóti parasztkenyérbôl a barátoknak is jut

KEMÉNY DÉNES
„Ma már az edzõtáborok elõtt dietetikus nézi át a válogatott menüjét”
megehetek, így a barátoknak is jut belőle” mondta a korábbi kapitány, aki most a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke.
- Ezek szerint figyel az egészséges étkezésre?
- Persze, magvas kenyeret, barnább kiflit,
zsemlét eszem, amikor lehet, de a parasztkenyér is (mértékkel ugyan) belefér. A szénhidrát bevitelre különösen ügyelek, ebédhez a
köreteket is megválogatom. Szeretnék minél
tovább egészséges maradni, hisz bár három
fiam közül kettő már szinte saját lábra állt
(egyikük egyetemista), de a legkisebb még
csak kilenc éves. Így aztán amit tudok, megteszek az egészségemért.

„Érzékelhető, hogy Lipót az osztrák határ
és Felvidék közelében fekszik: szép, rendezett település, a nyugalom szigete. A Lipóti
Pékségről és az Orchidea Hotelről méltán
híres, Tóth Péter a pékség tulajdonosa, a
helyi polgármester országos hírűvé tette a
szigetközi falut” - vallja az olimpiai bajnok
Kemény Dénes, akinek egyik kedvence a lipóti parasztkenyér.
„Régóta kóstolgatom. Amikor az ország
más pontján találkozom Péterrel, hogy közös
szenvedélyünknek hódoljunk, gyakorta hoz
magával a három kilogrammos parasztkenyérből. Sajnos az orvosok meghatároztak
egy napi szénhidrát mennyiséget, amennyit

Pékújság

- Sokat utazik a világ minden részére. Megszerette valamelyik konyhát?
- Nincs olyan hely, ahol ne szeretném meg
az ételeket. Többször kerültem olyan helyzetbe az életben, amikor hozzá kellett szoknom az ottani konyhához, s rájöttem, hogy
mindegyiknek megvan a maga varázsa.
Most épp az Egyesült Államokba utazom:
Amerika borzasztóan „begyes”, ott mindent
megtalálni. Floridában van egy üzlet, ahol
magyar májkrémet, Gyermelyi tésztát is lehet kapni, sőt múltkor olcsóbban vettem téli
szalámit, mint idehaza - pedig 10 ezer kilométerrel odébb jártam. Az egyik fiam ott jár
iskolába, s vágyik a hazai ízekre.
- Az élsportban már elengedhetetlen az
egészséges táplálkozás. Játékos korában
figyeltek erre?
- Valóban ma már ez lényeges kérdés,
ám a szükséges egyensúlyt itt is meg kell
találni. Nálunk annak idején szóbeszéd
alapján próbáltunk étkezni, meccsek előtt

nem ettünk töltött káposztát, inkább csak
gyorsan felszívódó szénhidrátokat. Most,
ha a válogatott három napra edzőtáborba vonul, előre lekérik a tervezett „menüt”,
egy dietetikus átnézi, kihúzza belőle, amit
helytelennek tart. Az egyéni étkezésnél is
mindenki a szakemberek tanácsait veszi figyelembe. A játékosoknak ezt már nem is
kell külön elmagyarázni, viszont figyelni kell,
nehogy az úgynevezett személyi edzőkre is
hallgatva valamilyen doppingnak minősülő
szer kerüljön az szervezetükbe, mert így az
egész csapat eredményét törölnék. Régen
persze voltak olyan játékosok, akik nem értettek egyet a vitaminok, táplálék-kiegészítők szedésével, ezért amikor az orvos háttal
állt, azokat a virágcserepekbe dugták - ezért
nőttek gyorsan a szállodai virágok.

tornatermi foglalkozás előtt ismét, mert nem
bírja a 3,5-4 órás tréningeket. Ezekre mindig
jó alany volt a magyar játékos, mert hatalmas
a becsvágya, eredményt szeretne elérni, s
ehhez elfogadta a segítséget.

