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Regionális gourmet konyha
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Gere Attila nevével fémjelzett
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A Komplex Gere Borélmény

Kedves Olvasó!

Itt az ősz, de az ÁRKÁD a borús idő dacára is ragyog! Hogy miért? Ahogy látja, megjelent trendmagazinunk, a Chic&Style legújabb őszi száma, amelyben, ha alaposan átböngészi, sok színes
újdonságot talál: a legújabb divat- és kiegészítőtrendekről, melyek a legtrendibb úti célok
Magyarországon, de ezenkívül számos tippet, programlehetőséget is találhat lapunk hasábjain.
És reméljük, hogy a magazin olvasása közben kedvet kap ellátogatni a megújult arcát mutató
pécsi ÁRKÁD-ba, hiszen számos új és megújult üzlettel találkozhat, ahol kedvére válogathat
a legdivatosabb darabok közül! A meglepetések sora még nem zárult le, az év végéig még
számos új üzlet és érdekes program várja Önt bevásárlóközpontunkban!
Jó olvasást és kellemes vásárlást kívánunk!

www.gere.hu
Crocus Gere Bor Hotel 
H-7773 Villány, Diófás tér 4-12.

Hahner Klaudia

Bevásárlóközpont-igazgató
ÁRKÁD PÉCS

Telefon/fax: (+36) 72 492 195
E-mail: hotel@gere.hu
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D

Stílusosan

DOBOZBA REJTETT MAGYARORSZÁG

Hat kiváló minőségű bor került egy kartonba, hogy a Cégér-Ab Ovo
jóvoltából, öregbítsék a magyar borok hírnevét. Túl az első nagy megpróbáltatáson, a New York-i bemutatón, körvonalazódni látszik a Carton
Hungaricum program sikere. A részt vevő borászatok Maurus Pince Mórról,
az Iváncsics Pince Sopronból, a Merfelsz Pince Szekszárdról, a Dániel Pince
Szekszárdról, az Ódon Pince Köveskálról és a Fanni Kertje Tokajból palackjain egy-egy kortárs magyar képzőművész alkotása látható.

L
S

KÜLÖNLEGES TÉLI
KAMPÁNY

Ősszel debütált Lady Gaga legújabb
lemeze, melyet Tony Bennettel közösen
alkottak. Ne felejtsük el, hogy Gaga története a rúdtánctól a zenei elitig meseszerű és reprodukálhatatlan. Tony
Bennettről pedig mindent elmond a
17 Grammy-díja. Érthető, hogy az új jazzalbum felkeltette a H&M márka figyelmét is, hiszen felkérték a párost a divatcég őszi/téli kampányához egy
különleges fotózás erejéig.

SÍCIPŐT FEL !

Amint lehull az első hó, a síelés megszállotjai azonnal azt keresik,
hol hódoljanak szenvedélyüknek. A Salzburger Sportwelt
síközpont és nyolc települése – Flachau, Wagrain-Kleinarl,
St. Johann-Alpendorf, Radstadt, Altenmarkt-Zauchensee, Eben
és Filzmoos – a Ski Amadé síszövetség szívében található. Ausztria
legnagyobb síparadicsoma 760 kilométernyi sípályával, 270 felvonóval és sílifttel, 25 sí- és snowboardiskolával, valamint több mint
120 síkunyhóval várja a havas sportok kedvelőit. A sípályákat ellepik a téli sportok szerelmesei, akik alig várják, hogy kihasználják a
szezonkezdés nyújtotta előnyöket. Mert minden kezdet különleges varázserővel bír: ez érvényes a síelésre is!

K

KRÉMES ÉLMÉNY

Az új Nespresso Latissima Pro kávégép egyesíti a magas minőségű
professzionalitást a könnyen kezelhető érintőkijelzővel. Egyetlen mozdulattal elkészítheti otthonában az egyedülálló cappuccino vagy latte
macchiato teljes skáláját. A karcsú és
szabályos designnal és a finoman
csiszolt alumíniumborítással egy
csepp eleganciát varázsol konyhájába.

MODERN
VONALAK
ÚJ KÖNTÖSBEN

Az idei ősz is a változás szelét hozza magával, amely kisöpör minden régi holmit
a gardróbból és trendi designterméket hoz a helyére. Divathíreinkből megtudhatja
ezúttal is, mi az, ami az Ön otthonából sem hiányozhat!

F

FÉMES
ÚJDONSÁG

A Swarovski ékszerei a
csillogást, kifinomultságot
és az innovációt testesítik
meg. Az új kollekció első
újdonsága, hogy különféle
fémeket vesznek ezúttal alapul.
Akár értékes aranyról, kifinomult rózsaaranyról vagy stílusos ródiumról van szó, a fém tükörként szolgál és kiváló
keretet ad a minimalista vonalakhoz és kristályfazettákhoz,
kápráztató, csillogó tükröződéseket teremtve.

Ú

ÚJ DIMENZIÓK
A SZEMNEK !

Az exkluzív és népszerű La
Prairie Platinum Collection
egy új termékkel bővül.
A Cellular Eye Essence
Platinum Rare szemkörnyékápoló szérum legfontosabb
összetevője egy rendkívül hatásos, platina-bevonatú
peptid, amely feszesítő,
ránctalanító hatással bír.
A készítmény igazi multifunkcionális csodaszer, minden
bőrtípusra ajánlott.

