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Változik
a parkolás!

Változik a
nyitva tartás!

Csütörtökön, pénteken
és szombaton este 18 óra
után ingyenes parkolással
várunk Mindenkit.

Március 15-től, vasárnaponként nem leszünk nyitva,
viszont csütörtök, péntek és
a szombati napokon este 9-ig
várunk mindenkit!

VII. évfolyam 66. szám

Minden ötödik nyer!
Vásárolj március 19. és április
4. között legalább 5000 Ft
felett 18 óra után. Töltsd ki
nyereményszelvényünk és
drukkolj, hogy tiéd legyen az
egyik nyeremény!

Kedves Olvasó!
A Farsanggal elbúcsúztattuk
a telet, így lassan már elkezdhetünk a tavaszra hangolódni. Mint tudják március
15-től Bevásárlóközpontunk
zárva tart, így március 16-i héttől csütörtök-péntek-szombat
üzleteink 21 óráig várják
Önöket, illetve csütörtökön
és pénteken 18:00 óra után a
Parkolóházat is díjmentesen
használhatják majd. Érdemes
lesz ellátogatni hozzánk ebben a hónapban is, ugyanis az
Online Kuponnapok keretein
belül pedig minden korosztály
felfrissítheti ruhatárát a Fórum
üzleteinek kollekciójából, március 19-től pedig kezdetét veszi
nagyszabású nyereményjátékunk. Idén is megrendezésre
kerül Egészség Kiállításunk,
ahol hasznos tanácsokat kaphatnak mindazok, akik érdeklődnek az egészséges életmód
és táplálkozás iránt. Húsvéti
rendezvényünk idén sem maradhat el, lesz nyuszisimogató
a kisebbeknek és számos program a nagyobbaknak.
Töltsük együtt a márciust
a Fórumban!

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.

Egyre többet süt a
nap, egyre kevesebb ruhát veszünk fel reggelente és egyre
jobb a hangulatunk is. Igen, közeleg a tavasz!
Túl vagyunk egy Fórum Topmodell
választáson, egy rendkívül mozgalmas
farsangon és még mi minden vár ránk!
Márciusban is rengeteg programmal
készül nektek a forGroup csapata!
Folytatódik a Happy Sundays, azaz
“vidám vasárnap” programsorozatunk,
amelyen nevesebbnél nevesebb fellépőkkel találkozhattok! A nagysikerű
rendezvényen nemcsak énekesekkel,
de táncosokkal is kedveskedünk nektek! Március 8-án fellép Risi László, Erdős Orsolya, Márkus Luca, Böjte Réka,

a Dance Universe, a Silver Dance, valamint nőnap alkalmából, 18:00-tól a
2014-es X-faktor győztese, Tóth Andi
lesz a sztárvendégünk.
Ezen kívül márciusban az egészségre
is figyelünk, részese lehetsz egy kiállításnak, ahol feltérképezheted saját
tested állapotát, hiszen a szakemberek
gondoskodnak teljes kivizsgálásodról.
Rengeteg kiállító lesz jelen a Fórumban
a Natural Expo-n, így érdemes lesz ellátogatni hozzánk március 19-21 között!
Ismét érkeznek a Kupon Napok is! Ha
otthon még nem töltötted le kuponjaid, a Fórum bevásárlóközpont információs pultjánál a hostesseknél megteheted. A részt vevő üzletekben 20-30
százalék kedvezménnyel juthatsz a
kiszemelt darabokhoz. Hiszen itt az új

évszak, jön a tavasz, ilyenkor mindenki gardróbja megkíván némi frissítést!
Húsvét alkalmából nagy meglepetéssel
készülünk! Tojásfalvát építjük meg a
gyerekek számára. Látványban most
sem lesz hiány, ezt garantáljuk!
Egy újabb játék is kezdetét veszi ebben
a hónapban a „Minden ötödik nyer!”
Ha legalább 5000 Ft-ért vásárolsz március 19. és április 4. között, részt veszel
a nyereménysorsolásunkon, ahol belépőket sorsolunk ki a Zsuzsi vonatra, a
Balmazújvárosi Kamilla Gyógy- Termál- és Strandfürdőbe, a Debreceni
Állatkertbe, az Apolló moziba, a Koppány Kalandparkba, valamint belépőt
a Női Vezér Fitnessbe. Tehát érdemes
lesz ebben az időpontban is nálunk
vásárolni, mivel ráadásként megspó-

Középpontban az Egészség

Tojások kalandjai

Életmód- Szépség- Egészség Kiállítás

VÁLTOZÁS!
Március 15-től csütörtökönként
és péntekenként 18 óra után
a parkolás ingyenes lesz.

Interaktív húsvéti kiállítás
Március 23. és Április 4. között

Fórum Debrecen
2015.
2013.március
március19-20-21.
8-9-10.

A Parkolóház
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várja Önöket!
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Nyitva tartás
Hétfő- Kedd- Szerda:
Csütörtök- Péntek- Szombat:

rolhatod a hétvégi családi program
árát! Az ajándékokat április 7-én 14
órakor sorsoljuk ki. A nyereményjáték fődíja 200.000 Ft értékben Fórum
Vásárlási utalvány lesz. Változik nyitvatartási időnk is, ne feledjétek, március 8-án vasárnap még 20:00 óráig
várunk titeket fergeteges programokkal! Március 15-től hétfőtől szerdáig
reggel 9:00-től este 20:00-ig leszünk
nyitva, csütörtöktől szombatig pedig
reggel 9:00-től egészen este 21:00-ig
várjuk kedves vásárlóinkat! Vasárnap
zárva tartunk! A parkolásunk is változik: csütörtökön, pénteken este 18:00
után is ingyenes lesz a bevásárlóközpontban.
Szeretjük a márciust, tartsatok velünk
Ti is!

09:00-20:00
09:00-21:00
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„Happy Sunday” Fórum-módra
Azok, akik az utóbbi két vasárnapon a FÓRUM Debrecen bevásárlóközpontban jártak, igazán pezsgő délutánok
részesei lehettek. A forGroup csapata
ugyanis színes programokkal igyekezett
kedvezni a center látogatóinak az utolsó
három nyitva tartott vasárnapon. Egy
„Happy Sunday” még hátravan, tartsanak akkor is velünk!
„Valami véget ért, valami
fáj” - csendül fel gyakran még ma is a rádiókban és a retro
bulikban a népszerű
magyar
énekes, Kovács
Ákos slágere.
Ez a sor különösen nagy jelentőséggel bír most, hogy
március 15-től vasárnaponként zárva tartja kapuit a FÓRUM bevásárlóközpont is.
A forGroup csapata igyekezett nem
szomorkodni, hanem kedvezni kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Próbáltuk vidámsággal és élményekkel
megtölteni az utolsó nyitva tartott
vasárnapokat is. A debreceni tehetséges énekesek és táncosok mellett
országszerte is ismert és elismert
előadóművészek látogattak el a régió
legszebb bevásárlóközpontjába.
A február 22-i és március elsejei vasárnapon Böjte Réka, Erdős Orsolya, Risi László, valamint Márkus
Luca, Debrecen hangja szórakoztatta a látogatókat. Azoknak sem
kellett csalódniuk, akik a port
jobban bírják, hiszen fergeteges Konga show, valamint a
Feeling Fantasy és a Valcer
Táncstúdió látványos pro-

