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ELSŐ
ÚJPESTI
BORFESZTIVÁL
Bővebben
az 5. oldalon.

SPANYOL

FINOMSÁGOK
AZ ÚJ PIACON
Bővebben a 2. oldalon.

VASÁRNAPI EBÉD
ÚJRAGONDOLVA!
Bővebben a 8. oldalon.

AKCIÓS
PIACI
AJÁNLATOK

PROGRAM

minden korosztálynak!

UP4Women

KERESD A NŐT!
Zenei barangolás, ahogy
egy hölgy látja…

10/20 19:00

11/09

Hernádi pont

20:00

Szeder

11/11

11:00

Zenevarázslat

koncert

UP4Men

DOMINÁNS SZEREPEK
Játékos férfiak
improvizációi

11/07 19:00
ExperiDance Production

11/17

20:00

Kalmus Felicián
koncert

12/07 19:00

Kövek
a zsebben

UP4Surprise

KALANDRA FEL!
Légy része a meséknek...

10/21

11:00

Biomese,
avagy Puff Ancsi
egy napja

JEGYVÁSÁRLÁS ÉS INFORMÁCIÓ:
www.up4event.hu info@up4event.hu

10/28

10:30

UPeramesék
Papagénóval

11/04 11:00
A brémai
muzsikusok

1042 Budapest, Szent István tér 12.

NYITVATARTÁS
HÉTFŐ-PÉNTEK 06:00–18:00
SZOMBAT

06:00–14:00

VASÁRNAP

06:00–14:00

SZERZŐ

Helmeczi Benjamin

AKCIÓS AJÁNLATOK

SPANYOL FINOMSÁGOK
AZ ÚJ PIACON

Nem kell Hispánia földjére utaznunk ahhoz, hogy megkóstoljuk az igazi serrano sonkát,
a házias aioli szószt vagy éppen a chorizót. Mindezek mellett sok más hamisítatlan spanyol
gasztronómiai különlegesség is megtalálható a Silvimpex – Spanyol finomságok
Mindenkinek-ben. Huska Szilviával, a bolt tulajdonosával beszélgettem.
Honnan érkeznek a termékek?
Ragaszkodom ahhoz, hogy
a Magyarországra behozott, és
a boltomban árult termékeket
személyesen kóstoljam meg,
és ellenőrizzem le. Éppen ezért
gyakran utazom Spanyolországba, ahol a gyártóktól és a kistermelőktől szerzem be az árukat.
Igyekszem mindig a legjobb minőséget biztosítani, elérhető áron.
Ahogy körbenézek, mindenhol
eredeti, spanyol finomságokat
látni. Mi minden található meg
ebben az üzletben?
Minden alapvető spanyol élel-

miszer megtalálható nálunk,
a húskészítmények közül a serrano sonkák, a chorizók, fuetek,
természetesen az olívabogyó,
és az olívaolajok akár ízesített,
fűszeres, vagy édes formában is,
a házias szószok,
tapasok, édességek. Mindenki megtalálhatja a számára
megfelelő finomságot, hiszen
gondolunk az ételallergiásokra,
és azokra is, akik az egészséges
táplálkozást követik. Nagyon
sok biotermékünk van, amit
ugyancsak a lehető legjobb,
megbízható partnerektől szer-

1995-ben utaztam először Spanyolországba
és szerelem volt első látásra. Azonnal eldöntöttem, hogy vissza akarok térni és sok-sok
embernek bemutatni az ország értékeit, szépségeit, kultúráját, gasztronómiáját.
A piaccal egy időben megnyílt az én régen
vágyott kis boltocskám, ahol igyekszem
a több, mint két évtized alatt összegyűjtött
élményeimet mások számára is
elérhetővé tenni.
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19. számú üzlet

zek be. A későbbiekben érkeznek
a spanyol sajtkülönlegességek,
a borok, kávék, igyekszem folyamatosan megújítani, bővíteni
a kínálatot.
Az újonnan érkező termékekről,
aktuális akciókról honnan értesülhetnek az emberek?
A Silvimpex – Spanyol finomságok Mindenkinek Facebook-oldalán folyamatosan jelezzük,
ha új áru érkezik, az aktuális
akciókat, illetve, ha valamilyen
kóstoló, tematikus spanyol est,
vagy spanyol napok kerülnek
megrendezésre.

busa szelet

1299 Ft/kg
busa filé
friss pisztráng
(keddenként és
szerdánként)

1499 Ft/kg

2199 Ft/kg

argentin hekk

1399 Ft/kg

füstölt sprotni

2799 Ft/kg
Halas
126. üzlet
ÉRVÉNYES:
Az esetleges szerkesztési vagy nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.
A képek csak illusztrációul szolgálnak.

2018. október 15. - november 20.
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ÉRVÉNYES:

2018. október 15. - november 20.