M

MODERN ISTENNŐ

A Francois Demachy által megkomponált új Givenchy illat egy virágos, fás világot
tár elénk. A Dahlia Divin gyümölcsös jegyekre épít, melyeket az érzékien kifinomult
jázminnal, vetiverrel, szantálfával és pacsulival koronáz meg. Ám hogy egy ilyen fenomenális illat mitől lesz még lehengerlőbb? A múzsától, aki tündöklő, mint maga
az illat. Egy sugárzó megjelenésű, magnetikus szépség, olyan művész, akinek a tehetsége és a kisugárzása elbűvöli a világot. A Givenchy-házat nem más, mint a világhírű Alicia Keys ihlette meg, ragyogó szépségével soha nem látott módon testesíti
meg a Dahlia Divin istennőt.
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Álomvilág

TERMÉSZETRE

De a nevek nem is
fontosak. Az emberek
közt széthintett jóságnak,
örömnek nincs neve, mint
ahogy nincs neve az őszi
ragyogásnak, a ködös
messzeségnek, a
hullámnak, amikor a
parthoz ütődik, a nád
suttogásának, vagy
a simogatásnak, amit
nem felejtünk el soha,
pedig sok kemény ütést
régen elfeledünk
ugyanezen idő alatt.
Fekete István

HANGOLVA

Jöhet ezután százszor is az ősz,
Az én szememnek nem hull már a könnye:
Tavaszi rózsa, megtanultam tőled,
Hogy nem búcsúzunk senkitől
És semmitől és sohasem örökre!

8
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Az emlékezésnek is
van éghajlata, flórája
és faunája. Ez az éghajlat
egyáltalán nem
mérsékelt. Telítve van
végletekkel. Az igazi ősz
soha nem az, amelyet
éppen megélünk,
hanem az a másik,
aranyfürtös, halálra
érett és csodálatos,
melyre egy tavasszal
emlékezünk.
Márai Sándor

11

Jöhet ezután
százszor is az ősz,
Az én szememnek nem
hull már a könnye:
Tavaszi rózsa,
megtanultam tőled,
Hogy nem búcsúzunk senkitől
És semmitől és
sohasem örökre!
Dsida Jenő

Eljött az ősz, takard
be szívem valamivel,
egy fa árnyékával,
vagy inkább a tieddel.
Nichita Stanescu

13

Tudod-e, hogy az
igazi nagy szerelmet
az őszi erdőn
a legszebb kezdeni?
Nincs nagyobb csók,
mint amelynek
váltását ezer halál lesi?
Jékely Zoltán
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A divatos nők boltjai megtalálhatók az ÁRKÁD Pécs felső szintjén!
FOTÓ: OLEG BORISUK, STYLING: Bognár hajnalka, SMINK: Árpa Karolin, HAJ: Haller János, Modell: bogi – VM Models
Ruhák: Sentiments Couture, Makány Márta, Tóthbori, Hugo Boss, Prada, Zara, H&M, Intimissimi
A helyszínért külön köszönet a konyári pincészetnek!

N. Szabó Nándor

Kocsis Gabriella

1.

KELL
A PÚDER!

2.

10.

12.

15.

Főleg idén ősszel, hiszen még
mindig dobogós helyen van ez
az árnyalat a gardróbdobogón.
Miért szeretjük ennyire? Mert
egyszerűen tökéletessé tesz!

3.

Bazár

13.

11.

14.

4.
5.

6.

7.

Mielőtt azt mondanánk, hogy ez a szín
maximum a kislányoknak áll jól, tegyük
szívünkre a kezünket, és kérdezzük meg
magunktól: felnőttként nem esik jól néha
királylányt játszani? A válasz persze egyértelmű, tehát itt az idő, hogy belevessük
magunkat a púderkavalkádba. Nem véletlenül hord ennyi púderszínt Kate
Middleton! Ám ha túlzónak találjuk az
udvari divatot követni, akkor ott van Miranda Kerr vagy Vanessa Hudgens; ők
azok, akik legalább annyira megőrülnek az
ilyen holmikért. Onnantól kezdve már lehet
egyberuha, csipkés, fodros, térdig
vagy bokáig érő, a lényeg úgyis a púderben van! Ehhez a színhez szinte kötelező
sminkelni, hiszen így mutat igazán, főleg
a szőkéknek ajánlott feltenni hozzá egy
visszafogott make-upot. Egymással nem
ajánlott kombinálni a púderségeket,
inkább fehéret, szürkét, ezüstöt, aranyat
vagy pezsgőszínt válasszunk mellé. Így
lesz biztos a siker!

16.

17.

8.

1. Parfüm 80 ml 24 990 Ft ME L’eau Lanvin/ Douglas
2. Karóra 83 900 Ft Festina/Korona Óra
3. Szoknya 6595 Ft Bershka
4. Szemránctalanító 4990 Ft Roll on Beauty
System/ Douglas
5. Kabát 16 995 Ft Bershka
6. Parfüm 75 ml 28 990 Ft Ma Vie Boss/ Douglas
7. Körömlakk 7600 Ft Dior/ Douglas
8. Karperec 19 965 Ft Bershka
9. Magas sarkú cipő 7995 Ft Orsay
10. Fülbevaló 2995 Ft Promod
11. Blúz 2990 Ft New Yorker
12. Szájfény 5800 Ft Clinique Chubby stick/ Douglas
13. Nyaklánc 5995 Ft Stradivarius
14. Feliratos top 6595 Ft Bershka
15. Melltartó és bugyi 8499 Ft és 4799 Ft Triumph
16. Alapozó 26 990 Ft Anti-Aging Foundation
La Prairie/ Douglas
17. Pénztárca 3995 Ft Stradivarius
18. Kötött sál 3990 Ft New Yorker
19. Parfüm 100 ml 27 500 Ft My NY Donna Karen/ Douglas
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9.

17

AÁRNYALATAI
SZÜRKE

2.

3.

6.

Bazár

12.

11.

14.

13.