dukciói várták a kedves vásárlókat. Sztárfellépőkből sem volt hiány a centerben, a csodás
Horányi Juli és a sármos Vastag Csaba énekhangja bizonyára sokakat elbűvölt.
Azoknak sem kell elkeseredniük azonban,
akik kimaradtak az előző hétvégék pezsgéséből. A március 8-át mindenki vésse fel a naptárába! Szórakozzanak az utolsó nyitva tartott
vasárnapon is Debrecen tehetséges énekeseivel és táncosaival! Mindenkit szeretettel vár
Böjte Réka, Erdős Orsolya, Márkus Luca, Risi
László, a fergetes Konga show,
valamint a Silver
Dance.
Rajtuk
kívül Debrecen
népe egy különleges vendéget
is köszönthet

kedvenc bevásárlóközpontjában. Ellátogat
hozzánk ugyanis a 2014-es X-Faktor győztese, Tóth Andi is. A fiatal tehetség minden
bizonnyal mindenkit elvarázsol majd bájos
mosolyával és csodálatos hangjával.
A március 8-i hétvégét nem csak a tehetségek miatt fogjuk imádni. Bizonyára az is feldobja majd a vásárlókat,
hogy ezen a hétvégén rendezi meg a
FÓRUM az év első kuponos napjait,
azaz a tavaszi kuponnapokat. Mint
azt bizonyára sokan tudják, ilyenkor
a különböző felsők, szoknyák, cipők,
nadrágok és tavaszi kabátok mellett,
kiegészítőket, könyveket, elektronikai
cikkeket és még sok mást is kedvezményes áron lehet majd megvásárolni.
Töltsék a FÓRUM bevásárlóközponttal az utolsó nyitva tartott vasárnapot is! „Happy Sunday”-re fel!

A magyarországi X-Faktor
legfiatalabb győztese a FÓRUM-ban!
Akik rendszeresen olvassák magazinunkat, már értesülhettek róla, hogy
az utolsó nyitva tartott vasárnapokon a
forGroup csapata különleges programokkal kedveskedik a FÓRUM bevásárlóközpont látogatóinak.

Az egészet élveztem, nem volt egy mélypontja sem a dolognak véleményem szerint.
Talán csak az viselt meg, ha negatív kritikát
kaptam. De ez is a
javamra szolgált.

Március 8-án egy rendkívüli vendéget hozunk el a debreceniek számára. Bűbájos mosolyával, csodás énekhangjával bizonyára a
cívisváros lakóit is elbűvöli majd a 15 éves
tehetség, Tóth Andi. A fiatal lányt zenéről, a
tehetségkutató műsorról és még sok minden
másról is kérdeztük.
Hogyan indult a zenei pályafutásod? Mikor lettél a zene szerelmese?
12 éves koromban mentem énektanárhoz
először, aztán 13 éves koromban váltottunk
egy fantasztikus énektanárra, akinek rengeteg mindent köszönhetek. De énekelni már
nagyon régóta énekelek. Körülbelül 10 éves
lehettem, amikor visszajeleztek, hogy van
hangom.
Miért jelentkeztél az X-Faktor tehetségkutató műsorba?
Az énektanárnőm figyelt fel arra, hogy 14
évesen is lehet jelentkezni az X-Faktorba és
aztán rávett, hogy induljak.
Mi volt számodra a legemlékezetesebb a
verseny során?
Nem volt kiemelkedő pontja, az egész X-Faktor
egy emlékezetes dolog az életemben.
A csillogás és a pozitívumok mellett bizonyára árnyoldala is volt a versenynek. Mi
az, amit nehezen viseltél?
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Szövődtek-e baráti kapcsolataid a kuliszszák mögött?
Mindenkivel barátkoztam az X-Faktor alatt.
Mi történt veled a 2014. december 21-i
finálé óta?
Rengeteg interjún, fotózáson vettem részt.
Nemrég elkészült az első lemezem, ami az
elő show-ban elhangzott dalokból fog állni
és benne lesz az első dalom, a győztes dal
is. Ezeken kívül színésznőként is kipróbálom magam a Nyomorultak című
musicalben.
Ha éppen nem énekelsz, mivel töltöd
szívesen a szabadidődet? Milyen a
hétköznapi Tóth Andi?
Nagyon szeretek sétálni, zenét hallgatni.
Minden sportot kedvelek, de hülyéskedni
szeretek a legjobban a barátaimmal. Egyszerűen nevetgélni és elszórakozni.
Bizonyára fiatal fiúk százait érdekli, hogy
foglalt-e a szíved?
Nagyon aranyosak a srácok, de most nem tudok új emberekkel ismerkedni. Egy kapcsolat kezdéséhez nyilván ismerni kell egymást.
Ha most kapcsolatot kezdenék, az valószínű
olyannal lenne, akit már egy ideje ismerek
és tudom, hogy nem egy szoknyavadász.
Bár ritka, de szerencsére ismerek ilyet. Az
ilyen fiúk tudnak várni egy lányra.
Milyen terveid vannak a jövőre nézve?
Bármi is fog velem történni, az biztos,
hogy a művészettel lesz kapcsolatos.
Zene, tánc, színház, bármi! És én mindent bele fogok adni!

A debreceni közönség március 8-án találkozhat veled a FÓRUM bevásárlóközpontban. Mit üzensz az itteni rajongóidnak?
Csak azt, hogy remélem hamarosan ők is velem buliznak majd és puszilom őket!
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1. BEA

4. BEA

Ruha (Amnesia)
15.990 Ft;
Táska (Salamander)
52.990 Ft;
Nyaklánc (Bijou Brigitte) 2.990 Ft;
Óra (Bijou Brigitte)
9.990 Ft;
Fülbevaló (Bijou Brigitte) 2.990 Ft;
Cipő (Salamander)
49.990 Ft.

Felső (Amnesia)
13.990 Ft;
Nadrág (Magenta)
18.900 Ft;
Cipő (Tamaris)
22.990 Ft;
Táska (New Yorker)
4.990 Ft;
Karkötő (Bijou Brigitte) 2.590 Ft;
Fülbevaló (Bijou Brigitte) 1.990 Ft.

4.

5.

6.

2. ÁGI

5. ÁGI

Mellény (Mayo Chix)
10.990 Ft;
Felső (C&A)
7.590;
Nadrág (New Yorker)
8.990 Ft;
Táska (Mayo Chix)
11.590 Ft;
Nyaklánc (Promod)
4.495 Ft;
Fülbevaló (Bijou Brigitte) 2.490 Ft;
Cipő (Reno)
11.990 Ft.

