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Kucsera Gábor: A vadvízi evezés 
nem az én sportom!

– A vitorlázás bonyolultabb, mint gondoltam 
– mondta Kucsera Gábor lapunknak, miközben 
a Balatonon hajózott munkatársunkkal. – Ide-
oda kell ugrálni és rengeteg dologra figyelni. 
Egyszer már a raftingot, vagyis a vadvízi evezést 
is kipróbáltam. Mindenki azt mondta, nekem ez 
simán menni fog, hiszen kajakozom. Hát nem 
ment simán! Teljesen más az, amikor a víz az 
úr, és nem én irányítok. A szabadidõmben nem 
szívesen sportolok, mert az edzéseink nagyon 
kemények. Ha mégis, akkor focizgatok a have-
rokkal, esetleg bokszolok. Utazgatni sem sze-
retek, hiszen ebbõl áll az életem: edzõtáborok, 
versenyek. Ami másnak a kikapcsolódást jelen-
ti, nekem az a kemény munkával kapcsolódik 
össze. Fõzni nem tudok, az internetet nem 
szeretem. Ha tehetem, inkább otthon vagyok a 
családommal, barátokkal.  U. J.

Kucsera Gábor ezúttal nem kajakkal, hanem vitorlással szelte a vizet. Az olim-
pikon a vadvízi evezést is kipróbálta. A sportember lapunknak elárulta: ott 
valóban a víz az úr, ez pedig neki annyira nem jön be. 

Egészségesebb kenyérrel az áremelés ellen

– Annak érdekében, hogy a 
fogyasztók jól járjanak, azt 
javasoljuk a péküzemeknek, 
hogy a minõségi, kovászos 
kenyerek gyártására álljanak 
át – mondja Varga László, a 
Magyar Pékszövetség elnöke. 
– Ennek elõállítási költsége és 
az ára hasonló mértékû, mint a 
nagyüzemi technológiával készí-
tett kenyéré. Ránézésre ugyan 
a kovászos kenyeret nem lehet 
megkülönböztetni a többitõl, 
ízre viszont sokkal finomabb, 
egészségesebb. Szerencsére azt 
tapasztaltuk, hogy egyes malmok 

a beígértekkel ellentétben nem 
emeltek árat, és esetenként tarta-
lék búzakészletek is elõkerültek. 
A liszt árának nagyobb mértékû 
csökkenésére csak az aratás 
idõszakában lehet számítani.

Varga László ugyancsak java-
solta, hogy a pékségek inkább 
a péksütemények gyártására 
álljanak át, amelyeknek eleve 
kisebb a liszttartalmuk, és 
emiatt egészségesebbek. gb

A pékáruk drágulása ellen 
a Magyar Pékszövetség azt 
szorgalmazza, hogy a szak-
ma készítsen több kovászos 
kenyeret és kevesebb liszt-
tartalmú péksüteményeket.

Hajós András körbekerekezte a Balatont

– Már öt éve rendszeresen bicajjal közlekedem 
Budapesten. Igaz, ha túl rossz az idõ, akkor inkább 
az autót választom, és akkor is, ha például a gye-
rekeket kell fuvarozni. Egyre jobb a kerékpározást 
segítõ infrastruktúra a fõvárosban, ugyanakkor 
annak vagyok a híve, hogy a meglévõ utakon is jó 
lenne, ha minél többen biciklire pattannának.

Bár újabb és újabb változatai vannak a kétke-
rekûeknek, Hajós András a tradíciók híve.

– Egy forgatáson volt alkalmam kipróbálni 
különféle kerékpárokat, például olyat is, amelyet 
szinte fekve kell tekerni. Ennek ellenére számom-
ra a legjobb a hagyományos változat.

Bár Hajós András már Balaton környéki kerék-
pártúrán is részt vett, nem hobbiként tekint a 
biciklizésre. – Sosem gondoltam úgy a kerékpá-
rozásra mint sportolásra vagy szabadidõs tevé-
kenységre. Praktikus közlekedési eszközként 
tekintek rá. G. B.
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A háború és a gomba miatt drágul a csoki

Bélai Krisztina, a Magyar Édes-
séggyártók Szövetségének tit-
kára szerint elkerülhetetlennek 
tűnik a drágulás, de az egyes 
cégek saját felelõssége, hogyan 
építik be az áraikba a kakaó- és 
cukorárak emelkedését. – Ami 
bizonyos: valahogyan minden 
gyártónak meg kell birkózni a 
problémával. Nem szerencsés az 

édességgyártók számára a világ-
piaci helyzet, ráadásul a gazda-
sági válság kezdete óta közel 10 
százalékkal visszaesett a csoko-
ládékereslet. Érdekesség, hogy 
aki viszont vásárol, az egyre 
inkább a minõségi, magas kakaó-
tartalmú csokoládét keresi.

