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Minden hónap Második pénteke Love2Friday, 
ezért március 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
https://webshop.love2smile.hu/
https://webshop.love2smile.hu/


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


GONDOLKODÓ

A kozmetikumokban három alapvető 
alapanyag típus található: a természetes, a 
természetazonos és a mesterséges.

A három jelzőből talán a mesterséges 
a legkönnyebben elhatárolható és 
beazonosítható első hallásra, azonban 
bármennyire is megtévesztően hasonló 
a hangzásuk, a természetes és a 
természetazonos semmiképp sem jelenti 
ugyanazt.

Mindhárom típusú alapanyag gyakori a 
kozmetikai iparban, sok esetben keverve 
(előfordul natúr- és bio kozmetikumok 
esetén is), átnevezve, új jelentéssel társítva, 
ami megnehezíti a választást.

Természetes
A természetes alapanyagok, illóolajok, 
aromák közvetlenül megtalálhatók a 
-jellemzően növényi- nyersanyagokban, 
ezekből vonják ki különféle eljárásokkal 

(lepárlás, fermentálás, desztilláció, stb.), 
melytől függően, típusonként eltérően, 
számtalan hatóanyagot tartalmaznak. 

Ezeknek az anyagoknak az előállítása 
különösen nagy odafigyelést, szakértelmet 
és tapasztalatot igényel (szüret és 
feldolgozás ideje, módja, feldolgozás 
előtt kell-e szárítani, vagy fermentálni, 
stb.), ráadásul a mennyisége függ külső 
környezeti hatástól (termés mennyisége, 
minősége, körülménye).

TERMÉSZETES-E 
A TERMÉSZETAZONOS?

természetes Szappanjaink

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


Természetazonos
A természetazonos anyagok nem 
természetesek, hanem kémiai, vegyi 
környezetben előállított anyagok, melyekkel 
megpróbálják leutánozni a természet 
felépítését és előállítani ugyanazt a 
vegyületet, hatást, vagy illatot.

Tehát, ugyan hasonlít a természetesre, 
mégsem az.

Az érzékszerveinket be tudják csapni ezek 
az anyagok, a szervezetünket nem.

Fontos, hogy mindig (élelmiszerek és 
kozmetikumok esetében is) olvassuk el 
az összetevő listát, kerüljük az ismeretlen 
eredetű, az összetevő lista nélküli 

termékeket, óvjuk a bőrünket természetes 
alapanyagokkal és csak megbízható 
forrásból vásároljunk.

Érdekesség: 
Sok növénynek nincs természetes illóolaja, 
ilyen például az orgona, az ibolya, vagy a 
gyöngyvirág. 
 

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

GONDOLKODÓ

természetes deóink

https://webshop.love2smile.hu/
https://webshop.love2smile.hu/
https://webshop.love2smile.hu/
https://webshop.love2smile.hu/
http://www.szappanmuves.hu/
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Március 20. 
A boldogság világnapja 

https://webshop.love2smile.hu/unnepi_kiadas
https://reliconhungary.wixsite.com/home


TÁMOGATÓNK

https://reliconhungary.wixsite.com/home
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MI IS AZ A 
MICELLA?

ÉRDEKESSÉG

micellás termékeink

Egészen leegyszerűsítve és megfogalmazva a 
micella olyan apró gömböket jelent, amelyek 
magába zárják a zsírban oldódó anyagokat, 
így segítve a szennyeződés eltávolítását.

Például micella az a molekula halmaz is, amely 
a mosószerekben a ruha szennyeződések 
eltávolítását végzi és természetesen micella 
a szappanhab is. 

Vagyis a szappanhabos víz is micellás víz!
A természetes anyagokból, megfelelően 
összeállított receptúrájú szappan még az 
érzékeny bőrre is ideális, nem szárít és a 
sminket is könnyen le lehet vele mosni (itt 
megjegyzendő, érdemes kerülni a vízálló 
sminkek használatát).

Ráadásul az új kutatások szerint a micellák 
összetevői a bőrrel olyan kölcsönhatást 
képeznek, melyek a hatóanyagok bejutását 
is tudják fokozni, ezért különösen fontos, 
hogy kizárólag természetes összetevőkből 
készülő termékekkel ápoljuk a bőrünket. 

Mindig olvassuk el az összetevő listát, 
mert a 100% természetes összetevők 
felhasználásával készült és a 100%-ban 
természetes összetevőket tartalmazó nem 
ugyanazt jelenti... 

