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Minden hónap Második pénteke Love2Friday, 
ezért január 11-én pénteken 

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

Fáma Futár házhozszállítással: 7,5 ezer Ft rendeléstől

Válassz MOsT bőröd igénye szerinT.

nézz körül Webáruházunkban!
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AjAkápoló egyszerűen
(tiszta, természetes, hatékony)
Könnyen Kifújja a szél a szádat és 
KicserepesediK? 

nem szeretnél szintetiKus 
anyagot nyalogatni?

Van természetes megoldás!

Praktikus, ajakápoló, (ajakír, szájfény) 
tégelyben kiszerelve ez a nemes alapanyag 
annak érdekében, hogy ne kelljen kézzel 
belenyúlni és könnyedén lehessen bekenni 
vele az ajkat, arcot, vagy akár a testen 
bármilyen száraz felületet.

A kakaóvaj a kakaóbab feldolgozásából jön 
létre, kezeletlen, szilárd, darabos, nyers és 
tiszta anyag csokis-kakaós illattal és ízzel. 
Gazdag telítetlen zsírsavakban, fehérjékben, 
vitaminokban, foszforban, káliumban, 
mangánban.

Védelmet nyújt a környezeti ártalmakkal 
szemben, lassítja a bőr öregedését

(antioxidánsok hatása), a száraz bőrt 
regenerálja, hidratálja, puhítja. Arckrém, krém 
és testápoló helyett is használható.

Legkényelmesebben szobahőmérsékleten 
használható, ha ennél hidegebb a tégely, akkor 
pár percig fogjuk a tubust a tenyerünkben, 
így ebben az esetben is könnyen adagolható 
a kívánt mennyiség.

próbáld ki a tökéletes ajakápolót
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Január 18. 
A hóemberek világnapja 



2019 VADVIRÁGA
Az Év vadvirága program keretében idén a magyar zergevirágot (Doronicum 
hungaricum) választották a figyelem középpontjába. 

Az áprilistól júniusig virágzó növény általában 40-60cm magas, de időnként 
előfordulnak egy méternél magasabb egyedek is.

A nyúlánk, pelyhes szárú kétszikű élénksárga csöves és nyelves virágot hoz, főként 
száraz ligetes tölgyesekben és karsztbokorerdőkben él, 1982 óta védett növény. 
(forrás: termeszetvedelem.hu, kép: miapa)

ÉRDEKESSÉG



KÁVÉOLÓGIA
a legnépszerűbb KáVétípusoK

ÉRDEKESSÉG

Már csak kevesen emlékeznek arra 
az időre, amikor az egyeduralkodó 
Omnia presszókávé mellé bekúszott 
a dekadens nyugatról „átmenekített” 
kapucsínó. A vendéglátósok döntő része 
ezt úgy fordította át magának, hogy a 
presszókávéra tejszínhabot nyomott és 
csak nagyon ritka esetben fordult elő a 
kávéhoz adott tej+tejhab kombináció.

Azóta eltelt pár évtized és ahogy 
az életünk minden területén, itt is 
exponenciálisan növekedett a választási 
lehetőségek száma. Ebben a dömpingben 
szeretnénk egy rövid útmutatót adni, 
hogy a sok változatos név mögött milyen 
kávé is lapul. Kizárólag az alkoholmentes 
alapokra fókuszálunk és nem törekszünk 
a teljességre, csak a leggyakoribbakat 
szedtük össze egy csokorba.  Fogyasszátok 
(mértékkel és) egészséggel:

ristretto - kis mennyiségű (20ml) esszencia

espresso - 25-30ml mennyiségű kávé vékony 
krémes kávéhabbal

mocha - espresso kávé csokoládésziruppal 
bolondítvacoffee_art.jpg

mochaccino - espresso kávé csokisziruppal 
és tejhabbal

doppio - két espresso egy csészében

töröK KáVé - a finomra őrölt kávét egy 
rézedényben cukorral felfőzik, forrás előtt 
leveszik a tűzről (ezt a folyamatot két-három 
alkalommal megismétlik, majd a főzetet zaccal 
együtt szolgálják fel)

lungo - 30ml espresso kávét 30ml forró vízzel 
higítják

kávés masszázs Szappan

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


americano - 30ml espresso kávét 60ml 
vízzel higítják

café cortado - espresso kávé tejhabbal 
a tetején (a macchiato változatnál több 
tejhabot kapunk hozzá)