Felső ( C&A)
Nadrág (New Yorker)
Sapka (Tally Weijl)
Táska (New Yorker)
Cipő (Promod)
Fülbevaló (Bijou Brigitte)

2.790 Ft;
4.990 Ft;
3.995 Ft;
5.990 Ft;
9.995 Ft;
1.590 Ft.

6. GRÉTA
3. GRÉTA

Felső (New Yorker)
5.990 Ft;
Cipő (Promod)
11.995 Ft;
Nyaklánc (Bijou Brigitte) 3.990 Ft.

Zakó (Promod)
13.995 Ft;
Felső (Sugarbird)
13.990 Ft;
Nadrág (Mayo Chix)
10.490 Ft;
Cipő (Salamander)
29.990 Ft;
Napszemüveg (Promod) 5.495 Ft;
Táska (Bijou Brigitte) 11.990 Ft;
Fülbevaló (Bijou Brigitte) 2.990 Ft.

Zsongjon a divat
Méregzöld, sportos, tengerész és barackvirág kollekciókkal várunk mindenkit márciusban. Legyen szó kirándulásról, egy hétköznapról, a Fórumban megtalálod a pillanathoz megfelelő öltözéket. Sőt, március elején kuponnapokkal is várunk! Annyit elárulhatok, a képeken szereplő egyes darabokat is
kedvezménnyel zsebelheted be.
A méregzöld az ősz egyik legnagyobb favoritja volt. Jó hírünk van, idén tavasszal folytatódik a sláger. Az üzletek polcain alsó és felső ruházatban is találunk
kedvenceket. Amit érdemes megnézned és beszerezned, az a Promod magas derekú rövidnadrágja és a Zara ugyanebben a színben pompázó kabátjai.
Sportosan, mégis elegánsan. A tavasz beköszöntével egyre több időt töltünk a friss levegőn. Míg régen a sportos szetteket csak otthon, vagy kirándulások
alkalmával használtuk, mára már nem formabontó, ha egy lazább hétköznapon is kipróbáljuk. Sőt, jó hírünk van, akár negyed annyiért is beszerezhető egy
ilyen szett, mint csinosabb társai!
Irány a víz! Úgy érzem, hogy mindig, minden évben látnom kell a tengert. Lehet a csillagjegyemből kifolyólag, de most meg is ihlettek a kék és piros darabok
az üzletek polcain. Egyre inkább azon veszem észre magam, hogy a régen szóba sem jövő piros, tért hódít a gardróbomban. Sőt, ha a vízzel kapcsolatos,
mint ezek a darabok, akkor nincs kérdés.
Ha tavasz, akkor barackvirág szín és virágminta! Ha pedig mixeled ezt a kettőt, még jobb összhatást érhetsz el. A favorit a C&A pulóver és a New Yorker
csipke inge. Térképezzétek fel a boltok kínálatát, mert igazi kincseket lehet kifogni! Igyekezz nagyon, mivel vannak olyan darabok, amelyek extra limitáltak
és csak pár darab érkezik belőlük az üzletekbe! Az ilyen ritkaságok beszerzése pedig igazi örömforrás.
xoxo, Anita

Divatszerkesztő:
Szűcs-Tarcsa Anita

A fotókat a Tri Lite Fotóstúdió - Porció Norbert készítette. Az aktuális árakról érdeklődjön az üzletekben.

7.

8.
9.

7. BEA

10. GRÉTA

Zakó (Tally Weijl)
3.995 Ft;
Felső (Mango)
9.995 Ft;
Szoknya (Envy)
15.990 Ft;
Cipő (Tamaris)
14.990 Ft;
Táska (Monarchy)
19.990 Ft;
Nyaklánc (Bijou Brigitte) 2.990 Ft;
Fülbevaló (Bijou Brigitte) 1.590 Ft.

Felső (Envy)
11.990 Ft;
Szoknya (Magenta)
18.900 Ft;
Táska (Reno)
14.990 Ft;
Cipő (Tamaris)
20.990 Ft;
Karkötő (New Yorker)
1.590 Ft;
Nyaklánc (Bijou Brigitte) 5.990 Ft.

10.

11.

12.

11. BEA
8. ÁGI
Felső (Tally Weijl)
Szoknya (Promod)
Cipő (Salamander)
Fejpánt (Bijou Brigitte)
Karkötő (Bijou Brigitte)
Gyűrű (Bijou Brigitte)

3.995 Ft;
7.995 Ft;
17.990 Ft;
1.990 Ft;
2.990 Ft;
1.490 Ft.

Kabát (New Yorker)
Felső (Magenta)
Szoknya (New Yorker)
Sál (New Yorker)
Táska (Reno)
Cipő (Reno)
Hajpánt (Bijou Brigitte)

9.990 Ft;
12.900 Ft;
4.490 Ft;
2.390 Ft;
17.990 Ft;
10.990 Ft;
1.490 Ft.

9. GRÉTA

12. ÁGI

Ruha (Mango)
6.995 Ft;
Öv (Mango)
8.995 Ft;
Táska (Monarchy)
22.290 Ft;
Sál ( Bijou Brigitte)
3.990 Ft;
Cipő (Reno)
2.990 Ft;
Nyaklánc (Bijou Brigitte) 3.490 Ft;
Karkötő (Bijou Brigitte) 3.990 Ft.

Pulóver (C&A)
4.990 Ft;
Felső (New Yorker)
4.990 Ft;
Nadrág (C&A)
3.990 Ft;
Cipő (Tamaris)
16.990 Ft;
Táska (Tamaris)
13.990 Ft;
Nyaklánc (Bijou Brigitte) 6.490 Ft.
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Tavaszi kuponnapok
Még alig ért véget a téli leárazás és máris újra akcióba lendül a Fórum
Debrecen bevásárlóközpont pénztárcakímélő programja. Természetesen mi
más lenne ez a projekt, ha nem a nagy
sikerű kuponnapok?!
Március 4-8. között újra beválthatjátok a
kedvezményeiteket, hogy olcsóbban jussatok
hozzá a tavasz legtrendibb ruhadarabjaihoz,
legsikeresebb könyveihez, legszebb ékszereihez és még sorolhatnám tovább.
A korábbi években megszokottakhoz hasonlóan fog zajlani idén tavasszal is a Nagy Tavaszi Kuponakció. Akik újak a kuponozásban,
azoknak most eláruljuk, hogyan is működik,
hogy juthat hozzá bárki a szelvényekhez. Öt
napon keresztül több ezret spórolhatunk a
tavaszi shoppingolás során, használva az
akciós kuponokat, amelyeket bármikor
ingyenesen kinyomtathatunk a Fórum
Debrecen honlapjáról. Amennyiben nincs
lehetőségetek otthon, vagy munkahelyeteken kinyomtatni a kis jegyeket,
akkor sincs baj. A bevásárlóközpontban kuponnyomtató standok állnak
majd rendelkezésetekre, ahol hostessek segítenek nektek is, hogy
hozzájuthassatok kedvenc üzleteitek kuponjaihoz.
Egy két divattippet már megosztottunk veletek az előző
oldalakon, így csak egy
gyors ismétlő listát írnék az öltözködés tavaszi trendjeiről:
• Virágminta
minden mennyiségben.
• Fehér és pasztell
árnyalatú ruhák,
felsők, nadrágok.
• Szőrme és bőr kombináció-

