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джинджифилови
бисквитки
Как празнуват
по света
Перфектният
подарък

Вълшебната Коледа на Ива и Дара
опаковките за подаръците. "Задължително пускахме детски коледни песнички и чакахме гостите". Така, с носталгия и топли
емоции, Ива разказва за вълшебното време, когато най-скъпото
ѝ същество е било дете.

К

оледните празници
са най-любимото
време от годината
за PR специалиста
Ива Екимова и талантливата
ѝ дъщеря - певицата Дара
Екимова.
Когато Дара беше малка,
Коледата изглеждаше
съвсем различно. Тогава се
събирахме цялото семейство
или в нашия дом, или в
дома на родителите ни.
За мен бе удоволствие
да украсявам дома, да
приготвям моята част
от ястията и да купувам
подаръци за близките си.
Винаги се разбирахме с майка
ми или със свекърва ми кой
кои блюда ще приготви и
след това правех различни
аранжировки на масата,

описва семейната Коледа Ива.
За нея всяка Коледа е различна
- в златно и червено или в сребристо и синьо. Така избира и
декорацията за масата, както и
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Преди много години, бях
бременна с Дара, още
живеехме на квартира
с Дими. Беше краят на
ноември - началото на
декември, и планирахме
коледните празници. Дими
подготвяше издаването на
втория студиен албум на
Сленг - „Всеки ден“. Хрумна
ми, че би било добре да има
коледна песен в него. Така
заедно написахме „Едно
сърце“. 8 години по-късно
Дара я записа в студио
заедно с Ивайло Колев,

връща лентата красивата пиарка.
С годините всичко се променя.
Майката на Ива се мести да живее извън София. Събирането на

всички става все по-трудно. Затова започват да си гостуват в
различни дни от коледните празници. "Това правеше празника още
по-вълшебен, защото продължаваше дни наред", спомня си Ива.
През последните няколко години тя е в ролята на гост в
дома, в който живеят дъщеря X
и приятелят ѝ. Винаги подготвят голяма трапеза, на която се
събират всички - двамата млади, Ива и майката на приятеля
ѝ. Разменят си подаръци и празнуват.
"Най-прекрасните ми спомени
са, разбира се, когато
децата бяха малки, защото
се събирахме всички, пишеха
се писма до Дядо Коледа.
Миналата Коледа, когато
вадих коледната украса,
даже намерих едно от
писмата на Дара, толкова
беше сладко",

не крие вълнението си Ива.
Автор на снимките
Валентин Даневски
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Еленът на Дядо Коледа
тича по пръстите
Червено, златно и цвят
на бор са вечните класики в
маникюра за Святата нощ
За да облекат ноктите си в
актуални нюанси за сезона, дамите започват да се готвят седмици преди Святата нощ. Нерядко те проектират няколко визии
на маникюра си, които сменят в
продължение на целия декември,
обяснява маникюристката Ева
Стойчева.

Червеното и златното
са топ цветовете в
коледния маникюр. Те
са вечната класика,
допълнени от коледни
топки, еленчета,
елхички и снежинки.
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Зеленото също е много модерно, а пастелните тонове са
коледно табу, категорична е тя.
Брокатът почти винаги присъства в маникюра по Коледа,
а класическото червено е абсолютно задължително и се харчи
с литри по празниците, казва маникюристката.
С отворени обятия клиентките ѝ приемат всички коледни
герои под формата на сладки декорации. По ноктите се разхождат еленчета, блестят звездички, падат снежинки и се топят
снежни топки. Дори силно консервативните дами отпускат
душата по Коледа и склоняват
на по-весел и фриволен дизайн.
Бялото присъства често в декорациите за празника. Една от
най-обичаните визии са червени нокти с коледна топка или
елхичка върху бял фон само на
единия или двата пръста. "Предпочитам по-минималистичните
визии. Когато елементът е направен с много тънък бял или зелен контур, стои чудесно върху
червен маникюр", убедена е Ева.

Тя съветва редовните си клиентки да си направят маникюр в
зелено две седмици преди Коледа.

"Хубавото тъмнозелено
навежда на мисълта
за вечнозелени
растения - ели,
борчета, кипариси. Аз
лично препоръчвам поизчистените декорации,
не натруфените със
снежинки и снежни
човечета. Мисля, че
модата им отминава,
но голяма част от
дамите ги харесват",

обяснява маникюристката.