Nem, olyan már tényleg nem
létezik, hogy szürke kisegér! Aki
ezt a színt hordja, és az árnyalatait
ízlésesen kombinálja, nem bújhat el
a nagyvárosi kavalkádban sem!

4.
5.

10.

A szürke 50 árnyalata már minden olyan nőnek kötelező, aki egy kicsit érzékeny a divatra… Ki más tudhatná jobban, mint a Dolce&
Gabbana divatház, amelynek őszi kollekciójában szintén nagy szerepet kapott ez a megunhatatlan – és persze újragondolt – szín.
A páncélra hajazó, bohókás motívummal
díszített pulcsik és az egyszerű, ám annál
nagyszerűbb ponchók is nagyon jól mutatnak a hidegebb napokon. Akármilyen eseményre is készüljünk, ez az árnyalat bármilyen alkalomra tökéletes: lehet elegáns,
nőies, letisztult vagy kényelmes, mindig
nagyon trendik leszünk benne. A letisztult
világot tökéletesen tükröző árnyalatokat
bátran kombinálhatjuk élénkebb, akár vibráló
színekkel is, de akár a szürke különböző
árnyalataival is trükközhetünk. Sőt, akár jöhet
hozzá fekete, fehér és ezüst is, mert a szürke
mindig lázba hoz bennünket.

15.

16.

7.
17.

1. Hajtű 2490 Ft Bijou Brigitte
2. Szempillaspirál 6200 Ft Lash power Clinique/
Douglas
3. Kabát 22 990 Ft C&A
4. Nadrág 9995 Ft Orsay
5. Sampon 2990 Ft Protein Repaire
Hair/ Douglas
6. Szemránctalanító 97 990 Ft Platinum
Eye Essence La Prairie/ Douglas
7. Öv 17 900 Ft GAS
8. Táska 9990 Ft H&M
9. Parfüm 100 ml 27 990 Ft Daisy
Dream Marc Jacobs/ Douglas
10. Fülbevaló 3490 Ft Bijou Brigitte
11. Kabát 29 990 Ft H&M
12. Fülhallgató Skullcandy S5lwgy-386
lowrider 2 gray MediaMarkt
13. Szemhéjfesték 20 400 Ft
Dior/Douglas
14. Karóra 5390 Ft Claires
15. Gyűrű 26 600 Ft Swarovski
16. Szoknya 6990 Ft H&M
17. Körömlakk 2990 Ft Anny/ Douglas
18. Mintás póló 3990 Ft New Yorker
19. Csizma 44 990 Ft Calvin Klein/Borgo

9.
19.

8.

Riani

1.

18.
19

3.

1.

ŐSZI
MUSTRA

2.

4.

5.

6.

13.
11.

Akárcsak a hulló falevelek, pont
olyan színekben tündökölnek az
őszi szettek, amelyeket minden
évben legalább olyan lelkesen
üdvözlünk, mintha korábban még
sohasem találkoztunk volna velük.
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14.

16.

Zöld, bordó, barna, mustár – csak
néhány alapszín, amely nem hiányozhat
őszi ruhatárunkból! Valljuk be, hogy a
sok nyári neon után igenis jólesik ezekbe a földszínekbe bújni. És igenis,
ki merjük jelenteni, hogy szinte már
megvesztünk azért, hogy a vékony
dzsekik és a pihe-puha kardigánok
között válogassunk a nagy szeptemberi
shoppingtúrákon. Marc by Marc Jacobs
is így gondolta, amikor őszi kollekciójában a bronzot és a rozsdás avar színeit
kombinálta. Amire mindenképp szükségünk lesz, ha a stílust nemcsak követni,
hanem diktálni is szeretnénk: smaragdzöld, narancsvörös, meleg sárga, aranyló barna. Már csak egy csini táska, egy
csajos kalap, egy különleges parfüm és
a hidegebb napokra egy szőrmellény
kell a tökéletes összhatáshoz – mert az
őszt soha nem lehet megunni.

17.

8.
9.

12.

Bazár

15.

1. Kalap 5990 Ft H&M
2. Mellény 4990 Ft C&A
3. Körömlakk 990 Ft Absolute Nails/ Douglas
4. Öv 3990 Ft H&M
5. Blézer 9890 Ft New Yorker
6. Ránctalanító szérum 7500 Ft
Elixír 79/Yves Rocher
7. Parfüm 50 ml 22 490 Ft
Reval Calvin Klein/ Douglas
8. Gumicsizma 34 990 Ft Office Shoes
9. Karóra 5390 Ft Claires
10. Nyaklánc 24 100 Ft Swarovski
11. Pulóver 24 900 Ft GAS
12. Kesztyű 5295 Ft Orsay
13. Szemhéjfesték 990 Ft Absolute Eyes/ Douglas
14. Táska 7995 Ft Orsay
15. Parfüm 50 ml 25 300 Ft My Burberry,
Burberry/ Douglas
15. Nadrág 37 900 Ft GAS
16. Parfüm 50 ml 18 490 Ft Lady Million Eau
My Gold Paco Rabanne/ Douglas
17. Bokacsizma 12 990 Ft H&M
18. Karperec 2490 Ft Bijou Brigite
19. Telefon Samsung Galaxy S4/Media Markt

19.

9.
Tony Burch

7.

10.

18.

20.
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MR.
DENIM

4.
5.

11.

10.

14.
13.

Oh, üdvözlöm, szia, helló… akarom
mondani, szép jó napot! Körülbelül
ez játszódik le bennünk, amikor
meglátunk egy sármos férfit
talpig farmerban. Jó, egy kis
kék pamut is jöhet hozzá!

15.