- Amikor szövetségi kapitány lett, gyorsan
megbarátkozott a gondolattal, hogy most már
a játékosok táplálkozására is figyelni kell?
- Előtte tíz évig Olaszországban voltam
játékos-edző, s láttam, hogy bár a Komjádi
uszodában jobb volt a mérkőzések hangulata, a sporttudományi háttér kinn előrébb
járt. A világ minden részéről elfogadtak külső segítséget a jobb eredmények eléréshez.
Ebbe tartozott a táplálkozás is. Így aztán
szövetségi kapitányként én is megváltoztattam a válogatott étkezési szokásait. Kértem
például, hogy a reggeli uszodai edzések előtt
- akár a kocsiban - mindenki egyen, majd a

Nosztalgia kifli
Múltidéző finomság
Legtöbben élénk emléket őrzünk a
nagymama dolgos keze által készült,
kemencében frissen sült kenyérről.
Hiszen ki ne emlékezne a mennyei
illatra, amely belengte a házat, és a
felülmúlhatatlan íz világra.
Kóstolja meg Ön is Nosztalgia kiflinket, és tegyen
gy utazást a gondtalan
gyen
g
gyerekkor
gy
világába!
g !
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Gabona

KISOKOS
1. Búza
A leggyakrabban használt és egyben a legfontosabb gabonaféle. Minden létfontosságú és tápláló elemet tartalmaz, mely szervezetünk jó működéséhez elengedhetetlen.
2. Tönkölybúza
Ősi búzafajta, a közönséges búza fehérjetartalmának többszörösét tartalmazza. Nagy
ásványi anyag-, vitamin-, és sikértartalmú,
könnyen emészthető, vasban, foszforban és
káliumban gazdag gabona.
3. Rozs
Kalciumot, foszfort, B-vitaminokat tartalmaz,
a búza után a legfontosabb gabonafélénk.
Fehérje- és nátriumtartalma alacsony, immunerősítő hatású, fizikai erőnlétet növelő,
vitalizáló gabona.
4. Árpa
Magas B vitamin tartalma, és a benne található magnézium és kálium tartalom miatt
elősegíti az idegrendszerünk megfelelő működését, emellett növényi rostokat, keményítőt és fehérjét is tartalmaz.
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5. Zab
Magas fehérje- és rosttartalommal bír. B5-vitamint, folsavat, magnéziumot, vasat tartalmaz, elősegíti az immunrendszer működését.
Könnyen emészthető, ezért a gyerekeknek és
időseknek is egyaránt ajánlott fogyasztása.
6. Tönkebúza
A tönkebúza vagy más néven a kétszemű
búza kitűnő beltartalmi jellemzőkkel rendelkezik. Természetes ősi búzafaj, ami sok
bioaktív anyagot tartalmaz. Luteinban és E
vitaminban gazdag.
7. Aszalt tönköly
Gürkern („zöld mag”) néven is ismert gabonaféle, a tönkölybúza éretlen, de még teljes
szemeiből készül. A betakarítást követően,
a hosszabb eltarthatóság érdekében a még
éretlen szemeket megpörkölik, ettől kapja az
enyhé füstös ízét, a dióra emlékeztető finom
aromát. Az aszalt íz a belőle készített ételekben is érvényesül.
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Maradhat a kenyér!
PÉNTEK ENIKŐ A ZSÍRÉGETŐ INTERVALL ÉS FUNKCIONÁLIS GYAKORLATOKON ALAPULÓ ZONA EDZÉS MEGALKOTÓJA. HONLAPJÁN INGYENES TORNA VIDEÓKAT KÍNÁL, WEBSHOPJÁBAN PEDIG KEZDŐ ÉS HALADÓ ZONA
EDZÉS DVD-KET, SAJÁT TERVEZÉSŰ EDZŐRUHÁKAT.
www.zonaedzes.hu • www.zonawebshop.hu

Soha nem mondanék le a kenyérről! A reggelim szerves része
a teljes őrlésű pirítós és a finom tejeskávé. Így indul
a napom, mióta
az eszemet tudom
és ez tökéletesen
összeegyeztethető a fitt, egészséges életmóddal.
Edzésmódszerem,
a ZONA edzés
rengeteg kalóriát
éget, de azért nem
adja meg azt a luxust, hogy ne kelljen
figyelnem az étrendemre. Nem vagyok bigott, nem követek semmilyen táplálkozási rendszert, csodadiétát. Kétgyermekes
anyukaként, fitness edzőként arra törekszem, hogy minőségi, teljes értékű ételek
kerüljenek az asztalra. Napi ötszöri alkalommal, kis adagokban persze. Bár mindenkinek más az elképzelése a szép testet
illetően, azt gondolom egy formás, sportos
test ellen senkinek nincs kifogása. És ezt
nem olyan nehéz elérni!
Tápanyagok helye az étrendben
Mindhárom tápanyag (szénhidrát, zsír és
fehérje) energiát szolgáltat testünknek. Aktivitáskor ezeket égetjük el, a többlet tápanyag viszont zsír formájában raktározódik.

