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Kövessen
minket!
Már az Instagramon is
ott vagyunk! Kövesse a
@forum_debrecen oldalunkat, és értesüljön
újdonságainkról!

XI. évfolyam 1. szám

Nincs ötlete?

Kupon Napok

Születésnap, névnap,
p,
esetleg évforduló?
Szerezzen örömöt
vásárlási
utalványunkkal!

Márciusban ismét
Kupon Napok!
A részletek
keresse
a magazinban!

Kedves Olvasó!
Új év, új tervek, új rendezvények.
Februárban is izgalmasabbnál izgalmasabb programokat tervezünk vásárlóink számára. Ebben a hónapban
rendezzük meg ugyanis a sokak által
várt Csokifesztivált, ahol többek között
gyerekprogramokkal, csokoládékvízzel,
csokis gasztroshow-val és természetesen különlegesebbnél különlegesebb
ínyencségekkel várjuk az érdeklődőket.
Februárban egy új kihívás, a Fórum
Challenge akadálypálya is várja a bátor
vállalkozókat, hogy összemérjék erejüket és kitartásukat. Az ügyességi feladatok során kiderülhet, ki a leggyorsabb és
a legelszántabb. A résztvevők garantált
ajándékokkal, a győztesek pedig értékes
nyereményekkel is gazdagodhatnak.
Jelentkezzen Ön is, ha szeretné tesztelni
állóképességét!
Várunk minden érdeklődőt februárban is a Fórumban!

Átányi Ajtony center-menedzser

Csapó u. 30., 4029, Debrecen

Megközelíthető az alábbi
tömegközlekedési eszközökkel:
11-es, 15/15Y-os,
22-es, 24-es és 43-as
autóbuszokkal,
a 3-as és a 3A jelzésű
trolibuszokkal,
valamint az 1-es és 2-es
villamossal.

Itt a február, ami egyet
jelent: immáron harmadik alkalommal várja szeretettel a látogatókat a Fórum Csokifesztivál! Természetesen más meglepetésekkel
is készülünk, ebben a hónapban
startol el ugyanis várva várt rendezvényünk, a Fórum Challenge is.
Bonbonok, trüffelek, táblás csokik,
marcipánok, macaroonok és grillázscsodák tömkelege lepi el a Fórumot
február 8. és 10. között. A rendezvény
egyben vásár is, ahol kizárólag kézműves manufaktúrák kínálják majd
100%-ig természetes alapanyagokból
készült, csúcsminőségű termékeiket. A
bevállalósabb látogatóink pedig az ízletes különlegességek kóstolgatása mel-

lett azt is megtanulhatják, hogyan kell
elkészíteni ezeket a pompás édességeket. Szombaton és vasárnap ugyanis 15
órától várja az érdeklődőket az Interaktív Csokoládé Manufaktúra, amelyhez
bárki csatlakozhat, aki szeretne belépni
a csoki csodálatos világába. A program
résztvevői még azt is kipróbálhatják,
milyen csokoládéval sakkozni vagy éppen gyurmázni.
A Csokifesztivált izgalmas és szórakoztató színpadi programok kísérik:
pénteken 16 órától a Debrecenből induló Bad Habit zenekar ad koncertet,
majd Serényi Zsolt, a tetovált séf Csokis
Gasztro Stand-Up Show-ját tekinthetik
meg a látogatók. Szombaton 17 órától
Vastag Csaba látogat el hozzánk, aki
bevallottan maga is csokiőrült, feszti-

A Parkolóház
hétfőtől szombatig:
06:00-20:00,
vasárnap 09:00-20:00
óra között várja Önöket!
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szeretnék próbára tenni magukat, és
vállalják a kihívást, weboldalunkon regisztrálhatnak. Természetesen a megmérettetés előtt gyakorlásra is adunk
lehetőséget: február 15. és 22. között
minden hétköznap 14 órától 20 óráig,
szombaton 9 órától 20 óráig, vasárnap
pedig 10 órától 18 óráig szabad a pálya!
Az egyéni résztvevők nagy összecsapására február 23-án, a csapatok versenyére pedig február 24-én kerül sor.
A résztvevők garantált ajándékokkal, a
győztesek pedig értékes nyereményekkel térhetnek majd haza.
Februárban tehát a csokoládé szerelmesei és a sportok rajongói is megtalálhatják a Fórumban a számításukat,
várunk mindenkit szeretettel!

ÚJ ÜZLET NYITOTT!
120
üzlet

D

válunk utolsó napján pedig 14 órától
a Karinthy-gyűrűs magyar színész és
humorista, Badár Sándor lepi meg a
vásárlókat egy utánozhatatlan, csokis
stand-up show-val.
A sportot ebben a hónapban sem hanyagoljuk! Taktika, technika, profizmus elnevezéssel február 15-én indul a
Fórum Debrecen egyik legújabb aktivitása, a Fórum Challenge akadálypálya.
Tíz éves kor és 130 cm-es magasság
felett bárki próbára teheti erejét, ügyességét és kitartását. A kilenc állomásból álló pályára egyénileg vagy ötfős
csapatban is jelentkezhetnek a kihívás
szerelmesei. Air bike, keresztpalló, tányéros rúd, majomháló – csak néhány
azon akadályok közül, amelyek tesztelik az erőt és az elszántságot. Azok, akik

www.forumdebrecen.hu

800
parkolóhely
Az Ön
kényelméért!

Nyitvatartás
hétfő-szombat:
vasárnap:

09:00-20:00
10:00-18:00
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Grillázsból épül fel a Nagytemplom,
és meg is ehetjük!
gyon fontos feladatuk: a fesztivál utolsó délutánján
fel kell majd falniuk a hatalmas édességmakettet.
Az idei Csokifesztiválon a sztárvendég Vastag Csaba lesz, a csokimanufaktúra keretein belül Serényi
Zsolt gasztrocelebbel próbálhatnak ki édességújdonságokat a látogatók, akik vasárnap délután
Badár Sándor humorista elképesztő történetein is
szórakozhatnak majd. A gyerekeket a Vidám Manók együttes, valamint a Grimm-Busz Színház várja majd.

