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SEGÍTÜNK

A pszoriázis jellemzője a bőr szarutermelő 
sejtjeinek túlburjánzása, melynek 
következtében a bőr foltokban 
megvastagodott, fehér pikkelyszerű lesz, 
alatta pedig gyulladt, piros, néha vérző 
sebhely marad.

Fentieken túl jellemzők még az apró, 
pici hólyagok, főként az arcon, fejbőrön, 
valamint az ízületi gyulladás, fájdalom.

Sokszor összekeverik az ekcémával, 
ami szintén egy bőrtúltermelés tünet 
együttes, azonban nagyon leegyszerűsítve 
úgy lehet megkülönböztetni, hogy az 
ekcéma jellemzően az izzadásra hajlamos 
területeket (tenyér, hajlatok) érinti, 
nagyobb, összefüggő kiterjedésű, míg 
a pszoriázis jellemzően a hajas fejbőrön 
jelenik meg először, de az egész testen 
előfordulhat, ritkán egybefüggő, inkább 
egyedi pöttyökben, foltokban mutatkozik, 
nem mindig ugyanazon a helyen.

A tünetek megjelenése és mértéke 
összefügg a külső és a belső környezeti 
hatásokkal is és jelentősen stresszfüggő.
Eredete nem igazán ismert és a kezeléséről 
is megoszlanak a vélemények, ezért mi 
most kifejezetten arra törekedtünk, hogy 
összeszedjünk hasznos tippeket, melyekre 
a mindennapi életünkben saját magunk is 
hatással tudunk lenni. 

FIGYELENDŐ ÉTELEK, ITALOK:
Általánosságban a magas(abb) hisztamin 
tartalmú alapanyagok, ezek azok az 
ételek, vagy akár ételcsoportok, amelyeket 
érdemes egyenként tesztelni (min. két hétig 
elhagyni, majd újra fogyasztani és figyelni, 
hogy jön-e elő újabb pötty), mindegyikünk 
eltérő mértékben reagál, de, ha pontosan 
tudjuk, hogy mire érdemes figyelni, 
akkor könnyebben tudjuk felismerni a 
pszoriázisunk működését.
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Tejtermékek: érdemes kerülni, de ha 
ez (egyelőre) nehéz, akkor kezdjük a tej 
elhagyásával, illetve a többi tejtermék 
csökkentésével.

Kávé: legtöbbünknél kifejezetten erősíti 
a tüneteket (szinte azonnali viszketés, 
új hólyagok, stb.), érdemes helyette 
gabonakávét (ha az élmény hiányzik), vagy 
zöld teát (ha a hatás a cél) választani.

Alkohol: hasonló hatású, mint a kávé, 
különösen a magas cukortartalmú, szénsavas 
italok pl. pezsgő.

Tartósítószerek: kerüljük az előre 
elkészített, magas feldolgozottságú, ipari, 
adalékanyagokkal teli ételeket, italokat, kis 
szervezéssel és odafigyeléssel készítsük el 
minél több ételünket magunknak.

Hús: kifejezetten jótékony hatás 
tapasztalható (ízületi fájdalom tünetek 
esetén is), ha csökkentjük, vagy elhagyjuk 
a húsfogyasztást, főként a védőzáras, 
szintetikus anyagokkal teli felvágott és 
hasonló készítményeket, viszont növeljük a 
vitaminban és ásványi anyagokban gazdag 
változatos alapanyagokkal készült ételek 
fogyasztását.

Vízfogyasztás: ügyeljünk az évszaknak 
megfelelő vízfogyasztásra, nem csak a 
bőrünk szárazságát és a ráncainkat enyhíti, 
de segít a méregtelenítésben is.

