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Régóta lehetne nagymama Kandász Andi. Lánya szerint a műsorvezető vagy 15 évet
letagadhatna korából, mégis akár már unokája is lehetne, Andi azonban egy darabig
mégsem dajkálhat kisbabát. Testét és lelkét azonban fitten tartja a műsorvezető,
energikussága a több mint 20 kilós fogyásának is köszönhető.

Kandász Andi és Lolita híresen jó kapcsolatban állnak egymással. A tévés izgatottan várja,
hogy 26 éves lányából mikor válik édesanya, hiszen Lolita kislánykora óta készül az anyaságra,
és rajong a gyerekekért.
"Lolcsi már 3 évesen folyamatosan anyukát játszott és őt is mindig imádták a gyerekek. Neki
azóta is a család a legfontosabb. Fiatalon,szültem a lányomat – ha a korunkat nézzük –, akár
már nagymama is lehetnék. Lola ugyan éli a huszonévesek mindennapjait, de mihelyt
megtalálja a neki megfelelő párt, készen áll a családalapításra. Nem pénzt, kocsit vagy
karriert vár el egy férfitől, hanem azt, hogy szeresse, ahogy engem is imád az apja. Hiszek
benne, hogy meg fogja találni az igazit, ahogy én is." – magyarázta Andi, akivel lánya mindent
megbeszél, baráti viszony van közöttük.
"Gyerekkorától kezdve nagyon jó volt a kapcsolatunk. Nagyon jó érzés, hogy igazán büszke
rám. Az is legyezgeti az önbizalmamat, hogy a 26 éves lányommal egy a ruhamérerünk, így
gyakran lopkodjuk egymás cuccait. Igaz ez csak azóta van így, hogy egy palesztin
népgyógyászatban régóta használt gyógynövény receptúrának és az életmódváltásomnak
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köszönhetően, éhezés és önsanyargatás nélkül nemrég 23 kilótól szabadultam meg. A barátai
is kérdezgetik, hogy mi a titkom, a módszerem" – mesélte nevetve Andi, aki tervei szerint
vagány nagymama lesz.
"Ferivel sokat beszélgettünk róla, hogy milyen nagyszülők leszünk. Én azt tervezem, hogy
vagány nagyi leszek, benne leszek az unokáimmal minden őrültségben. Kultúrát és világlátást
szeretnék nekik adni, ahogy a lányomnak is adtam. Annyi különbséggel, hogy az unokáimat
nem kell majd nevelnem, csak kényeztetnem. A lányom több gyereket szeretne, mi maradtunk
az egykénél, , de nem bánom, hogy így alakult" - mesélte KAndi, aki azt is elárulta, Lolitának
miért nem született kistestvére.
"Könnyű terhességem volt, lazán is vettem, ahogy általában mindent az életben, nem vagyok
egy aggódós nő. Hatalmas hassal még elmentem, hogy készítsek egy interjút a dalai lámával. A
végén a láma megölelt, és abban a pillanatban elfolyt a magzatvizem. Később kiderült, hogy ez
mentett meg minket, mert nem vették észre, hogy túlhordtam a babát, és mindketten
életveszélyes állapotba kerülhettünk volna. Emiatt nem vállaltam másodikat és készítem a
férjemmel most már 20 éve a családi sorozatomat, ahol 120 kisbaba születésénél
“bábáskodhattam”, ahogy majd az unokámnál is fogok"– emlékezett vissza Andrea.
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