Bánj jól a Bőröddel, hidd el, meghálálja.

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


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

HAJMOSÁS 
SZAPPANNAL

hajmosó szappanjaink

PRAKTIKA

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


MINDENNAPI 

KENYEREINK



RECEPTEK
régen és most… 

Elődeink heti adagokban sütötték a 
kenyeret, persze nagyobb adagokban, ami 
minőségromlás nélkül kitartott a következő 
sütésig. A ma kapható kenyerek egy része 
(tisztelet a kivételnek) pár napig sem tartható 
el, kiszárad, megszikkad, penészedik, 
ráadásul az ízük sem mindig kifogástalan…

Mi változott? A termelés jellege és a 
feldolgozás módja. Teret kapott a magasabb 
termésátlagú, ámde gyengébb minőségű 
gabona és a kíméletes kézi feldolgozás 
helyett a gépi. Emiatt számos adalékanyag 
szükséges ahhoz a nagyüzemi termelés 
során, hogy kenyeret lehessen készíteni.
Általában alkalmazott adalékanyagok: 
lisztjavító szerek, kelésgyorsító, nyúlósodás 
gátló, mikrobiológiai romlást gátló, 
penészesedést gátló, védőgáz (csomagolt 
kenyér), szín- és ízfokozó.

Nem kérdés tehát, hogy érdemes a 
mindennapi kenyereinket házilag elkészíteni, 
így egyrészt garantált a jó minőség, a 
nagyszerű íz, másrészt óriási öröm és családi 
élmény.
A hétköznapokra mutatunk nagyon gyorsan 
elkészíthető finomságokat, a ráérősebb 
napokra pedig igazi kelesztett csemegéket.

miért érdemes áttérni a teljes kiőrlésű 
lisztekre?

Igaz, hogy a teljes kiőrlésű gabonákból 
készült lisztekkel készített pékáruk 
kalóriatartalma közelíti a fehérlisztből készült 
társaikét, azonban lényeges különbség, 
hogy teljes kiőrlésű termékek laktatóbbak, 
fogyasztásuk esetén később keletkezik újbóli 
éhségérzet a rosttartalom miatt, továbbá 
nyomelemekben, vitaminokban és ásványi 
anyagokban is gazdagok.
Érdemes fokozatosan áttérni a fehér lisztről 
úgy, hogy a teljes kiőrlésű liszt arányát 
folyamatosan növeljük.

érdekesség – az igazi kovász készítése

Zárható üvegbe tegyünk ugyanannyi lisztet 
és langyos vizet (5-5 dkg), majd lezárva 
tartsuk meleg helyen (22-25 fok). Második 
és harmadik nap adjunk hozzá mindkét 
összetevőből az induló mennyiséget, majd 
negyedik napon dupla adagot (10-10 dkg), 
következő napon felhasználható.

Az így elkészített kovász egy részét mindig 
félretették, kiegészítették újra és újra, illetve az 
elkészült kovászból készített kenyértésztából 
tettek félre, amelyet a következő sütéshez 
használtak fel (öregtészta).



PRAKTIKÁK KENYÉRSÜTÉSHEZ

• az élesztős kenyereknél a víz / tej ne 
legyen forró, mert az élesztőgombák 
elhalnak

• a kelesztéshez azért kell letakarni a tésztát, 
mert kiszárad a felülete és átgyúrásnál 
a megszáradt felület csomókat okoz a 
tésztában

• a kenyerek tetejét azért vágjuk be, hogy 
sütés közben itt repedjen a kelő tészta

• érdemes megvárni, hogy a friss kenyér 
kihűljön, szebben szeletelhető

• a kenyeret különféle fűszerekkel, 
magvakkal még ízletesebbé tehetjük

• gyakori kérdés, hogy mikor jó a kenyér: 
amikor az alját megkopogtatva kongó 
hangot ad

• bátran alkalmazható a teljes kiőrlésű 
liszt (akár önmagában is), így is puha és 
ízletes kenyér készül

MIT ESZNEK A VILÁGBAN?

A világ szinte minden táján fogyasztanak 
valamilyen „kenyeret”, igaz ezek jelentősen 
különbözőek lehetnek - a palacsintaszerűtől 
kezdve a dagasztott, kelesztetten át akár a 
töltött, fűszeres finomságokig.

Sokszor egyazon országon belüli 
távolabbi helyeken is másképp készítik, 
eltérő hagyományok, szokások alapján és 
természetesen ennek a fordítottja is igaz 
lehet, amikor ugyanolyan receptet takar az 
országonként eltérően nevezett csemege.

