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азличната Коледа - уютът на дома ще се превърне в
основен извор на коледно настроение тази година. На
страниците на "Марица Коледа" ще намерите куп идеи
за това, как да направите празника запомнящ се въпреки
наложените ограничения, които неминуемо ще променят
рождественските традиции и обичаи на много семейства.

Екипът на вестник "Марица" и "Хермес
Медиа" Ви желаят весела Коледа и
щастлива Нова 2021 година, която да
донесе на всички ни здраве и късмет!

Шопингът изцяло в мрежата

вече е напълно възможно

К

Професионално
меню

оледата през 2020 година ще остане със сигурност в историята.
Целият свят се готви да посрещне
празниците у дома в условията на пандемия,
която сериозно ще наруши ритъма както
на организацията, така и на тържествата,
които планираме. И макар много от магазините да са затворени, а пред малкото, които работят, да има огромни опашки, Коледа
и Нова година са възможни, дори и приготовленията за тях да се случат изцяло онлайн.

Голямото
пазаруване

Подаръците
Макар и моловете да останаха затворени за дълго време, поръчките
онлайн от любимите ни магазини се
изпълняват стандартно до 3 работни
дни, което значи, че ще имате шанса
да напазарувате коледните подаръци
за около час пред лаптопа или таблета. Именно заради пандемията редица
вериги сериозно обновиха електронните си магазини с много повече снимки и
дори възможност да разгледате артикулите от 360 градуса.
Други магазини пък предлагат и онлайн консултации - както с глас, така
и с картина. Тази зима ще можете да
купите онлайн абсолютно всичко - от
дребна техника (слушалки и компютърна периферия, любими на тийнейджърите), през козметика и парфюми,
играчки за най-малките, и дори инструменти.

Почти всички магазини
предлагат и възможност
да ви изпратят избрания
продукт с готова коледна
опаковка, а това значи,
че макар и в локдаун,
Коледа 2020 може да се
окаже неочаквано лесна за
организиране на подаръците.
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И ако продаръците са лесната част
от празничните приготовления, пазаруването за коледната и новогодишната трапеза изглежда поне на пръв
поглед като по-голямо предизвикателство. Магазините за хранителни
стоки работят, но дори и в предишни
години, без въведените противоепидемични мерки, поради декемврийските празници по традиция чакането по
каси и опашки е голямо. През последната година в страната обаче услугата
за пазаруване и доставка на покупките
от избрани от нас магазини вече е много по-достъпна и широко застъпена.
Вместо да прекараме часове в някои
от големите хипермаркети и да рискуваме точно преди празника да се разболеем, срещу няколко лева повече можем
да спестим и доста време и да предпазим от вируса цялото семейство.

Доставката на
всички продукти
от избрания от
нас магазин е
символична.

При повечето фирми, които предлагат подобна услуга,
тя е между 2 и 5 лева за по-малките
поръчки, а ако покупките ни са за над
70-100 лева - обикновено е безплатна.
Клиените може да избират точно в
кой ден и в колко часа да получат своите поръчки до вратата си, което гарантира спокойствие за цялото семейство в празничните дни.

През последните години все повече
българи се доверяваха на ресторанти и
заведения за коледното и новогодишното си меню. Тази година обаче празниците ще са вкъщи. Това обаче не значи, че няма да можем да се насладим на
вкусно приготвена храна от любимите
ни ресторанти или да опитаме едно
различно коледно меню. Почти всички
ресторанти в Пловдив ще работят
и през празничните дни, като голяма
част от тях вече са готови с празничните специалитети, които ще приготвят и доставят до дома ви в предварително уговорения и удобен за вас час.

За тази Коледа и Нова
година ресторантите в
Пловдив предлагат почти
всичко - от пълен набор
7 или 9 постни ястия за
Бъдни вечер, заедно с прясно
изпечена погача с късмети,
до 5-степенно коледно меню
за семеен обяд, та дори
и цяло печено прасенце за
по-големите семейства и
компании.