Pékújság

Így könnyű elfogadni, hogy a testsúlycsökkentéshez napi szinten több kalóriát kell
elégetnünk, mint amennyit beviszünk. Azt
gondolom, a kalóriaszámlálgatás teljesítendő feladattá alacsonyítja az étkezést. Az evés
hétköznapjaink ünnepi pillanatai közé kell,
hogy tartozzon, és ahhoz, hogy emellett formánkat is megőrizzük, alakítsuk, nagyon fontos, hogy megtaláljuk a harmóniát a kulináris
örömök és a „mit, mikor, mennyit” között.

Ilyenkor a sok hús mellett a zöldségek, saláták adnak némi energiát. A rendszeres edzés
mellett a fehérjedús étrend támogatja legjobban az izomépülést. Uzsonnára viszont
újra beviszek egy kis szénhidrátot tejcukor
(túró, kefír), gyümölcs vagy éppen valamilyen jó fajta pékáru formájában (például
Lipóti Fitness Croissant). Vacsorám aztán
megint főként fehérjében bővelkedik. Az alváshoz már nincsen szükség energiára, ilyenkor nem kell a szénhidrát.

Nálam ez a rend nagyon szépen bevált, de
ezt mindenkinek magának kell kitapasztalnia
a saját életvitele alapján.
Napi többszöri alkalommal, kis adagokban fogyasztott, jól megválogatott szénhidrát mellett fenntartható, elérhető a
vágyott forma.
Péntek Enikő
www.zonaedzes.hu • www.zonawebshop.hu

Péntek Enikõ is a Lipótit választja

Kell az a szénhidrát!
Már a reggeli sarkalatos kérdés, hiszen
ilyenkor töltjük fel az energia raktárunkat
az éjszakai „éhezés” után. A legtöbben már
itt hibáznak. A diéta jegyében elfogyasztott
különböző (cukros!) joghurtok, kakaók helyett jobban járunk a teljes őrlésű pékáruval. A finomított cukorral szemben ugyanis
az összetett szénhidrátok nem dobják meg
az inzulin szintet, hanem hosszan tartó
energiát biztosítanak. Az anyagcsere pörgetésében is fontos szerepet játszik az összetett szénhidrát, ezért nagy hiba, ha valaki
száműzi az étrendjéből.
Az én kedvencem a Lipóti tönkölyös,
teljes őrlésű és Pro-Body kenyerek, amelyeket többnyire pirítva, vékonyan vajazva,
sonkával és friss paradicsommal, paprikával
fogyasztok. Imádom reggel a meleg, ropogós pirítóst és a gőzölgő kávét. Így könnyen
indul mosolyogva, energikusan a napom.
A gyerekeim is ezt eszik, csak pirítás nélkül,
puhán, frissen. Gyümölcs tízóraim után elég
jól bírom a „szénhidrátcsökkentett” ebédet.

TÖNK
ÖNKÖLYÖS
YÖS KENYÉR
NYÉ

TELJES KKIŐRLÉSŰ KENYÉR

PRO BODY KEN
KENYÉR

FITNESS CROISSANT
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MOCCANJ ENIKÕVEL!
HA

NINCS IDŐD EDZŐTEREMBE JÁRNI, ÉGESS ZSÍRT, NYERJ IZMOT OTTHON! AZ
ALÁBBI RÖVID, OTTHONI INTERVALL GYAKORLATSOR PÖRGETI AZ ANYAGCSERÉT, BEINDÍTJA A TESTZSÍR-VESZTÉST.

