
2019. Február



Minden hónap Második pénteke Love2Friday, 
ezért február 8-án pénteken 

INGYENES A KISZÁLLÍTÁS 
Pick Pack Pont átvétellel: 
4,5 ezer Ft rendeléstől

Fáma Futár házhozszállítással: 
7,5 ezer Ft rendeléstől

nézz körül Webáruházunkban!

https://webshop.love2smile.hu
https://webshop.love2smile.hu/
https://webshop.love2smile.hu/
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Kattints a receptekért!

KEZDD EL A VÁLTOZÁST 
APRÓ LÉPÉSEKKEL!

MA
PRÓBÁLD KI A VEGÁN RECEPTJEINKET

TÖBB, MINT 200 RECEPT, AMIT AZÉRT ALKOTTUNK ÉS ÁLLÍTOTTUNK 
ÖSSZE, HOGY NE ÉREZD LEMONDÁSNAK A HÚSMENTES ÉTKEZÉST. 

PRAKTIKUS, GYORS, EGÉSZSÉGES, 
KÖRNYEZETTUDATOS ÉS NAGYON FINOM! 

https://www.receptmuves.hu/p/vegan.html
https://www.receptmuves.hu/p/vegan.html
https://www.receptmuves.hu/p/vegan.html
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GONDOLKODÓ

A mikrobiom  az  emberi  testben  élő  mikroorganizmusok 
által alkotott természetes rendszer,  mikrobák, vagyis 
apró, szemmel nem látható élőlények összessége, 
amelyek velünk, bennünk, rajtunk élnek. 
Táplálnak, védenek, valamint időnként kihasználnak 
minket, közös ökoszisztémát alkotva az emberi 
szervezettel.

Az ide tartozó baktériumok, vírusok, gombák 
részt vesznek az emberi szervezet védelmében, 
nélkülözhetetlen anyagokat állítanak elő és 
megakadályozzák idegen mikroorganizmusok tartós 
megtelepedését.

Bár össztömegük elenyésző a testsúlyhoz képest, 
az emberi test több mint tízszer annyi mikrobiótát 
tartalmaz, mint emberi sejtet. 
Egyre több kutatás foglalkozik az egészségben és 
a betegségben betöltöttük szerepükkel, egyben 
hangsúlyozzák a jelenlegi elterjedt antibiotikum 
használat felülvizsgálatának fontosságát.

A ’90-es években ismerték fel általánosan, azóta 
egyfajta újonnan felfedezett „szerv”-ként tekintik, 
melynek döntő hatása van az emberi szervezet 
egészséges működésére, megértésükkel közelebb 
juthatnak különféle betegségek gyógyításában.

A mikrobiomok létezése más környezetekben is 
megfigyelhető, például a talajban, tengervízi és 
édesvízi rendszerekben.

A mikrobiomot számos tényező befolyásolja a születés 
módjától kezdve a lakóhely, környezeti hatások, az 
étrend, illetve annak megváltozása (pl. diéta), a nemi 
hormonok, vagy az agyműködés, ráadásul gyorsan tud 
módosulni akár környezetváltozás, akár gyógyszeres 
kezelés hatására is

Kutatások megállapították, hogy a nyugati világ 
életmódja döntően befolyásolja a velünk együtt 
élő baktériumflóra összetételét, csökkenti annak 
sokszínűségét. 

A világegyetem törvényszerűségek szabályozzák 
az emberi testben működő mikrobiomot is, ami 
azt jelenti, hogy az emberi egészség szempontjából 
alapvető szerepe van az elfogyasztott tápanyagoknak, 
azok mikrobiom által való feldolgozásának és az ebből 
rendelkezésre bocsájtott energiának.

MIKROBIOM, 
AZ ÚJ MARKETINGFOGÁS?

mikrobiom barát Szappanjaink

http://www.szappanmuves.hu/
https://webshop.love2smile.hu/natur_szappanok
https://webshop.love2smile.hu/natur_szappanok


A testben élő komplex ökoszisztéma minden ember 
egészségének az alapja, így a lehető legnagyobb 
épségben való megőrzéséhez, védő tevékenységének 
segítéséhez törekedni kell a tudatos életmódra, 
melynek része a táplálkozás, testápolás, állóképesség 
megőrzés és javítás (mozgás), illetve a környezetünk 
védelme.