Hogy rögtön a közepébe vágjunk, mondunk
néhány nevet, amelyek mellett képtelenség
továbbhaladni: Alexander Skargard, Justin
Timberlake, Brad Pitt – és inkább nem is
soroljuk tovább azon celebeket, akiknek
a farmer örök szerelmükké vált. Nem csoda,
mert a klasszikus farmert nagyon könnyű
kombinálni más anyagokkal, szabásokkal,
vonalakkal: egy bő fazonú nadrág nagyon
szexi tud lenni egy laza övvel és bőrdzsekivel vagy egy elegánsabb átmeneti kabáttal.
A szűkebb, répafazonokhoz viszont nagyon
jól passzintható az elegáns ing és cipő,
aki pedig a főnyereményt akarja megütni,
az bátran kiegészítheti ezt a kombót egy
nyakkendővel is. És persze nem maradhat
el a homlokig behúzott sapka sem,
ami ebben az évben is a férfiak nagy
kedvence, ha egy klasszikus szaladgálós
napról van szó. Mi csak annyit fűznénk
még hozzá: Hajrá, Denim-pasik!

6.

7.
8.

9.

Bazár

12.

16.

1. Nyaklánc 37 900 Ft Swarovski
2. Karperec 14 900 Ft Juta ékszer
3. Parfüm 50 ml 16 500 Ft Karl
Lagerfeld HE/Douglas
4. Ing 5990 Ft New Yorker
5. Borotvahab 1350 Ft Gillette/ dm
6. Kabát 19 990 Ft H&M
7. Parfüm 50 ml 22 000 Ft
Stud male Gucci/ Douglas
8. Parfüm 7000 Ft King Seduction Antonio
Banderas/ dm
9. Cipő 19 990 Ft Saxoo London
10. Kötött sál 2990 Ft H&M
11. Kabát 69 900 Ft GAS
12. Sapka 2990 Ft H&M
13. Öv 5990 Ft Dockyard
14. Parfüm 60 ml 6000 Ft David
Beckham/dm
15. Farmer 39 900 Ft GAS
16. Pulcsi 8990 Ft H&M
17. Sampon 1599 Ft Osigen
moisture Dove/ dm
18. Tablet Samsung
T230WH/Media Markt
19. Táska 14 990 Ft Saxoo

18.
17.

19.

Knet Curven

2.

3.

dsquared

1.
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1.
2.

FÖLD
HÍVJA…

10.

11.

Bazár

12.

13.
14.

… a földszíneket! Ugyan mi mást is
hívhatnánk segítségül, ha a 2014es őszi férfidivatról beszélünk?

3.

4.
5.
6.

Idén a mintás ingek és modern pulcsik az
elegancia új dimenzióját jelenítik meg a
divatban. Megjelentek a különleges színek,
méretek, grafikus és virágmintás holmik.
Aki imádta a bajuszt a pólóján, annak rossz
hírünk van, mert ez a forma már csak az arcon menő! Hogy mi került helyette a trónra? Az eltúlzott méretek és a grafikus és
virágmintás holmik. Továbbá igen karakteres színek jellemzik a 2014-es őszi férfidivatot: a mélyfekete, a tengerészkék, a grafitszürke, a bordó és a klasszikus földszínek is
helyet kaptak a palettán. Akárcsak egy hűvös őszi nap Londonban: pontosan ezt az
érzést hozzák el az őszi trendek. Pontosan
ezért kellenek a meleg sálak, a kapucnik,
a bundás nyakrészek: nem jöhet olyan
szélvihar, amiben egy férfi ne állna ellent a
zord időjárásnak! Ha pedig Sherlock
Holmes karakterébe bújna, a fejfedő semmiképp sem hiányozhat!

15.
16.

7.
8.
9.

1. Parfüm 50 ml 19 990 Ft He Wood Intense
Dsquared/ Douglas
2. Borotválkozás utáni hab 1700 Ft Sensitive
Homme/ Yves Rocher
3. Kabát 69 900 Ft GAS
4. Pulóver 11 990 Ft Heavy Tools
5. Karperec 41 000 Ft Swarovski
6. Karóra 6490 Ft Bijou Brigitte
7. Telefon Samsung Galaxy S5/
Media Markt
8. Öv 13 900 Ft GAS
9. Cipő 36 990 Ft Lacoste/Office Shoes
10. Optikai keret 2690 Ft Claires
11. Póló 9990 Ft Dockyard
12. Fülhallgató Monster Candy/Media Markt
13. Arckrém 3250 Ft Fraicheur Homme/ Yves
Rocher
14. Hosszú ujjú póló 2990 Ft New Yorker
15. Nadrág 39 900 Ft GAS
16. Parfüm 75 ml 36 300 Ft
Dior Homme/ Douglas
17. Hátizsák 3990 Ft New Yorker
18. Parfüm 35 ml 13 200 Ft OTB
Wild Diesel/ Douglas

17.

18.
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Chic&Style House
dzseni

Kabát 17 995 Ft pROMOd
Szoknya 14 000 Ft ENVY
Táska 1990 Ft BUTLERS
Cipő 5990 Ft N2h/hUMaNIC
Karkötő 32 800 Ft/2db SwaROVSKI

CSODÁS

SZETTEK

Az avar odakint lassan ezer
színben pompázik, mi pedig egy hirtelen
jött érzéstől vezérelve szeretnénk viselni
mindet! Keverednek az élettel teli, friss
színek, a tompább és télies árnyalatokkal,
formákkal, mintákkal.
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Eszter

Ing 3790 Ft Fishbone/New Yorker
Gyűrű 1490 Ft Six
Szoknya 12 090 Ft Tatuum
Nyaklánc 3490 Ft Bijou Brigitte
Óra 47 900 Ft Citizen Citizen/Korona Óra
Táska 29 990 Ft Magenta
Magassarkú 23 990 Ft Carmels/Borgo