Kapuziner - tradícionális bécsi pörkölésű 
kávé, tulajdonképpen egy espresso 
tejszínhabban

melange - leggyakoribb elkészítési módjai:
• espresso kávét forró vízzel kétszeresére 

hígítják, majd ugyan ennyi felgőzölt 
tejjel és tejhabbal gazdagítják,

• pohár aljába mézet tesznek majd 
espresso kávét és  2,5dl gőzölt tejet 
öntenek hozzá

cappuccino - 1/3 espresso, 1/3 felgőzölt tejjel 
és 1/3 tejhab

macchiato - espresso kávé egy teáskanálnyi 
tejhabbal a tetején

latte macchiato - 2,5 dl felgőzölt tejbe öntik 
az espresso kávét, tejhabbal a tetején

café au lait - dupla espresso (60ml) 
megegyező mennyiségű gőzölt tejjel hígítva

cafe latte / milK coffee / milchKaffee / 
tejesKáVé - espresso kávé sok gőzölt tejjel 
hígítva

https://www.receptmuves.hu/


Érdekes dolog az az aktuálisan 
alkalmazott marketingpszichológia, 
amivel úgy próbálják rávenni a 
fogyasztókat a vásárlásra, hogy bennük 
félelmet keltenek.

Mindezt akár olyan termékek reklámozása 
kapcsán is, amiktől egyébként nem lenne 
félnivalónk - ha figyelmesen elolvasnánk 
az összetevőlistát és értelmeznénk a 
felhasznált anyagokat.

Az E-számok körül gerjesztett 
pánikroham nem friss keletű és 
hajlamosak teljes káoszt és már-már 
rettegést okozni a fejekben, ha nem 
nézünk kicsit a dolgok mögé. Mint 
ahogy az élet számos területén - például 
a kozmetikumjaink kiválasztásánál -, itt 
is a tudatosság a megoldás. 

mi az e-szám

Az E-számok az Európai Unióban 
engedélyezett élelmiszer-adalékanyagok 
kódjai.  Annak érdekében történt a bevezetésük, 
hogy egyszerűbbé és egyértelművé váljon 
az adalékanyagok azonosítása. A gyártók a 
hatályos jogszabályok értelmében kötelesek 
a csomagoláson feltüntetni az összetevőket, 
amelyek nagy része E-számmal is kifejezhető.

Nagyon tömören az igazság az, hogy nem az 
E-számoktól kell tartanunk, hanem némelyik 
mögöttes alapanyagtól, hiszen szinte 
mindennek van E-száma, függetlenül attól, 
hogy szintetikus, vagy természetes.

Az adalékanyagok közül vannak a szervezetre 
veszélytelenek (pl.: E150a - natúr karamell 
színezék, E300 - aszkorbinsav/C-vitamin, 
E500iii - szódabikarbóna, stb.) és vannak 
azok, amelyekre oda kell figyelni.

PRAKTIKA

FÉLJÜNK - E?
A MISZTIKUS E-SZÁMOK



A gyártók egy része az első E-szám pánik 
idején nemes egyszerűséggel elhagyta a 
számokat és az adalékanyag nevét tüntette 
fel. Ezzel E-szám mentes lett a termék, 
valójában viszont semmi sem változott. 

Mostanában már konkrétan erre a tényre 
utaló reklámokat is lehet látni/hallani, amivel 
az E-számokra ráparáztatott vásárlók 
boldog mosollyal reagálnak és továbbra 
sem éreznek késztetést arra vonatkozólag, 
hogy átolvassák és értelmezzék az 
összetevőlistát.

mit tudunK tenni? 

Szánjunk pár percet arra, hogy átolvassuk, 
milyen adalékanyagokat készülünk a 
kosarunkba tenni. Ebben óriási segítség a 
mobilnetes okostelefon és a Google, ahol 
a beírt összetevők leírása pillanatok alatt 
lekérdezhető. 

A leírásból pontosan eldönthető, hogy 
szívesen fogyasztunk belőle, vagy inkább 
kerülnénk. Itt például sokat tud az 
E-szám segíteni, mert gyorsabb begépelni 
például az E-479b-t, mint azt, hogy 
hőoxidált szójababolaj zsírsavak mono- és 
digliceridjeivel reagáltatva.



Nézz körül nálunk és válassz a bőröd igény szerint a 100%-ban tiszta, természetes, vegán és bőrbarát tisztálkodási termékeinkből.

RECEPTEK

VEGÁN RECEPTGYŰJTEMÉNY

https://webshop.love2smile.hu
https://webshop.love2smile.hu/
https://www.receptmuves.hu/p/vegan.html


Nézz körül nálunk és válassz a bőröd igény szerint a 100%-ban tiszta, természetes, vegán és bőrbarát tisztálkodási termékeinkből.