Közel félszáz manufaktúra mintegy félezer csokoládé- és édességkülönlegességgel készül a Fórum Csokifesztiválra,
ahol garantáltan mindenki megtalálja majd
a kedvencét. Február 8. és 10. között ismét a
Gombóc Artúroknak áll a világ, az édesszájúak örömére egy közel 500 kilogrammos és két
méter magas Nagytemplom is megépül – grillázsból!
Immáron harmadik alkalommal rendezik meg a
Csokifesztivált Debrecenben, a Fórum Bevásárlóközpontban. Az édes ízek kedvelőinek már nem
kell sokat várniuk, hamarosan megízlelhetik az
ínycsiklandó kézműves termékeket, a finomabbnál
finomabb bonbonokat, macaroonokat és marcipánokat. A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy a
prémium ínyencségekből nem elég csupán egyetlen kóstoló, a vásárlók szép számmal visznek belőlük haza is. Továbbra is a belga csokoládék viszik a
prímet a vásárlók körében, valamint egyre népszerűbbek a svájci édességek is. Európában egyébként
a csokoládékészítés egyre inkább fellendül, és ez az
elfogyasztott mennyiségben is jól látszik.
Ahogyan szinte minden területen, a csoki világában is évről évre változnak a trendek, ennek ellenére elmondható, hogy a chilis csoki még mindig a
kuriózumok között van. Manapság már nagy a kereslet a cukor- és gluténmentes csokoládék iránt is,
természetesen ezekből is hoznak majd a Fórumba.
„Szerintünk nincs olyan ember a Földön, aki a csokoládét ne szeretné, ezért adja magát, hogy a csokinak is legyen saját fesztiválja. Az édesség szerelmeseinek ez egy igazi mennyország, ahol közvetlenül
találkozhatnak a csokoládécsodák megálmodóival
és készítőivel, valamint olyan különlegességekhez
juthatnak hozzá, amelyekhez máshol nem. Az Interaktív Csokoládémanufaktúrában testközelből
követhetik végig a bonbon- és trüffelkészítés folya-

matát. Egy-egy ilyen eseményre az édességkészítői
szakma krémje kap meghívást, és ezek az alkalmak
nekik is különlegesek, hiszen személyesen láthatják a vendégek arcán a mennyei finomságok által
kiváltott örömöt, az pedig különösen szívet melengető érzés, amikor egy-egy gyerkőc mond pozitív
véleményt az általuk készített finomságról. A fesztiválon azt is megtudhatják a vendégek, hogy mitől
minőségi egy édesség, és mire érdemes odafigyelni
csokoládé vásárlásakor” – árulták el a szervezők. A
Csokifesztiválon garantáltan az is talál majd számára kecsegtető finomságot, aki egyébként nem
annyira édesszájú, hiszen olyan specialitásokkal is
készülnek a manufaktúrák, mint a sóskaramellával vagy belga sörrel töltött bonbon, de lesz itt elefántcsontparti kókuszpürével töltött, fehér csokis
trüffelgolyó is kókuszreszelékbe forgatva.
A csokoládé egy igazán különleges anyag, amivel
finoman és érzékenyen kell bánni, de rendkívül sok

Csokifesztivál
Programok
• 2019. 02. 08., péntek
16:00 Csokifesztivál Unplugged: Bad Habit zenekar
17:00 Csokis Gasztro Stand Up Show a Tetovált Séffel (Serényi Zsolt)
19:00 Csokoládé Kviz-Show

• 2019. 02.09., szombat
11:00 Csokifesztivál Kölyökszínház
14:00 Csokoládé Grand Prix – interaktív kihívások a Csokoládé Játszótér fedélzetén
15:00 Interaktív Csokoládé Manufaktúra
17:00 Vastag Csaba unplugged
18:00 Csokoládé Kviz-Show

• 2019. 02.10., vasárnap
10:00 Csokifesztivál Kölyökszínház
13:00 Csokoládé Grand Prix – interaktív kihívások
a Csokoládé Játszótér fedélzetén
14:00 Csokifesztivál Stand Up Show: Badár Sándor
15:00 Interaktív Csokoládé Manufaktúra

minden elkészíthető belőle, és művészkedni is lehet
vele. Korábban a Fórum Csokifesztiválon faragtak
már több mázsás csokoládétömbből szobrot, idén
pedig bárki kipróbálhatja majd a csokival festést, de
játszótér is várja majd a családokat, ahol csokoládéból készült játékokkal játszhatnak majd a gyerkőcök.
Ebben az évben is várja a debrecenieket egy igazán
különleges attrakció, elkészítik ugyanis Magyarország és Debrecen legnagyobb ehető makettjét. A
debreceni Református Nagytemplom közel félezer
mázsa grillázsból és csokoládéból fog felépülni két
méteres magasságban. A grillázs egyébként cukor
és mogyoró keverékéből készül, jól formázható, de
a templom lekerekített formáinak, kupoláinak és
oszlopainak elkészítése nagy odafigyelést és precizitást igényel majd. A fesztivál első napján a vendégek
szeme láttára vonják majd be csokoládéval a teljes
épületet. A csokifesztiválozóknak is lesz egy na-

Érdekesség, hogy a csokoládé egykor ﬁzetési eszköz
is volt, sőt, olyanok is akadtak, akik fürödtek benne.
Számtalan ételnek lehet az alapanyaga – van néhány
egészen furcsa párosítás is, mint például a csokoládé
mousse-os steak vagy a csokoládés hamburger –, és
egy minőségi étcsokoládé tökéletes például egy jó rozé
mellé is. Ez a mesés alapanyag azonban nemcsak az
élelmiszeriparban tört utat magának, hiszen kiváló
bőrápoló arcpakolást is lehet belőle készíteni, ráadásul
a stresszt is csökkenti. Kívánhatnánk ennél többet?
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1. KATE
FELSŐ NEW YORKER
4990 FT
MELLÉNY CANGO&RINALDI –
ART’Z MODELL
249 900 FT
SZOKNYA MAGENTA
8990 FT
CIPŐ CANGO&RINALDI –
ART’Z MODELL
59 900 FT
TÁSKA MONARCHY
53 590 FT
KARKÖTŐ BIJOU BRIGITTE 3490 FT
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4.

5.

6.