малки семейни радости

за нетипичните празници

Няма как - тази Коледа ще създаваме сами празничното настроение.
Почивните дни в локдаун обаче ще
са по-трудни за най-малките, още
повече - затворени вкъщи с цялото
семейство. Точно за това ви предлагаме няколко идеи, с които да запълним времето вкъщи.
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Горещ шоколад за настроение
Загрейте 200 мл прясно мляко.
Добавете 1/2 пак. ванилия и 1 чаена лъжичка захар. Оставете млякото
дa заври, след което го отстранете
от огъня. Натрошете на парченца 20 г
шоколад и го прибавете към горещото
мляко при непрекъснато бъркане. Добавете и сметана отгоре.
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Коледни чорапи
Изрежете от хартия или
ушийте от плат коледни чорапи за цялото семейство. Залепете (или
зашийте) апликация отгоре за по-ат-

рактивен вид, а вътре пуснете дребни лакомства. Децата с нетърпение
ще очакват да видят какво е оставил
Дядо Коледа, докато са спали послушно.
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Играчки от филц
Купете различни цветове
филц. Изрежете и изработете
най-различни фигурки заедно с децата.
Завържете отгоре с връв. Може да ги
използвате за украса на елхата. Особено подходящи са за най-малките дечица, тъй като не са чупливи.

4

Ръчно изработени картички
Бихте могли да купите и готови
картички за празниците, но много
по-приятно ще е да ги изработите сами
с децата. Нека мъничето се опита да нарисува нещо коледно, а вие напишете под
рисунката пожелание и завържете с панделка за по-празничен вид.

5

От добро сърце
Сега е моментът да се включите в благотворителни изяви.
Съберете неща, които смятате, че
може да дадете на нуждаещи се деца.
Така наследникът ви ще се научи да е
съпричастен към проблемите на другите и да дарява обич и доброта.
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Домашен коледен концерт
Заедно с децата може да направите празничен концерт у
дома, като се погрижите всичко да е на
„професионално" ниво - музика, костюми, водещи... и възторжена публика (а
от нощната лампа става перфектен
прожектор за сцена). Не забравяйте
да заснемете изпълненията на мъниците, за да се забавлявате след време,
докато гледате безценните записи от
„концертите" им.

Да поканим коледния дух у дома

Полезни хрумки за декорация и атмосфера

В

ече е декември - най-магичното
време в годината. Целият
християнски свят е обхванат
от подготовка за светлите
празници Бъдни вечер и Коледа.
Улиците и сградите са пременени
в пъстроцветна и тематична
украса, а хората стават някак подобри. И въпреки че настоящата
действителност потиска до голяма
степен коледния дух, нека не
забравяме, че само от нас зависи да
го съживим. Най-лесният начин за
това е да внесем уют и топлина, като
поканим Коледа у дома!

Мнозина свързваме коледната украса
на дома с елхата и
разноцветните лампички по прозорците, но те далеч не
са всички тематични акценти, носещи
настроение.
Празничната атмосфера
трябва да се чувства

във всяко помещение. И дори духът на
Коледа все още да не ви е завладял, направете усилие да го повикате - заради
децата и близките ви, заради традицията, заради себе си. Защото от уюта
и топлината, които ще създадете, до
голяма степен зависи и настроението,
с което ще посрещнете предстоящите
празници. Ето няколко начина да поканите Коледа у дома още днес.

Изберете цвета
на Коледа

Червеното и зеленото са класическо
предпочитание за коледно настроение,
но същия ефект можете да постигнете и с други комбинации. Синьо и бяло,
златно и сребърно, червено и бяло,
оранжево, червено и кафяво. Или комбинации помежду им. А може и да се спрете само на един цвят, но във всичките
му нюанси. Така не само ще направите
атмосферата по-изтънчена, но и ще
позволите да изпъкне естествената
зеленина на елхата.

