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To relax, to prevent the deaseses or recover from illnesses are all 
very important part of our life. Shortly: a healing journey is needed 
for everybody. There is an alternative medical healing and wellness 
center at San Benito, 200 km from Manila in the Philippines called 
The Farm. 
The Farm is promoted by Jet Set magazine through four issues, we 
started to introduce to our readers in a series last winter, beacuse we 
beleive, the visionary and founder of The Farm did a great and very 
important job. The Farm offers for the guest suits and villas, we got 
a large beautiful garden villa, with a private garden, special open air 
bathroom, big terrace and a nice fountain.
The Farm is a beautifully landscaped tropical garden. It is 9 hectars. 
The Farm’s facilities are fantastic, swimming pools, meditation loung-
es, gym, spa, medical clinic are available. This hotel is absolutely 
wellness and holistic health orientated. The daily activities, which are 
offered for the guest are yoga, meditation, core movement, power 
walking, jungle bush walk, Mandala flower arranging, art of climbing a 
coconut tree and so on.
The Farm offers in it’s ALIVE restaurant Vegan Gourmet Meals and 
beverages. No meat, no milk, no fish, no eggs. Raw fruits and veg-
etables are offered, if anything is cooked, it is just under 40 Celsius. 
- Our vegan restaurant is one of the first in Asia – told us Michael de 
Leonardo genaral manager. – The ALIVE restaurant will provide you 
with a surprising twist on your concept of healthy eating when you 
discover our living cousine. To enhance the culinary experience, the 

A pihenés, a betegségek kialakulásának megakadályozása, s a be-
tegségek utáni gyógyulás folyamata nagyon fontos asz életünkben.  
Éppen ezért a megtisztulás mindenki számára szinte kötelező. A Fü-
löp-szigeteken San Benitoban, 200 km-re a fővárostól, Manilától van 
egy alternatív méregtelenítő és wellness központ, amelynek a neve: 
The Farm.
A The Farmot a Jet Set magazin négyrészes sorozatban népszerűsí-
ti, ez a második írásunk, mert hiszünk az alapító gondolataiban, s ez 
a központ valóban komoly munkát végez. Ezt személyesen is meg-
tapasztalhattuk, amikor ott jártunk. Egy csodás kertes villát kaptunk 
nyitott fürdőszobával, nagy terasszal és szép szökőkúttal.
A The farm csodálatos trópusi kertben található, kilenchektáros ápolt 
kókuszligetben, ahol tavak, úszómedencék, meditációs épületek, 
tornaterem, spa, orvosi klinika áll a vendégek rendelkezésére Ez a 
szálloda teljes mértékben wellness és holisztikus egészségközpont. 
A napi rutinszerű foglalkozások olyanok mint a jóga , a meditáció, 
a gyaloglás, a dzsungel túra, Mandala virágköltemények készítése, 
kókuszdió fa mászás, s még sorolhatnánk…
A The Farm kizárólag vegetáriánus ételeket kínál az ALIVE elnevezé-
sű éttermében. Se húst, se tejet, se halat, se tojást nem használnak 
a szakácsok. Csak nyersen tálalnak zöldségeket és gyümölcsöket, s 
ha mégis valamit megfőznek, akkor azt is csak 40 fokon teszik.
- Éttermünk Ázsia egyik első számú vegetáriánus  étterme – magya-
rázta Michael de Leonardo, a The Farm vezérigazgatója. – Az Alive 
étterem meglepetést okoz a vendégeknek, amikor nálunk felfedezik, 
hogy az egészséges táplálkozás milyen vonzó is lehet. Különleges 
kulináris élményt nyújtunk itt, s mindezt olyan körülmények között, 
hogy a vendég választhat a légkondicionált belső helység, vagy a 
terasz között, amely a dzsungelre néz, s hatalmas fákkal van körül-
véve.  Fel kell hívnom a figyelmet, hogy saját kertünkben termeljük 
meg azokat az ételeket, amiket feltálalunk, így biztosak lehetünk 