2. GRÉTI
RUHA NEW YORKER
6590 FT
KABÁT TALLY WEIJL
14 995 FT
CSIZMA CANGO&RINALDI –
ART’Z MODELL
139 900 FT
TÁSKA MONARCHY
39 990 FT
KARKÖTŐ CANGO&RINALDI –
ART’Z MODELL
26 900 FT
NYAKLÁNC BIJOU BRIGITTE 6490 FT

4. ESZTI
PÓLÓ SUGARBIRD
14 990 FT
KARDIGÁN KOLIBRITREND 39 990 FT
SZOKNYA MAYO CHIX
12 290 FT
CIPŐ CCC SHOES AND BAGS
16 500 FT
TÁSKA TAMARIS
11 990 FT
FÜLBEVALÓ BIJOU BRIGITTE 2290 FT

3. FRUZSI
FELSŐ MAYO CHIX
10 990 FT
NADRÁG TALLY WEIJL
6995 FT
SAPKA MAYO CHIX
4990 FT
CIPŐ TAMARIS
22 990 FT
TÁSKA KOLIBRITREND 31 990 FT
NYAKLÁNC CANGO&RINALDI –
ART’Z MODELL
32 900 FT
ÓRA BIJOU BRIGITTE
9990 FT
GYŰRŰ BIJOU BRIGITTE 3490 FT

5. ANNA
POLÓ NEW YORKER
1290 FT
NADRÁG MAYO CHIX
14 990 FT
CIPŐ NEW YORKER
7990 FT
TÁSKA NEW YORKER
4990 FT
FÜLBEVALÓ BIJOU BRIGITTE
2490 FT
ÓRA BIJOU BRIGITTE
7990 FT
6. ILDIKÓ
RUHA MAYO CHIX
11 990 FT
TÁSKA NEW YORKER
4290 FT
CSIZMA CCC SHOES AND BAGS
9790 FT
NYAKLÁNC BIJOU BRIGITTE 3280
FT
KARKÖTŐ BIJOU BRIGITTE 4990 FT

FEBRUÁRI DIVAT!
Odakint még javában tombol a tél, mi azonban már nagyon várjuk a melegebb időt.

Divatszerkesztő: Szűcs-Tarcsa Anita

Hiszen már valahol a kertek alatt jár a kora tavaszi szellő, így kezdődhet a készülődés! A Fórum Debrecen Bevásárlóközpont elhozza a szezon legszebb színeit, szettjeit, amelyek
már az enyhébb időjárást idézik. Összegyűjtöttünk négy szuper árnyalatot a földszínek jegyében, amelyek nemcsak februárban, de az elkövetkezendő hónapokban is nagy népszerűségnek örvendenek majd. Ez a négy trendszín ihlette a tél utolsó hónapjának outfitjeit, amelyek tökéletes inspirációt nyújtanak a tavaszi gardrób felfrissítéséhez.
Az örök barna: A barna remekül működik a többi földszínnel, a bézs árnyalatokkal. A tavasz őrülete az övtáska lesz, amelyet akár a vállunkon is viselhetünk. Kapjunk fel egy
barna szövetkabátot vagy egy pihe-puha mellényt, így komfortosan érezhetjük majd magunkat a hűvösebb időben is. Hogy a stílusunk még kifinomultabb legyen, válasszunk a
szettünkhöz egy most divatos sapkát is, így csempészve a hétköznapokba egy csipetnyi francia életérzést.
A szürke árnyalatai: Azt már jól tudjuk, hogy a szürkének rengeteg árnyalata van, melyeket a következő hónapokban is bátran használhatunk. Keverjük a stílusjegyeket: a vagány
darabokat kombináljuk az elegánsabbakkal! A szürke mindenhez passzol, így könnyedén varázsolhatunk belőle hétköznapi vagy akár elegánsabb outfiteket is.
A kitartó khaki: A khaki mindig vissza-visszatér az üzletek polcaira, mi pedig örömmel viseljük, hiszen kifejezetten menő színnek számít. Akár egy nagyméretű pakolós táskát,
akár egy kisebb hátizsákot választunk, remekül feldobhatjuk ezzel a színnel szettünket, egy különleges cipővel pedig megkoronázhatjuk megjelenésünket.
Vidám mustár: A szezon egyik befutó színe a mustár lesz. Az üzletekben megannyi pompás darab sorakozik, amelyek vidámságot csempészhetnek a mindennapokba. Ne féljünk
kombinálni a különböző sárgás árnyalatokat, azonban ha soknak érezzük, variáljuk fekete színű kiegészítőkkel, körömcipővel vagy kézitáskával.
A fotókat a Porció Norbert Trilite stúdió készítette. Az aktuális árakról érdeklődjön az üzletekben.
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10. GRÉTI
RUHA SUGARBIRD
20 990 FT
CIPŐ CANGO&RINALDI – ART’Z
MODELL
69 900 FT
TÁSKA MONARCHY
29 990 FT
11. FRUZSI
FELSŐ NEW YORKER
4290 FT
SZOKNYA NEW YORKER
3390 FT
CIPŐ TAMARIS
21 990 FT
TÁSKA TAMARIS
9990 FT
NYAKLÁNC BIJOU BRIGITTE 2990 FT
12. KATE
RUHA MAGENTA
12 990 FT
CIPŐ TAMARIS
11 990 FT
TÁSKA MONARCHY
21 190 FT
KARKÖTŐ CANGO&RINALDI – ART’Z
MODELL
16 900 FT

7. ESZTI
PULÓVER TALLY WEIJL
7995 FT
SZOKNYA DORA’S – ART’Z MODELL
19 900 FT
CSIZMA CCC SHOES AND BAGS
20 900 FT
TÁSKA TAMARIS
13 490 FT
NYAKLÁNC BIJOU BRIGITTE 3990 FT
8. ILDIKÓ
ING MAGENTA
NADRÁG MAGENTA
CIPŐ TAMARIS
TÁSKA TAMARIS
KARKÖTŐ BIJOU BRIGITTE

14 990 FT
16 900 FT
14 990 FT
9490 FT
3990 FT

9. ANNA
RUHA SUGARBIRD
29 990 FT
CSIZMA KOLIBRITREND 50 430 FT
TÁSKA MONARCHY
37 190 FT
NYAKLÁNC BIJOU BRIGITTE 3990 FT
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Évindító beszélgetés Átányi Ajtonnyal
előtt. Februárban ismét lesz Csokifesztivál,
nem is akármilyen: megépül ugyanis az ország legnagyobb grillázsépítménye, amely a
Nagytemplomot mintázza majd. Érdekesség,
hogy a vásárlók is bekapcsolódhatnak a díszítésbe, végül pedig el is fogyaszthatják ezt
a gigantikus méretű finomságot. A hónap
második felében pedig egy vadonatúj programmal debütálunk: jön a Fórum Challenge,
melynek keretében tíz napon keresztül tehetik próbára ügyességüket és erejüket a látogatók. Idén újdonságként a gyerekeknek egy
érdekes, tudományos, interaktív kiállítással
is készülünk, amely egészen biztosan hatalmas élmény lesz. Az interaktív, ingyenesen
látogatható kiállításaink nagy előnye, hogy –
amellett, hogy remek szórakozási és kikapcsolódási lehetőséget nyújtanak –, tanulni
is lehet általuk. Egyre több iskolás csoport
érkezik hozzánk, majd a gyerekek visszatérnek a szüleikkel is. Illetve lesz még egy
nagy durranásunk, ám ez egyelőre maradjon
meglepetés.