TÁPLÁLKOZÁSI AJÁNLÁS

KISMAMÁKNAK

Intervall edzés 4 feladat 4 körben. 20 mp aktív szakasz, 10 mp pihenő
1. Ugrálókötelezés
Nem szükséges kötél a gyakorlathoz. Elegendő a mozgást imitálva váltva vagy párosan emelgetni lábunkat, karral az enyhe
köröző mozdulatot utánozva.
Legyen benne intenzitás!

2. Guggolásból felugrás
Mély guggolásból jó
magasra felugrunk. Térdeket nem toljuk előre
guggolásnál!

3. Hegymászó

4. Balról-jobb lábra ugrás

Vállszéles kéztámaszban
váltott láb szökken a kezek irányába.

Egyik oldalról a másikra szökkenünk úgy, hogy mindig a külső
lábunkra érkezünk. Egylábas
guggolásból lökjük magunkat
egyik-másik oldalra.

Pékújság

Barcza Zsuzsanna
Dietetikus

A VÁRANDÓSSÁG AZ EGYIK LEGSZEBB IDŐSZAK
A NŐK ÉLETÉBEN, DE KÉTSÉGTELEN, HOGY TALÁN A
LEGFELELŐSSÉGTELJESEBB NÉHÁNY HÓNAP IS.
Terhesség alatt a női szervezet folyamatos változása a magzat megfelelő fejlődését
hivatott támogatni. Helytelen életvitellel és
táplálkozással azonban az egyensúly könynyen felborulhat, amely az anya és gyermeke
egészségét is veszélyeztetheti.
Az egyik legnagyobb dilemmát a megfelelő energiaszükséglet meghatározása jelenti.
Mára már talán megdőlt az elmélet, amely
szerint a várandós anyának „kettő helyett
kell enni”. A terhesség ideje alatt átlagosan
15%-kal, kb. 300 kcal-val nő a kismama
energiaszükséglete. Ez a megnövekedett
energiaigény kb. 0,5 liter tejjel vagy 2 szelet kenyérrel egyenértékű. És ha a tejet és a
kenyeret hoztuk példának, máris jogosan
merül fel bennünk a kérdés, hogy vajon a növekedett kalóriaszükséglet mellett mennyire
meghatározó a különféle tápanyagok aránya. Egyáltalán nem elhanyagolható, hogy
az emelkedett energiaszükségletet milyen
tápanyagokkal biztosítjuk.
A várandós anyuka fehérjeigénye kb. 1520%-kal nő, mivel a fejlődő magzat agyának és izomzatának legfőbb építőkövei a
fehérjék. A zsírszegény hús-és tejtermékek, valamint a tojás tartalmazzák azokat
az esszenciális aminosavakat, amelyeket a
szervezet képtelen előállítani. Továbbá a
megnövekedett vas, cink, kalcium, D-vitamin, B6 és B12 vitamin szükségletet is biztosítják. (B12 vitamint csakis állati eredetű
élelmiszerek tartalmaznak!)
Nem szabad megfeledkeznünk az emelkedett szénhidrát szükségletről sem. Mivel

a várandósság idején terhességi cukorbetegség is kialakulhat, a kismamáknak fokozottan
ügyelniük kell arra, hogy szénhidrát igényüket magas rosttartalmú, teljes kiőrlésű gabonafélékkel, zöldség-és főzelékfélékkel,
nyers gyümölcsökkel fedezzék.
A rostfogyasztás jelentőségét külön ki kell
emelnünk ebben az időszakban, hiszen a
megnövekedett testsúly, a hormonális változások és a fizikai aktivitás csökkenése sokszorosan növelik az esélyét a székrekedés kialakulásának, amely aztán további kellemetlen
tüneteket (pl. aranyér) produkálhat, jelentősen rontva a kismama közérzetét.
A Lipóti Pékség termékei közül ajánlom például az északi magvas kenyeret,
valamint a teljes kiőrlésű és tönkölylisztből készült termékeket (pl. kornspitz,
tönkölykifli, Mamma Mia kifli stb.), hiszen
ezek a magas rosttartalom mellett kiemelkedő B-vitamin és szelén forrást is jelentenek a szervezet számára.
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Életmódot váltott

Kökény Attila
Hétközben odafigyel az étkezésére, de
hétvégén bűnözhet - így „állt be” az étkezés Kökény Attilánál, a Megasztár döntősénél. A családját is lefogyasztotta, mióta
életmódot váltott.

