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Napi három-öt perc sikálással megõrizhetõ az egészség 

Spóroljon a fogain!
Nem szükséges vagyonokat költeni az egészséges 
fogak megõrzése érdekében. Egy kis odafigyeléssel 
egy családi nyaralás összege spórolható meg az 
éves fogászati ellátáson.

– Érdemes odafigyelni a szélsõséges hõmér
sékletváltozásokra, mert például egy jégkocka 
elszopogatása mikroszkopikus repedéseket okoz
hat a fogzománc felszínén, ami egyre súlyosabb 
fogászati problémákhoz vezet – magyarázza dr. 
Csillag Zsolt fogászati szakértõ. A fogak másik 
nagy ellensége a fogszuvasodás. Kialakulásának 
leggyakoribb oka a savas és cukros ételek, italok 
fogyasztása. A szájban található baktériumok 
lebontják a cukrot. A lebontás során a baktériu
mok savat termelnek, ami károsítja a fogfelszínt. 
A legbiztosabb módszer az egészséges fogak 
megõrzésére a naponta legalább kétszeri alapos 
fogmosás. Egyegy alkalommal legalább 3 percig, 
ideális esetben 5 percig kell sikálni a fogakat. 

Mi van a veknis kenyérben?

Miközben a csomagolt, szeletelt kenyereken az 
elõírásoknak megfelelõen feltüntetik annak összeté
telét, beleértve az Eszámokkal jelzett adalékanyagok 
listáját is, ez nincs így a veknis kiszerelésû kenyerek 
esetében. Annak ellenére, hogy ma már abból is ren
getegféle készül, a burgonyástól kezdve a sokmagvas 
cipókig. Egy internetcím bõven ráférne a kenyér
re ragasztott veknikre, ahová elnavigálva a kíváncsi 
vásárló akár meg is nézhetné, hogy mit tartalmaz a 

leghétköznapibb magyar étel. – A pékeket nem köte
lezi semmi, hogy feltüntessék a veknis kenyereken 
azok összetevõit, technikailag erre nincs is lehetõség 
– mondta el lapunknak Varga László, a Magyar 
Pékszövetség vezetõje. – A szövetség azt szokta java
solni, hogy az elárusítóhelyeken szórólap formájában 
adjanak megfelelõ tájékoztatást az összetevõkrõl. 

Varga László elmondása szerint a Magyar 
Pékszövetség az egészséges technológiák pártján 
áll: ennek köszönhetõ, hogy a kovászos kenyér 
készítésének technológiáját tanfolyam keretében 
is megtanítják a szakmabelieknek. – Húsz évvel 
ezelõtt kezdõdött az a folyamat, hogy a boltoknak 
volt egy olyan igényük, hogy mindig legyen friss 
kenyér a polcokon. A megfelelõ adalékanyagok hoz
záadásával a kenyér gyorsan megkelt, ezáltal gyor
san eleget lehetett tenni ezeknek az igényeknek. A 
kovászos kenyér készítése elsõsorban idõigényes 
feladat. A jó kenyérhez a kovásznak akár 10–18 
óráig is érnie kell, ügyelni kell még a megfelelõ 
hõmérsékletre is. Az ilyen hagyományos techno
lógiával készült termékek azonban három napig is 
megtartják frissességüket, egészségesek.

Modern játszóházzal várja a családokat az Aquaworld

Gyermekbarát vízi élménypark Pesten

– Gyakorló anyukaként számomra 
korábban folyamatos problémát 
jelentett: hová menjünk, ha pihen
ni akarunk – mondja a megnyitón 
Jakupcsek Gabriella mûsorvezetõ. 
– Nem attól gyerekbarát egy szál
ló, ha annak nevezik, hanem 
attól, hogy a szolgáltatásokon,  a 
személyzet hozzáállásán érzõdik 
az az odafigyelés, gondoskodás, 
amely egy kisgyerekes családnál 
szükséges. Sok szempontból csak 
látszólag pihenés három napra 
elmenni kikapcsolódni egy gye
rekkel. Csak akkor válik pihenés
sé, ha a személyzet, a szolgáltatá
sok sora azzá teszi. 

A káposztásmegyeri Aqua
world Budapest és a hozzá kap
csolódó Ramada Hotel Resort 

a megnyitása óta arra törek
szik, hogy családbarát intéz
mény legyen. – A Bongo Kids 
Club játszóház megnyitásával 
egy egyedülálló, családbarát 
szemléletet indítottunk útjá
ra – mondja Juhász Szabolcs, 
az élményközpont igazgatója. 
– A célunk az, hogy a gyereke
ket szakértõ felügyelet mellett 
hagyva a szülõk is ki tudják 
pihenni magukat, nyugodtan 
fürdõzzenek, vagy éppen a 
baráti társasággal kellemesen 
elbeszélgetve, nyugodt körül
mények között fogyasszanak el 
egy ebédet. 

Az új játszóházban a gyer
mekmegõrzést szakképzett sze
mélyzet végzi. A létesítmény

ben mászófal, totyogó, ugrópad 
és labirintus várja a kicsiket. A 
gyerekek építõjátékkal is lefog
lalhatják magukat. 