ELSŐ ÚJPESTI
csütörtökönként

Minden úgy van, ahogy lenni szokott. Szeptember 29-én ismét színekbe
borult a Szent István tér. Kedves faházak, fényes lampionok, finom illatok,
hangulatos zene. De valami mégis más volt, mint az eddigi programokon:
a mostani esemény középpontjában a BOR állt.
„Minden bor társas;
igazi lényét
akkor tárja fel,
ha közösségben isszák.”

kolozsvári szalonna

(hagyományos füstölésű)

2400 Ft/kg

Hamvas Béla

szerdánként

A

csontos
sertéstarja

1280 Ft/kg
Piactér Bt.
110. üzlet

UJPEST.HU/PIAC

szerdánként

Az esetleges szerkesztési vagy nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.
A képek csak illusztrációul szolgálnak.

SZERVIZELTESSE KEDVENCÉT FÉLÁRON!

VEMBER
AKCIÓNK NO
!
VÉGÉIG TART
20.000FT

P4

Várai Mihály

BORFESZTIVÁL

Dóka Erzsike Savanyúság
34. üzlet

A REX KISÁLLATRENDELÔKBEN

FOTÓK

Kövi Franciska

házi
savanyúkáposzta

380 Ft/kg

KEDVEZMÉNYES AKCIÓ

SZERZŐ

nem
*Az összeg
ltségeit!
az altatás kö

ü

Fogkô
eltávolítás

Karomvágás

Fültisztítás

ü

ü

9 9 0 0 FT*

Bejelentkezés telefonon: 061 380 7861 www.rexrendelo.hu

tartalmazza

Bûzmirigy
tisztítás

ü

z idei Szüreti Mulatság
egy „mini” borfesztivállal egészült ki:
a látogatók a nagy
borrégiók mellett a kisebb
vagy nem olyan rég önállósult
borvidékekkel és azok boraival
ismerkedhettek meg. A méltán
híres Villányi, Szekszárdi, Pannonhalmi, Egri, Tokaji, Móri és
Balaton-felvidéki borok sorát
a Bükki, Kunsági, Etyeki, Mátrai
régiók szortimentje színesítette. A legtöbb helyen maguk a
borászok mutatták be boraikat,
s képviselték régiójukat. A felhozatal igen széles skálán mozgott:
a száraz fehér, vörös, rozé borok
mellett édes borokat, gyöngyözőbort és pezsgőt is kóstolhattak az érdeklődők
„Jó borok, jó pohárban, jó áron!
Ez volt az alapkoncepció. A
pohár mint Újpest összetartozásának szimbóluma, erősíti a

lokálpatriotizmust, továbbá egy
új kezdetnek is a jelképe, egy
új és sikeres programsorozat
első tárgyi megnyilvánulása” –
mondta Tóth András, a borest
megálmodója és megszervezője.
Jó volt látni a hatalmas érdeklődést, és szinte minden korosztály képviselte magát: családok,
párok, fiatalok és idősek egyaránt jelen voltak aznap a Szent
István téren. Kötetlen beszélgetéseket folytathattak a borászokkal, miközben kiváló borokat
és finom ételeket kóstolhattak.
Az esemény színvonalához illő
zene – legyen az szüreti vigasságot idéző népi muzsika vagy
akár játékos jazz – pedig csak
emelte az amúgy is kiváló este
hangulatát.
Bár nem születik mindenki
borrajongónak vagy borszakértőnek, a sok kóstolás és tanulás
útján bővíthetjük tudásunkat.

Ehhez a sikerhez pedig az ilyen
jellegű események kellenek: ahol
a minőség és nem a mennyiség a
fontos, ahol a kulturált fogyasztás és a kóstolás művészete áll a
középpontban.
Újpest olyan közösség, ahol
megőrződött a helyi identitás,
ugyanakkor megvan az igény
a folyamatos változásra és
fejlődésre. „Büszke vagyok az
újpesti emberekre azért, hogy
részt vettek az eseményen, és
köszönöm a város önkormányzatának, hogy megvalósulhatott
ez az egyedi, magas színvonalú
program” – összegezte az eseményeket Tóth András.
Sikeresen zárult tehát Újpest
első valódi, saját borestje. Bár
az esemény csupán egy napig
tartott, a megjelent tömeg és
a pozitív visszajelzések alapján
biztosan kijelenthetjük: jövőre
ugyanekkor, ugyanitt!
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UJPEST.HU/PIAC

PIAC PLACC szombaton és vasárnap az időjárás függvényében
az Újpesti Piac és Vásárcsarnok mellett, a Duna sétányon.