KÖKÉNY ATTILA 2000-BEN KEZDETT EL ÉNEKELNI. HAJÓKON, ÉJSZAKAI BÁROKBAN ZENÉLT
ÉVEKIG. 20 ÉVE JÁTSZIK ZONGORÁN. DALAIT Ő
MAGA ÍRJA. NYÁRI KÁLMÁN ZENÉSSZEL SAJÁT
EGYÜTTESÜK IS VOLT „FAIN” NÉVVEL, AZ EGYÜTTESNEK EGY VIDEOKLIPJE IS MEGJELENT „SZABAD A
SZÍVEM” CÍMMEL. AZ IGAZI ISMERETSÉGET A MEGASZTÁR 5 HOZTA EL NEKI, AMIBE GYERMEKEI NEVEZTÉK BE. A MEGASZTÁR 5 FINÁLÉJÁBAN TOLVAI
RENÁTA MELLETT KÜZDÖTT AZ ÉV HANGJA CÍMÉRT.
A MEGASZTÁRT UGYAN NEM NYERTE MEG, DE
2010 LEGJOBB FÉRFI HANGJA LETT, ÉS KARRIERJE
AZÓTA IS TÖRETLENÜL ÍVEL FELFELÉ

Pékújság

- Láthatóan jó kondícióban, versenysúlyánál van. Nem volt ez mindig így. Élete
része lett az egészséges táplálkozás?
- Igen. Folyamatában sikerült lefogynom, ami viszonylag könnyű, de megtartani sokkal nehezebb. Jóval kevesebbet
eszem, mint régen - igazából halat, csirkét és persze salátát fogyasztok. Tészta,
krumpli, szénhidrát alig kerül az asztalra.
Nem fogyókúráztam, életmódot váltottam. Sajnos minden olyan ételt szerettem,
amely egészségtelen és hizlal. Az élvezeti
dolgoknak - alkohol, zsírosabb ételek, dohányzás - sok hátulütője van. Lefogytam
húsz kilót, de visszajött aztán öt. Ezt azonban tudatosan szedtem vissza, mert nem
éreztem jól magam 75 kilogrammosan.
Most már minden rendben, megtaláltam
a „versenysúlyom.”
Beállt nálam a rendszer, már több éve:
hétfőtől péntekig odafigyelek a táplálkozásra, hétvégén viszont bűnözök,
mindent eszem.
- A kenyér mennyire fér bele ebbe az
életmódba?
- Akár az is jöhet, de sosem voltam
nagy kenyérfogyasztó. A zsemlét reggelire megeszem, de szerintem ezzel nincs is
semmi gond. Természetesen csak barna
kenyér kerül a tányérra. Nyilván vannak

olyan ételek, melyhez megkívánjuk a fehéret - egy jó töltött káposztához nem
ehetek barna kenyeret, de hát nem eszem
minden nap töltött káposztát.
- Családját is bevonta ebbe az életmódváltásba?
- Igen, folyamatosan. Lányom is elkezdte két éve, s több mint húsz kilogrammot
fogyott. Ducika volt, de ahogy elkezdett
csajosodni, látta ő is, hogy ez így nem jó,
s velem tartott. A feleségem is lefogyott
velem egyszer 15 kilogrammot, ő azonban
visszaszedegeti a kilókat, mert imádja a
csokoládét, nagyon édesszájú. A fiammal
nincs gond, mert egyelőre bármit tesz, rajta nem lesznek feleslegek.

meg már szinte hányingert kaptam a benzinkutaknál kapható háromszög szendvicstől. Ahol kolbászt árultak, úgy éreztem,
mintha bélszínt ettem volna. Napközben
magvakat ropogtattam, de kell az energia.
- Járt már a Szigetközben korábban?
- Sokat jártam errefelé, volt, hogy Győrben hetente megfordultam, de Lipóton
most januárban voltam először.