Csapati: indiai kenyér, az elkészítési mód 
alapján többféle változata ismert
injera: etióp lepénykenyér, vastag, sós, 
palacsinta jellegű, teff gabonából készül, 
amely magas vitamin és ásványi anyag 
tartalmú (annyira apró gabona, hogy kb. 150 
szem tesz ki egy búzaszemet)
pászka: kovásztalan kenyér, csak lisztből és 
vízből készül
török kenyér: nagyon népszerű a török 
konyhában, szinte valamennyi ételükhöz 
felszolgálják valamelyiket a három 
változatból (pide, tandír, simit)
CiaBatta: hosszúkás, széles és lapos 
(téglatestre emlékeztető) olasz kenyér, 
jellemzően szendvicsnek fogyasztják



Bagett: a klasszikus francia kenyér 5-6 cm 
átmérőjű és átlagosan 65 cm hosszú (akár 
1 m is lehet), ropogós kérgű, belül lágy, 
lyukacsos szerkezetű
FoCaCCia: nagyon lágy kelt tésztából 
készített lepény, melyet olívaolajjal kennek 
meg és különféle feltéttel (aszalt paradicsom, 
olívabogyó, szardella, stb.) ízesítenek

KENYÉR, VAGY MÁS TÉSZTA?

Elérkezett a kenyér téma befejező része, 
reméljük a sok-sok praktika segített 
bátorságot gyűjteni és többen elkészítettek 
már néhányat a cikkekben bemutatott 
receptek közül.

Ha pedig már kenyeret tudunk készíteni, 
akkor minden más kelt tészta alapú 
finomságot is könnyedén a családi asztalra 
varázsolhatunk…

A következő  oldalakon  bemutatunk 
néhány  kenyeret, ha többre vagy kíváncsi, a  
reCeptműves oldalunkon  további szuper  
recepteket találsz kenyér témakörben.

Kövesd a Receptműves oldalunKat: 

facebook.com/Receptmuves

instagram.com/receptmuves

https://www.receptmuves.hu/p/kenyer.html
https://www.facebook.com/receptmuves
https://www.instagram.com/receptmuves
https://www.facebook.com/receptmuves
https://www.instagram.com/receptmuves


RECEPTEK

TÖNKÖLYKENYÉR
Hozzávalók

• 100g teljes kiőrlésű tönkölyliszt
• 400g tönköly fehérliszt
• 1 csomag instant élesztő
• 8g nádcukor
• 12g só (természetes, nem 

finomított)
• 300g langyos víz

1. A liszteket, sót, cukrot és az élesztőt keverjük össze egy tálban 

2. Öntsük hozzá a langyos vizet és keverjük, majd gyúrjuk jól össze a tésztát. Először kicsit 
ragacsosnak tűnhet, de minél tovább gyúrjuk, annál jobban összeáll, ruganyos és kezelhető lesz.

3. Takarjuk le az edényt és tegyük huzatmentes, meleg helyre a tésztát, majd hagyjuk, hogy a 
duplájára keljen. Közben olajozzuk ki a sütőformát

4. A tésztát vegyük ki a tálból lisztezett felületre, formázzuk meg a sütő forma méretére és tegyük 
bele a formába és éles késsel vágjuk be a tetejét. A formát takarjuk le és tegyük félre a sütő 
bemelegedéséig, hogy kicsit keljen még a tészta.

5. Kapcsoljuk be a sütőt 180 fokra és tegyünk be egy hőálló edényben vizet. Ettől jó párás lesz 
bent a levegő, ami sokat segít a kenyér sütés közbeni emelkedéséhez.

6. A megkelt tésztát tegyük be a sütőbe.  A sütési idő 40 perc, ha azt szeretnénk, hogy ropogósabb 
legyen a kenyér kérge, sütés közben 2-3 alkalommal spricceljük le vízzel.

INSTAGRAM.COM/RECEPTMUVES

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


RECEPTEK

PITA, LEPÉNYKENYÉR 
Hozzávalók

• 500g tönköly fehérliszt
• 1 csomag porélesztő
• 1 teáskanál cukor
• 1,5 teáskanál só
• 300g langyos víz
• 1 evőkanál olívaolaj

1. A lisztet, sót, cukrot és az élesztőt keverjük össze egy tálban 

2. Öntsük hozzá a langyos vizet, olajat és keverjük, majd gyúrjuk jól össze a tésztát. Először kicsit 
ragacsosnak tűnhet, de minél tovább gyúrjuk, annál jobban összeáll, ruganyos és kezelhető lesz.