Látogass el a Receptműves 
oldalunkra, és válogass kedvedre 
a megannyi mentes recept közül!
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KÜLSŐ BŐRÁPOLÁS:
A pszoriázis nem fertőző, de, ha kapargatjuk, 
akkor folyamatosan növekszik a sebes 
felület. Kerüljünk minden szintetikus, vegyi 
kozmetikumot, és tusfürdőt, valamint, 
ha a hajas fejbőrt érinti, akkor érdemes 
hagyományos módon hajat mosni.
Szteroidos krémek használata kerülendő, 
mert még ha átmeneti javulással is jár, 
hosszabb távon sokkal nagyobb káros 
hatásai vannak (pl. tünetek belobbanása, 
hormonháztartás felborulása).

GYÓGYNÖVÉNYEK, ILLÓOLAJOK:
Érdemes szárított gyógynövényekből (pl. 
bodza, lósóska, csalán, diólevél, citromfű, 
körömvirág, orbáncfű) készített teákat 
fogyasztani, valamint főzetet készíteni, azzal 
lemosni a sebeket, vagy a fürdővízhez adni 
(heti 1-2 alkalomnál ne legyen több a forró 
vizes ülőfürdő, mert száríthatja a bőrt). 
Jótékonyan hat és ha nincs ismert allergia, 
akkor a sebek bekenhetők levendula, vagy 
teafa illóolajjal (kizárólag 100% tisztaságú 
illóolaj érintkezhet a bőrrel).

NAPFÉNY:
Ellentétben az ekcémával és a rozaceával, 
a pszoriázisos bőrnek kifejezetten jót tesz 
a napfény, persze ügyeljünk a mértékre, ne 
hagyjuk, hogy leégjen a bőrünk, de töltsünk 

lehetőség szerint többet a szabadban sétával, 
kirándulással. Nagy teljesítményű szolárium 
nem javasolt, de heti 1-2 alkalommal néhány 
perces háztartási arcszolárium is jótékony 
lehet.

TESTMOZGÁS:
Enyhíti a stressz okozta tüneteket, de 
érdemes olyan sportot választani, amiben 
a szellemünk is kicsit megpihen és az 
ízületekre is jótékony, fejlesztő (és nem 
megterhelő) hatású pl. jóga, pilates, stb. 
Az úszás bármennyire is jótékony hatású, 
kerülendő mivel az alkalmazott fertőtlenítő 
anyagok nagyon irritálják a sebes bőrt.

ÉRZELMI OLDAL:
Mint mindennek, ezen tüneteknek is gyakran 
érzelmi (stressz) okai vannak. A bőrproblémák 
jellemzően elhatárolódási (távol tartsam 
magamtól a környezetet, ezért pikkelyeket 
növesztek, így védelmezem magamat) 
konfliktusból erednek, pszoriázis esetén 
ez még társul egy elvesztési, elengedési 
(munkahely, gyermek, önbizalom, szeretett 
kisállat, vagy bármilyen tárgy, amihez 
nagyobb érzelem kötődik) konfliktussal is.
A leginkább feltárásra érdemes ok, hiszen 
a probléma gyökerét is jelentik, egyben a 
legnehezebb is...

SEGÍTÜNK
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LOVE2SMILE SZAPPANOKLOVE2SMILE SZAPPANOK
pszoriázisos, pikkelysömörös 

bőrre is ajánljuk
OLÍVA SZŐLŐMAGOLAJ CITROMFŰ

EUKALIPTUSZ
CSOKOLÁDÉ

ÉDESNARANCS

LEVENDULA TEAFA DIÓLEVÉL
CSALÁN

KÖRÖMVIRÁG
ÁNIZS
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PRAKTIKA

Bőrápolás címen rutinszerűen végzünk 
bizonyos tevékenységeket, mert azt hallottuk 
a tv-ben, hogy enélkül nem is lehet élni, 
mert a barátnőnk áradozik róla és mi sem 
akarunk kimaradni a „jóból”, mert szeretnénk 
elnyomni az érzéseinket, elbújni, elkendőzni 
a „hibánkat”, mert szeretnénk egy bizonyos 
életérzés megkapni, mert „jár” nekünk, mert 
igazán végig sem gondoljuk, hogy mire van 
szükségünk, vagy mire nincs...