A Fórum ma már egyfajta közösségi tér, ahol egy hét alatt annyi látogató fordul
meg, mint Debrecen teljes lakossága.
Átányi Ajtony center-menedzsert többek között arról kérdeztük, miben áll a titka annak,
hogy a bevásárlóközpont évről évre egyre
népszerűbb lesz.
Nem mindennapi esztendő van a Fórum
háta mögött, hiszen 2018-ban 10 éves jubileumot ünnepelhettek. Így visszatekintve
milyennek látja az elmúlt évet?
Nagyon mozgalmas és izgalmas volt a tavalyi
év. 2018-ban az üzletek közel 90 százalékának lejárt a szerződése, és a kulisszák mögött
nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy a bérlői mixünket úgy újítsuk meg, hogy a kedvelt
üzletek továbbra is nálunk maradjanak, ám
bekerüljenek újabb szuper márkák is. Ami a
születésnapunkat illeti, kiemelném, hogy az
országban egyedülálló, tízhetes játéksorozatot hirdettünk, mely során hetente egymillió
forint talált gazdára, illetve egy szerencsés
résztvevő egy autónak is örülhetett. A jubileum ünneplése mellett természetesen megmaradtak a már hagyományosnak nevezhető
rendezvényeink is – divatbemutatók, kuponnapok és interaktív kiállítások színesítették a
hozzánk betérők mindennapjait.
Hogyan látja az elmúlt 10 évet?
Amikor megnyitottunk, éppen gazdasági
válság volt, ami rányomta a bélyegét a kiskereskedelemre is. Akkor Debrecen inkább
számított konzervatívabb, mint nyitottabb
városnak, ám egy-két év elteltével sikerült
megszerettetni magunkat: ma már nemcsak
a cívisvárosból és a megyéből, hanem Nyíregyházáról és Nagyváradról is jönnek látogatóink. Naponta 20-30 ezren fordulnak meg
nálunk. Az évek során a látogatottságunk és
a forgalmunk nőtt, ezt a sikert az is mutatja, hogy az üzletek fluktuációja meglehetősen

Hogyan jelenik meg a jótékonykodás a bevásárlóközpont életében?
Mivel rengetegen megfordulnak nálunk,
missziónknak tekintjük, hogy felhívjuk a figyelmet olyan fontos dolgokra, mint a jótékonykodás vagy az egészségünk védelme.
Mindkét területre nagy hangsúlyt fektetünk.
A tavalyi évből kiemelném karácsonyi felhívásunkat, legutóbb ugyanis a Szeretet Karácsonyfája elnevezésű kezdeményezésben a
hátrányos helyzetben élő gyermekeket támogathattuk.
kicsi volt. 110 üzletünk van, ennek 65-70 százaléka a divatra fókuszál: ruhákra, cipőkre,
ékszerekre, kiegészítőkre. A Fórum ma már
egyfajta találkozópont az emberek életében,
ahová szívesen térnek be nap mint nap.
Habár még az év elején járunk, elárulja, mi
mindennel készülnek idén?

Minden évben tartunk arról számvetést,
hogy melyik rendezvényünk mennyire volt
sikeres. 10 év után már meglehetősen nehéz
teljesen új akciókkal, rendezvényekkel előállni, de a hagyományos programok mellett
mindig törekszünk valamiféle újdonságra is. A divat mindig fókuszban van, ezért
mindig a legújabb trendeket tartjuk szem

Center-menedzserként mi a legfontosabb
célkitűzése a 2019-es évre?
A cél az, hogy ahol a Fórum tud, ott segítsen.
Olyan csatorna vagyunk, amelyet továbbra is
szeretnénk arra használni, hogy a segítségnyújtásban partnerei lehessünk bárkinek, aki
jó célt szolgál.

Hihetetlen akciók, szuper árak –
ismét jönnek a Kupon Napok!
Március 7–10. között
Még alig vagyunk túl az ünnepeket követő szezonális leárazásokon,
a Fórum Debrecen Bevásárlóközpont
ismét hihetetlen akciókat ígér.
2019 márciusában újra jönnek a nagy népszerűségnek örvendő Kupon Napok, amikor 20, 30 vagy akár 50 százalékos kedvezménnyel vásárolhatnak a látogatók több
napon át, legyen szó akár ruházatról, kiegészítőkről, szépségápolási termékekről
vagy műszaki cikkekről. Olvasna egy remek
könyvet? Szeretne egy új futócipőt vagy tréningruhát, esetleg egy trendi tavaszi kabátot? Itt biztosan megtalálja majd hőn áhított darabjait!
Remek lehetőség most felújítani a tavaszi
gardróbot, hiszen a Kupon Napok alkalmával az egész család gazdaságosan frissítheti
fel a ruhatárát a tavasz jegyében, a legújabb
trendek szerint. Ha nem igazodott még el az
új divatirányzatokban, inspiráció gyanánt
látogasson el a Fórum Debrecen Facebookvagy Instagram-oldalára, ahol rengeteg
képi anyaggal mutatjuk be Önöknek az idei
trendeket. Az érdekes divatanyagokon túl
megannyi hasznos információt is megosztunk követőinkkel a közösségi médián keresztül – érdemes minket követni!
A Fórum üzleteiben minden megtalálható,
és mindez most pénztárcabarát kivitelben.
A Kupon Napok alatt több ezer forintot
is megspórolhat számos üzletünkben, ehhez csak a kuponokat kell magával hoznia,
majd fizetéskor a kasszánál átadnia. Ezeket
a www.forumdebrecen.hu oldalról tudja le-

tölteni, majd kinyomtatni. Nincs gond akkor sem, ha nem volt erre ideje, ugyanis a
bevásárlóközpontban, a kuponstandnál szívesen segítenek ebben is hostesseink bolt-

nyitástól egészen boltzárásig. Egy finom
kávé mellett előre kiválogathatja az Ön
számára érdekes kuponokat, vagy akár listát is készíthet vásárlásairól. Ezután nincs

