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Mautner Zsófi húsvéti ebédje a Lidl Konyhából

A hússzeleteket sózzuk, kevés lisztbe forgat-

juk, majd alaposan lecsapkodjuk róla, hogy 

éppen csak vékonyan befedje. Az olívaolaj-

ban, forró serpenyőben a szeletek mindkét 

oldalát megpirítjuk, kérgesítjük. Kitesszük 

egy tálra, fólia alatt melegen tartjuk. Az ola-

jon aranyszínűre pároljuk a hagymát, fok-

hagymát és a zöldségeket. Tehetünk hozzá 

egy kis vajat is még pluszban. Hozzáadjuk a 

paradicsompürét, átforgatjuk, néhány percig 

így is pirítjuk. Felöntjük a fehérborral, hogy a 

pörzsanyagok feloldódjanak, majd hozzáad-

juk az alaplét. Ekkor tehetünk hozzá babért, 

sót, borsot és egy kis kakukkfüvet. Kuktába 

helyezzük a hússzeleteket, ráöntjük a zöldsé-

ges levet. Lezárjuk a kuktát, és kb. 1,5 órán 

át főzzük a legalacsonyabb hőmérsékleten, 

amíg a hús vajpuha lesz, és szétomlik. Sáfrá-

nyos rizottó, polenta vagy rukkolás – szezon-

ban medvehagymás – krumplipüré a körete. 

Utóbbihoz a forró krumplipürébe keverjük a 

fi nomra aprított rukkolát vagy medvehagy-

mát. Ezután gyorsan elkészítünk egy gremo-

latát: petrezselyem apróra vágva, olívaolaj, 

citromhéj és só, amit összekeverünk, és tá-

laláskor a hús tetejére tesszük.

 4 szelet báránycomb, csontos

 1 ek. Castello liszt 

 2 ek. Primadonna olívaolaj 

 3 dkg Pilos vaj 

 2 db hagyma, finomra aprítva

 2 db sárgarépa, apróra felkockázva

 2 db szárzeller, apróra felkockázva

 ½ db zellergumó, apróra felkockázva

 3 tk. Freshona sűrített paradicsom 

 2 dl száraz fehérbor

 3 dl leszűrt húsleves vagy alaplé

 2 gerezd fokhagyma

 1 tk. Kania kakukkfű, morzsolt

 2 db Mikado babérlevél

 só ízlés szerint

 1 kg krumplipüré

 5 dkg rukkola vagy medvehagyma 

Hozzávalók (4-6 személy)

Expressz bárány osso bucco 

rukkolás burgonyapürével 

SZPONZORÁLT CIKK

 Egyszerűen, s amint azt 

összeállításunk is bizo-

nyítja, egészen változatos 

formákban is elkészít-

hető. Lássuk, hogyan!

Erre nem csak a nyuszik ugranak majd rá  

HIRDETÉS

Húsvéti répatorta,

Alaprecept
25 dkg lisztet vegyítsünk el 1 tk. sütőporral, 1 mk. szódabikarbónával, 3 mk. fahéjjal, 1 mk. sóval, ke-

vés őrölt gyömbérrel és szerecsendióval. Ezután 20 dkg kristály- vagy porcukrot keverjünk ki 3 

tojással, 1,5 dl olajjal, 1 dl almaszósszal (helyette használhatunk kicsivel több olajat is), kevés vaní-

liakivonattal (vagy 1 cs. vaníliás cukorral) és 25 dkg finomra reszelt sárgarépával, 5 dkg darált dió-

val, majd apránként a lisztes keverékkel is. A sajtkrémhez  10 dkg natúr krémsajtot vagy mascar-

ponét dolgozzunk simára 10 dkg porcukorral, 5 dkg vajjal és 1 csomag vaníliás cukorral. 

Szendvics
A tésztából tegyünk egy-

mástól kétujjnyi távol kb. 

másfél evőkanálnyi ke-

rek halmokat sütőpapírra, 

és 8-10 perc alatt süssük 

aranybarnára. Miután telje-

sen kihűltek, egy-egy keksz 

aljára nyomjunk adagnyi 

sajtkrémet, majd ragasz-

szunk rá egy másikat.

Hagyományos forma
A szokásos módon készített ré-

patortához öntsük a tésztát ki-

vajazott kapcsos formába, s 

közepes hőfokra előmelegí-

tett  sütőben süssük készre. Ez-

után tegyük rácsra, hagyjuk ki-

hűlni. A hideg sajtkrémet ken-

hetjük vastagon a tetejére, de 

a tortát lapokra is vághatjuk, 

s így többrétegnyi krém is ke-

rülhet bele.  A tetejét díszíthet-

jük durvára tört, pirított dióval 

vagy mogyoróval, de az ünnep 

alkalmából marcipánnyulacska 

vagy tojás is kerülhet rá. 