Коледа тропа на
входната врата… и
на прозорците
Какъв по-хубав начин да оповестите идването в дома ви на коледния дух,
който може да се види отвън? Оплетете венец от борови клонки, шишарки,
глог и други тематични акценти за вратата. Подредете няколко големи свещи
(цветни, с аромат, с декорация) на первазите, добавете купа със сушени плодове, борови клонки и орехи. Окачете
лампичките по корнизите или дограмата и изпръскайте тематични шаблони
на стъклата (или залепете готови такива).

Коледа в антрето
Нека коледният дух приветства
всички още от прага. Извадете керамичните фигурки, изкуствените коледни
звезди, коледните чорапи и играчките.

Денонощна грижа по празниците
от клиника „Медикус Алфа“
Професионализъм и високи медицински технологии
Философията, която изповядваме, е перфектната организация, създадена в интерес на бързо и качествено обслужване на пациента при непрекъснат режим на
работа.
„Медикус Алфа“ е на разположение на жителите и гостите на Пловдив и през коледно-новогодишните празници. Клиниката работи 24/7 и е лидер сред частните
клиники в региона с непрекъснатия си режим на работа. На разположение на нашите пациенти е дежурен екип, който може да окаже неотложна помощ и да насочи
пациента за допълнителна консултация или специализирано лечение. Тя осигурява
денонощно взаимодействие между извънболнична и болнична помощ, и позволява
в най-кратки срокове да се извършат комплексна диагностика и лечение. Болницата
има договор с НЗОК за дейностите в специалностите хирургия, ортопедия, урология и лицево-челюстна хирургия.
Благодарение на отличната локация в центъра на града, висококвалифицираните специалисти и модерното оборудване, тук можете да намерите качествена,
индивидуална грижа към всеки пациент.
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ул. „Велико Търново“ 21,
срещу Пеещите фонтани
+ 359 896 661 171;
032/ 634 463; 032/ 624 881

Украсете с част от тях мебелите в
антрето, закачалката или огледалото,
дори дръжките на вратите. Знаете
ли, че звънчетата гонят злите сили?
За разкош в някое ъгълче добавете купа
с цитруси, шишарки, борови и плодови
клонки и няколко празни кутии, опаковани като подаръци край вратата.

Настанете Коледа
и на масата

Тъй като трапезата ще бъде ядрото
на семейството по
празниците, внесете
подобаваща топлина
и
гостоприемство
още преди да сте се
настанили. Ако сте
избрали
конкретна цветова гама за
украсата на дома,
съобразете с нея покривката и салфетките. Друг вариант
е да я аранжирате тематично (битово, зимно, библейски) или да заложите
на естествените материали, които
придават особен уют. В средата не забравяйте да поставите красива свещ,
купа или кошничка с клонки, плодове,
шишарки, орехи и панделки.

Украсете
коледното дръвче

Поддържайте
атмосферата

Тъй като елхата с нейния блясък,
свежест и аромат, се възприема за туптящото сърце на празника, за поставянето и декорирането ѝ, изчакайте момент, когато всички ще са у дома. У нас
обикновено купуването на естествено
дръвче се случва едва няколко дни преди
Коледа, но ако сте се спрели на изкуствено, в саксия
или
по-екстравагантна
интерпретация, можете
да ги украсите във всеки
друг момент. Окачете
ръчно направени играчки,
пъстроцветни
топки,
звънчета,
снежинки,
гирлянди
и разбира
се,
лампички.
Аранжирайте и пространството под елхата - малко
памук, фигурки на животни, къщичка, изкуствени подаръци.