rich tropical wooded ALIVE restaurant offers cool, screened indoor 
seating and ample outdoor deck tables shaded by majestic trees. 
Adjacent to Alive! Is our extensive Organic Garden, which provides 
the majority of our fresh produce, harvested daily. Our garden is com-
plemented by an extensive Kitchen Garden which produces a wide 
variety of sprouts used extensively in our menu preparation Our dedi-
cated Wheat Grass Bungalow has a systematic production of wheat 
grass for our fresh juices and therapies.
Did you know, that Wheat Grass contains 25% more protein then 
meat and in a form that is easily digestible, alkalizing and readily ab-
sorbable by the body for obtaining the amino acids it needs to build 
new proteins. Take 1 or 2 ounces of freshly squeezed wheat grass 
juice for a powerful protein boost.
-You will find some of your favourite dishes on our menu from pates 
and crakers to succulent main dishes, from freshly made ice cream to 
cookies and cakes - said the general manager. – Preparing our foods 
by soaking, blending, dehydration, culturing and the culinary activity 
and talent of our chefs, we transform vegetables, nuts, seeds and 
fruits into absolutely delectable culinary delicacies. All our foods are 
produced daily on our premises, from breakfast granola, nut butters 
and jams, dairy-free milk to chutneys, salad dressings, freshly baked  
breads, pizza crusts and raw chocolate dessert treats.
At The farm the chefs use specially designed dehydrators instead of 
cooking to give raw foods a variety of textures resembling cooked 
foods, but without destroying the nutritional properties and enzymes 
of the foods. They serve warm soups rather then cooked hot soups in 
order to preserve these valuable nutritional building blocks the body 
needs to continiously rebuild and renew itself, slowing the aging pro-
cess and giving you energy and vitality.  
The experts of The Farm beleive in the body’s inherent ability to heal 
itself and maintain a healthy functioning state. Desease is preventable 
and curable naturally. Detoxification regiments are highly effective tool 
in restoring health. Proper nutrition must be based on raw food and 
may or may not include cooked food and animal proteins. 
The Farm at San Benito main purpose to provide the environment, 
guidence and support your need to norture your health.

It is a must to visit The Farm and during your journey there is a chance 
to play golf in two golf courses, which are just 15 minutes away by car. 
You can play at Mount Malarayat and at the Summit Point courses.

abban, hogy nálunk vegyszermentes minden táplálék, s naponta 
frissen kerül az asztalokra. A fűszernövényeket is mi termesztjük, 
amelyekkel ízesítenek a szakácsaink. Külön zöld búzafű bungalót 
is üzemeltetünk, ahol a vendégek a frissen készített dzsúzt ihatják, 
terápiás célzattal. 
Tudta ön, hogy a zöld búzafű 25%-al több proteint tartalmaz, mint 
a hús, s sokkal könnyebb megemészteni. Egy, vagy 2 uncia frissen 
csavart zöld búzafű dzsúzt kínálnak a The Farmon naponta, hogy 
erős proteinlökést adjanak a vendégek szervezetének.
- Az éttermünkben a vendégek megtalálhatják néhány kedvenc 
fogásokat a menüsorokban, a főfogásoktól a fagylalton át a süte-
ményekig. – mondta a vezérigazgató. – Séfjeink tehetsége magas 
szintre emelte az ételek előkészítését, ízesítését, dehidratálását, a 
zöldségeket, gyümölcsöket, magvakat különleges kulináris élveze-
tekké varázsolják a szakembereink.  Mindent frissen készítenek na-
ponta, a reggelihez kínált dzsemtől kezdve a saláta önteten, pizzán, 
vegaburgeren át a csokoládé desszertig. 
A The farm konyhájában speciális dehidratáló-gépekkel dolgoznak, 
nem főzik szét az ételeket, s emiatt a feltálalt fogásokban benne van 
minden vitamin, a szervezet számára fontos szerves anyag, enzim.  
Az étkezés segít abban, hogy a vendégek újra fel tudják építeni a 
szervezetüket, lassítsák az öregedési folyamatot, s energiát merítse-
nek a természet kincseiből, táplálékaiból.
A The Farm szakemberei hisznek az emberi szervezet önmegújító 
képességében, s abban, hogy a betegségek természetes úton is 
gyógyíthatók.  Meggyőződésük, hogy a méregtelenítés igen fontos 

eszköze a szervezet megújításának.  Abban is biztosak, hogy a 
nyers növények, gyümölcsök fogyasztása nagyban elősegíti a meg-
tisztulást, s az emberi szervezetnek nincs szüksége állati fehérjékre, 
valamint főzött ételekre. 
A The Farm fő célja, hogy olyan környezetet teremtsen a vendége-
inek, olyan szolgáltatásokat nyújtson, amely segíti az egészséges 
életmód kialakítását, s azt, hogy minden vendég jól érezze magát.
Tulajdonképpen mindenkinek kötelező lenne ellátogatni a The Farm-
ra a Fülöp-szigeteken, annál is inkább, mert az egészséges életmód 
mellett még golfozni is lehet, két csodás pálya várja a játékosokat 15 
percnyi autóútra az egészség és wellness központtól. Az egyik pálya 
a Mount Malarayat, a másik pedig a Summit Point. 

Eating for Health!Növényi alapú nyers ételeket tálalnak fel a The Farm 
egészség és wellness központban a Fülöp-szigeteken.

Plant-based, ’live’ foods in The Farm health 
and wellness centre at the Philippines.

Együnk az egészségünkért!

Telephone: (+632) 884 8073 to 74
Mobil: (+63) 917 572 2221
Email: dosm@thefarm.com.ph
Website: www.thefarm.com.ph
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