Bélai hozzátette: a kakaóár 
emelkedése nem kizárólag az 

elefántcsontparti események-
kel függ össze. A nagyjából két 
éve tartó, folyamatos áremel-
kedésnek részben oka lehet a 
tõzsdei spekulációk mesterséges 
áremelõ hatása, részben a kakaó-
bab-ültetvényeket rendre megtá-
madó vírusfertõzések, gombák 
és a kedvezõtlen idõjárás okozta 
romló termésátlag is. EM

Történelmi csúcsok közelében tartja magát a kakaó ára a nemzetközi piacokon. 
Ennek legfõbb oka, hogy Elefántcsontpartot – a világ legnagyobb kakaóexportõr 
országát – hónapokig polgárháború sújtotta. S noha a háborúnak vége, az afri-
kai kakaóbab-szállítás még mindig akadozik. 

A kovászos kenyér ízre sokkal finomabb, egészségesebb

Hajós András nagy híve a kerékpáro-
zásnak. Rendszeresen bicajra pattan, és 
már a Balatont is körbetekerte.

Hajós András közlekedési eszközként tekint bringájára

Óvatosan bánjunk a szûz olívaolajjal!

Détár Enikõ: Nincs egységes recept 

a méregtelenítésre

– Természetgyógyász ismerõsöm az olívabo-
gyó magját ajánlotta például gyomorbántalmak-
ra – mondta el lapunknak Détár Enikõ. – Az 
olívaolaj-kúrát én még nem próbáltam ki. Nem 
hiszek abban, hogy létezik egy mindenki számára 
megfelelõ módszer a méregtelenítésre. Igyekszem 
egészségesen étkezni. Talán sokan nem gondolnák 
rólam, de gyakran fõzök, és lehetõleg természetes 
alapanyagokat használok, például falusi tojást. 
Persze a süteményekbõl nem hagyom ki a cukrot, 
de a kávéhoz már nem teszek. Egy dolgot viszont 
nagyon fontosnak tartok: az emberi test nagyrészt 
vízbõl áll, és ezért figyelek arra, hogy kellõ után-
pótlást kapjon a szervezetem: 2-3 liter vizet mindig 
megiszom naponta.  

Hartmann Gabriella dietetikus szerint az 
olívaolaj alapvetõen egészséges, azonban meg 
kell válogatni, hogy milyen típusát fogyasztja 
az ember.

– Az igazán egészséges olívaolajat az elsõ saj-
tolásból készítik: ezek az úgynevezett extra szûz 
olívaolajok. Az olívaolajok között is találunk 
olyan típust, például a sansa olajokat, amelyek 
feldolgozása során annyi kemikáliát alkalmaz-
nak, hogy talán még a sertészsír alkalmazása is 
egészségesebb lehet helyettük.

A dietetikus elmondta: az éhgyomorra bevett 
olívaolajnak hashajtó hatása lehet. A béltisztítás-
nak ez a módja túlságosan drasztikus, ezért nem 
is javasolná.

– Ha méregtelenítésrõl van szó, akkor más, kevés-
bé megterhelõ megoldások is vannak. A léböjtkúra 
az egyik jó megoldás, azonban ott is ügyelni kell 
arra, hogy annak is van bevezetõ és levezetõ szaka-
sza is. Egy másik megoldás lehet a rizs-, burgonya-, 
víznapokból álló méregtelenítõ kúra. Gombás 

Új õrület hódít az Egyesült Államokban: 
az olívaolaj-diéta. Többek között Serena 
Gomez és Sarah Jessica Parker is rend-
szeresen fogyaszt olívaolajat, Elizabeth 
Hurley pedig a reggeleket egy-két 
evõkanál szûz olívával kezdi. Détár Enikõ 
is hallott az olívaolaj jótékony hatásáról, 
ám nem hisz az esztelen méregtelenítés-
ben. A dietetikus is óvatosságra int.

Détár Enikõ lehetõleg természetes alapanyagokból fõz
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egészség

Kucsera Gábor számára a kikapcsolódást a család jelenti