Запишете компилация с коледни
песни и ги пускайте, когато сте у дома.
Започнете да правите „репетиции“ за
коледни сладки и ястия. На някоя мебел
поставете кръгла свещ с пръчици канела и купичка с потпури, а на масичката
за кафе - керамична фигурка и някоя коледна книга. Окачете останалите коледни чорапи, звънчета или звезди на
периферни, но видими места.
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стъпки, с които да повярваме,
че стават чудеса

Помните ли коледните вечери от
своето детство? А новогодишната
нощ с фойерверките и бенгалския
огън? Има нещо специално в това
време, когато вярваме, че се случват
чудеса и че Новата година е и ново
начало... Коледните и новогодишните празници са едни от най-желаните и очаквани дни за детето. Това е
времето да предадеш на малкия човек тази магия, която сте наследили
от родителите си и която няма да
ви напусне цял живот.
Всички деца участват с голям ентусиазъм в празничната подготовка.
Дори и най-малките усещат, че у дома
се случва нещо специално. Целият месец декември е изпълнен с радостно
очакване и с коледно настроение. Ето
няколко стъпки, с чиято помощ да извикаш празничния дух и да сътвориш
вълшебно време (и прекрасни спомени)
за детето и за цялото семейство. Нека
предпразничното броене започне сега.
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Включи цялото семейство
в украсяването на дома
за празниците. Накичете
заедно къщата с борови клонки, изрисувайте със спрей прозорците, декорирайте с гирлянди и коледни лампички.
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Украсата на елхата е един от
най-вълнуващите моменти за
малкото. Помогнете
му, за да имате
най-хубавото

коледно дръвче всяка година. Нека детето окачи на елхата и свои играчки,
които е направило само.
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Днес все по-често общуваме с
електронни писма, но няма нищо
по-хубаво от това да отворим
пощенската си кутия (истинската!)
и вътре да има коледна картичка от
близък човек в хартиен плик. Защо и
твоето семейство да не запази традицията да изпраща на близки и приятели
истински коледни и новогодишни картички? Надпишете ги заедно с детето,
а то може да добави към пожеланията
и свои рисунки.

(това е и възможност да разберете
какъв подарък очаква). Оставете красивите пакети с изненади под под елхата тайно, за да съхраните илюзията,
че Дядо Коледа ги е донесъл. (Един от
най-хубавите спомени от моето детство - тогава подаръците ги носеше
Дядо Мраз на Нова година, е как след
новогодишната заря поглеждах под елхата и виждах, че там са се появили
красиво опакованите подаръци. Години
по-късно разбрах, че щом е започвала
зарята, баща ми изваждал скритите
пакети и незабелязано от нас ги оставял под елхата.)
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У нас коледните празници започват от Бъдни вечер. Нашият народ има богати традиции, които
градят душевността ни - добре е те да
присъстват в дома ви. Омесете заедно
с детето питка за Бъдни вечер - нека то
я украси с различни фигурки от тесто.
Слагай за късмет в питката паричка
и дряново клонче. Миризмата на домашен прясно изпечен хляб ще се превърне
в част от спомените за Коледа, които
детето ще съхрани за цял живот.
Едно от най-големите очарования на детството е вярата,
че Дядо Коледа съществува. Не
отнемайте на детето тази илюзия!
Така или иначе все някога то ще
разбере истината, но дотогава можем да помогнем на малкия
човек да напише писмо
до
Доб р и я
старец

Подаръкът на детето за Коледа
е най-емоционалната част от коледното пазаруване и то го очаква с нетърпение. Все пак помнете, че не
стойността му е най-важната, а това,
че той е израз на любов към малкото
ви съкровище. Подаръкът трябва да е
допълнение към топлата атмосфера на
празника, а не да е основната му цел.
Няколко дни след Коледа идва Нова
година. Направете заедно с детето сурвачка от дрянова клонка,
украсете я с нанизани на червен конец
пуканки, парички, сушени плодове.

При възможност излезте заедно
с детето и цялото семейство на
площада във вашия град, за да се
насладите на новогодишните фойерверки.
Около Коледа и Нова година,
църковният календар е наситен с много имени дни. Ако детето има имен ден, отбележете със
семейството неговия допълнителен
празник, като поканите гости вкъщи,
с дребен подарък и с всичко, което ви
диктува сърцето.

