Mit főztünk 2014-ben?
2014 legnépszerűbb receptje: tejfölben pácolt csirkemell tepsis reszelt krumplival
Budapest, 2015. január 6. – Magyarország piacvezető gasztrooldala, a NoSalty ma tárta a nyilvánosság elé a 2014-es év hazai Top 10 receptjének listáját, melyet átlagosan havi 1 millió
egyedi felhasználó oldalletöltése alapján állított össze. A listából könnyen látható, hogy a
hazai receptkeresők még mindig igen édesszájúak, hiszen a tíz legolvasottabb receptből hat
édesség. Azért szerencsére egyre többen veszik figyelembe az egészségüket a főzésnél, hiszen
a NoSalty-n szereplő legnépszerűbb alapanyagok egyharmada zöldség, a húsfélék közül pedig
vezetnek a csirkehúsrészek.
A karácsonyt megelőző napokban 2014-ben is - tovább növelve 2013-as látogatottságát - olvasottsági
csúcsot döntött Magyarország legnépszerűbb receptoldala, a NoSalty. „Évek óta tapasztaljuk, hogy a
nagyobb ünnepek alkalmával jelentősen megugrik az oldalunk forgalma – különösen karácsonykor, szilveszterkor és húsvétkor. Idén december 23-án a karácsonyi „last minute” receptkeresés rekordot döntött,
mintegy 341 ezer egyedi látogató érkezett hozzánk.” – mondta Zalai Ágnes, a NoSalty vezérigazgatója.
A karácsonyi látogatottsággal arányosan az oldalletöltés is több mint a duplájára nőtt, december
23-án 1.560.000 oldalt néztek meg a látogatók. Az év utolsó hete, a szilveszternek és a lencsézésnek
köszönhetően még karácsonyi hétnél is jobb számokat hozott, több mint 670 ezer ember kereste
fel az oldalt, ezzel nemcsak a karácsonyi héten (630 ezerrel), hanem ekkor is a top női oldalak közé
került a NoSalty.
„Nagyon büszkék vagyunk ezekre az adatokra és arra is, hogy sikerült teljesítenünk a 2014-es évre kitűzött
célunkat: megdupláztuk a saját szerkesztőségünk által gyártott tartalom olvasottságát.” – tette hozzá Zalai
Ágnes. A NoSalty magazintartalma - gasztro, életmód, család, egészség és fogyókúra tematikában –
mára a NoSalty teljes oldalletöltésének több mint 10%-át tudhatja magáénak.
És most következzen 2014 tíz legnépszerűbb receptje:

1.

Tejfölben pácolt csirkemell tepsis reszelt krumplival
http://www.nosalty.hu/recept/tejfolben-pacolt-csirkemell-tepsis-reszelt-krumplival

2.

Túró Rudi szelet sütés nélkül
http://www.nosalty.hu/recept/turo-rudi-szelet-sutes-nelkul

3.

Mustáros fokhagymás mártásban sült csirkecombok
http://www.nosalty.hu/recept/mustaros-fokhagymas-martasban-sult-csirkecombok

4.

Egyszerű sajtos rudak
http://www.nosalty.hu/recept/egyszeru-sajtos-rudak

5.

Kakaós piskóta vanília pudinggal
http://www.nosalty.hu/recept/kakaos-piskota-vaniliapudinggal

6.

Legegyszerűbb muffin
http://www.nosalty.hu/recept/legegyszerubb-muffin

7.

Skót krémes
http://www.nosalty.hu/recept/skot-kremes

8.

Tárkonyos csirkeragu leves
http://www.nosalty.hu/recept/tarkonyos-csirkeraguleves-tarkonyos-raguleves-3

9.

Túrótorta sütés és tojás nélkül
http://www.nosalty.hu/recept/turotorta-sutes-tojas-nelkul

10.

Édes palacsinta alaptészta
http://www.nosalty.hu/recept/edes-palacsinta-alapteszta

Az alábbi adatok forrása a Digitális Közönségmérési Tanács (dkt.hu) OLA mérése, ezen toplista adatok különbözőképpen mért oldalak eredményeit tartalmazza, a NoSalty esetében a webes és mobil
forgalom egyben mérődik, míg a többi oldalnál csak a webes forgalmat mutatja.

2014. DEC. 29. - 2015. JAN.5. (1. HÉT)
Időszak

2014. egyedi látogatók

2013. egyedi látogatók

Növekedés

2014. dec. 23.

341 272

302 473

+ 13%

2014. dec. 22-28. (52. hét)

630 232

541 096

+ 16%

2014. dec. 30.

286 749

239 254

+ 20%

2014. dec. 29. - 2015. jan. 5. (1. hét)

674 897

530 268

+ 27%

1 245 669

1 161 041

+ 7%

2014. dec. hónap

2014. DEC. 29. - 2015. JAN.5. (1. HÉT)

2014. DEC. 22-28. (52. HÉT)
Egyedi

látogatók

Oldalletöltések

Egyedi látogatók

Oldalletöltések

nosalty.hu

630 232

7 679 397

nosalty.hu

674 897

7 040 622

nlcafe.hu

565 520

5 745 985

nlcafe.hu

575 922

6 075 804

femina.hu

456 272

8 560 718

femina.hu

481 487

9 227 341

2014. DECEMBER
Egyedi látogatók

Oldalletöltések

nosalty.hu

1 245 669

28 925 100

nlcafe.hu

1 163 841

30 245 273

femina.hu

1 018 232

37 962 259

A Nosalty 2008-ban garázsblogként indult, 2012 májusa óta pedig a piacvezető receptoldal. A mára
havi 1 millió egyedi látogatóval bíró oldalon több mint 46.000 közösségi alapon születő, de szerkesztett és ellenőrzött receptet talál az olvasó strukturált, kategorizált formában. Ezt egészíti ki a szerkesztett magazin tartalom, melyen külön szerkesztőség és a NoSalty saját dietetikusa dolgozik. 2013
végére ez utóbbi szakértő közreműködésével a receptekhez rendelve elérhetővé tették Magyarország
legnagyobb alapanyag adatbázisát is, mely 1320 alapanyagról ad tápanyagra és kalóriatartalomra
vonatkozó részletes információt.
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