jának minden verziója.
• A kissé fiús, de nőiesen is tökéletesen
hordható military összeállítások.
• Sokak kedvence a csipkedíszítés, ami megjelenik szinte teljesen áttetsző anyagokon,
szoknyákon, nadrágokon és felsőkön is.
• Farmer és farmer hatású anyagok
tömkelege.
Néhány üzlet előre megosztotta, hogy a vásárlók milyen szabályok mellett vehetik igénybe
a szelvényeket:
Budmil: Minden teljes árú, Budmil termékre
20% kedvezményt adunk a kupon beváltójának! Ajánlatunk egyéb kedvezménnyel nem
összevonható és akciós termékekre nem vonatkozik.
Borgo: -20% a megjelölt termékekre, más
kedvezménnyel nem vonható össze, készpénzre nem váltható be.
Spar: 1 kupon 1 db szabadon választható termék kedvezményes megvásárlására jogosít. Más akcióval vagy
kedvezménnyel nem vonható öszsze. Egyszerre maximum 4 db kupon
váltható be. További részletek az áruházban. Az ajánlat 2015.március 4-8.
között, kizárólag a FÓRUM Debrecen
SPAR üzletében érvényes.
Libri:
20%
kedvezmény
minden
könyvre
és
hangoskönyvre.
A
kedvezmény más
akcióval vagy kedvezménnyel
nem
vonható össze. Egy
vásárlásnál egy kupon érvényesíthető. A kupon nem
érvényes online és antikvár
üzletünkben, csak a Fórum Deb-

recen bevásárlóközpontban található Libri
Könyváruházban váltható be.
Reno: 20% kedvezmény minden termékre a
kupon ellenében. A kedvezmény más akcióval vagy engedménnyel nem vonható össze.
Hervis: -20% egy kiválasztott termékre. A kupon
más akcióval, kedvezménnyel nem vonható össze, és nem
érvényes első áras,
leértékelt, illetve
szórólapos termékekre.
Six: 2db termék
vásárlása
eseten
20% kedvezményt
adunk.
Skiny: A teljes áras
termékekből
20%
kedvezmény. Ez a
kedvezmény viszont
az akciós termékekre,
illetve a csomagokra
(2db-os, 3db-os termékekre) nem vonatkozik.
Virginia: -20% (a kedvezmény más akcióval nem
vonható össze)
J.Press: 20% kedvezmény. A kedvezmény más kedvezménnyel össze nem
vonható. A feltüntetett kedvezmény az
akciós termékeinkre nem vonatkozik,
kizárólag teljes árú termékek vásárlására érvényes.
Tartsatok velünk a Tavaszi Kuponnapokon is! Irány a Fórum Debrecen!

Fórum Topmodell 2015
Idén újra elérkezett az év legrangosabb eseménye, a Fórum Topmodell verseny döntője. 2015-ben immár
negyedik alkalommal került megválasztásra a bevásárlóközpont legszebb hölgye, aki egy éven keresztül képviseli az
áruházat. A rendezvény lebonyolítója ezúttal is a forGroup csapata volt.
Ahogyan már korábban is értesülhettek róla,
kiválasztásra került a tíz döntős lány, akik
február 20-án bemutatkoztak a nagyközönség előtt is.
Az év második hónapja az aktív felkészülésről
szólt a lányoknál, különböző érdekes programokon vettek részt. Minden napot együtt
töltöttek a Fórum bevásárlóközpontban, ahol

mindenkire más-más feladat várt. Kisfilmek készültek róluk, amely során
a center különböző üzleteibe látogattak el. Megismerkedtek a Smaragd
ékszerüzlet, a Magenta
ruházati bolt és a Douglas
drogéria kínálatával.
Az első forgatási napon a
Smaragd
S
üzletben próbálták
t fel a legújabb Thomas
Sabo
S
kollekció darabjait.
M
Mivel
a lányok többség óramániásnak vallotta
ge
m
magát,
egyből szerelembe
e
estek
a Daniel Wellington,
i
illetve
a Marc Jacobs karó
órák
láttán.
A Magenta üzletben az idén
h
hódító
pöttyös és az ún.
‚B
‚Berlini
kék csíkos’ darabo-

kat próbálhatták fel a topmodellek. A forgatás
minden egyes pillanatát rendkívül élvezték.
A parfümériában kipróbálhatták a Clarisonic
bőrtisztító készüléket, ami percek alatt szép
és ápolt bőrt eredményezett. Továbbá különleges tavaszi sminktrükköket sajátíthattak el.
A Beauty Hands-nél csodás körmöket varázsoltak nekik, hogy a döntőn is ápolt kézzel
tündökölhessenek.
A lányok alakjának formálásában
a Női Vezér Fitness terem állt rendelkezésre, ahová egészen a döntő
napjáig járhattak csinosodni. Segítségükre volt alakjuk formálásában Kecskés Zoltán súlyemelő.
A döntősök Vip vendégei voltak
a Korcsolya Fesztiválnak, ahova nem is akárhogyan, limuzinnal érkeztek. Találkozhattak a
ByTheWay tagjaival, akik már tavaly is zsűrizéssel segítették a Fórum Topmodell kiválasztását.