1

Коледният дух може да бъде
съхранен през цялата година, защото вълшебствата са в самите
нас. Не само на Коледа стават чудеса.
Нека целият ни живот да бъде изпълнен с такива моменти. Дали ще се случи това, зависи само от нас. И това е
най-важният урок, който малкото човече може да научи от мама и татко.
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Подаръците, с които
отбиваме номера за Коледа

И

зборът на коледни
подаръци понякога може
да е наистина труден.
Човекът, за когото
избирате подарък, може да е труден
за задоволяване. Възможно е да не
сте забелязали какво точно иска
или харесва. Друг фактор, който
може да ви попречи да изберете
най-страхотния подарък на света, е
финансовото ограничение. Невинаги
имаме възможност да купим онова,
което би зарадвало любим човек, ако
е твърде скъпо за нашия бюджет.
При всички тези обстоятелства
стигаме до момента, в който купуваме подаръци просто за да има какво да
подарим. Те обаче се оказват не само
тривиални, но и не се харесват на повечето хора. Не биха се зарадвали, ако
ги получат, защото са не само скучни,
но и не изразяват специално отношение. Отговорите на този въпрос дава
проучване на компанията за подаръци
Vistaprint. Резултатите показват, че
72% от запитаните хора отговарят,
че любимите им подаръци са избраните от сърце, както и уникалните подаръци, избрани според личността на
човека.

Козметика и
продукти за
красота

Кутия шоколадови
бонбони
Кутията шоколадови бонбони е
един от най-лошите подаръци за Коледа.
29% от анкетираните в запитването са
отговорили, че не се радват да получат
такъв коледен подарък. Този подарък изразява тотално непознаване на човека,
за когото е предназначен подаръкът. Освен това подсказва и за незаинтересованост, за подаряване на нещо, колкото да
се отметне една традиция.

30% от участниците са отговорили,
че не обичат да получават козметични
продукти и продукти за красота, защото са скучни или защото предпочитат
те сами да изберат козметиката си.
Много често тези хора предпочитат
да преподарят подаръка си или да го
продадат, отколкото да го използват.

Ароматните свещи
Те са тривиален подарък, който в
същността си е коледен, но не носи
радост и определено не подсказва индивидуално отношение. 32% от запитаните са отговорили, че един от
най-лошите подаръци са именно коледните свещи. Не всеки аромат се харесва еднакво. Подобно на парфюмите и
козметиката много хора предпочитат
да избират ароматните си свещи сами.

Продукти за грижа
за тялото

33% от запитаните са отговорили,
че не обичат да получават лосиони и
кремове. Самите те не биха подарили
нещо подобно на други хора.

Рамка за снимка
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34% от хората, взели участие в проучването, са отговорили, че друг тривиален подарък е рамка за снимка, още
повече пък ако е празна. Този подарък не
би ги зарадвал по никакъв начин, дори
би ги подразнил.

¬¢£ £¢£
¢ ¤¨

3

И

ефектни идеи за лесна украса,
която да направим сами

деите за различни
коледни украси, които да
изработите сами у дома,
са безбройни. Докато обаче
за повечето от тях ще ви трябва
време и допълнителни материали,
има една различна и ефектна идея за
нестандартна и лесна украса, която
да разнообрази празниците у дома.

указанията. Декорацията е по избор,
а готовата елха от старото списание
гарантирано ще впечатли близките ви.

Коледна елха от списание
За тази идея за нетрадиционна коледна елха,
която става само за няколко минути и гарантирано
ще събере погледите на цялото семейство в празничните дни у дома, ви трябва
само списание или брошура, която да е закрепена с
телчета. След това прегъвате всеки лист според

Опаковани подаръчета
Кутийките като малки опаковани
подаръчета са си класика. А и е толкова
лесно да ги направиш от това, което
имаш под ръка. Дори и вестник, кибритени кутийки и малко червена лентичка могат за минути да ти послужат за
страхотна украса, която да допълни
коледното настроение у дома.

Фигурки от коркови тапи
Коркови тапи за създаване на коледни формички? Става, дори и да са поели
малко от червения цвят на виното! Коледният дух наистина може да е скрит
в бутилката. От тапите може да оформите каквито си пожелаете форми.