Dzseni

Kabát 12 990 Ft Vince Otto/Amnesia
Póló 2790 Ft Clockhouse /C&A
Szoknya 4995 Ft Orsay
Hajpánt 1290 Ft Bijou Brigitte
Fülbevaló 2990 Ft Bianco Oro
Óra 99 500 Ft Roamer/Ungaro Swiss
Karkötők 2500 Ft és 4900 Ft Bianco Oro
Öv 4990 Ft Mayo Chix
Táska 42 990 Ft Salamander
Magassarkú 10 990 Ft Only Pink/Reno

Miki

Pulóver 9990 Ft Saxoo London
Ing 14 990 Ft Saxoo London
Öv 7490 Ft Jack&Jones/Inside
Nadrág 18 990 Ft Heavy Tools
Óra 498 000 Ft Edox WRC//Ungaro Swiss
Cipő 30 990 Ft Vagabond/Borgo
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Miki

Sapka 1900 Ft Clockhouse/C&A
Pulóver 21 490 Ft Adidas
Ing 5990 Ft Fishbone/New Yorker
Nadrág 14 990 Ft Jack&Jones /Inside
Óra 169 000 Ft Boss Black/Ungaro Swiss
Táska xxx Ft xxxx
Cipő 47 990 Ft Tommy Hilfiger/Office Shoes

Jobb oldalon:

Eszter

Pulóver 22 990 Ft Adidas
Farmernadrág 9990 Ft Amisu/New Yorker
Gyűrű 2490 Ft Bijou Brigitte
Táska 13 999 Ft Nike/Hervis
Karkötő 18 800 Ft Swarovski
Nyaklánc 2990 Ft Six
Labda 11 999 Ft Hervis
Toll 4990 Ft Pirex
Tornacipő 22 990 Ft Nike/Hervis

Dzseni

Blézer 11 990 Ft Mayo Chix
Ing 4495 Ft Reserved
Szoknya 5990 Ft Amisu/New Yorker
Táska 7995 Ft Orsay
Óra 179 000 Ft Gucci/Ungaro Swiss
Harisnyanadrág 1990 Ft/2db C&A
Magassarkú 12 990Ft Kitten/Office Shoes

Eszter

Zakó 9995 Ft Reserved
Ruha 14 000 Ft Envy
Táska 37 990 Ft Salamander
Harisnyanadrág 499 Ft Cosmos City
Magassarkú 5990 Ft Graceland/Deichmann

Miki
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Öltöny 39 990 Ft Saxoo London
Ing 11 990 Ft Jack&Jones /Inside
Táska 49 990 Ft Bugatti/Salamander
Óra 198 500 Ft Doxa/Ungaro Swiss
Szemüveg 35 900 Ft Fossil/Vision Express
Cipő 15 990 Ft Lasocki/CCC

Kalandtúra

BORBAN AZ
IGAZSÁG
A borkultúra látványos magyarországi
fejlődése nem csak egyre több és egyre
minőségibb nedű születését hozta magával –
a birtokok és pincészetek kitárták kapuikat,
és egyre összetettebb szolgáltatást nyújtanak
a kóstolások és kulináris élmények mellé.
Hiszen a bor és a szőlő akár a természetes
szépségápolás alapja is lehet.
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BadaCSONY CSOdáI
hotel Bonvino wine & Spa

A Balaton nem csak a nyári hónapokban kínál felhőtlen kikapcsolódást, az ősz ugyanolyan élményekben gazdag időszak a tó életében. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park a hazai ökoturizmus egyik legizgalmasabb helyszíne, melynek szívében, egy festői borvidéken, Badacsony központjában található
Magyarország első aktív borszállodája, a Hotel Bonvino Wine & Spa. A bor és az aktivitás jegyében
kialakított hotel megmutatja a Badacsony, a Vulkánok völgye és a Balaton romantikus, sokak számára
még ismeretlen arcát. Az idelátogatókat kirándulásokra, nordic walking túrákra, pincelátogatásokra,
borvacsorákra, lovaglásra, vártúrára és még számtalan különleges programra csábítják, miközben az
aktív pihenést kiválóan felszerelt wellnessrészleg egészíti ki. A hotelből kiindulva nemcsak az olyan
világhíres látványosságokat kereshetjük fel, mint a tihanyi apátság, de számos kevésbé ismert kincset
is felfedezhetünk. A káptalantóti termelői piacon vasárnaponként a legfinomabb kézműves termékeket lehet megvásárolni és kóstolni, a Kővári Kecskefarmra még Franciaországból is járnak ínyencek, a
szigligeti vár a csodálatos kilátás mellett számos középkori programot kínál, a golf szerelmeseinek pedig ott a becehegyi 18 lyukú pálya, ami érdekes kihívás minden játékos számára. A szállodába azonban
visszatérni is jó: a Hotel Bonvino lelke a közösségi térként is működő borbár, ahol a régió legjobb
pincészeteinek szinte teljes kínálata megtalálható.