1. ALAPOZÓ
Bármilyen minőségű is, eltömíti a pórusokat, 
ezáltal a bőrödnek nincs lehetősége 
lélegezni és a természetes (védő) funkcióit 
ellátni, ráadásul a nap még bele is tudja 
égetni a bőrbe. A pórus eltömődése pedig 
sokszor épp arra hat, amit szeretnél elfedni 
(pattanások, bőrhibák keletkezése).

Tipp:
•  ha mindenáron muszáj (nem napi szinten), 

akkor a kisebbik rossz a korrektor, de azt 
is azonnal és gondosan mosd le, ha már 
nincs szükség a takargatásra

•  mindig alaposan mosd le az arcodról 
az összes sminket, melyet kiválóan 
megtehetsz jó receptúrával összeállított 
natúr szappanos vízzel (merthogy a 
szappanos víz is micellás víz),

•  arcmosás után (se) kend be az arcodat 
krémmel, mert a frissen megtisztított 
pórusokat eltömíti,

•  kerüld a vízálló sminkeket, mert az 
eltávolításuk nagyon megterheli a bőrt.

7+17+1 főbűn a bőröd ellen főbűn a bőröd ellen 
Tedd, vagy ne Tedd?Tedd, vagy ne Tedd? 
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2. VÍZHIÁNY
Inni, inni és még egy kicsit inni. Persze vizet. 
Sokszor a száraz bőr egészen egyszerűen 
csak dehidratált, mert nem iszol eleget. 
Különösen fontos erre odafigyelni akkor, ha 
nincs meleg évszak, ilyenkor elfelejtünk inni.
Tipp:
- igyál egy pohár vizet. Most!

3. ALVÁSHIÁNY
A bőr a legnagyobb felületi és kiválasztó 
szervünk, mely alvás közben regenerálódik 
és méregtelenít Ha kimaradt, vagy kevés 
volt az éjjeli pihenés, igyekezz úgy alakítani 
a programodat, hogy be tudd pótolni és 
általánossá tudd tenni a rendszerességet.
Tipp:
•  éjszakára hagyd szabadon lélegezni 

a bőrödet, ne kenj rá semmit, mert 
megnehezíti az oxigén felvételét (a 
szöveti légzés fontos, mint a sejtlégzés). 

4. ÉLELMISZEREK
Bizonyos élelmiszer típusok erőteljes 
bőrtüneteket okoznak azoknál akik 
érzékenyebbek rá, vagy átmenetileg 
telítődött a szervezetük (még akkor is, 
ha az emésztésben nem lehet észrevenni 
a problémát). Az egyik fő csoport a 
tejtermékek, amelyek sokszor felelősek 
ekcémás, pikkelysömörös tünetekért, de 
akár a szem alatti karikákat is erősítik. 
Bizonyos -már meglévő- bőrproblémák 
esetén különösen érdemes figyelni a bőr 
visszajelzését és akár átmenetileg kerülni, 
vagy elhagyni adott élelmiszereket.

Tipp:
•  rozacea esetén kerülendő az alkohol, a 

túl csípős, a túl hideg/meleg, minden, ami 
hirtelen hőhatás miatt értágulatot okoz,

•  pszoriázis, pikkelsömör esetén érdemes 
figyelni, hogy a kávé, tejtermékek, alkohol 
és tartósítószerek hatására erősödnek-e 
a tünetek,

•  ekcéma, atópiás dermatitisz esetén 
érdemes figyelni a magas hisztamin 
tartalmú ételekre, valamint a tojás, a kávé, 
tejtermékek, alkohol és tartósítószerek 
hatására erősödnek-e a tünetek.

https://www.szappanmuves.hu/


5. SZOLÁRIUM, LEÉGÉS
Természetes bőrszínünket számtalan 
tényező befolyásolja, kezdve az öröklött 
tulajdonságoktól, az elfogyasztott 
élelmiszereken át a környezeti hatásokig. 
Ügyeljünk arra, hogy természetes módon se 
égjen meg a bőrünk és a túlzott szoláriummal 
se terheljük, mert ezzel megakadályozzuk 
a bőr regenerálódó képességét, amivel 
végleges károsodást is okozhatunk.