- Csütörtöktől vasárnapig folyamatosan
úton van. Kellett a változás ahhoz, hogy
ezt a hajtást bírja?
- Lefogynom eleinte nem volt nehéz,
mert fellépésről fellépésre sietve szinte
nem is volt hol, s mikor egyek. Egy idő után

ÚJ TERMÉKEINK Klasszikus ízekben, élesztő nélkül.
Élesztő nélküli termékeink tésztája élesztő hozzáadása nélkül készül, az amylaz enzim
kivonása miatt élesztő érzékenyek is fogyaszthatják. A termék térfogatát margarin behajtogatással érjük el. Ajánljuk candida-kúrák ideje alatt, valamint egyéb gombásodás
elleni étrend kialakításához.

ÉLESZTŐ NÉLKÜLI DIÓS BÚR
A dió csökkenti a vérnyomást, gátolja a vérrögképződést,
javítja az érfalak rugalmasságát, és gyulladás gátló tulajdonságai is vannak.

ÉLESZTŐ NÉLKÜLI MÁKOS BÚR
A mákmagok elsősorban jelentős béltisztító hatásuk miatt
foglalhatják el méltó helyüket az egészségmegőrző táplálkozásban. A mák jótékony élettani hatása még, hogy lassítja
az öregedési folyamatokat, csökkenti a magas vérnyomást,
megelőzi az embóliát, trombózist.
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Emésztést Elõsegítõ

TERMÕFÖLDTÕL A KOSÁRIG

KENYEREINK
EGYRE TÖBB SZÓ ESIK ARRÓL, MIÉRT IS FONTOS ODAFIGYELNÜNK TÁPLÁLKOZÁSI SZOKÁSAINKRA. ANA KÖVETKEZŐKBEN NÉHÁNY
OLYAN KENYERÜNKET ÉS ANNAK ÖSSZETEVŐIT EMELTÜK KI, AMELYEK FOGYASZTÁSÁVAL A NEVEZETT PROBLÉMA, NÉMI ODAFIGYELÉSSEL KIKÜSZÖBÖLHETŐ.
NÁL IS INKÁBB, MERT EGYRE TÖBBEN KÜZDENEK EMÉSZTÉSI PROBLÉMÁKKAL.

Rostok szerepe:
• részt vesznek a teltségérzés kialakításában, ezzel csökkentik a túltáplálkozás
valószínűségét
• egyenletessé teszik a cukrok felszívását
és hasznosulását
• megfelelő folyadék-bevitel mellett segítenek megelőzni a székrekedést és megkötik
a káros komponenseket

ROZSOS PARASZTKENYÉR
Magas élelmi-rost tartalma miatt rendszeres
fogyasztása javíthatja bélműködésünket.

Búzakorpa:
• Csökkenti a zsírfelszívódást, a vér koleszterinszintjét, lassítja a cukor felszívódását, így
kedvezően befolyásolja a bélműködést.

Lenmag:
• Magas százalékban tartalmaz Omega-3
zsírsavakat, továbbá egy, a nedvesség
hatására kiváló vegyületet, aminek hatására a béltraktus belső hámrétegének
karbantartásával segíti a táplálék minél
előbbi kiürülését.

PROBODY
Az egészségtudatos táplálkozás híveinek
ajánlott. 90 %-kal kevesebb szénhidrátot és
300 %-kal több fehérjét tartalmaz a hagyományos kenyerekhez képest, valamint megtalálható benne az alábbi 3 összetevő: zabpehely,
lenmag, búzakorpa.

Pékújság

Zabpehely:
• A zab teljes értékű gabona, tápanyagtartalma kiemelkedő. Rendszeres fogyasztása hozzájárul a vastagbél normális működéséhez.
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LIPÓTI ZSÍROSDESZKA

EZERARCÚ OLAJBOGYÓ

avagy tények és tévhitek a zsírról

Az olíva jótékony hatásai

Hosszú évekig hallhattuk, hogy a zsír egészségtelen, helyette növényi olajat és margarint kell fogyasztani és főzéshez használni. A zsírok fogyasztása azonban fontos és - természetesen a megfelelő mennyiségben - egészséges is. Vannak olyan ételek, melyeket
képtelenség olívaolajjal vagy margarinnal készíteni.

Már az ókorban felfedezték az olíva táplálkozásban kifejtett jótékony hatásait, majd az
évezredek során további felfedezéseket tettek erre vonatkozóan. Mára már olyan tanulmányok is napvilágot láttak, melyek szerint
csökkenti a mellrák és a csontritkulás kialakulásának esélyét is.

