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A magyaros ételekhez is olívaolajat használ zsír helyett
Béres Alexandra: Csak friss alapanyagból!

– Hogy áll a fõzéssel?
– Sûrûn fõzök, hiszen 14 éve 

vagyok férjnél. Lehet, hogy ma 
már ez nem divatos gondolat, 
de én azt hiszem, az a normális, 
ha egy feleség fõz a családnak. 
Imádok bíbelõdni az ételekkel, bár 
sokszor nincs elég idõm, ezért 
hétköznap a gyorsan elkészülõ 
ételeket részesítem elõnyben.

– Gondolom, amióta megszüle-
tett a kislánya, még fontosabb lett 
a fõzés!

– Azóta kicsit más ételeket fõzök, 
neki mindennap friss alapanyag-
ból készítek ennivalót. De most a 
fõzõs mûsorban is sokat tanultam 
Serényi Zsolt szakácstól.

– Van, amikor ön is elgyengül, 
és valami nehezebb ételt eszik? 
Vagy amikor a férje az asztalra 
csap, hogy most aztán csülök-
pörköltet kér?

– Disznóhúst én egyáltalán 
nem eszem. Van, amikor nehe-
zebb, magyar ételt készítek, de 
zsír helyett olívaolajat használok, 
és abból sem sokat.

– Ön szerint mennyi idõ alatt 
lehet megszokni az egészséges 
táplálkozást?

– Nem nehézkes ez az életfor-
ma, csak egy-két apróságot kell 

megváltoztatni. Én abban hiszek, 
hogy nem a mennyiségen kell spó-
rolni, nem jó, ha az ember éhes 
marad. Inkább az összetevõkre 
kell odafigyelni. Azt gondolom, 
hogy az életmódváltásnak a moz-
gás beiktatása a legnehezebb 
része. A kislányomnál, Pannánál 
érzem, hogy amit õ megszeret, 
ami neki megszokottá válik, asze-
rint fog élni. A rossz szokásokon 
csak több hónap alatt tudunk vál-

toztatni. Ha egy anya egészségre 
neveli a gyermekét, akkor a legna-
gyobb kincset adja neki.

– Van még olyan része az egész-
séges életmódnak, amelyet szeret-
ne továbbadni az embereknek?

– Sok van még! Olyan nagy ez 
a terület, most egyre többet foglal-
kozom a mélyizmokkal, a gerinc 
tartóizmaival. Már nem a verseny-
zés érdekel, hanem az egészség!
 Szabó Dóra

Novembertõl Béres Ale-
xandra fakanalat ragad a 
Paprika TV-n. A fitnesz-
világbajnok azt mondja, 
az egészséges életmód a 
táplálkozásnál kezdõdik. 
Az egészségtudatot ter-
mészetesen kislányának 
is szeretné továbbadni.

Béres Alexandra: Nem jó, ha az ember éhes marad

Dubai luxusélelmiszerek Magyarországon

– A mangódzsúsz talán a legfi-
nomabb a cég termékei között, 
de a különlegesebb ízek kedvelõi 
gránátalma-, licsi-guáva ízû gyü-
mölcsitalokat is kóstolhatnak 
– mondja Tas Brigitta, a forgal-
mazó cég képviselõje. A dubai 
gyártó cég termékeit szerte a 
világon a legmagasabb minõségi  
követelményeknek is megfelelõ, 
prémium kategó-
riába sorolják, 
mindamellett, 
hogy a ter-
mékek árá-
ban ez nem 
é r e z h e t õ . 
2008-ban 
és 2009-
ben az 
E g y e s ü l t 
Arab Emír-
ségekben 
az év brand-
je lett: pedig 
európai automár-
kákkal, nemzet-
közi élelmiszer-
gyártó cégekkel 
kellett versenyez-
ni a címért. A cég 
piacvezetõ a Perzsa 
(Arab)-öböl orszá-
gaiban, és további 52 
országba juttatja el ter-
mékeit. – A Masafi cég 
mindig is ismert volt a 
minõségi italairól – mond-
ja Tas Brigitta. – A tetrapac-
kos kiszerelésû italok 100% 
gyümölcstartalmúak, a PET-

palackos kiszerelésben 
pedig 35% gyümölcs-
t a r t a l o m m a l 
bírnak. A 
cég mottója: 
T e r m é -
szetesen, 
Ö n n e k , 
hiszen csak 
természetes alap-
anyagokat tartalmaznak az ita-
lok. A cég ásványvízét az Ománi-
hegység lábánál lévõ vízgyûjtó 
területrõl nyerik, Masafi város 

közelébõl. A város neve ara-
bul annyit tesz: „tiszta”. 