Tipp:
•  napsütéses időben használj kakaóvajat, 

ha kimész a szabadba, mert önmagában 
6-8-as fényvédő faktorral rendelkezik 
(ez nem elegendő azonban, ha napozni 
mész, arra szükséges fizikai fényvédő is, 
de lehetőség szerint ne gyakran direkt 
napozz!),

•  többféle bőrprobléma (pszoriázis, 
ekcéma) esetén érezhető jótékony 
hatása az otthoni arcszoláriumnak, ezek 
a készülékek jóval gyengébbek, mint a 
szalonok teljes testes szoláriumai, így 
heti 1-2 alkalommal maximum 5-10 
percre jótékonyak lehetnek.

6. PATTANÁSOK, SZEMÖLCSÖK NEM 
MEGFELELŐ KEZELÉSE
Az apróbb bőrhibákat számtalan külső és 
belső tényező okozza. Az otthoni „kezelés” 
csak arra terjedjen ki, hogy tisztán tartod és 
figyeled a bőrödet, van-e olyan befolyásoló 
tényező, ami erősíti. Minden más kezelést 
bízz szakemberre. Keress olyat, akinek 
fontos, hogy természetes megoldásokat 
alkalmazzon és komplex képet kapjon a 
bőröd állapotának okairól (étkezés, külső, 
belső hatások, stb.).

Tipp:
•  került az alkoholos, szintetikus glicerines 

termékek, lemosók, tonikok használatát, 
mert szárítják a bőrt és épp arra késztetik 
(újabb és újabb faggyúréteg termelése) 
amitől szeretnél megszabadulni, ráadásul 
már azt is tudod, hogy a jó receptúrával 
összeállított natúr szappanos vízzel 
(merthogy a szappanos víz is micellás 
víz) is tökéletesen el tudod távolítani a 
sminket és a szennyeződéseket. 

PRAKTIKA
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7. SZINTETIKUS ANYAGOK 
Az alkohol tartalmú készítmények, az SLS és 
származékai, a kőolaj, parfüm, a hozzáadott 
szintetikus glicerin, tartósítószerek és 
még a végtelenségig sorolhatnánk a 
káros szintetikus anyagokat, melyek nem 
csak kiszárítják a bőrt, vagy felesleges 
faggyútermelésre késztetik, de meg is 
bontják a bőr szerkezetét, mélyebbre 
jutva okoznak kárt és akár telítődnek is a 
szervezetben. Sok bőrprobléma már attól 
enyhül, vagy megszűnik, ha elhagyod ezeket 
az anyagokat.

Tipp:
•  mindig olvasd el az összetevő listát, 

a természetes és a természetazonos, 
valamint a 100%-ban természetes 
összetevőkkel készült és a 100%-ban 
természetes összetevőkből álló nem 
ugyanazt jelenti,

•  ne tisztálkodj olyannal és ne kenj semmi 
olyat magadra, amit nem ennél meg!

+1. LELKED ÁLLAPOTA
A bőrbetegségek egyik leggyakoribb oka 
lelki eredetű és ezzel el is érkeztünk a Jolly 
Joker-hez. 

Mivel mindketten érintettek vagyunk 
bőrproblémában (pszoriázis és atópiás 

dermatitisz) nagyon fontosnak tartjuk a 
fenti -igazából apró és könnyen betartható - 
tippeket, praktikákat és néha - néha az ettől 
való eltérésben megnyilvánuló lázadást, DE 
elengedhetetlenül szükségét érezzük, hogy 
ennek a pontnak szenteljük magunkban a 
legtöbb időt, erőt, türelmet, mert ez az ok, 
amire megoldást KELL keresni, találni. 