Според нея формата на ноктите трябва да отговаря на
визията на ръката. Ако растат
кръгли, квадратният маникюр е
трудно постижим, казва Ева. По
нейни наблюдения повечето хора
предпочитат по-квадратната
форма, но пък по-облата издължава пръстите и предпазва от
чупене.

mall plovdiv и вестник марица
организират

КОЛЕДНА
РАБОТИЛНИЦА

материалите от нас, идеите от вас!
Създайте заедно с нас своята уникална празнична украса.
Очакваме малки и големи
на 11 декември, събота, на 3 етаж в Mall Plovdiv (срещу Fancy).
Елате в 10.30 ч., за да заявите своето участие,
а асистентките на Дядо Коледа ще ви помогнат
да творите вълшебства.
Програма включва:
Оцветяване на коледни играчки;
Изработка на коледен елф;
Рисуване върху тениски.
Събитието е безплатно за всички участници.
Oрганизатор
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Албена Вескова
и мистерията на
българските гозби

П

ечена риба с каперси и
маслини,
станимашки
сармички, паста с черен
трюфел - за тези и още безброй
кулинарни чудеса е способна
да говори с часове солистката на ансамбъл „Българе“ Албена Вескова. А докато говори, и
най-злоядият ѝ събеседник рязко огладнява. По-важното обаче
е, че красивата народна певица
успява да твори истински вълшебства не само на сцена, но и
в кухнята.

Вдъхновението и в песента, и
в готвенето тръгва от детството ѝ. В китното асеновградско
село Тополово бъдещият талант
от „Мистерията на българските
гласове“ попива шедьоври край
огнището. Майка ѝ е прекрасна
готвачка, а едва 6-годишна Албена я изненадва с първата си гозба
- баница в чинийка.
Когато е на 7, най-нежната
народна певица се качва на сцена.
На 13 вече е носител на златен
медал на фолклорно надпяване,
печели лауреатското място на
първия Детски радиоконкурс.
Завършва училището в Широка
лъка и Академията за музикално,
танцово и изобразително изкуство в Пловдив. Обикаля света
с „Мистерията на българските
гласове“ и ансамбъл „Тракия“, а
през 2009 г. излиза пред милион-

Кавърма в палачинка

Необходими продукти:
4 яйца
1 дафинов лист
500 г доматена салца
4-5 кисели краставички
500 г печурки
6-7 с. л. олио
300 г телешки шницели
300 г пилешко филе
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3 големи глави лук
4 скилидки чесън
3 моркова
1/2 ч. л. сол
1/2 ч. л. сода
400 г брашно
1 л прясно мляко
100 мл червено вино

на аудитория на конкурса„Евро
конкурса„Евровизия“ с Краси Аврамов.
"Почти винаги по празниците
сме били на сцена. Чак през последните години, особено по време на пандемията, успях да си
остана вкъщи. Това е тъжно, но
и щастливо време, защото човек
осъзнава и преосмисля живота
си", казва Албена. Посланието
ѝ към българите по Коледа е да
си хапнат вкусотии и да си пийнат, но да не забравят символиката на празника.
През март певицата откри
в центъра на Костинброд заведението "ЗаСИТЕни", което
предлага традиционна българска
кухня за дома и офиса. Специално за читателите на "Марица
" народната певица предостави
една от най-вкусните си авторски рецепти:

Начtин на приготвяне:

Яйцата се разбиват в купа и постепенно се налива млякото, като разбиването
продължава. На части се сипва брашното,
добавят се содата и солта и се разбива, докато се получи подходяща консистенция
От получената смес в намазнен тиган
се изпичат палачинки.
Месото се слага в тенджера, залива се с
вода, посолява се и се сварява.
Морковите и гъбите се нарязват на кубчета, лукът - на ситно. Лукът се запържва
в 3 с. л. олио, след което се добавят морковите и чесънът и се задушават 5 минути
на тих огън под капак, като се долива малко
вода.
Свареното месо се нарязва на малки кубчета и се запържва заедно с гъбите в останалата мазнина.
Налива се червеното вино, прибавят се
задушените зеленчуци, нарязаните на ситно кисели краставички, доматената салца
и дафиновият лист. Задушава се 20-30 минути.
В порционна чиния се поставя палачинка, в средата ѝ се сипва от готовата кавърма. Завива се веднъж и се сервира.
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СТРАХОТНИ
ПОДАРЪКА
OT

Коледното пазаруване често се превръща в истинско приключение и търсенето на подаръци от забавно може да стане досадно преживяване. В условията на
пандемия сигурен и лесен начин да направим празничните покупки е да пазаруваме онлайн, затова избрахме 5 страхотни идеи от една от популярните онлайн
шопинг платформи – eMAG.
За плюсовете може да говорим дълго, но отново си струва да кажем – там
пазаруваме удобно, лесно и бързо, без да се съобразяваме с работно време, защото eMAG са на разположение дори и след дългия работен ден. Независимо какво
планирате да подарите на близките или на себе си, може да го откриете там,
с разнообразни опции за плащане. А подаръците може да получите директно до
вкъщи или до работното място, куриерски офиси, клоновете на Български пощи
или един от трите шоурума на eMAG.