3. Takarjuk le az edényt és tegyük huzatmentes, meleg helyre a tésztát, majd hagyjuk, hogy a 
duplájára keljen.

4. ha megkelt a tészta, borítsuk enyhén lisztezett felületre és osszuk nyolc azonos méretű darabra, 
melyekből gyúrjunk zsemle formát

5. enyhén lisztezett felületen, letakarva a zsemléket is kelesszük duplájára 

6. ha a zsemlék megkeltek, nyújtsuk 0,5-1 cm magas korongokká és tegyük enyhén lisztezett 
sütőlapra és 200 fokos (gázsütőnél 6-os fokozat) sütőben süssük oldalanként 4-4 percig

7. a sütőből kivéve takarjuk le egy konyharuhával és úgy hűljön ki így nem keményedik meg, puha 
marad kívül is)

INSTAGRAM.COM/RECEPTMUVES

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


RECEPTEK

TELJES KIŐRLÉSŰ 
ROZSOS KENYÉR
Hozzávalók

• 500 g teljes kiőrlésű 
tönkölyliszt

• 100 g teljes kiőrlésű rozsliszt
• 1 csomag szárított élesztő
• 450 g víz
• 2,5 teáskanál só
• 1 teáskanál cukor

1. A liszteket, sót, cukrot és az élesztőt keverjük össze egy tálban 

2. Öntsük hozzá a langyos vizet és keverjük, majd gyúrjuk jól össze a tésztát. A rozsos kenyér 
tésztája ragacsosabb a megszokottnál is, de gyúrás közben szépen összeáll

3. Takarjuk le az edényt és tegyük huzatmentes, meleg helyre a tésztát, majd hagyjuk, hogy a 
duplájára keljen. Közben olajozzuk ki a sütőformát

4. A tésztát vegyük ki a tálból lisztezett felületre, formázzuk meg a sütő forma méretére és tegyük 
bele a formába és éles késsel vágjuk be a tetejét. A formát takarjuk le és tegyük félre a sütő 
bemelegedéséig, hogy kicsit keljen még a tészta.

5. Kapcsoljuk be a sütőt 180 fokra és tegyünk be egy hőálló edényben vizet. Ettől jó párás lesz 
bent a levegő, ami sokat segít a kenyér sütés közbeni emelkedéséhez.

6. A megkelt tésztát tegyük be a sütőbe, a sütési idő 45 perc.



RECEPTEK

BAGEL 
Hozzávalók
• 350g liszt 
• 1 csomag porélesztő
• 1 teáskanál só 
• 2 teáskanál cukor 
• 2 dkg olívaolaj 
• 180g kézmeleg víz
Kenéshez, szóráshoz:
• 1 teáskanál porcukor
• 2 teáskanál víz
• tetszőleges magvak

1. A lisztet, sót, cukrot, az élesztőt keverjük össze egy tálban 

2. Öntsük hozzá a langyos vizet, olajat és keverjük, majd gyúrjuk jól össze a tésztát. 

3. Takarjuk le az edényt és tegyük huzatmentes, meleg helyre a tésztát, majd hagyjuk, hogy a 
duplájára keljen.

4. ha megkelt a tészta, borítsuk enyhén lisztezett felületre és osszuk hat azonos méretű darabra, 
melyekből gyúrjunk gombócot, pihentessük 5 percet 

3. A gombócot enyhén lapítsuk le, majd nyomjuk a mutatóujjunkat a lapos gombóc közepébe és 
óvatosan kezdjünk kicsi kör alakot leírni az ujjunkat, így elkezd a tésztadarab pörögni az ujjunk 
körül és kialakul a lyuk a közepén (mivel még egyszer kelesztjük, legalább 5-6 cm átmérőjű lyukat 
képezzünk, így nem fog összesülni)

4. olajozzuk ki a tepsit és tegyük rá a bageleket, kenjük meg a cukros vízzel és szórjuk meg a 
magokkal, majd kelesszük 15-20 percig

5. melegítsük elő a sütőt 180 fokra és süssük aranybarnára a péksüteményeket (20-25 perc)



PROGRAM

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

FIGYELEM! Őszig előreláthatólag az utolsó alkalom, hogy a 
WAMP Designvásáron  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
PROGRAMCSALÁDI PROGRAM
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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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