AKCIÓS AJÁNLATOK

füstölt csülök
csont nélkül

1999 Ft/kg

akácméz

2200 Ft/kg

véres, májas hurka

1299 Ft/kg

gesztenyeméz

2300 Ft/kg

Fincsi Ízek
112. üzlet

virágbab

FINI 100 %-os gyümölcslé

1200 Ft/kg

9-féle ízben, tartósítószer-mentes

350 Ft/400 ml

burgonya

168 Ft/kg
lecsópaprika

FINI 100 %-os gyümölcslé

300 Ft/kg

tartósítószer-mentes

2000 Ft-tól/5 l

szerdánként

Schneider Károly
121. asztal
Az esetleges szerkesztési vagy nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.
A képek csak illusztrációul szolgálnak.

P6

Kálomista
Attila
112–113-as asztal

Péter Ynwa Kft.
46. sziget
ÉRVÉNYES:

2018. október 15. - november 20.
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VASÁRNAPI

EBÉDújragondolva
Húsleves, rántott hús, sültkrumpli, uborkasaláta, és persze
némi desszert. Tipikus, de cseppet sem unalmas megkoronázása
a hétnek. De ha mégis valami újdonságra vágyunk, akkor pillanatok alatt feldobhatjuk idényzöldségekkel és házi mártásokkal.

Vasárnap reggel kényelmes
ruhába és tornacipőbe bújtam,
majd nyakamba vettem az új
piacunkat. A rengeteg színes
áru és az igazi piac illata an�nyira beszippantott, hogy
nagyon nehezen tudtam csak
arra koncentrálni, mi is kell az
ebédhez. Majdnem az összes
boltnál és standnál elidőztem
és a legtöbb helyen vettem
valamit. Dehát ki bírta volna ki?
Mindenhol volt valami kihagyhatatlan. Egy jó piacon az ember mindig azt érzi, hogy szinte
a kertből vásárol. A leveshús,
a zöldség, a tészta és a tarja
mellett természetesen még két
szatyornyi finomsággal tértem
haza. Nosztalgia kifli reggelire,
házivaj, felvágott, na meg egy
kis töpörtyű és persze sajt meg
tej. De nyilván csak az íze miatt... Elvégre reggeli nélkül nem
lehet nekiállni az ebédnek.
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GONDOLD ÚJRA!
Ha már úgyis több kilónyi
friss zöldséget vettem, akkor
a megszokott ubisali helyett
a koktélparadicsomos rukkola
saláta méltó kísérője lehet
a friss, ropogós rántott húsnak.
Amíg lassan forr a leves – amin
vétek lenne bármit is újítani –,
addig bepanírozom a húst,
természetesen termelőtől
vett tojásba és házimorzsába.
A forró krumplin már olvad a
házivaj és a tengerisó, amíg
elkészítem a cseppet sem
ördöngős, de annál finomabb
petrezselymes tartármártást,
így, aki Istentől elrugaszkodott
dolognak tartja a salátaevést,
így az sem panaszkodhat.
Sütni szeretek, csak nem
kifejezetten tudok. Így a család nagy örömére egy ideje
már nem is kísérletezek vele.
De azért nem maradhat ki
a menüből. A piacon vásárolt
rétesnek úgysincs párja.

SZERZŐ

FOTÓK

Domján Vivien

Várai Mihály

KARAJ
Piactér Bt.
110. üzlet

ÁFONYA
Er-Si
Moon Kft.
42. üzlet

TEJFÖL
Sajtangyal
13. üzlet

BURGONYA
Péter Ynwa Kft.
46. zöldségsziget

VEGYES
SAVANYÚSÁG
Stiller
Savanyúság
39. üzlet
PARADICSOM
Dream Come
True Kft.
102-104. asztal

RÉTES
BCs Cukrászda
17. üzlet
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SZERZŐ

Héjja Krisztián

A HELYSZÍN ÚJ,

a hagyomány örök
Ahány konyha, annyiféleképpen készülhet, zöldséges, húsos, szaftos és minden egyes
tányérban megtalálhatóak
a hamisíthatatlan magyar ízek.
A lecsó nemzeti ételeink közül
talán a legkülönlegesebbnek
mondható. Hogy mi a titka?
Talán a fűszerek, a friss paprika
a piacról vagy az 1800-as évek
óta működő alaprecept, mely
a háztartások mindennapjaivá
vált?! Rengeteg variáció készül
belőle szerte a világon, másmás ízek találkoznak például egy francia (ratatouille),
egy szerb (dzsuvecs) vagy egy

török (menemen) zöldséges
raguban, de még a határon
túlról érkezők is elismerően
bólintanak, ha megkóstolják
a miénket.
Ezért is lehet az, hogy ha egy
nyári vagy őszi vasárnap délelőtt végigsétálunk Újpest kertvárosában, biztos, hogy valamelyik nyitott ablakon keresztül
vagy udvarról megérezzük a jellegzetes lecsóillatot. A lecsófőzés már összeforrt a kora őszi
időszakkal, így városunkban
sem maradhat el a minden év
szeptemberében megrendezett
Lecsófőző Fesztivál.