A zsír jótékony hatásai szervezetünkre:
• a zsír energiát biztosít
• jobb ízűek tőle az ételek
• segít fenntartani az immunrendszer
egészséges egyensúlyát
• egészségesen tarja a szemet, mivel segíti
az A-vitamin felszívódását
• nélkülözhetetlen a zsírban oldódó
vitaminok felszívódásában

K
Kóstolja
meg Lipóti házi parasztkenyerünket,
pecsenyezsírral megkenve, sóval és fűszerpapp
rik
rikával ízesítve, valamint a tetején lilahagymával
meg
megszórva. Finom, ízletes, energiát biztosító!

Tudta-e?

Miért érdemes olívát fogyasztani?
• esszenciális, életfontosságú zsírsavakat,
F-vitaminokat tartalmaz
• vitaminokkal, ásványi anyagokkal, antioxidánsokkal védi anyagcserénket az egészségkárosító hatásoktól, anyagoktól
• a benne levő egyszeresen telítetlen zsírsavak csökkentik a „rossz” koleszterinszintet, de nem befolyásolják a „jó” koleszterinszintet és tri-glicerid szintet

• a benne található telítetlen zsírsavak
gátolják a zsírok lerakódását, védik az
érrendszert a meszesedéstől, csökkentik a magas vérnyomást, és a trombózis
megelőzésére is alkalmasak

Az olíva fogyasztása a fogyókúra
során is hasznos lehet, ugyanis
amellett, hogy értékes tápanyagokkal látja el testünket, energiát
biztosít, fokozza az anyagcsereműködést, lényegesen javítja az
emésztést, továbbá gyorsan eltelít, így nem fenyeget az a veszély,
hogy többet eszünk a kelleténél.

• gazdag antioxidáns tulajdonságú A- és
E-vitaminban, melyeknek szerepe van a
káros szabadgyökök semlegesítésében
• a szív- és érrendszer támogatásában
hatékony részt vesz

A lila hagyma - szépít
Mit ér egy igazi zsíros kenyér lila hagyma nélkül? Főképp, ha annak számos jótékony hatása is van szervezetünkre.
A lila hagyma tartalmazza a legkönnyebben felszívódó állapotában a kvercetin és az
orotsav nevű antioxidánsokat, amelyek
• gátolják a ráksejtek szaporodását,
• csökkentik a szív-, és érrendszeri betegségek,
kialakulásának lehetőségét,
• segítik a máj sejtjeit a méregtelenítésben,
• növelik a szervezet fizikai erőnlétét,
• megakadályozzák a pattanások kialakulását,
• széppé teszik a bőrt.

Pékújság

Fogyassza Ön is a Lipóti Pékség
Olivás rozskenyerét, és tegyen
egészségéért!
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INSIGHTS személyiségtipológia

Ön milyen típusú

V Á S Á R L Ó?
MIKÉNT NÉZNEK RÁM A PROFI ELADÓK?
MIT GONDOLNAK RÓLAM MÁSOK?

Az Insights Discovery System a négy
alapszínnel szimbolizált, könnyen érthető rendszert dolgozott ki C. G. Jung
személyiségelméletének megértéséhez
és alkalmazásához.
Minden ember rendelkezik a csak rá jellemző, négy szín előnyeit ötvöző kombinációval, amelyet megismerve jobban
megértjük szükségleteinket, viselkedésünket és kapcsolatainkat.

Már az ókori görögök és rómaiak is foglalkoztak az emberek temperamentumának, vérmérsékletének megkülönböztetésével. A könnyebb szemléltetés érdekében
az egyes személyiségtípusokhoz egy-egy
színt rendelhetünk. A kék „elemző”, a sárga
„derűs”, a zöld „kapcsolatteremtő”, a piros
ember pedig „cselekvő”.

Valójában senki sem egyszínű, viccesen
szólva „mindenki kétszínű”, de akár még
több kategória tulajdonságait is magában
hordozhatja. A kérdés, hogy Önben melyik
szín a dominánsabb?

