
A népszerű énekesnő Tóth Vera, és az ismert 
gasztronómiai szakember Pauli Zoltán közös 
gasztro-művészeti video blogja. 
Tóth Vera a hazai zenei élet meghatározó alakja. Pályája a 
Megasztár tehetségkutató verseny első szériájának 
megnyerésével indult. A műsor közönségszavazatai alapján 
Vera győztesként került ki a Megasztárból, így 
Magyarországon a 2004-es év hangja lett. Ez áttörést és fényes 
karrierje indulását jelentette. 2005-ben országos turnéjának 
megkoronázásaként a Művészetek Palotájában adták át első 
aranylemezét, turnézáró nagykoncertjén. Mindezt 
megelőzően miniszteri elismerésben részesítették. Négy 
lemeze jelent meg eddig. 2012-ben önálló, Cserháti Zsuzsa 
emlékestet adott a Budapest Sportarénában énekes 
vendégekkel. Énekelt már Sting, Lenny Kravitz 
előénekeseként, zenél a Budapest Jazz Orchestrával együtt is, 
akikkel formabontó koncerteket adnak az ország számos 
pontján, különböző, nem feltétlenül a jazz műfajában 
jeleskedő, izgalmas vendégekkel. Vera hitvallása az, hogy 
szépen, lassan kell dolgozni és mindig a minőségre kell 
törekedni. Rózsa István producertől hallotta azt a mondatot, 
ami meghatározza életét: „Hosszútávra tervezünk”. 2017-ben 
turnéra indult Dés Lászlóval, ami 35 nagykoncertből állt 
országszerte és a Budapest Arénában tették fel a koronát 
teltház előtt. 
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Pauli Zoltán ismert hazai gasztronómiai szakember, a 
Stílusos Vidéki Éttermiség alapító tagja a PalKonyha 
tulajdonosa. Számos hazai gasztronómiai és zenei esemény 
ötletgazdája és szervezője. Borász, gasztronómiai szakember, 
a vidéki vendéglátás egyik zászlóvivője. Saját gasztronómiai 
vállalkozása mellett lelkes népszerűsítője a stílusos vidéki 
vendéglátásnak, magyar borkultúrának rangos hazai-, és 
nemzetközi fórumokon egyaránt. Ötletgazdája és szervezője a 
több, mint 35 vidéki étterem által minden évben 
megrendezésre kerülő Hú!SVÉT eseménysorozatnak, 
társszervezője és gasztronómiai tanácsadója a művészeteket és 
a gasztronómiát összehozó győri ART Pikniknek. A Slow 
Food nemzetközi mozgalom Pannon Conviviumának alapító 
tagja, hosszú évekig a Villányi Borvidék marketing 
tanácsadója, a borvidéki közösségi bormárka a RedY 
megálmodója és névadója. Szívügye a bor-, a gasztronómia-, 
és a művészetek összekapcsolása egészen egyedi, különleges 
események alkalmával.  
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Vera és Zoli folyamatosan dolgozik és saját zenei és a 
gasztronómia projektjeik mellett megálmodták közös videó 
blogjukat, melynek „Együtt megyünk„ nevet adták. Együtt 
járják az országot és különleges pihenési lehetőségeket, szállás 
helyeket, termelőket, séfeket, éttermeket, ételeket, borokat, 
borászokat mutatnak be a közönségüknek. 



A vlogról: 
Az Együtt mEgyünk cím egy szójáték is, hiszen utal arra, hogy Vera 
és Zoli együtt mennek a kiszemelt desztinációba, ahol az egyik cél 
maga az evés. Természetesen ennél jóval gazdagabb tartalomról 
van szó. A Videó bejegyzések tervezett hossza - tartalomtól függően 
- 20-40-perc. Minden részben a gasztronómiai tartalmak mellett 
zenei tartalom is szerepet kap, mely Vera aktuális koncert 
programjain kerül rögzítésre. A forgatás blokkosított, egy blokk 
5-20-perc közötti hosszúságú. A social csatornákon történő kereszt 
megosztásokkal a tartalmak nézettsége több százezres. 

Kapcsolódó social felületek:  

• A Youtube csatorna: https://www.youtube.com/egyuttmegyunk   

• A csatorna facebook oldala: https://www.facebook.com/
egyuttmegyunk/    

• Tóth Vera facebook oldala: https://www.facebook.com/
tothverabook/   

• Tóth Vera Instagram oldala: https://www.instagram.com/
tothveraofficial   

• Tóth Vera web: https://tothverahivatalos.hu/   

• Pauli Zoltán facebook: https://www.facebook.com/zoltan.pauli   

• Pauli Zoltán instgram: https://www.instagram.com/paulizoli/   

• Pauli Zoltán web: http://www.paulizoltan.hu/ 

Média partnerek:  

• VinCe Magazin  

• Story magazin 

• WMN online felületek

https://www.youtube.com/egyuttmegyunk
https://www.facebook.com/egyuttmegyunk/
https://www.facebook.com/egyuttmegyunk/
https://www.facebook.com/tothverabook/
https://www.facebook.com/tothverabook/
https://www.instagram.com/tothveraofficial
https://www.instagram.com/tothveraofficial
https://tothverahivatalos.hu/
https://www.facebook.com/zoltan.pauli
https://www.instagram.com/paulizoli/
http://www.paulizoltan.hu/