AKCIÓS AJÁNLATOK
FŰSZERSAROK: FŰSZEREK GAZDAG VÁLASZTÉKA A VILÁG MINDEN TÁJÁRÓL!
		

MŰANYAG ÁRU MINDEN MÉRETBEN RENDKÍVÜLI ÁRON!

Silan öblítő

Nivea férfi tusfürdő

849 Ft/1800ml

490 Ft/250ml

több fajta

Blend-a-med
3DWhite fogkrém

499 Ft/250g

Tchibo Family őrölt
kávé

1690 Ft/kg

Omnia szemes kávé

2799 Ft/kg

Hogy mi a titka?
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1590 Ft/l
Segafredo
Intermezzo
őrölt kávé

649 Ft/250g

Talán a fűszerek, a friss paprika
a piacról vagy az 1800-as évek óta
működő alaprecept...

Listerin szájvíz

299 Ft/75ml

Omnia Espresso
őrölt kávé

Lecso

több illatban

Family Diszkont
109. üzlet
ÉRVÉNYES:
Az esetleges szerkesztési vagy nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.
A képek csak illusztrációul szolgálnak.

2018. október 15. - november 20.
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Grünhoff Zöldség-Gyümölcs
Er-Si Moon
Tuti Pari
Péter-Ynwa Kft.
Viligyümi Kft.
Zöld Dáriusz Kft.
Lila Répa Kft.

V.P. Savanyú
Erzsike Savanyúság
Vecsési Savanyúság

46

Neudorf Hungary
Ungarische Sauer
Stiller Savanyúság

25. A Sarok
115. Centro
117. Pipi Ól Faloda
118. A Bundás
121.1. Stefán János

41

47/2

37

36

38

19

117

120

123

42

119

124

34

18

122

48

116

33

110

32

10

111

11
13

114

121.3

14

121.4

LÉPCSŐHÁZ

1B2

12

15

113

121.2

Zozo-Endi
Újpesti Péklegény
Fornetti
Lipóti Pékség

mobil, tartozékok, szerviz
édesség
cukrászda
spanyol sajt, édesség
szerencsejáték, dohánybolt
vegyes
virágbolt
fűszer, delikát
gomba, tojás
magvak
vegyes
állateledel

12.
14.
18.
20.

NYITVATARTÁS:

hétfő-péntek 06:00 18:00

szombat 06:00–14:00

LÉPCSŐHÁZ

2. EMELET

PÉKÁRU, SÜTEMÉNY

16

FullGSM
Édességsziget
BCS Cukrászda
Spanyol finomságok
Lottózó
Vegyes élelmiszer
Lupa Virágsziget
Oliva
Báncs Ferenc
Magbolt
Family Diszkont
NewPets

31

17

115

112

121.1

Ametiszt

NAGYTEREM

3. EMELET

KISZOLGÁLÓ HELYISÉGEK: gombavizsgáló, biciklitároló,
ruhatár, orvosi szoba, állatorvosi szoba, WC

1B2.
16.
17.
19.
24.
26.
31.
32.
40.
41.
109.
113.

EGYÉB

11. Cserpes Sajtműhely
13. Sajtangyal
122. Fincsi

TEJTERMÉK

35

39

JEGYÉRTÉKESÍTÉS
ÉS INFORMÁCIÓ

ZÖLDSÉGSZIGETEK

47/1

40

45

25

121.3. Orosz Ferenc
121.4. Galga Bt.
122. Fincsi
123. Vadász Kamrája
125. Baromfibolt
126. Halas

36.
38.
39.

20

24

118

125

VENDÉGLÁTÁS,
ÉTEL, ITAL

26

126

i

KISTERMEK

vasárnap 06:00–14:00

1042 Budapest, Szent István tér 12.

Az árusító asztalokon minden nap gazdag árukínálattal várjuk kedves vásárlóinkat!
Termelői termékek: gyümölcs, zöldség, méz, tejtermékek, tojás, alkoholtartalmú termékek, lekvár, magvak, virág, húsáru.

110. Piactér Bt.
111. Cimbik Hús
112. Fincsi Ízek
114. Vértes Ázsió
119. Duna Muhari
120. A Hentes
121.2. Kosher Trade

HÚSÁRU, HAL

33.
34.
35.

SAVANYÚSÁG

37.
42.
45.
46.
47/1.
47/2.
48.

ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS

ÜZLETTÉRKÉP

P2 MÉLYGARÁZS

109

VÁSÁRLÓI WC >>

PANORÁMALIFT

ÁRUSÍTÓ ASZTALOK

P1 MÉLYGARÁZS

FÖLDSZINT

1. EMELET

TETŐTERASZ

Jáde

Topáz