Nagyon alacsony ásvá-
nyianyag-tartalmú, 
enyhén lúgos zamatú 
vízrõl van szó. A 

hazánkan forgal-
mazott Masafi 
termékek között 

u g y a n c s a k 
egyedülálló az 
a burgonya-
csipszcsa-
lád, amely 
ízvilágá-
ban is 

külön-
l e g e s . 
Az itthon 
k a p -
ható 
csip-
szek 

többsé-
géhez képest 

ezt a terméket forró 
levegõs eljárással sütik, nem 

o l a j b a n 
vagy egyéb zsira-

dékban. Az olaj nélkü-
lözése az elkészítésnél azt ered-
ményezi, hogy 65 százalékkal 
kevesebb az egészségtelen zsír-
savtartalma, mint egyéb, hason-
ló termék esetében. Az arab ízvi-
lág érezhetõ a fûszerezésén is, 
hiszen az édes, keserû és sava-
nyú kellemes elegye érzõdik. 

A Masafi termékeket forgal-
mazó magyar külkereskedõ 
cég ráadásul arra is sikere-
sen rávette az Egyesült Arab 
Emírségekban levõ kapcsolata-
it, hogy nagy tételben magyar 
zöldséget, gyümölcsöt vegyenek 
át és forgalmazzanak a városál-
lamban, illetve az öböl térség-
ében. – A Masafi egyes termé-
keit például Erdélybõl származó 
gyümölcsbõl készítik. Nem tit-
kolt célunk, hogy egy év múlva 
már hazai termelõk alapanya-
gait juttathatjuk el Dubaiba és 
értékesíthetjük a térségben. 

Bár itthon még kevésbé ismert, elég egyszer megkóstolni a Masafi márkájú 
rostos üdítõitalok valamelyikét vagy az ásványvizet, hogy az ember kedvenc ita-
lává váljon. Az egzotikus gyümölcsdzsúszok között a legszélesebb választékot 
kínálják Masafi márkanév alatt. 

Ecetet altató helyett

Nõ a kereslet az interneten az élelmiszerekre

Három év alatt egy százalékot 
emelkedett azok aránya, akik az 
interneten vásárolnak élelmiszert, 
ez az internetezõk 6 százalékát 
jelenti. Európában ez az arány 
nagyobb, 5 százalékról 10 száza-
lékra nõtt. Élelmiszer vásárlása 
esetén a magyaroknak fontos az 
elõzetes tájékozódás a termékrõl, 

a gyártó honlapjáról, valamint 
a családtagok és barátok aján-
lása. A hazai internetezõk online 
vásárlási szokásai eltérnek a többi 
ország lakóiétól. Míg világszerte 
az emberek 82 százaléka tervezi, 
hogy az elkövetkezõ fél évben vala-
mit vásárol a neten, a magyarok 
mindössze 66 százaléka a gondolja 

így. Hazánkban a legtöbben köny-
vet rendelnek a netrõl. Utazást, 
szállást, belépõjegyeket 19 száza-
lék foglal online. A szórakoztató-
elektronika az emberek 16 száza-
lékát mozgósítja. A legnépszerûbb 
termékek között szerepelnek még 
a repülõjegyek és ruházati cikkek 
15-15 százalékkal. 

Hazánkban is fellendülõben van az internetes kereskedelem. Egyre nõ a kereslet az 
élelmiszerek és táplálékkiegészítõk iránt is. A Nielsen piackutató vállalat online felmé-
rése szerint Magyarországon az internethasználók 6 százaléka tervezi, hogy élelmiszert 
vásárol a világhálón. Egyre több online élelmiszerbolt kínálatából válogathatunk.

Magyarországon minden negye-
dik ember küzd valamilyen 
alvászavarral. A tartós kialvat-
lanságnak pedig rengeteg nega-
tív velejárója van, a dekoncent-
ráltságon kívül egy idõ után 
szervi elváltozásokhoz is vezet-
het. Altatók szedése könnyen 

függõséget okozhat, viszont 
van természetes gyógymód is. 
Az alvászavarok kezelésére a 
különbözõ méregdrága gyógy-
teák helyett sokkal egyszerûbb 
pár csepp almaecet használa-
ta. Az egyszerû recept szerint 
3 evõkanál mézbe 3 teáskanál 

almaecetet teszünk, és jól össze-
keverjük. A népi gyógymód sze-
rint lefekvés elõtt 2 teáskanál 
mézes ecet elfogyasztása édes 
álmot ígér. Az almaecet káliu-
mot, vasat és magnéziumot tar-
talmaz, amely nyugtatóan hat 
az idegrendszerre. 

További információk a termékről: 
DTH Premium Kft. 
1116 Budapest, Vegyész utca 17–25. 
iroda@masafi.hu, www.masafi.hu