Sokan hajlamosak ezt a tényt elhárítani, de 
ezzel nem megoldják, csak megszilárdítják 
a problémákat.

Ezt nem lehet elkendőzni, mert újra és újra 
utat talál, követelve magunknak a belső 
figyelmet. 

PRAKTIKA



EZEKET SEM ÁRT TUDNI:
• Óvatosan a bőrradírozással! Az 

arcbőrödnek elég, ha a felületét ápolod 
naponta, a felesleges dörzsöléstől 
érzékennyé válhat, néhány problémás 

• bőrt (pl. rozacea, pikkelsömör) pedig 
egyenesen tilos radírozni, ráadásul a jól 
összeállított receptúrájú, természetes 
szappan képes segíteni az elhalt hámréteg 
eltávolítását.

•  Szeles időben húzódik, szárazabb a bőr, 
ne használj víz alapú krémeket, mert a szél 
még jobban kiszárítja. Használj ilyenkor 
egy vékony réteg kakaóvajat, ápolja, 
védi a bőrödet 
és még minimális 
f é n y v é d ő t 
is tartalmaz 
önmagában is.

NE FELEDD:
Érdemes figyelni 
a bőrünk jelzéseit, 
hogyan viselkedik 
évszakonként (pl. 
nyáron viaszosabb, 
télen, szeles időben, 
fűtési szezonban 
szárazabb), bizonyos 
ételek, italok 
fogyasztása után (pl. 

tejes kávé után barnább a szem alatti karika), 
vagy ha épp a szervezetünkben zajlanak 
változások.

A hatások összeadódnak, néha a legapróbb 
lesz az utolsó csepp a pohárban. 

A hibákat nem elfedni kell, hanem 
megkeresni az okokat, a saját -akár 
változó- bőrigényeidnek megfelelő rutint 
kialakítani, valamint ügyelj arra, hogy a 
smink ne a megoldásod legyen, hanem egy 
eszköz, amit körültekintően, megfontoltan 
és indokolt esetben használsz.

PRAKTIKA
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TALÁLKOZZ VELÜNK SZEMÉLYESEN!
Immár harmadik alkalommal kerül megrendezésre a Bálnában a WAMP Design Vásár. 
A korábbiak alapján ismét egy szuper hangulatú és vibrálóan érdekes napra számítunk. 
Gyertek ki, nincs belépődíj, leszünk mi és a kincseink, vidám hangulat és lehetőség, 
hogy meglepetést vásárolj szeretteidnek vagy magadnak!

Időpont: 2020. Március 8. 10.00-18.00
Helyszín: Bálna Budapest 1093, Fővám tér 11-12.

Kövess minket az Instagramon! Kukkants be a kulisszák mögé, légy 
részese a mindennapjainknak, élményeinknek, hobbijainknak, 
vidámságunknak és elhivatottságunknak! 

Love2Smile
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Bizony, mossunk hajat natúr szappannal!

A natúr szappan az egyik legkiválóbb 
hajápoló, csak meg kell tanulni a praktikát. 

A szappannal történő hajmosáskor kinyílik 
a haj szerkezete, mint egy toboz, ezáltal 
kiválóan tudja tisztítani és ápolni a hajat a 
szappan, azonban a haj szerkezetét újra 
vissza kell zárni (a gubancolódás és az 
ebből eredő sérülések elkerülésére), amelyet 
megtehetünk egy egyszerű öblítéssel.

Az öblítés történhet vízzel hígított citromlével, 
vagy almaecettel (másfél liter vízhez adjunk 
1 dl-t), de még egyszerűbb ha befőzési 
citromsavat használunk (általánosságban: 
1,5 evőkanál citromsavat oldjunk fel másfél 
literes palackban vízzel, hajhossztól függően 
több citromsav is szükséges lehet, érdemes 
kitapasztalni). Öntsd a hajadra miután 
kiöblítetted a szappanhabot, majd tiszta 
vízzel alaposan öblítsd ki.