más dolga, csak betérni kedvenc üzleteibe,
élvezni a kuponok nyújtotta kedvezményeket, és elmerülni a Fórum Bevásárlóközpont széles kínálatában.
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Jön a Fórum Challenge!
Február 15. és 24. között tíz napon
át az aktivitásé lesz a főszerep a Fórumban.
Várunk mindenkit, aki szeretné megmutatni, mire képes! Erő, egyensúlyérzék, kitartás,
gyorsaság és lendület – ezek együttes bevetésére lesz szüksége annak, aki szeretne győzedelmeskedni a Fórum Challenge akadályai
felett.
A február elejei csokiőrületet követően egy új és izgalmas programnak lesz színtere a Fórum Bevásárlóközpont. Ezúttal – ha már az édességekből úgyis
jócskán fogyasztottunk – a mozgás kerül a középpontba a centerben, ahol a -1. szinten egy igazán
egyedülálló, izgalmas és kalandos akadálypályán
mehetnek végig azok, akikben van elég kurázsi.
A Fórum Challenge tökéletes kihívás azok számára,
akik nem szeretnék véka alá rejteni tehetségüket, és
akik szívesen szállnak versenybe másokkal is, hogy
eldőljön, ki az ügyesebb. Taktika, technika és profizmus – többek között ezekre lesz szüksége annak,
aki szeretné bebizonyítani fittségét, ügyességét, kitartását, gyorsaságát, lendületét, na és persze nem
mindennapi erejét és egyensúlyérzékét. A bevásárlóközpontban felállított akadálypályán bárki kipróbálhatja magát, aki elmúlt 10 éves, és magasabb,
mint 130 centiméter.
A Fórum Challenge akadálypálya igazi próbatétel
azoknak is, akik szeretnék megmutatni, hogy még
tart az újévi lendületük. Akik szeretik a kihívásokat,
és bátran vállalkoznak arra, hogy mindezt be is bizonyítsák mások előtt. A versenyre gyerekek (10 éves
kor felett) és felnőttek egyaránt jelentkezhetnek, így
egyik korosztály sem marad ki a megmérettetésből.
A győzelemhez viszont szükség lesz minden erőre
és ügyességre! Csapatversenyekre, valamint egyéni
(férfi és női) versenyekre is lehet jelentkezni, amelyet az alábbi linken tehetnek meg a bátor szellemű
vállalkozók: www.forumchallenge.hu
Természetesen díjazzuk is azokat, akik indulnak a
versenyen: a résztvevők számára garantált ajándékokat adunk, a győztesek pedig értékes nyereményekkel gazdagodhatnak.

A VERSENYEK FEBRUÁR 23-ÁN ÉS 24-ÉN ZAJLANAK MAJD, TEHÁT EGÉSZEN FEBRUÁR 22-IG A VERSENYZŐKNEK
MÉG VAN LEHETŐSÉGÜK A GYAKORLÁSRA, HOGY KIISMERJÉK AZ AKADÁLYPÁLYA MINDEN SZEGLETÉT.

A játékosok az alábbi kategóriákban indulhatnak:
Akadályverseny ideje
2019. február 23. 10:00 – 17:00

Korcsoport
10-14 évesek
14-18 évesek
felnőtt

Verseny típusa
5 fős csapatok
5 fős csapatok
5 fős csapatok

2019. február 24. 10:00 – 17:00

10-14 évesek
14-18 évesek
férfi
nő

egyéni
egyéni
egyéni
egyéni

A Fórum Challenge remek szórakozást nyújt a résztvevőknek és a drukkereknek egyaránt, így az sem fog unatkozni,
aki úgy dönt, inkább csak a „kispadról” követné végig az eseményeket – szurkolás pedig minden versenyzőnek elkél.

Nem akármilyen tíz nap áll előttünk, öveket becsatolni, adrenalinlöketre felkészülni,
startol a Fórum Challenge!

Ésszel és erővel
Az akadályok legyőzése testileg
és lelkileg is feltölthet bennünket.
Talán nem túlzás azt állítani, hogy manapság az akadálypályák fénykorukat élik. A
megszokott, hagyományos mozgásformák
mellett ugyanis kiváló lehetőséget nyújtanak
arra, hogy kimozdulva komfortzónánkból
élvezhessük a mozgás örömét. A határaink
feszegetése ráadásul ez esetben szórakoztató formában történik, hiszen kinek ne lenne
izgalmas kaland egy-egy akadálysorozaton
végigmenni, vagy legalábbis megpróbálni valahogy „végigbukdácsolni” azon. De ne feledjük, a látszat néha csal, és ami elsőre könnyűnek tűnhet, az nem feltétlenül sétagalopp, és
könnyen megüthetjük a bokánkat is – ez esetben szó szerint. S habár jókat lehet derülni
egy-egy bukáson is, tartsuk szem előtt, hogy
az akadálypályák esetében is első a biztonság.
Így amennyiben ilyen küzdelemre adjuk a fejünket, tegyünk meg előtte minden óvintézkedést a balesetek elkerülése érdekében!
A modern akadálysport, melyet extrém akadályfutásnak is neveznek, komoly fizikai
igénybevételt igényel. Az erős izomzat és az
állóképesség elengedhetetlen, emellett pedig
nem árt ügyesnek is lenni, s csak hab a tortán, ha mérhetetlen kalandvágy és versenyszellem is munkálkodik bennünk. Egy-egy
akadálypálya különféle eszközökből felállított
feladatsorokból áll – léceken, köteleken, műanyag elemeken vagy éppen zsámolyokon brillírozhatunk. Ezek elvégzéséhez szinte minden
mozgásformát alkalmazni kell: ugrani, kúszni,
egyensúlyozni; a futás pedig itt nemhogy nem
szégyen, egyenesen hasznos is lehet.
A kaland- és akadálypályák nem szokványos
mozgáslehetőséget kínálnak gyerekeknek és
felnőtteknek egyaránt. Sok iskolás szívesebben kúszik vagy egyensúlyoz a magasban,
minthogy unalmas köröket fusson a tornate-