A forgatások alkalmával mindenki részt vehetett személyes tanácsadáson, ahol a sminkesek és fodrászok ellátták őket tippekkel,
hogy mindig a legszebb arcukat mutathassák.
Minden napos járáspróbákon vettek részt,
hogy a döntőre tökéletes legyen a kifutómozgásuk. A járáspróbákat, illetve a koreográfia
órákat Görög Réka Dorottya modell, kifutómozgás-oktató tartotta.
A döntő napján mindenki izgatottan várta
a végeredményt. A döntősök magabiztosan
és határozottan léptek a kifutóra. A műsorvezetésben immáron harmadik alkalommal
Görög Zita modell és színésznő segédkezett,
aki rendkívül színvonalasnak találta a versenyt, és örömmel töltötte be a műsorvezetői posztot. Az estélyi ruhás bemutatkozás
hangulatát emelte a Debrecen Hangja című
tehetségkutatóból jól ismert fiatal, de annál
tehetségesebb Varga Zoltán, majd az eredményhirdetést követően az X-Faktoros Nagy
Ricsi fokozta a hangulatot.
A korona a 2-es sorszámú Faragó Ágnes fejére került. Sok sikert kívánunk a 2015-ös
évben, mosolyogjon ránk minél többször a
plakátokról.
Mi már várjuk az első plakátot és a divatbemutatós szereplést! Reméljük, Ti is ott lesztek!
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Nyereményjáték - Minden ötödik nyer!
Elérkezett kishazánkba a családközpontú vasárnapok ideje. A hét utolsó napján
ugyan kedvenc bevásárlóközpontunkba, a Fórumba nem lesz lehetőségünk ellátogatni, de
teljesen új nyitva tartásunkkal Önöknek szeretnénk kedvezni. A változás 2015. március 15-étől
fog érvénybe lépni. Minden csütörtöki, pénteki
és szombati nap nyitva tartását egy órával meghosszabbítottuk, azaz a Fórum Debrecen bevásárlóközpont ezután 21 órakor zárja majd kapuit.
Sokan azon gondolkoznak, hogy mit is lehet csinálni, főleg ha rossz az idő és beszorul az egész család
a négy fal közé. Természetesen a Fórum csapata
ebben is segítséget nyújt. Indul a „Minden ötödik
nyer” nyereményjátékunk, amivel emlékezetesebbé
tesszük a vasárnapokat. Mit is kell tenni, hogy nyerjünk? Azok, akik március 19. és április 4. között csütörtök, péntek és szombati napokon este 18:00 után
vásárolnak a Fórum bármely üzletében és kitöltik
a nyereményszelvényünket, azok között belépőket
sorsolunk ki az alábbi helyekre, ahol egész vasárnapját vidám hangulatban töltheti el szeretteikkel. Sőt a
nyereményjáték fődíja 200.000 Ft értékben Fórum
Vásárlási utalvány lesz, amit együtt költhet el a család! További, részletes információkért forduljon az
információs pultban tartózkodó munkatársunkhoz!
Nincs még programja vasárnapra? Ne töltse egész
napját a konyhában! Nézzük sorra a legszuperebb
családi program helyszíneit a Fórum ajánlásával:

Kamilla Gyógyfürdő
A balmazújvárosi Kamilla Gyógy-, Termál- és Strandfürdő Hajdú-Bihar megye ékszerdoboza. Folyamatosan fejlődő gyógy-, wellness- szabadidő komplexum
és ökofürdő, a családosok ideális kikapcsolódási
helyszíne. Számos gyógyászati kezelés, wellness szolgáltatás és gyermekprogram vár minden vendéget, a
kisgyermekektől egészen a nagyszülőkig.

Koppány Kalandpark
A Kalandpark a szórakozás szellemében, kifejezet-

ten aktív testmozgást tesz lehetővé a jó levegőn. A
drótköteles akadálypálya 15 leküzdendő akadállyal,
tiroli csúszdával, négy korosztály számára nyújt
szórakozási lehetőséget. Ezen kívül a trambulint (4
személyes gumiasztal zárt biztonsági keretben) és
az íjászatot is kipróbálhatják az ide látogatók. Emellett pedig különböző programokkal és játékokkal
várnak minden kalandra vágyót.

Debreceni Állatkert
Az Állatkertben a világ minden tájáról származó
165 állatfaj mintegy 1500 egyede látható. A Debreceni Állatkertet 1961-ben összevonták a szomszédos Ludas Matyi Vidámparkkal. A két intézmény
mára teljesen egybeolvadva fogadja látogatóit: a Vidámpark játékai között is kifutók és állatházak bújnak meg. Nem utolsó sorban új céljuk egyre több,
kihalással veszélyeztetett fajt bemutatni és szaporítani. Jelenleg nem egy olyan állatfaj él náluk, amely
a magyar állatkertek közül csak itt látható.

Apolló Mozi
Nagyon jó kikapcsolódás lehet családostól beülni a
mozi terembe egy jó kis vígjátékot vagy mesét megnézni. Persze ha nincsenek még lurkók a családban,
akkor jöhetnek a horror-, romantikus- vagy akciófilmek is. A legújabb sikertörténeteket nézhetjük

meg az Apolló Mozi elegáns termeiben. Megéri
jegyet foglalni!

Zsuzsi kisvasút
A kisvasút a nagyvárost elhagyva az Erdőspuszták
világába nyújt betekintést. Homokos talajra, néhol
nagyobb buckákra telepített akácosok, fenyvesek,
tölgyesek között, vagy annak belsejében halad,
melyeket szántóföldek, tanyák szakítanak meg.
A gazdag növény- és állatvilág, az itt élő gombafajok sokszínűsége figyelemreméltó. A vasút
Hármashegyaljáig közlekedik, ahol a vonatról leszállva tovább kirándulhatnak az utasok, meglátogathatják a régi kilátót és a szabadban játszhatnak,
piknikezhetnek.

Debreceni Sportuszoda
2008 óta a városunk kis „érmes doboza”. Az Egerszegi Krisztina közreműködésével 2006 októberében átadott uszoda már olyan színvonalas eseményeknek volt házigazdája egyebek mellett, mint
a Rövidpályás Úszó Országos Bajnokság, vagy az
olimpiai bajnok címvédő magyar válogatott győzelmével záródó nemzetközi vízilabdatorna. Az
50 méteres versenymedence mellett 25 méteres
edzőmedence, tanmedence, jacuzzi, finn szauna
és termálvizes kültéri medence (34-36 celsius) is
található. Vasárnapokra tökéletes választás, annyi
bizonyos.

Jégcsarnok
Vezér Fitness
A debreceni fitnessterem tulajdonosai is úgy döntöttek, hogy támogatják a családi vasárnapokat, hogy az
egész família az egészséges életmód mellett tegye le a
voksát. A Vezér Fitness-ben nem csak a nagyok, hanem a kicsik is megtalálják a számukra ideális mozgásformát. Torna, tánc és miegymás várja a lurkókat,
természetesen képzett oktatók felügyelete mellett.
Ezenkívül a felnőttek sem csak a kondigépeket próbálhatják ki, hanem számos különböző fitnessórát
is. Érdemes kipróbálni mindenkinek!

Indul a tavaszi korcsolya szezon? Miért ne lehetne
jó időben is a téli sportnak hódolni? Most a Fórum
nyereményjáték keretében a Jégcsarnokba is családi
belépőket nyerhetünk. A Jégcsarnok a korcsolyázást kedvelő vendégek számára modern, minden
igényt kielégítő szolgáltatásokat nyújt az év minden
napján. Nincs is annál jobb, mint együtt korizva
tölteni a vasárnapot.
Vásároljanak tehát csütörtökön, pénteken és szombaton a Fórumban, töltsék ki a jutalomszelvényt és
nyerjenek! Kalandra fel!

www.zoodebrecen.hu
www.kamillafurdo.hu

www.facebook.hu/kamillafurdo
4060 Balmazújváros, Kastélykert u. 1-3.

