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KEREKES SÁNDOR 
Szakácskönyv a magyar 

szürkéhez
Hagyományos magyar ételek és 

a világkonyha ihlette fogások otthoni 
elkészítésére buzdít bennünket a séf, 
aki bebizonyítja, hogy a szürkemarha 

sokféleképpen elkészíthető alapanyag. 
Kossuth Kiadó, 4500 Ft

SEBESTYÉN SZILVIA 
Makrobiotika

A hazai makrobiotikus mozgalom 
szakavatott vezetője mindazoknak 
segít, akik szeretnék átformálni az 

életüket, hogy megelőzzék a beteg-
ségeket vagy helyreállítsák egészsé-

güket. Kossuth Kiadó, 4500 Ft

SARAH WILSON 
Leszoktam a cukorról

A szerző nem tagadja, hogy maga is 
cukorfüggő volt. Könyve segít felül-
kerekedni a sóvárgásokon, és a 108 
recept megkönnyíti a cukormentes 

főzés elsajátítását.  
Mangólia Kiadó, 3880 Ft

GASZTROSÉTÁK
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Rutinból élmény
Pirítósnál az időzítés a kulcs, 
teafőzésnél a meg felelő hőfok. 
Csak egy gombnyomás, és az 
elegáns Expressionist kollek

cióba tartozó, LCD kijelzővel 
ellátott, programozható vízfor
raló zöld teához 70, fehérhez 

pont 80 fokra melegíti a vizet. 
29 990 Ft, electrolux.hu
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Tatán, okt. 24–26., oregtavinagyhalaszat.hu  Kolbászfesztivál Békéscsabán, okt. 23–26., csabai kolbasz-
fesztival.hu  TERMÉSZETesen Herend: porcelánkiállítás 2015. jan. 4-ig, mezogazdasagimuzeum.hu 

stelázsi
A mi kamrapolcunkon 
minden megtalálható,  

ami a kulináris élvezethez 
kell: finom ételek-italok, 
gasztronómiai rendezvé-
nyek, hasznos és ötletes 

konyhai tárgyak.

3. A legegysze-
rűbb torta is cso-
dásan mutat ezen 
a nosztalgikus 
hangulatú, 6,5 cm 
magas, talpas 
üvegtálon. 
3995 Ft, Butlers

1. Nemcsak 
édes finomságo-
kat, hanem sós 
vendégváró falat-
kákat is kínál-
hatunk az ovális, 
52 cm hosszú 
fémtálcán. 
2490 Ft, IKEA

Tortához és/vagy süteményhez

2. IBLaursen 
süteményestál.
7050 Ft, Ribiszke 
Lakberendezés

AZ AROMÁSABB KÁVÉ TITKA
Az ergonomikus kialakítású, tetszetős szű-
rőkancsók a víz ke mény ségét csökkentve 
óvják a kávé- és teafőzőt a vízkő okozta 
problémáktól, továbbá magnéziumot ada-
golnak a vízhez, ami kiemeli a hideg és 

meleg italok aromáját. Elférnek a hűtő-
ajtóban, és mosogatógépben tisztítha-
tók. BWT Penquin 2,7 vízszűrő kancsó 

+ 1 betét, 7990 Ft, szurokancso.hu

VÁLOGATOTT BOROK
DÍJNYERTES CSOMAGOLÁSBAN

A múzeumi shopok számára létrehozott, 
motívumaikkal a kiállításokhoz kapcso-
lódó Musewine brandjével Red Dot díjat 
nyert a Dió Stúdió (dio.hu). Az Ipar-
művészeti Múzeum számára tervezett 
exkluzív csomagolásaik a Kevély pincé-
szet borait rejtik (4700–4900 Ft/palack). 
Az október 24-i berlini díjátadást köve-
tően a termékfotókat a Red Dot online 
galériájában is meg lehet tekinteni. 

MINIMÁL DIZÁJN, MAXI- 
MÁLIS FELSZERELTSÉG
Fiatalos és modern konyhák dí-
sze lehet az új SodaStream Play 
szódagép, melynek letisztult 
formáját a matt és fényes felüle-
tek kombinációja teszi izgal-
massá. Ötféle színben kapható. 
24 990 Ft, sodastream.hu

Kabátot a kannára!
Hidegben sem engedi kihűlni a forró 
főzetet az 1,5 literes Eva Solo teás

kanna. Használat után betehető 
a mo sogatógépbe, a vidám kötött 

melegítőhuzat pedig 30 fokon együtt 
mosható a pulcsikkal. Szürke és 

norvég mintás változatban is rendel
hető. 22 990 Ft, evasolo.hu

Kellemes tapintás,
vidám színek

Kapucsínóhoz, hosszú és rövid kávéhoz 
egyaránt választhatunk meg felelőt a né

met ASA design porcelánjai közül. 
A kellemes tapintású bevonattal ellátott, 
kiváló minőségű csészék chips és dip kí
nálására is használhatók. A termékeket 
trendi lila, türkiz, almazöld, rózsaszín, 

piros és narancs színekben kínálják. 
6 dbos Crazy espresso szett vegyes szín

összeállításban. 6690 Ft, shopline.hu 

Hasznos és élvezetes olvasnivalók
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