Bőrápolásnál kerüljük az agresszív szintetikus és vegyi 
anyagokat, parabéneket, tartósítószereket, felületaktív 
anyagokat, kőolaj származékokat, parfümöt, stb., 
használjunk lehető legegyszerűbb, természetes 
összetevőkből álló termékeket és olyanokat, amelyekre 
valóban szükségünk van. 

Például szappannal remekül lehet sminket lemosni, 
hajat mosni, borotválkozni, mindenféle csodálatos, 
kíméletesen előállított olajat lehet fogyasztani, 
melyek bőrápolóként, testápoló helyett is kiválóan 
alkalmazhatók, illetve, ne gátoljuk a természetes 
hűtésünket az izzadást, hanem a bakteriális bomlás 
szagát semlegesítsük. 

Ennyire egyszerű és sokat segítünk ezzel a 
mikrobiomunknak is.

GONDOLKODÓ

mikrobiom barát deóink

https://webshop.love2smile.hu/natur_golyos_dezodorok
https://webshop.love2smile.hu/natur_golyos_dezodorok


Február 14. 
Valentin nap 

https://webshop.love2smile.hu/unnepi_kiadas


ÚJ ELÉRHETŐSÉGÜNK
Mostantól Még egyszerűbben Megjegyezhető 
cíMen is elérhetitek és ajánlhatjátok a webáruházunkat:

www.FélgöMbszappan.hu 
vagy

 www.FelgoMbszappan.hu
érdekesség, hogy Már ékezetes betűket tartalMazó cíMet is 
elFogad a böngésző, bátran próbáljátok ki! 

ÉRDEKESSÉG

http://www.félgömbszappan.hu
http://www.felgombszappan.hu


BIZTOS FINOM A
FINOMÍTOTT?

ÉRDEKESSÉG

Nincs könnyű dolgunk az élelmiszerek 
vásárlásánál. Ha már nagyjából tudjuk, 
hogy mit is jelentenek az E-számok és 
behatároltuk, hogy milyen adalékokat 
nem szeretnénk látni a konyhánkban, jön 
a következő fontos témakör, a finomított 
étolajok.

A „finomított” szó kicsit félrevezető, 
mert az eljárásnak nincs köze az olaj 
ízére gyakorolt hatásához. A finomítás 
egy olyan kémiai eljárás-együttes, amely 
segítségével egységnyi alapanyagból 
nagyobb mennyiségű olaj vonható ki, mint 
pusztán sajtolással.

A napraforgó olajon keresztül bemutatva, 
az olaj kinyerése a napraforgó magvak 
préselésével kezdődik, majd következik a 
finomítás -a préseléssel el nem távolítható 
olajmennyiség kinyerésének- folyamata. 

Amikor a fizikai eljárással kipréselték az olajat, 
a hátramaradó ún. pogácsa még tartalmaz 
olajat, melyet kémiai oldószer hozzáadásával 
nyernek ki. 

A finomítás folyamata, amikor az élőlényekre 
egyébként mérgező oldószertől (pl. hexán, 
ami ragasztóanyagokban és benzinben is 
fellelhető) próbálják megtisztítani az olajat. Az 
összetett finomítási folyamat során az olajat 
savval és lúggal is kezelik, kivonják a szag- és 
színanyagot, illetve a „nyálkaleválasztással” 
teszik hosszabban eltarthatóvá a végterméket.

kíméletes Szappanjaink

https://webshop.love2smile.hu/
https://webshop.love2smile.hu/


Mi a gond a finoMított étolajokkal?

• A finomítási eljárás során nem lehet 
teljesen nullára csökkenteni az oldószer 
tartalmat. 

• Az olaj tökéletesen „megszabadul” 
minden olyan összetevőjétől, melyek jó 
hatással vannak a szervezetre (zsírsavak, 
vitaminok, stb.). 

• Az oldószeres eljáráson átesett 
mellékterméket (présmaradék) állati 
takarmányozásra hasznosítják, ezáltal 
a húskészítményekbe is bekerülhetnek 
azok a toxinok, amit az olajból is 
próbálnak eltávolítani. 