B

BORBaN a SZépSéG
CROCUS Gere Bor hotel
A mérsékelt borfogyasztás egészségjavító hatása évezredek óta ismert, ám azt már kevesebben tudják, hogy a vörösbor a szépségápolásban is sikeresen használható. Villány szívében, a világhírű pincesor
közvetlen közelében található négycsillagos CROCUS Gere Bor Hotelnél azonban rendelkeznek a megfelelő szakmai tudással, a szőlő- és boralapokon nyugvó vinoterápiás kezelésekhez pedig Gere Attila
Pincészete biztosítja a bioültetvényekről származó, kiváló minőségű alapanyagokat. Friss szőlő, borkrémek, rózsaszirmok, rügykivonatok, szőlőmagolajak, gyógyfüvek és megannyi más kényeztető hatóanyag gondoskodik a testi és lelki felüdülésről. A 25 szobás, családias hangulatú hotel a wellnessés spa részleg mellett természetesen a Gere névhez méltó gasztronómiai élményeket is kínál:
a Mandula étterem kreatív konyhája a villányi borvidék kiváló alapanyagaira építve adaptálja
a jelenbe a régió hagyományos konyháját. Az összetett élmény felnő a villányi termőtáj csodálatos
adottságainak köszönhető borok színvonalához, így aki erre jár, természetesen ne hagyja ki Gere Attila
pincészetét sem, ahol helyben ismerkedhet meg a borászati technológiákkal és a birtok szőlőtermesztési filozófiájával. A festői szépségű Ördögárok, a Kopár- és a Konkoly-dűlő bebarangolása már önmagában is csodálatos élmény, de bármikor összeköthetjük egy szőlőhegyi piknikkel vagy egy drávai
sétahajózással. Vagy csak átadhatjuk magunkat az immár messze földön híres borok kóstolásának.
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Kalandtúra

TöRTéNELMI LépTéKKEL
halasi pincészet és Fogadó
Magyarország számos kitűnő borvidéke közül Villány több szempontból is kiemelkedik: itt épült
ki az ország első teljes értékű eredetvédelmi rendszere, a Villány-Siklósi Borút pedig a borturizmus első hazai bástyájának számít. A Villányi-hegység mentén a máriagyűdi kegyhelytől
a palkonyai pincefaluig borkóstolók, műemlék pincék, borversenyek és egyéb rendezvények
sokasága várja a látogatókat. A történelmi emlékhelyek, a természet szépsége, a falvak és szőlőhegyek népi építészeti alkotásai ugyanúgy részei a villányi életérzésnek, mint a helyi ételkülönlegességek és zamatos borok. A magyar nép és a bor történelmi léptékeket felölelő kötődését
pedig az ország egyik leglátványosabb vendéglátóhelyén és borospincéjében, a Halasi
Pincészetben is megélhetjük. A középkori hangulatot idéző, reneszánsz stílusban épült
pincészetnél és a hozzá tartozó tízhektáros családi birtokon alapelv a villányi hagyományok
tisztelete – a kézi szüretelés, a kíméletes szőlőfeldolgozás, a tradicionális borkészítés. A fogadó
egyedileg, különböző módon kialakított szobái minden igényt kielégítenek, a borkóstolást
pedig mesés, regénybe illő vacsora teszi felejthetetlenné. Különösen igaz ez novemberben,
amikor minden hétvégén Márton-napi vigadalmas esteken lehet újraélni a múltbéli
mulatságok hangulatát.

M

MÚLT éS jöVŐ a jELENBEN
Konyári pincészet és Vendégház
Szakértelem hiányáról szó sem lehet a családi vállalkozásként működő
balatonlellei Konyári Pincészet esetében: amíg az alapító, Konyári János
2008-ban kapta meg a magyar borászok legrangosabb elismerését,
az Év Bortermelője címet, fia, Dániel, 2010-ben lett az Év Fiatal Borásza.
A hagyományok tisztelete mellett nem félnek attól, hogy összedolgozzák
a régi és az új technológiákat, miközben komoly fegyelmet és figyelmet
követelnek a minőség érdekében – gravitációs technológiával működő
pincéjükben a szőlő mechanikai beavatkozás nélkül, saját súlyánál fogva
megy végig a feldolgozási folyamaton. Bár a családi pincészetet mintha
szándékosan rejtették volna el a kíváncsi szemek elől, a Kishegy egyik
völgyében nyugvó birtokot fel lehet és fel is érdemes keresni. A modern
pinceépületet a titkos kertek hangulatát árasztó mediterrán liget veszi
körül, és az ide betérőket nemcsak profi kalauzolás és mesterien megkomponált borok várják, de a domb tetején fekvő pazar vendégház is.
A szőlőművelés és borkészítés hagyománya 800 éves múltra tekint vissza
ezen a környéken, és ezt a Konyári família a jelenben is megéli: a XVIII. századi érlelőpince mellett, ahol barrique hordókban érik a bor, a pincészethez tartozó étterem is évszázados épületben működik. A magas nívón elkészített klasszikus fogások mellé a Majthényi Présházban látványos
panoráma is jár, tiszta időben akár Tihanyig is ellátni innen.
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Kulináris

ŐSZI
TÖKPARÁDÉ
Az egyik legsokrétűbb eledel az ősz kincsei
közül. Akár az évszak minden napján
ehetnénk sütőtökből készült különböző
étkeket. Levesnek, főételnek, köretnek,
de még desszertnek is használható.
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Kulináris
Sütőtökkrémleves pirított baconnel
Hozzávalók:
1 db nagy sütőtök
1 gerezd fokhagyma
1 fej vöröshagyma
8 dkg bacon
2 ek. olívaolaj
1/2 dl száraz fehérbor
5 dkg tökmag
2 dl tejszín
1 tk. őrölt szerecsendió
1/2 tk. currys fűszerkeverék
só, bors

A sütőtököt hámozzuk meg, vájjuk ki a magjait, majd kockázzuk fel. Felforrósított olajon pirítsuk
meg a szalonnát és az apróra vágott hagymákat, majd mikor megsültek, szűrőlapáttal halásszuk
ki és tegyük félre. A még forró olajra dobjuk rá a tököt, és pirítsuk át, majd mikor megbarnult, öntsük fel a borral. Egy kis forralás után öntsük fel 1 liter vízzel, és főzzük puhára. Pürésítsük
botmixerrel, majd öntsük bele a tejszínt, és forraljuk össze. A curryből annyit tegyünk, amennyit
nem sajnálunk. A tökmagot száraz serpenyőben pirítsuk illatosra. Tálaljuk a levest tökmaggal és
szalonnával megszórva, a szerecsendiót pedig frissen reszeljük rá.