Най-свежия,
чист въздух

www.ataro.bg
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Най-добрите коледни фи

Т

ози декември всички ще
имаме много повече свободно
време у дома. Рано или късно
(особенно след като сме
станали от трапезата), изниква
въпросът "Какво ще правим?".
Коледните филми са най-добрият
начин да си създадете празнично
настроение. Предстои ни месец,
през който ще си стоим предимно
вкъщи, и можем да го направим
по възможно най-приятния начин
- пред телевизора с чаша горещ
шоколад в ръка. Ще ви предложим
няколко коледни филма, които са
абсолютна класика.

Въпреки протестите на майката му,
че може да се нарани, Ралфи настоява,
че иска точно този подарък.
И дори се опитва да убеди учителя
си и Дядо Коледа да се застъпят пред
родителите му. Междувременно момчето е тормозено от две по-едри момчета в училище. Освен това вкъщи
също има неприятности, когато конфликтите между майка му и баща му
стават все по-чести.

Гринч

Нито един списък с коледни филми не е
наистина пълен без една от любимите
празнични истории. Гринч претърпява
истинска коледна трансформация, която е любима на малки и големи.

Коледни хроники

Коледна история

Момчето във филма живее през 40те години на миналия век в Индиана и
всичко, което иска за Коледа, е пушката на анимационния каубой Ред Райдър.

Марица Коледа | декември 2020 | 14

Елф

Въпреки че този филм излезе през
2003 г., разказът му за човек, възпитан
като елф, който си проправя път в Ню
Йорк, бързо се превърна в празнична
класика.

С участието на Кърт Ръсел като Дядо
Коледа, този весел оригинален филм
на Netflix проследява две деца, които
се сблъскват с Дядо Коледа в собствения си дом - и се озовават на магическо
приключение, за да му помогнат да спаси Коледа.

илми на всички времена
poмaнтикaтa ce зacилвa, чoвeк пpocтo
тpябвa дa кapa пo тeчeниeтo и дa ce
вcлyшa в cъpцeтo cи.

Да пропуснеш Коледа

В настроение сте за някаква лека
празнична комедия? Този празничен
филм проследява двойка, изиграна от
Тим Алън и Джейми Лий Къртис, които
ядосват съседите си, като планират
да пропуснат Коледа, за да отидат на
круиз по Карибите.

Клаус

Един забавен пощальон трябва да
достави пратки в замръзнало кралство, където открива невероятната
тайна, че истинският Дядо Коледа се
крие там.

Последна Коледа

Keйт e взeлa кyп пoгpeшни peшeния и oбикaля нepвнo Лoндoн, a Toм
изглeждa пpeкaлeнo кpacив, зa дa e иcтинa. Ceгa, кoгaтo Лoндoн ce нaмиpa в
нaй-пpeкpacнoтo вpeмe oт гoдинaтa и

Сам вкъщи

Няма какво да кажем за "Сам вкъщи".
Ако има вечна класика, това е този
филм. Всички сме го гледали, но продължаваме да го гледаме всяка година.

Почти Коледа

Дани Глоувър е пенсиониран вдовец,
който иска само едно нещо за Коледа:
порасналите му деца и техните семейства да се разберат за празниците.

Кошмарът преди Коледа

Коледен филм ли е? Филм за Хелоуин ли е? Тим Бъртън съчетава и двата
празника заедно по едновременно плашещ и сърцераздирателен начин.
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Нека ти
е леко
на тежката
трапеза

Ако страдаш
от нарушено
храносмилане
Digestion с
храносмилателни
ензими е точно
за теб!

При парене
и болка
в стомашночревния тракт
Облекчи ги с
Котешки нокът на
Нейчърс Уей.

При газове
и подут корем

За здрав
жлъчен мехур

При проблеми
с черния дроб

Гастритикс
със сигурност ще
ти помогне!

Ефикасен е
артишок на
Нейчърс Уей.

Вземи млечен
бодил.

Търсете билковите продукти на Nature’s Way

в аптеките и онлайн на revita.bg