• A feldolgozás során olyan vegyi 
anyagok kerülnek felhasználásra, amik 
a környezetünkre jelentős veszélyt 
jelentenek.

Mit használjunk inkább a finoMított 
étolajak helyett?

Hidegen sajtolt olajakat, de kiváló alternatíva 
a kókuszolaj is. 

Nagyon fontos viszont, hogy a sütés során 
ne hevítsük túl, mert ez előnytelen 

módosulásokat okoz az anyag szerkezetében, 
ami a szervezetre nézve sem egészséges. 

Ebben nagy segítség a fritőz, ahol beállítható 
a maximális hevítési hőmérséklet. Eszközök 
nélkül pedig arra érdemes figyelni, hogy az 
olaj ne kezdjen kékes füstöt produkálni. 

https://www.receptmuves.hu/


A tavaszünnep a tavasz és egyben az új 
év kezdete, az év legnagyobb ünnepe a 
világnépesség negyedének.

A két héten át tartó ünnephez számos 
hagyomány kapcsolódik, ilyenkor a 
családok tagjai, a barátok összegyűlnek 
és megajándékozzák egymást, másrészt 
pedig búcsúztatják az óévet és biztosítják 
a következő évi szerencsét.

Az ünnepi előkészületek jóval korábban 
megkezdődnek, a sütés-főzés mellett a 
házat is megtisztítják az elmúlt év hatásaitól, 
mindenhol feltűnik a piros szín, ami a 
gazdagság, bőség és szerencse jelképe.

Újév előestéje, amely a keresztény szenteste és 
a szilveszter elegyére hasonlít, az ünnepsorozat 
legfontosabb napja, összegyűlnek a családok, 
esznek-isznak, játékokat játszanak, közösen 
tévéznek, majd az ártó szellemek elűzésére 
éjfélkor durrogtatnak.

2019. február 5-én megkezdődött a Disznó 
éve.

A kínai kultúra szerint ez az év szerencsét és 
boldogságot ígér. A Disznó éve kiemelkedő 
jelentőséggel bír, mivel ez zárja az állati évek 
sorát, ezért a hagyományok alapján kedvező 
lehetőségeket tartogat és a fejlődés idejét is 
jelenti.

ÉRDEKESSÉG

HOLDÚJÉV, AVAGY 
TAVASZÜNNEP





FÁNKSZEZONI 
TUTI RECEPTEK

SZALAGOS FÁNK (VEGÁN)

https://www.receptmuves.hu/2019/01/a-szalagos-csoroge-rozsa-es-szupergyors.html


SZALAGOS FÁNK (VEGÁN)
RECEPTEK

Hozzávalók

• 300 g tönköly fehér liszt
• 60 g cukor (nyers nád)
• 30 g semleges ízű olaj
• 1/2 csomag szárított élesztő
• 1 dl kézmeleg víz
• olaj a sütéshez (magas 

égéspontú)

1. a vizet melegítsük fel langyosra, tegyünk bele 1 teáskanálnyit a porcukorból és adjuk 
hozzá az élesztőt, majd meleg helyen futtassuk fel (az élesztő összefüggő habréteget 
képezzen)
2. tegyük egy keverőtálba a lisztet, adjuk hozzá a maradék cukrot, az olajat, valamint a 
felfuttatott élesztőt és gyúrjuk lágy, de nem ragacsos tésztát, majd enyhén belisztezve és 
letakarva, meleg helyen kelesszük duplájára (kb. 1/2 óra)
3. borítsuk enyhén lisztezett felületre a tésztát, nyújtsuk ki 2 cm vékonyra, pogácsa 
szaggatóval szúrjuk ki a fánkokat és a közepüket nyomjuk be, majd tegyük át egy enyhén 
lisztezett tálcára és konyharuhával letakarva pihentessük 10-15 percig
4. a pihentetés alatt kezdjük el melegíteni az olajat, közepes lángon és ne túl forróra, 
majd, ha felmelegedett az olaj, süssük ki a fánkokat



RECEPTEK

CSÖRÖGEFÁNK
Hozzávalók

• 170 g liszt (fehér és teljes 
kiőrlésű tönköly felezve)