rem falai között. Ezek az ügyességet igénylő
terepek akár azokkal is megszerettethetik a
mozgást, akik azelőtt egy „kidobósra” sem
szívesen álltak be. A kicsik persze leginkább
a játékos feladatokkal teletűzdelt gyermekpályán tudnak érvényesülni, amely kiváló készségfejlesztő és garantált szórakozás is egyben.
Egyénileg vagy csapatban is jó móka megmérettetni magunkat, miközben észrevétlenül
fejlődik a mozgáskoordinációnk is. A felnőttek a lurkókkal ellentétben sokkal „komolyabban” veszik a versengést, de egészséges
versenyszellemmel még az is jót derülhet,
akinek nem sikerült elsőként célba érnie. Az
akadálypályák természetesen több szintből
állnak, így azt sem éri kudarcélmény, akinek
nem olyan jó a kondija. A komolyabb pályák
elvégzéséhez azonban sok kitartás és komoly
fizikai felkészülés szükséges. Sokan szeretnék
maguknak, sőt másoknak is bebizonyítani,
hogy képesek egy-egy pályán végigmenni.
Nem véletlen, hogy a tévécsatornák is nagy
sikerrel sugározzák az efféle műsorokat szerte
a világon.
Az akadálypályák nem utolsósorban lelki
fejlődésünket is segíthetik. Az akadályokat
ugyanis szimbolikus értelemben is értelmezhetjük. A feladatok megoldása során kiadhatjuk a feszültségünket és túlnőhetünk önmagunkon. Leküzdhetjük belső gátjainkat,
félelmeinket, így szinte biztos, hogy célba
érve – habár fizikailag elfáradunk – lelkileg
is megerősödünk. Kellő határozottsággal és
keménységgel felvértezve még szívósabbá
válhatunk. Természetesen – mint az élet más
területein – itt is fontos, hogy reális célokat
tűzzünk ki magunk elé. Ha már jó ideje nem
mozogtunk, ne a legnehezebb terepen kezdjük, hiszen ez esetben előfordulhat, hogy lógó
orral megyünk haza. Végezetül pedig tartsuk
szem előtt, hogy nem a győzelem, hanem a
részvét a fontos!
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Új trendeket hoz a tavasz
A Fórum Debrecen Bevásárlóközpont üzleteinek polcain már sorra felfedezhetjük a 2019-es tavaszi kollekció darabjait. A hosszú, szürke tél után üdítő látni
a tavasz lenyomatát, a pompás színeket,
finom anyagokat. Ugyan még a téltől nem
vettünk teljesen búcsút, azonban elérkezett az idő, hogy összegyűjtsünk néhány
alapdarabot, melyek nem hiányozhatnak
majd gardróbunkból, ha beköszönt a tavaszias idő.
Az idei szezon sincs híján a trendeknek, így
mindenki megtalálhatja majd a saját stílusának
és személyiségének megfelelő kulcsdarabokat.
Ebben az évben üde, szivárványos színek, tetszetős minták és izgalmas textúrák kerítenek
minket bűvkörükbe, mi pedig ennek okán boldogan vetjük majd bele magunkat a vásárlás
örömeibe. A 2019-es év trendszínei szebbnél
szebb árnyalatokban pompáznak a korallok,
pasztellek és bézsek ellepték a divat- és szépségvilágot egyaránt. Ez remek hír, hiszen tavasszal
a gardróbunk is kivirul, és bátrabban használjuk a friss tónusokat. Mindenképp szerezzünk
be egy szépséges, korall színű darabot, akár egy
szép kendőt vagy egy elegáns kalapot, hiszen
nem véletlenül választották ezt az év színének.
A Fórum üzleteiben számtalan csodás kiegészítőket találhatunk – helyezzük hát a hangsúlyt
ezekre idén tavasszal!
Cipők terén egyelőre még érdemes az időjárás
kiszámíthatatlanságára is gondolni. Elkél még a
zárt cipő a hűvösebb napokon, azonban ha az
idő melegebbre fordul, egy pár balerina topánka nem hiányozhat a repertoárból. Szerencsére
üzleteinkben széles kínálatból választhatjuk ki,
mely darabok kísérnek minket utunkon az idei
szezonban. A tavaszi bokacsizmák továbbra is
trendinek számítanak, a divaton túl pedig nagyon praktikusak is. A sneakers modellek, azaz
a sportcipők reneszánszukat élik. Tavasszal sem

hagy alább a divathóbort, sőt, van még mit fokozni! Jönnek az őrült minták, színek és fazonok, alapul véve a legnagyobb divatházak által
kihirdetett trendeket. Csak a képzelet szabhat
határt! Azok, akik bátran nyúlnak a vagány
darabokért, biztosan odáig lesznek majd a tavaszi cipődivatért. Jöhetnek az élénk színekben
tündöklő körömcipők törpesarkakon, magas
sarkakon – csak az számít, hogy magabiztosan
érezzük magunkat a cipőnkben! A szép lábbelihez szép táska dukál. Lehet szögletes, kör alakú,
tenyérnyi, oversize, kézi vagy háti, állatmintás
vagy pöttyös, a lényeg, hogy feltűnő legyen, hiszen idén a táskák terén a visszafogottság nem
trendi. A szezonra elengedhetetlen kellék lesz

egy szép kabát is. Örömmel tesszük majd el a
ruhásszekrényünk mélyére a meleg télikabátot, és cseréljük le azt egy csodás, pasztellszínű
kabátkára. A szépséges szövetkabátok, a lenge
dzsekik, a menő esőkabátok és a vajpuha bőrkabátok között mindenki megtalálhatja majd
a kedvenceit, legyen szó hétköznapi vagy akár
elegánsabb alkalmakról. Szerintünk egyik sem
hiányozhat majd a gardróbból.
Tavasszal egy nagy visszatérőt is köszönthetünk: újra itt farmerőrület! A legújabb divatirányzat szerint az indigókék, a patchwork
és a nyolcvanas évekből már jól ismert fazon hódít. A farmer örökzöld, ám képes
újra és újra megújulni, igazodni az aktuális

trendekhez. A mostani szezonban nemcsak
nadrágként és kabátként hordhatjuk majd,
hanem rengeteg verzióját viselhetjük. Válasszunk egy trendi overállt, maxiruhát, maxiszoknyát vagy farmeringet, sőt, szebbnél
szebb kiegészítőket is találhatunk ebből a
sokszínű anyagból.
A ruhatár megújítása során az alkalmi ruhákról
sem feledkezhetünk meg. A tavasz színpompás
árnyalataiban mindig ragyogó megjelenésünk
lehet.
Várunk minden divatrajongót a Fórum Debrecen Bevásárlóközpontba, ahol mindig a legújabb trendek és a legdivatosabb darabok várják a vásárlókat! Tavasz, jöhetsz!

Téli álomból ébredve,
avagy jöhet a tavaszi feltöltődés!
A hosszú, szürke nappalok után
lassan beköszönt a tavasz. A téli hónapok
elteltével érdemes felkészülni az új évszakra, felfrissíteni a testet és a lelket egyaránt,
hogy a gyönyörű tavaszi idő beállta előtt
ne vegyen erőt rajtunk a tavaszi fáradtság.
Míg a természet ébredezik és megújul, addig
sokan a közeledő kikelet ellenére is aluszékonyak és bágyadtak lehetnek. A kellemetlen
tünetek legtöbbször nem betegséget jeleznek,
mégis pont akkora figyelmet igényelnek, mint
egy megbetegedés. A télről a tavaszra való átállás ugyanis a szervezetet igencsak megviselheti,
ami miatt kimerültnek és levertnek érezhetjük
magunkat.
Az életmód nagyban befolyásolja az egészséget,
s ezáltal a közérzetet is. Télen a nappalok rövidsége miatt a szervezet csak elenyésző napfényhez jut, ennek következtében pedig kevesebb
D-vitaminhoz is. A kimerültségérzetért a téli
étrend is felelős: az általában zsírosabb, kalóriadús táplálkozás előbb-utóbb vitamin- és ásványisó-hiányhoz vezethet. Fel kell tölteni hát a
készleteket a fáradtságérzet leküzdéséhez, hogy
a tavaszt egészségesen és energikusan kezdhessük! Már kis odafigyeléssel és némi életmódváltással is nagy lépéseket tehetünk egészségünk
érdekében.
Ehhez a testmozgás is hozzátartozik, és a Fórum Bevásárlóközpont ebben is támogatja
vásárlóit. Kiváló minőségű sportszerek, sportfelszerelések, valamint a legújabb és legkényelmesebb edzőcipők között válogathat az egész
család számos üzletünkben, amelyek hozzájárulnak az eredményesebb testedzéshez. A
rendszeres mozgás ellenállóbbá és kitartóbbá
tesz bennünket. Legyen szó futásról, kerékpározásról vagy csak egy nagy sétáról a szabad-