A kék ember a minőségorientált,
hűséges vevő, aki igényli az eladó
udvariasságát.
Folyamatosan
informá-ciót gyűjt a termékekről, tesztelő kérdéseket tesz fel,
meghallgatja az eladó tanácsait,
majd átgondolja és dönt.
Híres kék: Hillary Clinton

A piros ember rendkívül határozott. Ő tudja, hogy mit szeretne
vásárolni. Tulajdonképpen, amikor odaáll a pulthoz, már pontosan tudja, mit szeretne, és ezt
határozottan közli az eladóval.
Szinte befolyásolhatatlan.
Híres piros: Napóleon.

A zöld vásárló a válogatós.
Vásárlási szokásaihoz ragaszkodik, nem vágyik újra,
és nem is szereti a változásokat. Rutinból cselekszik.
Előtérbe helyezi a biztonságot, nyugodt, csendes és tapintatos viselkedés jellemzi.
Híres zöld: Keanu Reeves.

A sárga ember az eladó szemszögéből teljesen határozatlannak tűnik. Nincs konkrét elképzelése a sorra ke-rülést követően
sem. Az eladó ajánlását elfogadja, sőt igényli segítségét, várja az
ajánlást. Igazi impulzus vásárló.
Híres sárga: Bill Clinton

SZAKBOLTI ELADÓINK KÉPZÉSEIK SORÁN ELSAJÁTÍTOTTÁK AZ INSIGHTS SZEMÉLYISÉG TIPOLÓGIA
ELMÉLETI ALAPJAIT, ÍGY BÁRMELY VEVŐTÍPUSNAK AZ Ő SZEMÉLYISÉGTÍPUSÁHOZ LEGINKÁBB ILLŐ
KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI TECHNIKÁVAL SEGÍTENEK A VÁSÁRLÁSBAN.
Impresszum
Pékújság – a Lipóti Pékség időszakos kiadványa – Kiadja: Proteus-Gold Kft. – Felelős szerkesztő: dr. Tóth Zoltán, Szitás Anita
Szerkesztés, grafika, design: visionext.hu – Nyomda: Oláh Nyomda www.olahnyomda.hu
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HAMAROSAN NYÍLÓ MINTABOLTOK:
• Győr, Szabadhegy
• Budapest, XI., Etele tér
aluljáró - Kelenföld

2

• Mezőkövesd

7
66

• Eger

7

6

KÖZELMÚLTBAN NYÍLT ÜZLETEINK:
• Kecskemét, Malom központ
• Zalaegerszeg, Landorhegyi út 19.
• Budapest, Déli Pályaudvar (Pe-Zo Kft.)
XIII., Váci út 9-15. - Lehel Piac
• Budapest, XIV., Thököly u. 148.
• Pécs, Rókus Sétány 1. - Szliven áruház

SUDOKU
Játssza korunk egyik legnépszerűbb fejtörő játékát a Lipóti Pékséggel!
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Kóstolja meg Ön is a
Lipóti Pékség házi réteseit,
mákos-almás, túrós és
meggyes ízben!
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Szerkesztette: Kurusa József
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V. Lipóti Kenyérés Halfesztivál
Látogasson el családjával két napos fesztiválunkra,
válun
válunkra,
és a rengeteg gyermek program mellett vegyen
egyen
gy részt
Demjén Ferenc, Kossuth-díjas énekes, zeneszerző,
eszerző,
szerző
szövegíró felejthetetlen koncertjén,
valamint Csepregi Éva, a Neoton Família
énekesnőjének
j
fellépésén.
p

Programok:
számtalan gyerekprogram
Gyermek kézműves sátor
Népi ügyességi játékok gyermekeknekk
Mobil Ugri-park
Coca Cola Játszópark
Kirakodóvásár
Aranykapu gyerek koncert Töreky Zsuzsival
al
élő Elvis show a Beat Bulls zenekarral
Kelet Lányai Hastánc- csoport bemutatója
Óriáskenyér sütése a kemencénél
horgászverseny

Csepregi Éva

fellépésee
2015. 07
7.. 17.
(péntek)),,
21:00 óra
a

Továbbii programok:
progra
programok
p
r gra
gramo
g
amok
a
am
m k:
http://www.lipotifesztival.hu/
Pékújság

Demjé
j n Fereenc

élő koncceerrtt
2015. 07
7.. 1
18.
(szombatt)),
21:00 óra
a

Már most írja be naptárába!