Az almaecettel kissé lágyabb, a citromsavas 
öblítéssel kissé merevebb tartás érhető el 
ezt érdemes figyelembe venni!

NÉZZÜK LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE:

0. készítsd elérhető közelségbe az 
almaecetes, vagy citromsavas vizet
1. alaposan vizezd be a hajadat és a szappant
2. szappanozd be a hajadat és masszírozd át 
a fejbőrödet is amennyire kellemes
3. öblítsd ki a hajadból a szappanhabot tiszta 
vízzel
4. öblítsd le a hajadat az almaecetes, vagy 
citromsavas vízzel, annyira gondosan, hogy a 
hajtőtől a hajvégekig mindenhol érje a hajat 
(óvatosan simítsd végig a kezeddel is, hogy 
biztosan mindenhol érte az öblítés)
5. végezetül ismét alaposan öblítsd le a 
hajadat tiszta vízzel

Ugye milyen egyszerű? Hajmosáshoz  
EZEKET a szappanjainkat ajánljuk.

PRAKTIKA

HAJMOSÁS HAJMOSÁS 
SZAPPANNAL?SZAPPANNAL?

https://www.instagram.com/love2smile_cosmetics/
https://webshop.love2smile.hu/sampon_szappanok


ÉRDEKESSÉG

Sokan kérdezitek, hogy miért ilyen gyönyörű, 
félgömb alakúak a szappanjaink, szeretitek 
kézbe fogni, sokszor a beszélgetések alatt 
is azt látjuk, hogy mosolyogva simogatjátok 
őket.

Az egyedi, ergonomikus formatervezésű 
kialakításnál a praktikum és a veszteség 
nélküli felhasználhatóság volt az elsődleges 
szempont.

A félgömb forma tenyér mérettől függetlenül 
kényelmesen megfogható, a szappanozásra 
használt sík felület pedig nagy, így könnyedén 
és hatékonyan használható.

Egyenletesen kopik, nem tud eltörni, ezáltal 
nincs leeső és a lefolyóban távozó darabka.

Az érme méretűre kopott maradék az új 
szappan sima felületére nyomva rászárítható, 
így teljesen elhasználható. 

A megtapadáshoz nyújt további segítséget 

a szappanba nyomott homorú logó is, ami 
azon túl, hogy szép, még funkcionális is...

Hogyan érjük el ezt a különleges formát egy 
szappannál?

Mi nem tömböt öntünk, hanem minden 
darab szappant egyesével, egyedileg öntünk 
egy speciális, kifejezetten nekünk gyártott 
forma segítségével, amelynek előállításakor 
kiemelt fontosságú volt, hogy az anyaga 
ne tudjon kémiai reakcióba lépni az 
általunk felhasznált alapanyagokkal, így az 
alapanyagokon túl ezzel is biztosítva a vegyi 
anyag mentességet.

Ezzel a technológiával ráadásul az általában 
a piacon lévő szappanoknál sokkal nagyobb, 
125 g gyártási súlyú szappanokat tudunk 
készíteni.

Bizony, ezekre a látszólag apró, de 
összességében meghatározó szempontokra 
is érdemes figyelni!

félgömb



ÉRDEKESSÉG

ÁÁTGONDOLT TGONDOLT 
ERGONÓMIAERGONÓMIA



ÉRDEKESSÉG

A természet patikájának egyik 
legnagyszerűbbjét, az egyik legerősebb 
gomba-, vírus-, és baktériumölő 
tulajdonsággal rendelkező anyagot, teafa 
olajat tartalmaz. 

A mindennapi használat mellett, kiválóan 
használható hajmosó szappannak 
(sampon helyett, korpásodás kezelésének 
támogatására is) és akár (visszatérően) 
problémás intim részeken is. 

Bőrtípus ajánló (elsősorban): igazi jolly 
joker, minden bőrtípusra, akár pattanásos/
aknés, akár gombás fertőzések kezelésének 
támogatására, fertőtlenítésére is.