Sütőtökröszti
Hozzávalók:
1/2 kg burgonya
1/2 kg megtisztított sütőtök
10 dkg aszalt szilva
3 ek. liszt
2 tojás sárgája
2 ek. olívaolaj
só, bors
frissen reszelt szerecsendió

A megtisztított sütőtököt és a meghámozott burgonyákat reszeljük le káposztareszelőn. Igyekezzünk nagyjából hasonló
méretű csíkokra vágni az aszalt szilvákat is.
Adjuk hozzá a lisztet és a tojássárgákat,
majd jól keverjük össze az egészet. Forrósítsuk fel az olívaolajat egy serpenyőben,
majd a masszából evőkanálnyi adagonként
süssük pirosra a röszti tallérjait. Vigyázzunk,
ha túl forró olajon sütjük, nagyon megszívja magát a zsiradékkal. A röszti bármilyen
natúr sült mellé izgalmas köret, de magában is ehetjük. Ha így teszünk, készítsünk
hozzá sajtos-tejfölös vagy paradicsomos
feltétet, de hagymafélékkel, zöldfűszerekkel is kísérletezhetünk. Ne szabjon határt
semmi a fantáziánknak!

42

43

Joghurtos tökparfé
Hozzávalók:
1/2 kg sütőtök
4 dl joghurt
10 dkg porcukor
4 dl tejszínhab
A megtisztított tököt vágjuk kisebb kockákra, majd tegyük 180 °C-ra előmelegített sütőbe fél órára, vagy amíg illatos és aranyszínű nem lesz. A kihűlt sült tököt turmixoljuk, majd keverjük össze a
porcukorral és a joghurttal. A tejszínt verjük habbá, majd finoman forgassuk össze a joghurtos-tökös masszával. Tegyük mélyhűtőbe fél órára. Tálaláskor díszítsük sült tökgerezdekkel, pirított tökmaggal, de meghinthetjük fahéjjal is.

SZERETJÜK AZ ŐSZ HANGULATÁT
Kedves Olvasó!
Vágd ki ezt a kupont és juttasd el személyesen
az ÁRKÁD Pécs Bevásárlóközpont
információs pultjához 2014. november 30-ig!
A kupon ellenében apró ajándékkal lepünk meg!

Együtt az igazi

www.arkadpecs.hu
APE2014_Te_Mi_OSZ_CSAJOK_Kuponos_190x115_0922-2.indd 1
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DVD
dVd

a csajok bosszúja

InterCom
Fésületlen és szórakoztató komédia Cameron Diaz főszereplésével szerelemről, vágyról és
a karma hatalmáról. A menő New York-i ügyvédnő véletlenül rájön, hogy az ellenállhatatlanul
szexi pasijának felesége van, sőt még szeretőt is tart. Ahelyett, hogy megtépné a riválisait, inkább
összefog velük, hogy együtt leckéztessék meg a notórius hazudozó szépfiút.

pro Video
Matthew McConaughey és Jared Leto karrierjük eddigi legjobb alakítását nyújtják a filmben,
ami összesen három Oscar-díjat is bezsebelt. A film megtörtént eseményeken alapul: Ron
Woodroof texasi cowboy szabados élete fenekestül felfordul, amikor HIV-fertőzést diagnosztizálnak nála, és közlik vele, hogy már csak 30 napja van hátra.

KÖNYV

Lucy Jorik szerencsés lánynak mondható, hiszen kamaszkorában a legsötétebb nyomorból
emelte ki egy asszony, aki később az Egyesült Államok első női elnöke lett, így azóta Lucy
a tökéletes család tökéletes gyermekeként élte boldog és kiváltságos mindennapjait. Ám amikor a családja és a hírekre éhes újságírók hada arra vár, hogy kimondja a boldogító igent a tökéletes férfinak, ő hanyatt-homlok kimenekül a texasi templomból és felpattan az első útjába kerülő motorkerékpár hátsó ülésére.

Ádám és Magda harmonikus házasságban élnek több mint húsz éve. Fiuk, Gábor már felnőtt.
Egy napon Ádám életében feltűnik a fiatal Fruzsina. A férfi egyre közelebb kerül ifjú kolléganőjéhez, akivel végül egymásba szeretnek. Ádámot marasztalja a Magda által nyújtott biztonság,
a közösen átélt évek, ugyanakkor vonzza az új, egész lényét felpezsdítő szenvedély. A három
szereplő sodródni kezd. Vajon boldog lesz-e bármelyikük is?
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A pezsdítő és elgondolkodtató programok mindegyike tökéletes az őszi napokra,
akár egyedül, akár barátokkal vagyunk. Inspirálódjunk, gondolkodjunk
és merítsünk energiát a művészetekből!