• 50 g nyers nád porcukor
• 1 db tojás (bio, vagy 

szabadtartású)
• 2 evőkanál tejföl
• 1/2 citrom reszelt héja
• 1 teáskanál rum, vagy pálinka
• 1 mokkáskanál vanília kivonat
• olaj a sütéshez (magas 

égéspontú)

1. tegyük egy keverőtálba a lisztet, a porcukrot, reszeljük hozzá a fél citrom héját, majd 
adjuk hozzá a (megmosott és külön tálban felütve ellenőrzött) tojást, a vaníliát, a tejfölt, 
valamint a rumot (vagy pálinkát) és gyúrjuk össze a tésztát

2. lisztezett felületen nyújtsuk ki a tésztát 2-3 mm vékonyra

3. derelyevágóval vágjuk fel a tésztát kb. 5 cm oldalú négyzetekre*, melyek közepén 
ejtsünk egy 1,5-2 cm hosszú vágást, amelybe fordítsuk be az egyik csúcsot és húzzuk át a 
másik oldalára

4. közepes lángon melegítsünk olajat egy edényben (az edény oldalán mérve kb. 2-2,5 
cm magasan álljon az olaj) és ha forró, süssük ki a fánkokat, mindkét oldalát aranybarnára 
(nagyon gyorsan sül, ezért érdemes akkor elkezdeni a sütést, ha már minden fánkot 
megformáztunk)

INSTAGRAM.COM/RECEPTMUVES

https://www.instagram.com/receptmuves
https://www.instagram.com/receptmuves
https://www.instagram.com/receptmuves


RECEPTEK

SZUPERGYORS FÁNK 
Hozzávalók

• 200 g liszt (fehér és teljes 
kiőrlésű tönköly felezve)

• 50 g nyers nádcukor
• 10 g sütőpor (foszfátmentes)
• 2 tojás (bio, vagy 

szabadtartású)
• 200 g tejföl
• olaj a sütéshez (magas 

égéspontú)

1. szűk 2 ujjnyi olajat magas falú lábosban, kis lángon tűzre teszünk
2. a lisztet, cukrot és a sütőport összekeverjük
3. a lisztes keverékbe beleöntjük a tejfölt, hozzáadjuk a tojást (egyesével, külön pohárban 
felütve - ha nem jó, ne kelljen mindent kidobni) és alaposan összekeverjük (sűrű, nokedli 
tészta állagú legyen)
4. egy csipet tésztával ellenőrizzük az olajat, ha forró, akkor habzsákba kanalazzuk a 
tésztát és kör alakban belenyomjuk a fánkokat az olajba, vagy evőkanállal adagoljuk, 
ekkor gömb formájú lesz
5. néhány perc alatt mindkét oldalát aranybarnára sütjük (egy darabot kettétörve 
ellenőrizzük, hogy belül is megsült-e)

INSTAGRAM.COM/RECEPTMUVES

https://www.instagram.com/receptmuves
https://www.instagram.com/receptmuves
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PROGRAM

TALÁLKOZZ VELÜNK
Március 10. Millenáris B Csarnok - WAMP Design Vásár

FIGYELEM! Őszig előreláthatólag az utolsó alkalom, hogy 
kültéri rendezvényen személyesen találkozhassatok velünk!

A havi Love2Friday ingyenes szállítási akciónkat továbbra 
is igénybe tudjátok venni, így ha nem is személyesen, de 
kényelmesen és biztonságosan juthattok hozzá kedvenc 
kincseitekhez. 

https://webshop.love2smile.hu


TALÁLKOZZ VELÜNK Valentin napi 
ünnepi ajándékok és 

kedVezményes csomagok

a webáruházunkban

https://webshop.love2smile.hu/unnepi_kiadas
https://webshop.love2smile.hu/unnepi_kiadas


instagram.com/love2smile_cosmetics/

Kiadja: Relicon Hungary Kft., NAIH-74816/2014. Minden jog fenntartva. Képek: Relicon Hungary Kft., jonvivma.com, pinterest.com, rcrwireless.com, 
wallpapersrc.com, pexels.com, hdwallpaper.live, wall.alphacoders.com, wallpapersite.com
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info@love2smile.hu
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