ban, immunrendszerük meghálálja majd. Változtassunk étkezési szokásainkon is! Javasolt
naponta többször kis mennyiségben étkezni,
ezzel biztosítva a szervezet számára szükséges
energiamennyiséget. Fogyasszunk rendszeresen vitaminokban és ásványi anyagokban
gazdag ételeket, gyümölcsöket és zöldségféléket. Különösen javasolt ebben az időszakban
táplálékkiegészítőkkel pótolni a télen elveszített
vitamin- és nyomelemmennyiséget. A Fórumban ehhez is van segítség, hiszen számtalan
vitamin között válogathatunk. Figyeljünk oda
a folyadékpótlásra is, hiszen a téli hónapokban
felgyülemlett méreganyagokat csak így tudjuk
eltávolítani. Ügyeljünk bőrünk egészségére is,
használjunk méregtelenítő, bőrápoló krémeket.
Érdemes odafigyelni már a tavaszi napsugarakra is, és kiválasztani a megfelelő fényvédelmet
bőrünk egészségének érdekében.
A test mellett a lelket is karban kell tartani.
Szánjunk időt magunkra, frissítsük fel ruhatárunkat a legszebb tavaszi színek jegyében,
hiszen köztudott a színek terápiás hatása. A
mentális egészséget egy tavaszi üdülés teheti
kerekké. Ha megtehetjük, hogy pár nap erejéig kiszakadjunk a mókuskerékből, akkor
mindenképpen ütemezzünk be egy jól megérdemelt, pihenéssel teli hétvégét! A Fórum
Bevásárlóközpontban a látogatókat utazási
iroda is várja, amely a legjobb wellness szállodák kínálatát vonultatja fel. Szauna, úszás
vagy egy jó könyv – a lényeg, hogy élvezzük
a feltöltődést! Figyeljünk oda gondolatainkra,
kerüljük a felesleges konfliktusokat, legyünk
többet családunkkal, barátainkkal. Merítsünk
erőt az igazi emberi kapcsolatainkból! Pihenjünk meg kicsit, és töltsünk minőségi időt egy
finom szendvics vagy egy jó kávé társaságában
együtt, a Fórumban.
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Csodás karácsonyi kavalkáddal
zárta az évet a Fórum
Karácsony előtt immár hagyományként 2018-ban is ünnepi pompába
öltözött a Fórum Debrecen Bevásárlóközpont, és öt héten keresztül szórakoztatta
változatos programjaival a látogatókat.
A meghitt hangulat érdekében Vajda István
zongoraművész minden nap varázslatos zongoraszóval kápráztatta el a centerbe érkezőket,
fellépései előtt pedig az ünnep legszebb meséit
hallgathatták meg a Kölcsey Ferenc Református
Tanítóképző Főiskola diákjainak és az Alföld
Televízió munkatársainak előadásában.
Karácsonyi programsorozatunk alatt természetesen a legkisebbekről sem feledkeztünk meg,
hiszen fellépőink minden hétvégén elrepítették őket a mesék csodálatos világába. Játékos,
interaktív koncertjeivel nagy sikert aratott a
debreceni Kíváncsi Katica és mesezenekara.
Többféle stílust felölelő zenei összeállításaik a
lírai gyerekdaloktól kezdve a klasszikus és népzenei dallamokon át egészen a blues és a rock ‚n’
roll műfajáig színes és izgalmas zenei élményt
nyújtottak kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A
Buborék Együttes pedig igazi havat varázsolt
a Fórum Debrecen -1. szintjére, így egy óriási
hócsatában is részt vehetett a közönség. A Meseerdő Bábszínház egy varázslatos mesevilággal
ismertette meg nézőit, melynek végén bebizonyosodott, hogy a Mikulás senkit nem felejt el,
és még az erdő lakóihoz is ellátogat.
A vásárlók mindemellett a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola, a
Medgyessy Ferenc Gimnázium, a Feeling Tánc
és Mazsorett Egyesület, a Maszk Művészeti Iskola, a Pozitív Centrum Táncművészeti Egye-

sület és a Vörösmarty Mihály Általános Iskola
tehetséges fiataljaival is találkozhattak. Előadásuk alatt többféle hangszer és táncműfaj is bemutatkozott a színpadon, sőt, a bátrabb csöppségek akár ki is próbálhatták ezeket – akadtak is
jelentkezők bőven.
A színpad mellett felállított mézeskalács házikónkban napokon át rendíthetetlenül készültek
a sütemények. A mézeskalács-készítés komoly
hagyományokkal rendelkezik, ráadásul utánozhatatlan illata hozzájárul a tökéletes karácsonyi
hangulathoz. Remek családi program és kikapcsolódás – a Fórum a tavalyi évben is szeretettel
várta azokat az osztályokat, óvodás csoportokat,
családokat, akik szívesen kipróbálták magukat
ennek a különleges karácsonyi süteménynek az
elkészítésében.