GYÓGY-, TERMÁL- ÉS STRANDFÜRDŐ

• Drótköteles akadálypálya
• Trambulin
• Íjászat
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Fórumban az egészség

„Langy, permeteg eső szemerkél,
új búza pelyhe ütközik.
Kéményre gólya s a levert tél jeges
csucsokra költözik.” (József Attila: Március)
A neves magyar költő így köszöntötte 1937-ben a tavasz első hónapját, a
márciust. A forGroup csapata nem verssel,
hanem rengeteg szórakoztató koncerttel és
neves fellépővel indította az év legszebb
évszakát. A sok móka és kacagás után
egy igazán hasznos programsorozattal is
készülünk a center látogatóinak.
Bizonyára nap mint nap elárasztanak mindenkit a következő jó
tanácsok: „Étkezz egészségesen!”,
„Sportolj legalább heti háromszor!”, „Ne stresszelj annyit!” De vajon megfogadjuk ezeket az intelmeket?
Teszünk azért ténylegesen is, hogy hoszszabb, boldogabb és egészségesebb
életünk legyen? Sokaktól hallom,
hogy azért nem vigyáznak testi és lelki épségükre, mert nem
tudják igazán hogyan is kell azt, nincs idejük

vagy pénzük rá. A forGroup csapata azonban
most segítségére lesz mindazoknak, akik bizonytalanok, de szeretnének tenni valamit a
teljesebb életért. A Fórum bevásárlóközpont
már több alkalommal is megrendezte a Natural
EXPO-t az életmód, a szépség és az egészség
jegyében. Ez idén tavasszal sem lesz másképp.
Március 19. és 21. között várjuk azokat a kedves látogatóinkat, akik számára az egészség a legfontosabb
kincs. Olyan kiállítókat hozunk el a
vásárlóknak, akik iránymutatásukkal és jó tanácsaikkal segítségükre
lesznek abban, hogy egészségesebben éljenek. A tavalyi
évhez hasonlóan 2015-ben
is rengeteg előadással, beszélgetéssel készülünk a
Natural EXPO-ra. Kiállítók
széles skálája fogadja
Önöket, akik magas
színvonalú szolgáltatásokkal és
a legújabb minőségi termékekkel mutatkoznak be.

Az ősi tapasztalat és a legmodernebb tudományos felfedezések ötvözetét fordíthatják javukra
azok, akik igénybe veszik és kipróbálják ezeket
az újdonságokat.
Természetesen a sportimádóknak is kedvezünk
idén. Fitness edzők látogatnak el hozzánk, akik
ismertetik fitness termük kínálatát és természetesen különböző gyakorlatokat is láthatunk
majd a profiktól.
A végére hagytam az expó legkedveltebb részét,
a különböző szűrőprogramokat. Idén márciusban is rámutatunk a vizsgálatok fontosságára,
majd természetesen a szakemberek minden érdeklődőn elvégzik a szükséges méréseket.
Ez lesz az a szépség- és egészség kiállítás,
ami mindenkinek hasznára válik
majd. Az esemény, ahol a legfontosabbakat tartjuk szem előtt: az
életmódot, a megelőzést és a regenerálódást.
Bízunk benne, hogy a Natural
EXPO-n minden korosztály megtalálja a számára legideálisabb terméket
és szolgáltatást, illetve hozzájárulhatunk testi és lelki egészségük fenntartásához!

Részletesebb információkat a http://naturalexpo.hu
internetes oldalon találnak. Ne feledjék: Március 19. és 21. között Fórumban az egészség!

Tojásváros a Fórumban!
Számtalan helyen olvashattunk
már arról, mit is jelent a húsvét, miért ünnepeljük, és miért olyan jelentős ünnep ez a kereszténységben. Talán nincs is olyan ember,
aki ne tudná, hogy húsvétkor Jézus Krisztus
feltámadását ünnepeljük.
A húsvét „mozgó ünnep”, minden évben másmás napokra esik. Az időpontját először 325ben a tavaszi napéjegyenlőséget (március 21.)
követő holdtölte utáni első vasárnapban állapította meg a niceai zsinat. Így a húsvét március
22-e és április 25-e közötti időre eshet.
A Fórumban március 24-től egészen április 4-ig
lesz látható a Fórum legújabb kiállítása: a Húsvéti Tojások Kalandjai.
Mi kicsit másképp mutatjuk meg a húsvétot.
Szakítva a hagyományokkal, nem a locsolkodásra összpontosítunk és nem a böjt utána
húsvéti lakomával foglalkozunk. Bár a tojás a

húsvét
egyik jelképe, mely a termékenységet
h
szimbolizálja,
mégsem gasztronómiai szems
pontból
vesszük górcső alá a tojásokat.
p
Kitaláltunk
egy csudavárost, ahol a tojások életK
re
r kelnek. A Fórumban bármi megtörténhet!
Felnagyítottuk
a tojások világát, lábakat adtunk
F
nekik,
neveket, személyiséget és különböző törn
ténetekbe
helyeztük őket. Abban biztosak vat
gyunk,
hogy a látvány a kicsiket és a nagyokat
g
egyaránt
lenyűgőzi majd.
e
A közel ember nagyságú figurákat különböző
élethelyzetekben
mutatjuk be. A látogatók száé
mára
ez a „csudavilág” a tojások képzeletbeli
m
életét
eleveníti meg, melyben emberi tulajdoné
ságokkal
ruházzuk fel őket.
s
Lesz
L itt erőpárbaj, ahol Menő Benő megmutatja,
j hogy ki legerősebb a tojások között. Rongy

Rudi a legkapósabb tojás kisasszonyokat viszi majd táncba, Szempilla Júliát már biztosan rabul ejtette. Tojcsi Tomi a játszótéren
rakoncátlakodik, de ott lesz a papája is, Tojás
Tamás, aki megmutatja neki, hogyan tanulnak
a tojásgyerekek az iskolában. Ez a képzeletünkben született csudaváros olyan varázslatos világot tár elénk, melynek szívesen a részesei lennénk.
A látogatóink abban a szerencsés helyzetben
lesznek, hogy a Tojásvárosban belebújhatnak a
tojások bőrébe is. Felállítunk egy standot, ahol
az egész család felpróbálhatja a tojásruhákat, és
máris készülhet a fotó: „Ilyenek lennénk tojásként” címmel.
A húsvéti készülődést kézműves foglalkozással
színesítjük. Ez sem a hagyományos tojásfestő

sarok lesz. A megújulás minden területen fontos számunkra, így a gyermekprogramjaink
szervezése során is az egyediségre törekszünk.
Minden programunk esetében szem előtt tartjuk, hogy azok a gyerekek, akik nálunk töltik
az idejüket, olyan élményekkel menjenek haza,
ami emlékezetes és páratlan. Ezért idén elhozzuk a gyermekeknek a „Kre-attix” varázslatos
fejlesztését. A „Kre-attix” - termékcsalád a 3D
nyomtatás egy új és kreatív alkalmazási területe. A megvalósító a 3D tervezőprogram segítségével egyedi kontúr-rajzokat készít, amelyeket
a nyomtató egy „PLA” nevű speciális anyag
felhasználásával épít fel, ami természetes öszszetevőkből (kukoricakeményítő és nádcukor)
álló nyomtatószál. A kész kontúr masszív szerkezetet alkot, ami kézbe vehető és megtartja az
alakját.
A tervezővel egyeztetve a húsvét témakörében
készülünk egyedi kontúrok gyártásával, melyek az üvegfestéshez ideálisak. A kontúr fóliára
téve a festéket is jól támasztja, így bárki számára könnyed lehetőséget ad a kreatív alkotásra.
A Kre-attix kitatálója szerint különösen azoknak ajánlott, akik nem tudnak kontúrt rajzolni,
vagy nem akarnak várni a kontúr-száradásra. A
Fórumban való művészkedésre épp ideális. Elegendő a színeket kreatívan alkalmazni és száradás után a kész mű otthon kirakható az üvegfelületre. A sablonok nagyon jó alapot adnak
a minőségi kézműves munkának és ezzel mindenki művésznek érezheti magát, a gyerekeknek pedig játékos formában nyújtja az alkotás
örömét. Ezért szeretnénk, ha minden gyermek
kipróbálhatná nálunk a Fórumban.
©