RECEPTEK
• Vegán módon táplálkozol, de problémát jelent Valóban finom és új 

ételreceteket találni a neten?

• nem Vagy Vegán, de szíVesen próbálnál ki olyan ételeket, ahol hús nélkül is 
izgalmas ízVilágot kóstolhatsz?

• megfogadtad, hogy megpróbálsz egészségesen táplálkozni, de az eddigi 
egészségesnek mondott ételektől hidegrázást kaptál, mert mind az állaga, 
mind pedig az ízVilága nagyon messze Volt az általad megszokottól?

• bőrproblémáid Vannak de nem találod a megoldást? 

• laktóz, tojás és más intoleranciád Van, de Vágysz a gyerekkori finom - azóta 
tiltólistás - ételekre?

Ha a fentiek közül bármelyik állításban is magadra ismersz, akkor van egy jó hírünk, 
elkészült a Receptműves oldalunkon a vegán receptgyűjteményünk. 

Bátran próbáld ki bármelyiket, a receptek összeállításánál kiemelt figyelmet 
fordítottunk arra, hogy amennyiben az ott leírtak alapján készíted el, pontosan azt az 
eredményt kapod, amit a mellékelt képen is látsz.

Folyamatosan feszegetjük a határokat, így nálunk megtalálod a tojásmentes piskótát, 
vegán hamburgert és az isteni húsleves ízt idéző húsmentes változatot. A titok a 
fűszerezésben rejlik!

https://webshop.love2smile.hu
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RECEPTEK

PISKÓTA ALAPRECEPT
Hozzávalók

• 10 dkg fehér tönkölyliszt
• 10 dkg teljes kiőrlésű 

tönkölyliszt
• 10 dkg nyers nádcukor
• 1/2 csomag sütőpor 

(foszfátmentes)
• 1 teáskanál szódabikarbóna
• 1 mokkáskanál őrölt vanília
• 2 dl víz
• 5 dkg olívaolaj
• 1 teáskanál citromlé (frissen 

facsart)

1. gyújtsuk be a sütőt 180 fokra

2. mérjük ki egy keverőtálba a liszteket, adjuk hozzá a cukrot, a vaníliát, a sütőport és a 
szódabikarbónát

3. adjuk a szárazanyagokhoz a vizet, az olajat, majd a citromlevet és egy kanállal keverjük 
a tésztát csomómentesre

4. olajozzuk ki a sütőformát és öntsük bele a tésztát

5. az előmelegített sütőben süssük aranybarnára 15 perc alatt (ha tortaként sütjük, akkor 
a vastagabb tészta réteg miatt 20-30 perc a sütési idő, tűpróba!)

INSTAGRAM.COM/RECEPTMUVES

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

VEGÁN „HALKRÉM”
Hozzávalók

• 10 dkg vöröslencse
• 10 x 10 cm-e algalap
• 5 dkg dió
• 1 teáskanál citromlé
• 1 gerezd fokhagyma
• 1 pici vöröshagyma
• 1 szál szárzeller
• 0,5 dl víz (áztató és főző vizen 

felül)
• csipet só (nem finomított, 

természetes)
• tört bors

1. az algát áztassuk be vízbe, amíg előkészítjük a hozzávalókat
2. tegyük fel kétszeres mennyiségű vízben főni a vöröslencsét a kiáztatott, leszűrt algával 
és közepes lángon, fedő alatt főzzük fogkeményre (kb. 15 perc, ezalatt a víz is elfő)
3. daráljuk le a diót (én kávédarálóval tettem), pucoljuk meg a hagymákat és a zellerrel 
daraboljuk fel (a botmixer tudjon vele dolgozni)
4. tegyük a botmixer táljába a megfőtt algás lencsét, az aprított zellert, a vöröshagymát, 
a fokhagymát, a darált diót, majd a citromlevet, a fűszereket (só, bors) és a 0,5 dl vízzel 
alaposan mixeljük össze

praKtiKáK:
- több algával erősebb, kevesebbel gyengébb tenger íz érhető el,
- elhagyható az alga, jól illik hozzá a majoránna, gomba, tojás, fűszerek



PROGRAM

TALÁLKOZZ VELÜNK
2019 őszéig előreláthatólag csak márciusban találkozhattok 
velünk személyesen rendezvényen, a pontos dátum a februári 
magazinban jelenik meg.

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 Válassz 
Valentin napra 

időben ajándéKot 
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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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