A Magic Christmas Service szolgáltatásunknak
köszönhetően 2018-ban is több száz embernek
tudtunk segítséget nyújtani a tökéletes karácsonyi ajándékok kiválasztásában. Angyalkáink az
Orsay üzlet előtt kialakított, mennyei pultban
várták a vásárlókat, hogy megkönnyítsék számukra a nem mindig egyszerű ajándékkeresést.
Ezzel próbáltunk hozzájárulni ahhoz, hogy a
karácsonyi készülődés ne a kapkodásról és a
találgatásról szóljon, hanem maradjon idő a kikapcsolódásra és a pihenésre is.
Köszönjük, hogy eseményeinkkel 2018-ban is
több ezer gyerek arcára csalhattunk mosolyt.
2019-ben is megannyi szórakoztató programmal, kiállítással várja majd látogatóit a Fórum
Debrecen Bevásárlóközpont, addig is kellemes
vásárlást és kikapcsolódást kívánunk!
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Elegancia és egyediség a nőiesség jegyében
Nőies ruhák és kiegészítők egy kis csavarral
– ezt kínálja a KolibriTrend, amely 2018 novemberében nyitotta meg kapuit a vásárlók
előtt a Fórum -1. szintjén. A márka különleges
választékával elhivatottan erősíti a feminim
vonalat.
A nőies idomok hangsúlyozása, a kényelem, de leginkább a „Nőnek lenni jó!” életérzés jelenik meg a
KolibriTrend eleganciát képviselő ruhadarabjaiban. A
márka célja, hogy súlytól és mérettől függetlenül minden nő remekül érezhesse magát a bőrében. Ez pedig
már a reggeli készülődéskor, a ruha és a kiegészítők
kiválasztásakor eldől.
Egyetlen KolibriTrend ruha
megváltoztathatja a napot!
A színes és mintás kreációkban való megjelenés magabiztosságot és önbizalmat adhat az egész napra.
Nem kell a megfelelő alkalomra, egy születésnapi
bulira vagy a szombat esti partira várni, mindig és
mindenhol viselhetünk egy dögös, nőies ruhát, csak
választás és döntés kérdése. Márpedig miért legyünk
hétköznapiak és szürkék, amikor ki is ragyoghatunk a
tömegből? Az, hogy valaki divatosan öltözködik, egy
elhatározás – és ehhez az elhatározáshoz minden támogatást és eszközt megad vásárlóinak a KolibriTrend.

Azok, akik egyszerű, egyszínű darabokat keresnek, itt
nem találják meg a számításaikat. A Kolibriben csakis
színes és egyedi ruhák sorakoznak a polcokon, amelyek garantálják a nőies és feltűnő megjelenést. A
magyar tulajdonú brand a minőségi alapanyagok és
kivitelezés mellett követi a trendi színeket, azok kombinációját pedig művészi szintre emeli. Az oversize
ruhadarabokból mindössze egy-egy darab készül, ennek köszönhetően ezek a ruhák egészen biztosan nem
jönnek szembe az utcán. A végletekig kidolgozott
ingruhák, farmerdzsekik és dresszek fiatalos mintával,
flitterekkel vagy épp patchwork dizájnban kerülnek
vállfára a KolibriTrend üzletében.
A farmerek hímzéssel és gyöngyökkel díszítettek, a
különböző szabási eljárásoknak köszönhetően pedig
egyaránt megtalálhatók a kínálatban a magas derekú,
a boyfriend cut és a normál fazonok is.
Cipők terén is széles a kínálat: legyen szó piros vagy
királykék tűsarkúról, esetleg csillogó, lapostalpú topánkáról, a butikban csakis különleges és egyedi darabokra bukkanhatunk, melyek hosszú ideig tartó használatra készültek.
Nem kell celebnek lenni ahhoz, hogy trendik és sugárzóak legyünk. Elég egy szuper outfit, és máris más színben látjuk a hétköznapokat. A legfontosabb az, hogy
mindig szánjunk elég időt magunkra, és érezzük jól

magunkat az egyedi KolibriTrend kreációkban.
A márka Intagram- és Facebook-oldalán a vásárlók
első kézből értesülhetnek az aktuális akciókról és a legújabb termékekről, érdemes hát követni a KolibriTrend
közösségi csatornáit is. A vásárlók kérdés esetén a
kolibritrend.com oldalon vehetik fel a kapcsolatot a
munkatársakkal, vagy személyesen a Fórum -1. szintjén megtalálható KolibriTrend showroomban.
Fontos! Mivel a legtöbb termékből csupán
egy darab van, így nem éri meg holnapra
halasztani a látogatást, hiszen ki tudja, lehet,
hogy már ma elviszi valaki a kinézett ruhát,
cipőt vagy táskát.
Nőies és egyedi darabokkal
várja vásárlóit a KolibriTrend!

Csörögefánk

Hozzávalók
(kb. 40 darabhoz):
• 30 dkg liszt
• 3 db tojássárgája
• 1 kis dobozos tejföl
• 1 csipet só
• 1 ek. eritrit/cukor
• 1 késhegynyi szódabikarbóna
• olaj a sütéshez
• porított eritrit/porcukor a szóráshoz
• lekvár

NYEREMÉNYJÁTÉK

Elkészítés:
A hozzávalókat egy tálba tesszük, majd nyújtható
tésztát gyúrunk belőle. Ha szükséges, lisztet is adhatunk hozzá. Kissé elnyújtjuk, csíkokra vágjuk, majd a
csíkokat kinyújtjuk, megfelelő méretűre vágjuk, mindegyik csíkot a végeinél kissé bevágjuk, majd a végeket áthúzzuk a nyíláson. A nyújtáshoz használhatunk
tésztanyújtó gépet is. Felhevített olajban aranyszínűre
sütjük. Tetszés szerint édesítővel vagy cukorral, lekvárral tálaljuk.
Jó étvágyat hozzá!
Készítette: Vinczéné Kata

A nyereményjáték
nyertese
a képen bal oldalon
látható

Kóder Lászlóné.
Az üzletvezető jobbra:
Gulyás Bianka.
A nyeremény egy 5.000Ft értékű
Pirex ajándékcsomag.
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KÉRJÜK, ÍRJÁK MEG NEKÜNK, MELY ÜZLET KIRAKATÁBAN HELYEZTÜK EL A KÉPEN LÁTHATÓ TÁBLÁT!
Egy kis séta a bevásárlóközpontban, és már küldhetik is be a megfejtést.

A HELYES MEGFEJTÉST BEKÜLDŐK KÖZÖTT EGY SZERENCSÉS NYERTEST SORSOLUNK KI.
A játék 2019. február 22-ig tart, addig küldhetik el válaszaikat az alábbi címre:
Fórum Debrecen Bevásárlóközpont 4029 Debrecen, Csapó utca 30.
Kérjük, a levelezőlapra írják rá telefonos elérhetőségüket is.

KIADJA:
ECE Projektmanagement Budapest Kft. Fórum Debrecen
Bevásárlóközpont Igazgatóság
4029 Debrecen, Csapó u. 30. Tel.: +36 (52) 598-800
Kiadásért felelős: Átányi Ajtony center-menedzser
Értékesítés: Lengyel-Nagy Annamária (06-52/598-805)
Tóth Andrea (52/598-807)
Szűcs-Tarcsa Anita
Szerkesztő: Energobuild Hungary Kft.
4029 Debrecen, Csapó u. 30. Tel.: +36 (52) 520-170
Média divízió vezető: Török-Papp Csilla
Szöveg-, és divatszerkesztő: Szűcs-Tarcsa Anita
Nyomtatás: Inform Média Kft.
4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.