– Apukaként magam is tisztá
ban vagyok vele, hogy mit jelent 
kisgyerekkel utazni – folytatja 
Juhász Szabolcs. – Sok dolgot 
kell összepakolni, amire szükség 
lehet. Az új Bongo Kids Clubban 
éppen ezért igyekeztünk mindent 
biztosítani, amely egy kisgyere
kes szülõ számára fontos lehet. A 
partnereink a Huggies és a Hipp 
márkák, akik jól ismertek a szülõk 
körében is. Az új Bongo Kids Club 
játszótér megfelel a szigorú euró
pai uniós elõírásoknak és a TÜV 
minõségbiztosítási rendszer köve
telményeinek is! ▲

A Bongo Kids Club játszóház egyebek mellett mesefigurákkal díszített mászófallal is várja a gyerekeket

Hajas: Jól fésült 
a magyar parlament

– Rengeteg politikus köszönhe
ti nekem a frizuráját. Deutsch 
Tamásnak egy nappal azelõtt 
vágtam le a haját, hogy a Fidesz 
elõször megnyerte a választáso
kat. Dávid Ibolya annak idején 
csak összefogott copffal volt látha
tó, én tettem a frizuráját európaivá 
– mesélte Hajas László lapunk
nak, a NéwshowR felvételének 
szünetében. – A magyar parla
ment európai színvonalú frizu
ra terén.  A politikustársadalom 
külsõ átalakuláson megy keresz
tül. Más ing, más nyakkendõ a 
divat, mint eddig. Berlusconi olasz 
miniszterelnök például mindig 
olyan, mintha skatulyából húzták 
volna ki, minden hajszála a helyén 
van. De a köztársasági elnökünk, 
Schmitt Pál megjelenése is min
dig makulátlan. U. J.

Hajas László más szemmel 
nézi a híradót, mint az átlag-
emberek. A sztárfodrász 
nemcsak a híreket figyeli, 
de elõszeretettel vizsgálja a 
politikusok frizuráját is. 

Hajas László: Én tettem európaivá Dávid Ibolya hajkoronáját

A zaj árt az édes ízeknek
Azt már eddig is tudtuk, hogy a nassolás hizlal. Egy új kutatás 
szerint viszont egyes háttérzajok – mint például a repülõgép 
zúgása – befolyásolják az ízérzékelést. Aki pedig nem érzi az 
ízeket, az hajlamosabb többet enni.

Sokan érzik íztelennek a repülõn felszolgált nassolnivalót. 
Ilyenkor gyakran nem a rossz konyha a hibás, hanem a magas
ban felerõsödõ háttérzajok, amelyek elterelik az utasok figyel
mét – közölték a Food Quality and Preference címû szaklapban 
azok a kutatók, akik negyvennyolc önkéntes bevonásával 
vizsgálták az íz és „zajérzékelés” közötti összefüggéseket. A 
résztvevõknek nemcsak a sütemények kellemes, avagy épp 
ellenkezõleg, kellemetlen ízérõl kellett tanúbizonyságot ten
niük, hanem arról is, mennyire marad friss a légi elemózsia. 
Kiderült: magasabb zajszint mellett ugyan kevésbé ízletesek az 
élelmiszerek, azonban annál ropogósabbak. Ez azért is jelent 
komoly problémát, mert köztudott, hogy aki kevésbé érzi az 
ízeket, hajlamosabb többet enni. – Nem véletlenül népbetegség 
az elhízás – fogalmaz Antal Emese dietetikus. – A súlyproblé
mákkal küszködõk általában jóval több táplálékot juttatnak 
szervezetükbe, mint normál testalkatú társaik. Ehhez jön még 
a nassolnivaló, ami a magyaroknál nem gyümölcs, hanem süte
mény. Nem a nassolás a legfõbb probléma, hanem az, hogy mit 
választunk az éhség elûzésére. Ladányi Ágnes

Többgyermekes édesanya 
a Miss Plastic-jelölt
Baróti Laura nemcsak mint nõ, 
hanem mint anya is bizonyítani 
akar a plasztikázottak szépség
versenyén. – Fontosnak tartom, 
hogy édesanyaként is nõnek kell 
maradni. Sajnos, ez nem min
denki számára egyértelmû. A 
szülõi értekezleteken kitûnök a 
többi anyuka közül, és csúnyán 
néznek rám, mert nem tudják 
elképzelni, hogy 3 gyerek mel
lett hogyan van idõm magamra. 
Pedig ehhez csak akaraterõ kell, 
meg persze genetika – magya
rázta Laura, aki minden reggel 
fél 6kor kel, hogy mindenre 
jusson ideje. – Péntekre már 
mindig fáradt vagyok, nehéz fel
kelni, de akkor is megteszem, 
hogy legyen idõm a hajamra és 
a sminkemre is. 

Laura nyolcéves kislánya szin
tén modellkedik, néha együtt 
is fotózzák õket. – Az ötéves 
fiam is nagyon büszke rám, az 
óvodai ünnepségek után min

dig megjegyzi: Az én anyukám 
a legszebb! A legkisebb fiam 
véleményét még nem ismerem, 
mert még nem beszél, csak két 
éves – mondja Baróti Laura, 
aki elégedett külsejével, csak 

mellmûtéte volt. – Összesen 38 
hónapig szoptattam, megeresz
kedtek a melleim, ezért csinál
tattam meg. Vannak kisebb 
hibáim, de azokkal együtt 
tudok élni. Szabó Dóra

November végén rendezik a plasztikázott hölgyek szépségversenyét. Az indulók között 
keményen dolgozó, többgyermekes édesanyák is vannak. Baróti Laura például 3 kicsit 
nevel, és hajnalban kel, hogy a haja és a sminkje is rendben legyen oviba menet.

Baróti Laura: Együtt élek a hibáimmal 

életmód

Újabb szolgáltatással bõvült az Aquaworld Budapest. A Ramada Hotel Resort 
mellett mûködõ vízi élménypark eddig is népszerû volt a családbarát szolgáltatá-
sai miatt, az új Bongo Kids Club játszóház megnyitásával ezentúl még teljesebb 
élményben lehet része a kikapcsolódásra vágyó szülõknek és gyerekeknek.

Repülõn kevésbé édes a sütemény