A teafa olaj vízgőz-desztillációjával készült 
esszencia. A teafa elsősorban Ausztráliában 
őshonos, az ausztrál őslakosság már a XIII. 
századtól használta a leveléből készült 
olajat, amely a természet patikájának egyik 
legcsodálatosabb szere. 

A teafa olaj kitűnő antiszeptikum, használata 
elterjedt többek között a bőrgyógyászat, a 
nőgyógyászat és a fogászat területén, de 
a háztartásban is kitűnően használható, 
gomba-, baktérium- és vírusölő tulajdonsága 
miatt is kedvelt.

TEAFATEAFA
a természet antibiotikumaa természet antibiotikuma

Nézd meg a teafás Nézd meg a teafás 
termékeinket a termékeinket a 

WebáruházunkbanWebáruházunkban

https://webshop.love2smile.hu/shop_search.php?search=teafa


süTőTökös
gnocchi alapreceptgnocchi alaprecept
HOZZÁVALÓK:
1,5 kg sonka alakú sütőtök
70 dkg durum liszt
10 dkg teljes kiőrlésű rozsliszt
2 teáskanál só

1. egy keverőtálba kaparjuk ki a héjából a megsült sütőtököt, adjuk hozzá a sót, a rozs-
lisztet és a durum liszt felét, majd kezdjük el gyúrni a tésztát és a maradék durum liszt 
fokozatos hozzáadásával gyúrjunk lágy tésztát (nem biztos, hogy a teljes mennyiséget 
felveszi)

2. a lágy, kissé ragacsos tésztát borítsuk lisztezett felületre és kis darabokat leválasztva, 
belisztezve, sodorjunk 1,5-2 cm átmérőjű rudakat, majd a kisodort rudakat vágjuk fel 
kb. 2 cm széles darabokra, a kis darabokból formázzunk golyókat, majd lisztezzük be

3. egy lefelé fordított villa segítségével formázzuk meg úgy, hogy a hüvelyk ujjunkkal ha-
tározottan (de a tésztát nem szétlapítva) húzzuk végig a gombócot

4. ha megformáztuk a gombócokat, tegyük fel főni a kicsit megsózott főzővizet, majd, ha 
forr, főzzük ki a gombócokat (ha feljöttek a víz tetejére, onnantól 5 percig kell főzni)

5. ha megfőttek a gombócok, szűrjük le és enyhén locsoljuk meg olívaolajjal, majd kissé 
forgassuk át, hogy mindegyiket érje az olaj, így nem ragadnak össze

6. tetszőleges mártással tálaljuk

RECEPT



TÉSZTA:
4 db tojásfehérje 
25 dkg darált dió
10 dkg cukor 

KRÉM:
4 db tojássárga 
10 dkg cukor
3 dkg keményítő
2,5 dl víz
1 db citrom héja 
(kezeletlen)
3 teáskanál citromlé 

1. a tésztához válasszuk szét a tojásokat, a fehérjét a cukorral verjük habbá, majd keverjük 
hozzá a diót

2. gyújtsuk be a sütőt 180 fokra (4-es fokozat), béleljük ki sütőpapírral a tortaformát, 
öntsük bele a diós masszát és süssük aranybarnára 30-35 percig

3. amíg sül a tészta, készítsük el a krémet, egy lábosban keverjük össze alaposan a 
tojássárgákat a cukorral, a keményítővel, a vízzel, reszeljünk bele a citrom héját, majd 
adjuk hozzá a citrom levéből 3 teáskanállal

4. kis lángon folyamatosan kevergetve főzzük a krémet amíg besűrűsödik (ha túl sűrű, 
főzzünk még hozzá kevés vizet)

5. várjuk meg, amíg a tészta teljesen kihűl, óvatosan vágjuk ketté, majd az alsó részt 
kenjük meg a krém felével, várjunk 15-20 percet, hogy kissé megszívja magát a tészta, 
majd tegyük a tetejére a felső lapot, kenjük meg a torta oldalát és a tetejét a maradék 
krémmel, majd szórjuk meg darált dióval

