
Balázs vagyok és ez 
itt 

az én vásárlói 
élményutam



Ahogy említettem, Balázs vagyok, 28 
éves, jelenleg Budapesten élek. 

Igyekszem sokszor meglátogatni a 
családot, de a munkám és a csajom miatt 

egyre kevesebbszer jutok haza. Pedig 
hiányzik a kert, a grillezések, a 

meccsnézés sörrel a kézben, a teraszról…

Na mindegy, rólam ennyit, inkább elmesélem, miért vagyok én most 
olyan fontos. Arra lettem felkérve, hogy meséljem el, hogyan jutottam el 

a Borsodi grillpác megvásárlásáig. Hát valahogy így…



A Borsodit alapvetően is 
csípem, nem tudtam, hogy 

gyártanak grillpácot is. 
Mivel alapvetően szeretek 

grillezni és ahányszor 
alkalmunk van, sütögetünk 

a spanokkal, de első 
körben nem tolongtam a 

boltban a terméket 
keresve.



Először a Walking with Willie
insta oldalán láttam, akit nagyon 
bírok, őszintén teljesen kattos a 

srác, a szó jó értelmében. 
Emlékszem, a magyarok és a 
sokoldalúság témájában live-

ozott, miközben a kertben 
grilleztek a haverjaival, jót 
nevettem az akcentusán 

ismételten. Egész jó társaság 
veszi körbe, kissé meg is 

irigyeltem.

https://www.instagram.com/walkingwithwillie/?hl=hu


Aztán talán egy héttel később olvastam 
anyáméknál azt a gasztro lapot, fú, talán 
Magyar Konyha … Nem emlékszem 
pontosan a címére, az biztos, hogy 
ínycsiklandónak tűnt az elkészült étel. 
Arról nem is beszélve, hogy tök menő 
lett a csomagolás is.



Nem is tudom, talán nyár eleje, 
közepe tájékán a csajom a 
Westendben vásárolt, új 

fürdőruhát. Megkért, hogy 
vegyem fel autóval, de a 

parkolóban húsz perc várakozás 
után már a nyugati piszkos utcái 

is barátságosabbnak bizonyultak, 
mint a túlforrósodott autó. A 

Westend előtt hatalmas tömeg 
állt, valami grillparti szerűség 

zajlott. Odamentem, akkor 
láttam meg, hogy ez a Borsodis

pác dolog promo eseménye. 
Megörültem, mert már 

rengetegszer jött velem szembe, 
viszont így lehetőségem volt 

rákóstolni is...



A csajom , az új fürdőruhája, néhány 
haver és én a Balatonon nyaraltunk egy 
hétvégét. Ezt úgy szoktuk, hogy közösen 
vásárolunk be, aztán a végén szétdobjuk 
egymás közt a költségeket. Nem volt 
kérdés, hogy a rekesz Borsodi mellé 
kínált grillpác mellé szerzünk még 
minden ízesítésből, ha már kipróbáljuk, 
próbáljuk ki mindegyiket alapon( a 
csajok legalább kevésbé figyeltek oda a 
rekesz sörök mennyiségére..)



Kár, hogy csak egy-egy üveggel 
vettünk, mert nagyon bejött: A 
csomagolás, az íze – de lehet, 

hogy a reklámok kapcsolták össze 
a fejemben a számomra tényleg 

utánozhatatlan nyári 
hangulattal?

Nem tudom, nem is számít, a 
kombináció ugyanis tökéletesnek 

bizonyult…



Arról nem is beszélve, hogy a kissé social
mániás csajom most már versenyben 
nyomatják a Borsodi grillpácos kontenteket a 
barátnőivel. Indult is a Borsodi által 
meghirdetett Instás receptversenyen, a 
legmenőbb fotót és receptet megosztó 
társaság (azt hiszem taggelni kell a Borsodit és 
a haverokat is), egy full extrás Klarstein tojás 
grillt nyerhet.. Remélem jövőre már abban 
sütögetünk!



Balázs voltam, ez volt az én 
Borsodi Grillpác élményem, 

remélem segítségetekre 
voltam!

Köszi!

Balázs és Meggy