Kocka
Ha nincs otthon ha-

gyományos kerek 

tortaforma, a süte-

ményt elkészíthet-

jük tepsiben is. A sü-

tést ebben az eset-

ben is előmelegítés 

után kezdjük meg, s 

mielőtt a sajtkrémet 

elsimítanánk a tete-

jén, hagyjuk kihűlni 

a tésztát. A képün-

kön bemutatott öt-

let szerint a kockák 

tetejét díszíthetjük 

villával csíkozva, s 

egy-egy kis sárgaré-

paszívvel is. 

Muffi n
Akár ajándéknak, vendégváró édes fi-

nomságnak is elkészíthetjük a muta-

tós kis répás mu� inokat. Miután kisül-

tek és kihűltek a kis tortácskák, díszít-

sük sajtkrémmel, pirított tört dióval és 

kis marcipánból gyúrt répákkal.   
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Probléma

Hogyan tud egy élelmiszer-kiskereskedelmi márka kitunni a reklámzajból, 
az akciók kommunikálása mellett megkülönböztetni magát?

A célcsoport nagyon tág: 25+ női főbevásárló, a szakácskampánnyal a cél mindenkit elérni.

Kampány insight
„Sokszínűek vagyunk, de mindannyian szeretjük a hasunkat és szeretünk 
főzni is. Minden háznak, otthonnak megvannak a saját főzési szokásai. 
Sokszínűek vagyunk, sokszínűen főzünk, de alapanyagot mind a Lidlben 
vásárolunk hozzá! Minden jót, jó áron.”

Megoldás
Ahány otthon,

 annyi konyha
 koncepció

Az otthon főzés örömeinek és az otthonok, konyhák sokszínűségének

bemutatása a Lidl két influencerének segítségével, akik valódi, 

hiteles véleményvezérek a témában. 2016 tavaszától induló, egységes, 

a főzés sokszínűségét a középpontba állító image kampány.

A 2 szakács személyiségére építve a vásárlók széles köre elérhető, 

két, egymást kiegészítő csop
orton keresztül.

MautnerZsófi

SzéllTamás 

Gasztroblogger, a Chili és Vanília blog
és számos szakácskönyv szerzője

Szerepe:
„Barátnő a konyhában”

Célcsoport:
háziasszony, C, D (B) státusz, több személyről kell 

gondoskodnia, tyúkanyó típus, 
és nyitott a nemzetközi konyhára.

Profi szakács, Michelin-csillagos étterem volt chefje,
a 2016-os Bocuse d’Europe verseny győztese,

2017-es Bocuse d’Or 4. helyezettje

Szerepe:
„A profi szakács otthoni menüje”

Célcsoport:
fiatal, jól keresők, A, B státuszúak,

akiknek a főzés inkább élmény, mint mindennapi rutin.

Prémium receptek és professzionális trükkök 
bemutatása: a potenciális vásárlók, foodie-k elérése, 
a márka vonzóbbá tétele (a gasztroforradalom trend 

okos meglovaglásával).

„Magyar konyha praktikus 
tálalásban némi fűszerrel”

„Különleges praktikák egy
bajnok konyhájából”

A Lidl Konyha
platform célja

Megszólítás:
új szegmensek elérése, a meglevő célcsoport edukációja és lojalitás kiépítése, hitelesen. 

Edukáció és termékbemutatás: 

sokszor ismeretlen alapanyagok bemutatása és elkészítési javaslatok.

A platform középpontjában a lidlkonyha.hu oldal áll.

A termékek bemutatásával az image építés mellett cél a sales visszahatás generálása is: 

jövőbeni potenciális vásárlók elérése és az általános kép kialakítása, hogy az összetevők 

beszerzésének megfelelő helye a Lidl. A különleges hozzávalók és az azt felhasználó receptek 

kipróbálásra ösztönzik a fogyasztókat.

2017 tavaszától a bor is megjelenik az ételek mellett, így vált teljessé a spektrum: 

a mindennapokra a magasabb minőséget hozzuk el.

elhozni a magasabb minőséget a mindennapokba elérhető áron, 

így mindig magasabbra törni, teljesíteni a vágyainkat, 

és motiválni a konyhában is, hogy folyton jobbak legyünk:

ez a Lidl és a vásárlók közös alapértéke.

A prémium tartalmakkal a cél:

A márkázott tartalom
szerkesztése

A tartalomszerkesztés szervező gondolata minden héten a márka 4 alappillére és az aktuális

akciók tematikája.

Célunk, hogy a Lidl számára fontos alapértékeket indirekt módon megismertessük a vásárlókkal, 

és hogy a tartalmakon keresztül ezek a fogalmak a szlogenen túlmutatóan is összeforrjanak a Lidl 

márkával.

Tartalomtípusok
Hetente 2 tematikus recept 

Deluxe témahét – Mautner Zsófi és Széll Tamás receptjei homárral és garnélával:

Receptvideók
Modern, feszesebb tempójú, rövid videók, a csatornának

megfelelő vágatokban.