PROGRAM
Michael Bublé – To Be Love

KöNYV

Rados Virág – ádám asszonyai
jaﬀa Kiadó

SZÍNES
PROGRAMAJÁNLÓ
pROGRaM

Mielőtt meghaltam

Susan
Elizabeth phillips – a nagy menekülés
Victoria Kiadó

Kultúrkör

Budapest, papp László Sportaréna, 2014. november 2., 20 óra
Kevesen tudják, hogy Michael Bublé nemcsak énekes és dalszerző, hanem színész is.
Legújabb albuma, a To Be Loved a kanadai szupersztár zsínórban negyedik listavezető albuma. A többszörös Grammy-nyertes művész, aki több mint 50 millió albumot
adott el eddig, évtizednyi karrierje során. A fickó, aki elbűvöli a közönséget. Az énekes, aki telt házas koncerteket ad, és utolsó turnéján több mint 2 millió rajongó tombolt. Most ismét úton van hatodik, To Be Loved stúdióalbumával, hogy elkápráztassa
közönségét az egész világon.

adventi ünnep a Bazilikánál

Budapest, 2014. november 28. – 2015. január 2.
Negyedik alkalommal borul fénypompába a Bazilika előtti Szent István
tér, ahol forró finomságok illata száll a levegőben, gyerekzsivajtól hangos a tér közepén felállított energiatakarékos, ingyenes korcsolyapálya.
Esténként mesés új ruhába öltözik a Bazilika, hiszen sötétedés után félóránként fényfestéssel szórakoztatják a szervezők a látogatókat.

havasi Symphonic aréna Show 2014

Budapest, papp László Sportaréna, 2014. december 6., 20 óra
Hogyan kell a maximumból még többet kihozni? A tavaly decemberben
megrendezett dupla telt házas HAVASI Symphonic Aréna Show a 2013-as év
egyik legsikeresebb magyar koncertje volt. HAVASI és alkotótársai az idén
is lázasan dolgoznak fantasztikus újítások megvalósításán, hogy a grandiózus
koncertshow minden tekintetben felvehesse a versenyt a világhírű szuperprodukciók minőségével.
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Asztro

Őszi
CSILLAGJÓSLÁS
Kos

Március 21. – április 20.
Nagy energiával vág neki a soron következő időszaknak, ami ennek
megfelelően csupa kellemes meglepetést tartogat az ön számára.
A legjobban talán annak fog örülni, hogy anyagi helyzete fellendülőben
lesz, olyannyira, hogy akár egy régebbi tervét is meg tudja valósítani.

Bika

Április 21. – május 20.
Az előző, nyugodtabb hónapok után olyan eleven lesz, hogy ezzel
igazán meg fogja lepni környezetét. Vidám optimizmusával új embereket vonz be az életébe. A jelenleg szingli Bika szülöttek közel állnak
hozzá, hogy magányukat egy mély, tartós kapcsolatra „cseréljék”.

Ikrek

Május 21. – június 21.
Lehetősége nyílik egy rövidebb utazásra, amit ön azonnal nagy örömmel ragad majd meg. Emberi kapcsolatait a kellemes csalódások fémjelzik, valaki ugyanis, akitől nem sokat várt, szívesen segít és egy egészen más arcát mutatja, mint amit korábban megismert.
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Rák

Június 22. – július 22.
Kedves Rák szülött, itt az ideje, hogy saját magával is foglalkozzon! Először
is tegye fel a kérdést: mihez van a legnagyobb kedve? Vegyen magának
valamit, amire már régen vágyott, vagy menjen el egy welnesshétvégére.
Nem fogja megbánni!

Oroszlán

Július 23. – augusztus 23.
Az ősz első felében ismerősei a gondjaikkal találják majd meg önt. Már
azzal is sokat segít nekik, ha meghallgatja őket. Bármilyen elfoglalt is
lesz a soron következő hónapokban, arra mindig tud majd időt szakítani, hogy felvidítsa a búslakodókat.

Szűz

Augusztus 24. – szeptember 23.
Az ősz első hónapja arról fog szólni, hogy egy jó döntés eredményeit élvezi. Ez a továbbiakhoz is rengeteg energiát biztosít önnek, ezért az év
hátralévő részében érdemes, ha kezébe veszi az ügyeit, és döntést hoz
élete minden olyan területén, amelyekben korábban bizonytalan volt.

Mérleg

Szeptember 24. – október 23.
Az elmúlt időszak nagyon intenzív volt, ami ugyan jó hatást gyakorolt
önre, de most már inkább egy kis csendre vágyik. A születésnapja időszaka pont ehhez kínál kiváló lehetőséget. Ünnepeljen a barátaival,
családjával, és pihenjen sokat.

Skorpió

Október 24. – november 22.
Az új évszak beköszöntével egy remek befektetési lehetőség bukkan
fel, ön pedig bátran és merészen bele fog vágni. Ne vegye el a kedvét,
ha sokan már túl merésznek vélik önt. Bízzon magában, az ítéletei mindig helyesnek bizonyulnak.

Nyilas

November 23. – december 21.
Az őszi hónapok számos sikerrel kecsegtető helyzetet tartogatnak
a jegy szülöttei számára, legyen szó akár szívügyekről, akár a munka
világáról. Lehet, hogy nem fog mindig az első helyen végezni,
de garantáltan pozitív lesz a mérleg.

Bak

December 22. – január 20.
Ha ön ebben az évben egy csendes őszre, meghitt estékre vágyott,
akkor a sors teljesíti is a kívánságát. Többet lesz szerettei, családja körében, ami segíteni fogja abba, hogy könnyebben ki tudja mutatni
az érzelmeit, még akkor is, ha ez máskor nem mindig sikerült.

Vízöntő

Január 21. – február 19.
Úgy látszik, ez az időszak az ön életében a régi, kedves ismerősök
felbukkanásáról fog szólni. Ez persze ezernyi régi emléket felkavarhat,
ami jó lehetőséget teremt arra, hogy átgondolja, hol tart az életben.
Egy kis képzeletbeli leltár nagyon is jól fog hatni a magabiztosságára.

halak

Február 20. – március 20.
Ha már nyáron nekifogott korábbi vágyai megvalósításának, akkor
már a legjobb úton halad a cél felé. Ha azonban eddig tétovázott, akkor
épp ez a hónap fogja önt elindítani egy olyan úton, amin nagyon is
érdemes haladni.
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