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– A terhességem kezdetén nem éreztem 
úgy, hogy szép lennék – mondta a sztár. – 
Miután az orvosok tanácsára sok folyadé-
kot fogyasztottam, és többet ettem, mint 
máskor, sok pluszkiló szaladt fel rám. A 
megduzzadt ajkaimat és az arcomat látva 
egyáltalán nem ismertem magamra. Aztán 
rájöttem, hogy nevetséges a hozzáállásom. 
Onnantól szépnek éreztem magam, és 
minden napom arról a csodáról szólt, amit 
a Teremtõ adott nekem – a lehetõségrõl, 
hogy világra hozhatok egy kis embert.

Beyoncé elmondta, hogy az elmúlt he-
tekben szinte az összes feleslges súlytól 
megszabadult, bár nem tagadta, a fogyás 
kihívás volt a számára. – Büszke vagyok 
arra, hogy a csipõméretem ilyen gyorsan 
visszanyertem. Remélem, elõbb-utóbb 
mindenem újra feszes és izmos lesz! 

Beyoncé elárulta: ennek ellenére nem 
tart napi többszöri edzést annak érdekében, 
hogy mielõbb visszanyerje az alakját. – 
Újdonsült anyuka vagyok, nincs ilyenekre 

idõm.
 GB

– Mint a legtöbb ember, én is 
szeretem, ha nyáron egy kicsit 
barnább a bõröm, de arra min-
dig figyelek, hogy a megfelelõ 
védelemrõl gondoskodjak, ami-
kor kimerészkedem a napra. 
Ahogy melegszik az idõ, egyre 
fontosabb a kellõ mennyiségû 
folyadékbevitel is, mert az ember 
könnyen kiszáradhat. A dehidra-
táltság pedig rossz közérzetet, 
nálam például fejfájást okoz. De 
a folyadék ezenkívül a bõrnek 
is jót tesz, ezért kifejezetten fi-
gyelek rá, hogy mindig legyen 
nálam egy nagy üveg víz.

A nyári idõszak a kirándulások 
alkalmával is tartogat kellemetlen 
meglepetéseket, a kullancsve-
szélyre ilyenkor fokozottan érde-
mes odafigyelni. – Ritkán kirán-
dulok erdõben, ezért a megelõzés 
az én esetemben nem olyan hang-
súlyos, de hazatérve sosem felej-
tem el alaposan megvizsgálni a 
testemet. A kiskutyámat azonban 
mindig beoltatom vagy befújom, 
ha pedig mégis találok a testében 
kullancsot, a saját kezemmel szok-
tam eltávolítani. Az õ egészségére 
ilyen szempontból jobban figye-
lek, mint a sajátomra. FeM

Balázs két éve költözött Budapestre a 
munkájából kifolyólag. – Hamar elköl-
töztem otthonról. Mivel szinkron-
tolmácsként dolgozom, a munkám a vá-
roshoz köt – magyarázta a TV2 tehetség-
kutatójának versenyzõje, aki teljesen 
egyedül vezeti a háztartását, barátnõje 
csak heti kétszer-háromszor tudja meglá-
togatni. – Nálam mindig ragyogó tiszta-
ság van, két-három naponta porszívózok 
és felmosok. Jobban tudok dolgozni tisz-
ta környezetben – magyarázta az énekes. 
Balázs hadilábon áll a fõzéssel, a nehe-
zebb fogásokba barátnõje segít be. – Az 
egyik kedvencem az indiai padlizsán-
krém, amit tökéletesen el is tudok készí-
teni. Két éve vegetáriánus vagyok, egyál-
talán nem eszem húst, csak halat. A volt 
fõnököm természetgyógyász, aki gyak-
ran elmagyarázta, hogy a hús milyen 
káros az ember egészségére. Eldöntöttem, 
hogy néhány hétig kipróbálom ezt az 
életformát. Három hét után már egyálta-
lán nem kívántam a húst. Korábban 
gyakran voltam náthás, de amióta a vega 
életmódot követem, elkerülnek a beteg-
ségek.  Nagy Orsolya 

Jó ideje kering az interneten egy írás, amely azt 
állítja, a hazánkban is kapható pangasius, azaz 
cápaharcsa mérgezõ. Bár a magyar vizsgálatok 
semmiféle rendellenességet nem mutattak ki, a 
kereslete mégis jelentõsen megcsappant. Az étter-
mek gyakran ezzel az ázsiai hallal helyettesítik a 
magyar harcsát, a terjesztõ lobbit gyanít, de név-
vel nem nyilatkozik.

A pangasiushazugság címmel készítettek néme-
tek egy filmet a cápaharcsa tenyésztésérõl. A hal 
eredetileg ázsiai folyókban él, amiket a hazai bol-
tokban találunk, azok viszont fõként vietnami 
haltelepeken tenyésztett halak. A film készítõi 
szerint a halak saját ürüléküket eszik, de emberi 
végtermék is a vízbe jut. Elhangzik, hogy milyen 
mérgezõ vegyi anyagokkal és hormonokkal táplál-
ják a halakat, hogy minél nagyobbra nõjenek. 
Nemzetközi környezetvédelmi szervezetek már 
többször felszólították a vásárlókat, hogy ne fo-
gyasszanak ilyen halat. Idén márciusban az egyik 
szupermarketlánc kérésére bevizsgálták a náluk 
kapható pangasiustermékeket, közleményükbõl 

az derül ki, hogy „a minta az összes vizsgált 
jellemzõ tekintetében megfelel a feltünte-

tett elõírások követelményeinek”.
– Mi hatósági állatorvostól kapott 
tanúsítvánnyal forgalmazzuk a ter-

mékeinket. Ennél többet nem tudunk mondani, de 
az biztos, hogy a forgalmunk jelentõsen vissza-
esett – mondta lapunknak az egyik, cápaharcsára 
szakosodott halforgalmazó. – Két éve tört be a 
pangasius a magyar piacra, és olcsósága miatt 
hamar népszerû lett. Nagyon sok étterem ezzel 
váltja ki a harcsát, hiszen feldolgozva senki nem 
tudja megmondani a különbséget. szd

Lobbi vagy méreg áldozata a cápaharcsa?

Sok étterem pangasiusszal helyettesíti a harcsát 

A vegákat kerüli a nátha?

Farkas-Jenser Balázs fõnöki utasításra lett vegetáriánus?

A Megasztár 21 éves énekese már két éve nem evett egy falat húst sem. Farkas-Jenser 
Balázs az egészsége miatt hanyagolja az állati eredetû ételeket, csak halat hajlandó 
enni, ahogy mondja: az életmódváltás miatt megszûntek a felsõ légúti panaszai.

A folyadék hiánya fejfájást okoz a színésznõnek

Anett maga húzza 
ki a kullancsot
Bálizs Anett, a Jóban Rosszban címû sorozat sztárja tuda-
tosan készül a nyárra és a strandszezonra. A színésznõ a 
szépségápolás mellett az egészségét sem hanyagolja el.

Farkas-Jenser Balázs az egészsége miatt nem eszik húst

Izmokról álmodik Beyoncé
Beyoncé kikerekedett pocakkal szebbnek érezte 
magát, mint valaha. Annak ellenére, hogy az 
amerikai énekesnõ a terhessége ideje alatt 
mintegy 22 kilogramm pluszt szedett magára.

Bálizs Anett vízzel készül a nyárra
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