RECEPT

svéd
(mandula) dió torta(mandula) dió torta



hagymalekvár
HOZZÁVALÓK:
1 kg lilahagyma
4 evőkanál olívaolaj 
2 evőkanál száraz fehérbor - elhagyható
2 evőkanál balzsamecet
2 teáskanál cukor 
1 teáskanál só 
tört bors - lehet vegyes
15 szem borókabogyó

1. az elmosogatott befőttes üvegeket és a tetőket tegyük egy lábosba, majd töltsük fel 
annyi vízzel, hogy bőven ellepje

2. kis lángon tegyük fel melegedni a vizet az üvegekkel és hagyjuk felforrni a vizet (ha 
felforrt akkor valamilyen eszközzel -tortafogó, húsfogó, szedőcsipesz- emeljük ki és 
csöpögtessük ki az üvegeket ügyelve, hogy a peremhez és belülre már ne érjen semmi)

3. amíg az üvegek vize forr elkészítjük a lekvárt, ehhez tisztítsuk meg a lilahagymákat, 
majd kockázzuk fel

4. magasabb falú edényben melegítsük fel az olajat, tegyük rá a hagymát és sózzuk (így 
könnyebben kiengedi a levét és ízét)

5. ha aranybarnára párolódott a hagyma adjuk hozzá a cukrot, a borsot, az összetört 
borókabogyót, majd öntsük fel a fehérborral, a balzsamecettel és alaposan keverjük 
össze

6. ha puhára főtt (kb. 30 perc) botmixerrel pürésítsük (ha még leveses pár percig forraljuk)
7. a kifőzött üvegekbe töltjük, eltesszük dunsztba és ott hagyjuk kihűlni

RECEPT



VÁSÁROLJ KÉNYELMESEN VÁSÁROLJ KÉNYELMESEN 
ÉS BIZTONSÁGOSAN ÉS BIZTONSÁGOSAN 
TŐLÜNK!TŐLÜNK!

JÓ TUDNI

Kincseinket eddig személyesen tőlünk, vagy partnereinktől szerezted be és még nem próbáltad 
ki webáruházunkat, vagy csak egyszerűen kíváncsi vagy, mit teszünk meg annak érdekében,
hogy maximális biztonságban vásárolhass tőlünk a virtuális világban?

• A Love2Smile Webáruházban nem kell megadnod semmilyen pénzügyi adatodat
• Vásárlásod során az egyik legerősebb titkosítási eljárás és technológia véd
• Bankkártyás fizetésed kiemelt biztonságú csatornán történik
• A megadott adataidat kizárólag csak a kiszállításhoz használjuk fel, semmilyen egyéb 

körülmény között nem hozzáférhetőek senki számára
• Minden tekintetben alávetjük működésünket a közelmúltban hatályba lépett GDPR (EU 

általános adatvédelmi rendelete) szabályozásnak
• Webáruházunk az év minden napján 0-24 órában nyitva tart, bármikor vásárolhatsz
• Több platformon keresztül is kapcsolatba léphetsz velünk (e-mail, Messenger, Facebook, 

telefon)
• A beérkezett megrendeléseket még aznap feldolgozzuk, mindent elkövetünk, hogy a 

leggyorsabban hozzájuss a kincseidhez
• A legtöbb PickPackPonton fizethetsz bankkártyával is (ha nem találod az átvételi pont infóit, 

szívesen tájékoztatunk róla)
• Kiemelt figyelmet fordítunk a megfelelően védő csomagolásra - amit újrahasznosított 

csomagolóanyagokkal oldunk meg
• A küldemények biztosítottak

Ha a megrendeléssel kapcsolatban bármilyen egyéb kérdésed merül még fel, keress 
bennünket bizalommal az info@love2smile.hu címen, a Facebook-on vagy a 30/545-6617-es 
telefonszámon!

http://www.receptmuves.hu/
https://webshop.love2smile.hu/
https://webshop.love2smile.hu/


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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