György Attila - Prefix 2001. Bt.
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Februári programok
Programokkal, sztárvendégekkel
búcsúztattuk a februárt. Összeszedtük a mi
kedvenceinket. Reméljük sokan ellátogattatok hozzánk és együtt töltöttük a bolondos
hónapot.

lóközpontot: plakátokon, divatbemutatókon, és a
rendezvények háziasszonyaként gyönyörködhetünk benne.

Február Te szerelmes!

A hosszú hideg hónapok után méltón búcsúztattuk
el a telet, ugyanis február végén két napon át minden a farsangi mulatságról szólt. A Fórum jelmezversenyén értékes nyereményekkel jutalmaztuk
azokat, akik a legkreatívabb és legszínesebb maskarákkal álltak a zsűri elé. Nem árulok el nagy titkot,
hogy a bíráknak komoly gondot okozott a döntés,
hiszen a legmenőbb mesefigurák és a szuperhősök
mellett találkozhattunk hercegnőkkel, tündérekkel,
harcosokkal, sőt, még háztartási eszközökkel is.
Akik kosztüm nélkül érkeztek, őket arcfestéssel és
kézműves foglalkozással vártuk, ahol elkészíthették
a saját egyedi álarcukat. A jelmezes mulatság mellett
bábszínházzal is készültünk, ahol Gulliverrel együtt
Liliputba utaztunk. A farsang második napján sem
unatkoztak azok, akik a Fórumba jöttek, hiszen a
gyerekek egyik kedvence, a Matiné zenekar dalolta
el a legnagyobb slágereket.

Búcsúzik a Tél

Virágcsokrok, csoki és süti tornyok, szívecskék és
szerelmes párok voltak a főszerepben február 14-én
a Fórumban. A Valentin nap varázsa nagyon sok
embert megérintett, akkor is, ha már réges rég nem

szívünket a lakatfalon. A jegyesek és a szerelmesek
védőszentjének napján azok sem unatkoztak, akik
egyedül vagy a barátaikkal érkeztek, hiszen a Voice
énekese, Gájer Bálint koncertjén a leghitetlenebbek
is körbenéztek maguk körül, hátha most találkoznak az igazival. Hiszen néha szükségünk van arra
is, hogy egy februári nap emlékeztessen minket,
hogy jó érzés szeretni, és szeretve lenni.

Lezárult a Fórum Topmodell verseny
hitt Cupido nyilaiban. Persze-persze, tudjuk jól,
nem csak ezen a napon kell kifejezni, hogy menynyire szeretjük, becsüljük a másikat, de azért valljuk
be: még mindig mosolyra áll a szánk, ha visszagondolunk arra a pillanatra, amikor megidézve a párizsi romantikát, párunkkal közösen zártuk össze

Februárban az is kiderült, hogy ki képviseli arcával
egy éven át a Fórumot. Rengeteg gyönyörű lány
jelentkezett a Fórum Topmodell versenyre, akik
közül összesen 10 lány mutathatta meg magát a
döntőben. A jelölteknek nem volt könnyű dolguk,

a verseny ideje alatt ugyanis számos fotózáson,
forgatáson vettek részt, ahol a legjobb formájukat
kellett hozniuk napról napra. A modellkedés mellett betekintést nyertek a Fórum bevásárlóközpont
üzleteibe, márkáiba és a véget nem érő forgatagába:
a Beauty Hands által gyönyörű körmöket varázsoltak a lányok kezeire, a Smaragd ékszerüzletben
pedig igazi hercegnőnek érezhették magukat, míg
a Magenta által felfrissítették gardróbjukat a tavaszi
kollekció darabjaival. A gyönyörű lányokról videót is készítettünk, hogy bemutassuk őket és ezáltal
is közelebb hozzuk őket a szavazókhoz. A győztes
fejére egy hatalmas gálaműsor keretében került fel
a korona. 2015 győztese: Faragó Ágnes. A Fórum
Debrecen legszebb hölgye a 200.000 Ft-os modellszerződés mellett egész évben képviseli a bevásár.N.

B.N

TRICHOCENTER

HAJGYÓGYÁSZAT
HAJHULLÁS • KORPÁSODÁS • KOPASZODÁS
ZSÍROSODÁS • MÁS FEJBÕR-RENDELLENESSÉGEK
HATÉKONY KEZELÉSE

Laboncz Anna





Kedves leendő pácienseink, az egészségnapok alkalmával ingyen
kipróbálhatják a természetes sóbányák gyógyító közegét!
Elérhetőség: 06 30 451 3030 • www.indiso.hu • debrecen@indiso.eu
DEOEC Klinikák Debrecen, Nagyerdei krt.98.

trichológus
Tel.: +36 30 488 2266

www.hajgyogyasz-debrecen.hu
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A Tchibo varázslatos világa már Debrecenben is
Mi jut eszébe arról, ha azt
hallja: Tchibo? Nekünk a folyamatosan
megújuló, kiváló minőségű árukínálat,
a kedvező árak, a valódi kávéélmény és
a vevők iránti elkötelezettség. Tapasztalja meg Ön is! Lépjen be a Tchibo varázslatos világába a Fórum Debrecen
Bevásárlóközpont földszintjén található üzletünkben!
Hetente megújuló kínálatunkban Ön is
megtalálhatja mindazt, amitől a sport igazi
családi kalanddá, a főzés közös élménnyé,
lakása pedig valódi otthonná válhat. És
ha mindez nem lenne elég, nálunk a legszínesebb és legdivatosabb darabokkal és
kiegészítőkkel újíthatja fel saját és szerettei
ruhatárát.
Márciusban a sport és a női divat szerelmeseinek szeretnénk kedveskedni. A hónap első felében a női és férfi futófelsők,
sportnadrágok, a tavasz színeiben pompázó joggingok, valamint az Ön természetes fittségének visszanyerését szolgáló
kiegészítők széles kínálatával várjuk. Kiemelt ajánlatunk a magas elasztántartalmú
anyagból készült női alakformáló felső és