Mautner Zsófi és Széll Tamás

receptvideói zöldség témahéthez:

Zsófi: egészben sült karfiol Tamás: zöldségleves

Rövid, teaser jellegű, topshot – Facebook newsfeedbe illeszkedő forma.


Kattints a  videókra a lejátszáshoz!

Heti 3 magazincikk

Receptajánló és lexikoncikkek az aktuális tematikába illeszkedve, az alapanyagok bemutatására 

építve, felhasználási ötleteket nyújtva.

A cikkek hétfőn, szerdán és pénteken jelennek meg. Hétfőn jellemzően a témahetet felvezető, 

szerdán a hét közepi akcióváltáshoz igazodó tartalmat publikálunk, pénteken pedig inspirációt adunk 

a bevásárláshoz és a hétvégi menühöz az aktuális témának, akcióknak és az időszaknak megfelelően.

Tavaszköszöntő menü

a hétvégi bevásárláshoz Egészség, diéta és spórolás témahét 

felvezetés a szezonális zöldségek

és gyümölcsök előnyeiről

Lexikon cikk

sütés témahét felvezetésére

Felhasznált saját felületek

Weboldal: lidlkonyha.hu
1

A platform fő csomópontja, landingje, itt megtalálhatók a szakácsok receptjei

(az aktuális heti receptek kiemelten) és a kísérő magazinanyagok is.

A recepteket többféleképpen osztjuk fel, hogy könnyen megtalálják a felhasználók, 

amit keresnek: szakácsok alapján, fogások alapján, nemzeti konyhák alapján.

Social média támogatás
csatornaspecifikus tartalomgyártással2


570 047 követő


6 341 követő


5 131 feliratkozó

Saját hírlevél,
lidl.hu oldal kiemelt menüpont 3

Heti szórólapban receptek és tippek a szakácsoktól

+ különálló recept mini szórólap (gyűjthetőség, lojalitásépítés)

4

Szakácskönyv5

A szakácskönyv először 2015-ben jelent meg, év végi jutalom hűségakcióban, azzal a céllal, hogy a 

hasznos márkázott tartalom minél több otthonba eljusson. Összesen 245 368 példány került kiosz-

tásra a promóció keretében. 

A cél 2016-ban a szám növelése volt: 8%-kal több könyv talált gazdára, az előző évhez képest

egy nappal rövidebb promóciós időszak alatt.

Felhasznált nem saját felületek

Tematikus magazinok heti rendszerességgel:

Magyar Konyha, Kiskegyed konyhája,

Nők Lapja receptek…

Aktuális recept megjelenése
a pénteki Blikkben

Kiemelt események
kommunikációja

A Bocuse d’Or verseny, illetve Széll Tamás szereplése kiemelt szerepet 

kapott a gourmet célcsoport megszólításához: 2016 tavaszán személyes, 

exkluzív blog az európai elődöntőre való felkészülésről, 2016 novembertől 

cikksorozat, majd exkluzív élő közvetítés a döntőről.1

2017 februárjában az első hazai live videó főzés

Széll Tamással a Lidl Facebook oldalán.2

A csatornák összehangolása, terelés







A terelés (a print megjelenéseken kívül) legnagyobb súllyal a social média csatornák 

összehangolt működésén keresztül történik. A hatékonyság érdekében minden tartalom 

az adott csatornára szabott formában készül.



 Kattints a  videóra a lejátszáshoz!

Kattints az ikonokra a megtekintéshez!

Kattints a  recept
megnyitásához!

2015 2016

Insight, logó: Y&R

Videók,  produkció: Umbrella

Facebook management, insta: Mediator

Live főzés: Umbrella, Mediator

https://www.lidlkonyha.hu/Receptek/Az-en-tengergyuemoelcsei-rizottom
https://www.lidlkonyha.hu/Receptek/Fokhagymas-petrezselymes-spagetti-garnelaval
https://youtu.be/Sn7TXyOfWoo
https://youtu.be/sIgfAikor5M
https://youtu.be/gT-LLsdFXvk
https://youtu.be/UCbFtRjBN2I
https://www.lidlkonyha.hu/Magazin/Tavaszkoeszoento-menue
https://www.lidlkonyha.hu/Magazin/Egeszsegesebb-es-finomabb-szezonalis-alapanyagok
https://www.lidlkonyha.hu/Magazin/Szodabikarbona-suetopor-eleszto
http://www.lidlkonyha.hu
http://www.lidlkonyha.hu
https://www.facebook.com/LidlMagyarorszag/
https://www.instagram.com/lidlhu/
https://www.youtube.com/user/LidlMagyarorszag
https://www.lidl.hu/hu/Lidl-Konyha-440.htm
https://www.lidlkonyha.hu/Magazin/Bocuse-d-Or-Szurkoljon-veluenk-Szell-Tamasnak
https://www.facebook.com/LidlMagyarorszag/videos/1409618249114941/
https://www.lidlkonyha.hu/