futónadrág, amely egyaránt
kényelmes és divatos viselet
minden sporttevékenység
közben. Természetesen a
bringázás szerelmeseiről
sem feledkeztünk meg!
A dekoratív kormánykosarak,
üléshuzatok,
zárak és egy különleges
akciókamera mellett a biciklisnadrágok és funkcionális

felsők sokaságát kínáljuk Önnek. A hónap
második fele nálunk a női divat jegyében
telik! A földi Paradicsom hangulatát idéző átmeneti kabátok, egzotikus színekben
pompázó kardigánok és mellények kínálatát ízlésesen egészítik ki a trópusok szín- és
formavilágát magukon viselő karcsúsított
nadrágok, sálak, jersey ruhák és blúzok.
Mindehhez a pasztell puhaságát kínáljuk
visszafogottan csábító alsóneműinkkel, melltartóinkkal és topjainkkal. És ha úgy érzi, a valódi
ragyogáshoz csak néhány ékszer hiányzik, válogasson üzletünkben az igazán csillogó és
exkluzív, de mégis elegáns ezüst
fülbevalók, gyűrűk, láncok és
bizsuk széles kínálatából.
Sőt! Március 4. és 8. között a kuponnapok alkalmából 20% kedvezménnyel kedveskedünk Önnek
bármely használati cikk vásárlása
esetén! Találkozzunk a Fórum
Debrecen
Bevásárlóközpont
földszintjén lévő üzletünkben, és
lépjen be Ön is a Tchibo varázslatos világába!

Malájtészta
Chilis Csirkével

Rose Kacsamell VörösborosMézes Aszalt Szilvával,
Parmezános Burgonyapürével

(Malaysian pasta with chili chicken)

(Duck breast with honey-red wine plum with parmesan mashed potatoes)

Hozzávalók 4 személyre:
• Csirkemell: 0,6 kg • Vöröshagyma: 0,1 kg • Kaliforniai paprika: 0,1 kg
• Cukkini: 0,2 kg • Padlizsán: 0,1 kg • Póréhagyma: 1 db • Só: 0,003 kg • Bors: 0,003 kg
• Chili por: 0,003 kg • Koriander: 0,003 kg • Méz: 0,1 kg • Szója szósz: 0,1 l
• Narancs: 0,2 l • Üvegtészta: 0,4 kg • Oliva olaj: 0,1 l

Elkészítése:
Az üvegtésztát beáztatjuk,3-4 óra órára. Amíg a tészta ázik, egy megfelelő méretű
Wok-ban olíva olajat hevítünk. Hozzáadjuk az előkészítetten feldarabolt zöldségeket és felcsíkozott csirkemellet, majd ezen az Oliva olajon hirtelen megpirítjuk.
Hozzáadjuk a fűszereket, mézet illetve a szója szószt és az előre beáztatott üveg
tésztát készre főzzük a hozzávalókkal.

Hozzávalók:
• Bőrös kacsamell: 0,8 kg • Olíva olaj: 0,2 l • Só: 0,03 kg • Bors: 0,03 kg • Aszalt szilva: 0,5 kg
• Száraz Vörös Bor: 0,5 l • Barna cukor: 0,15 kg • Étkezési keményítő: 0,08 kg
• Burgonya:
ya: 1,5
, kg
g • Par
Parmez
Parmezán:
mezzán: 00,2
,,22 kg
kg • Mé
Méz:
z: 0,1
0,15
, 5 kg
kg

Elkészítése:
té
ése:
Az aszaltt szilvát
á a vörös
vöröss b
bor
o felével
or
f ével beáztat
fel
beáztatjuk,
taa juk majd
d félretesszü
félretesszük.
z k
zük
Amíg az aszalt szilva ázik, a burgonyát megmossuk, megtisztítjuk. Sós vízben puhára főzzük, leszűrjük és összetörjük. Kevés Oliva olajat hozzáadunk, elkeverjük, majd belerakjuk
a parmezánt. Egy megfelelő méretű serpenyőben olajat hevítünk, majd a kacsamell bőrét
beirdaljuk. Bőrével lefelé kezdjük, el sütni majd 2 perc után megforgatjuk és megpirítjuk
a másik oldalát is. Sóval ízesítjük, feketeborssal fűszerezzük. Egy 200°C-os előmelegített
sütőben 10 perc alatt készre sütjük . A beáztatott szilvát párolódni tesszük, közben hozzáadjuk a barna cukrot,mézet illetve a bor maradékát. Felfőzzük, étkezési keményítővel
besűrítjük és ételünk elkészült. Egy tálaló edényre ráhalmozzuk előbb a parmezános burgonyát majd az aszalt szilva ragut. Legvégül a Rose-ra sütött kacsamellet kivesszük a sütőből 2 percig pihentetjük, felszeleteljük, majd ráhalmozzuk az edényre.

Leroy Cafe: 4029 Debrecen, Csapó u. 30. Fórum Bevásárlóközpont
• Tel.: +3630/2040 600 • E-mail: info@leroydebrecen.hu
• Web: www.leroydebrecen.hu • Facebook: Leroy Cafe Debrecen

FÓRUM-KIRAKÓ

Előző kirakós
játékunk nyertese

Vágja ki és rakja össze a képet, majd
küldje el vagy vigye be személyesen az
üzletközpont címére, és nyerjen egy

Gonda Árpádné,
jobb oldalán a Papp Optika Szalon
képviseletében Balogh Beáta, bal
oldalán pedig Barabás Fruzsina
center menedzser asszisztens.

5000 Ft értékű ajándékutalvány!
Cím: Fórum Debrecen Bevásárlóközpont: 4029 Debrecen, Csapó utca 30.
A szelvényeket az információs pultnál
személyesen lehet leadni, amelyekre
kérjük írják rá a beküldő nevét, címét
és telefonszámát.

Beküldési határidő: 2015. március 20.
A nyertest telefonon értesítjük, nevét
pedig a következő számban közöljük.

A nyertes egy 5000 Ft-osajándékutalvánnyal lett gazdagabb.
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ECE Projektmanagement Budapest Kft. Fórum Debrecen
Bevásárlóközpont Igazgatóság
4029 Debrecen, Csapó u. 30. Tel.: +36 (52) 598-800
Kiadásárt felelős: Átányi Ajtony center-menedzser
Értékesítés: Frendl Szilvia 52/598-806
Barabás Fruzsina 52/598-805
Tarcsa Anita 20-911-4700
Szerkesztő: Alföld Kamera Debrecen Kft.
4029 Debrecen, Csapó utca 30 Tel.: +36 (52) 520-170
Ügyvezető: Papp Csilla
Szöveg-, és divatszerkesztő: Szűcs-Tarcsa Anita, Görög R. Dorottya,
Szőgyényi Adrienn, Rosta Hanna
Nyomtatás: Russmedia Kft.
4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.
Tel.: +36-52-526-626 Felelős vezető: Dubóczki Tibor