Кафеавтомат
Saeco Lirika One
Touch Cappuccino

Дамска чанта
U.S. PoloAssn
Дамите обичат аксесоари и всички знаем това.
Вълнението на любимата
жена, докато разопакова
новата си чанта, е несравнимо за всеки мъж. Пък и
никога нова дамска чанта
не е излишна - било то в
класическото черно, или модерното този сезон бежово.
Изчистеният дизайн правят този артикул подходящ
както за небрежна разходка
в неделя следобед, така и
за официално събитие. Елегантната висулка с лого пък
е гаранция, че дамата, която ще получи този подарък,
ще може да се изфука още
на следващия ден пред приятелките си.

Сервиз за хранене
Kring Milano
Празничната трапеза не
е само ястията, които приготвяме за семейството
и близките, а и това как са
впечатли
поднесени. За да впечатлиперфект
те гостите си с перфектна трапеза, задължително
е сервизът за хранене да
бъде стилен, а няма нищо
по-стилно от порцелана.
Сетът от 24 части на Kring
произве
Milano е истинско произвеСер
дение на изкуството. Сервизът се състои от 6 купи,
12 плитки чинии и 6 дълбоки
чинии, които, освен че са
подходящи за съдомиялна,
ми
могат и да се ползват в микровълнова фурна.

Някой беше казал, че домът е там, където пием
първото си кафе за деня.
Може би авторът на тази
мисъл е имал вкъщи такъв кафеавтомат. Saeco Lirika One
Touch Cappuccino има стилен
и модерен дизайн, който ще
допълни по елегантен начин
интериора на кухнята. С голям капацитет на резервоара той лесно и бързо приготвя перфектна чаша кафе,
както и топли напитки като
капучино и лате макиато.
Отличава се с интуитивен
интерфейс и три стъпки за
регулиране на вкуса: чрез избор на грамажа – 6 грама, 8
грама и 10 грама. Също така
е лесен за почистване – има
опция за автоматично почистване. С уреда можете да
се приготви едновременно
две чаши кафе.

Лаптоп HP 250 G8
Нов лаптоп е винаги добра идея, било то за учениците и студентите в семейството или за половинката
ви, която продължава да работи от дома и старата
машина вече няма сили да
се справи с ежедневните
задачи. G8 на HP пристига
с процесор Intel I5, който се
справя безпроблемно с всички приложения в комбинация
с 8GBRAM памет. Дисплеят
е 15.6-инчов Full HD с повече
от добра яркост. Лаптопът
е снабден и с 512GB SSD, което наистина му помага да
„лети“. Големият плюс обаче е видеокарта от NVIDIA
– GeForce MX130, снабдена с
2GB памет, което значи, че
освен за по-сериозни програми, машината ще може
да подкара и голяма част от
най-популярните игри.

Игра Monopoly
Има причина Monopoly да
е най-продаваната настолна игра в света, която е
любима на всички поколения.
Настолната игра е подходящ начин да се събере цялото семейство и гарантирано всички да се забавляват
заедно. Макар и Monopoly да
има десетки разновидности
(и да, eMAG ги имат), класическият вариант, освен че
гарантира много смях и емоции, възпитава логична мисъл и помага на най-малките
да упражняват математика,
докато играят.
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Пет неудобства
покрай празниците
Коледа е светла, свята, споделена!
Би трябвало да е празник на духа, но
често се свежда само до празник на
тялото покрай пищната трапеза.
Това, за съжаление, ни кара да гледаме
по-прагматично на празничните дни.
Ето пет неудобства, които вървят
паралелно с доброто настроение покрай
Рождество:

ЛУДИ СМЕТКИ ЗА ТОК
Логично, потреблението на ток покрай
коледните празници скача. Причините са очевидни - заседяваме се вкъщи повече и все се
въртим покрай готварската печка. Миналата
година ЕВН отчете върхов товар по електроразпределителната мрежа точно на 24 декември - времето, в което домакините приготвяха питката с паричката и постните ястия.
Само клиентите на ЕВН бяха потребили 1491
мегавата енергия. Година по-рано рекордът е
поставен в по-неутрално време - на 28 декември - 1497 мегавата. От дружеството отчитат, че традиционно именно в периода 24- 28
декември потреблението е пиково.
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ВИНАГИ ВЛИЗАМЕ
В ПРЕРАЗХОД
Декември е най-рисковият месец за семейния бюджет. Харчове - много, а приходите са
обичайните, освен за късметлиите с коледен
бонус или 13-а заплата. Търговците умело използват празничното настроение, за да увеличат оборотите си и пускат въдиците "Намаление", "Само сега на специална цена", "Вземи
сега, плати на вноски" и т.н. Така лесно влизаме в спиралата на непремерените харчове,
а кредитиращите институции само това и
чакат. Ако сте забелязали, фирмите за бързи
кредити са свръхактивни точно през декември. Но и при тях важи правилото: вземаш парите сега, пък връщаш до следващата Коледа,
така че планирайте правилно!

СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ СЕ
ПЪЛНЯТ СЪС САРМИЧКИ
Ако свиеш станимашки сармички за празничната трапеза и не ги постнеш във Фейсбук,
дали въобще си свил сармички? Това е шеговитият прочит на модерния човек, който е неразривно свързан със социалните мрежи. Така
че пригответе се за хиляди снимки на сармички, питки, баници, коледни пуйки и други кулинарни изкушения, които ще ви преследват всеки път, щом влезете във Фейсбук. Дамите, на
които кулинарните шедьоври не им се удават,
да не се депресират! И това ще мине!

COPY-PASTE "ЧЕСТИТО
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО"
Всички са добронамерени и искат да ви поздравят с „Честито Рождество Христово”. А
възпитаните хора трябва да отговорят на
пожеланията. Така нерядко прекарваме часове
в пожелания, отговори на пожеланията, изпращане на виртуални картички, емотикони
с Дядо Коледа и лайкване. Приятно занимание,
стига да нямате огромна приятелска листа!

МАРАЯ КЕРИ ПАК Е ТУК
Марая Кери и неумиращата и песен "All
I Want For Christmas is You" пак е тук! Няма
съмнение, че гласът на американката ще се
лее отвсякъде. Тя изгрява като феникс от
пепелта всяка година през декември. Компания по телевизията непременно ще <210>
прави Макколи Кълкин с неизменното "Сам
вкъщи", Арнолд Шварценегер с "Коледата невъзможна" и препускащи през екрана елени и
елфи.
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жинджифиловите бисквитки
са традиционно лакомство
за коледните празници. Вълшебният им аромат и хрупкавата им текстура се свързват с
любими моменти със семейството и приятелите и с уютни събирания. Вижте селекция от
най-добрите рецепти.

Традиционна
бисквитка
с джинджифил
Необходими са ви:
250 г брашно,
90 г масло,
60 г пудра захар,
1 яйце,
1 ч.л. какао на прах,
1 с.л. мед,
0,5 ч.л. сода,
1 ч.л. смлян джинджифил,
0,5 ч.л. смлян карамфил,
1 ч.л. канела,
1/4 ч.л. бахар,
сол на вкус
Начин на приготвяне:
Смесете брашното, какаото, содата, солта и всички подправки
в дълбок съд и разбъркайте. В
друг съд сложете маслото със
стайна температура и пудрата
захар. Разбъркайте и добавете
яйцето, меда. Отново разбъркайте добре. След това комбинирайте сухите и течните съставки, омесете тестото на
топка и го сложете в хладилника
за поне час. Разточете го с дебелина 1 мм и изрежете фигурки с
помощта на формички или чаша.
Поставете в предварително загрята до 180 градуса фурна за
10 минути. Дъното на тавата
трябва да бъде покрито с хартия за печене. По желание може
да поръсите бисквитките с пудра захар.
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3 рецепти
за вкусни
джинджифилови
бисквитки
Веган бисквитка с
джинджифил
Необходими са ви:
200 г брашно,
70 г захар,
0,5 ч.ч. бакпулвер,
1,5 ч.ч. смлян джинджифил,
0,5 ч.л. смлян карамфил,
1 ч.л. мляна канела,
50 г кокосово масло,
1 с.л. кленов сироп, 40 мл растително мляко
Начин на приготвяне:
Смесете брашното, бакпулвера,
захарта и подправките в дълбок
съд, разбъркайте. След това изсипете растителното мляко,
кленовия сироп и добавете кокосово масло. Замесете тесто,
навийте на топка, увийте с
фолио и поставете в хладилник
за 30 минути. След това разточете и изрежете фигурките с
формички, печете 10 минути в
предварително загрята на 180
градуса фурна. Готовите топли
бисквитки по желание може да
се поръсят с пудра захар.

Глазирани
джинджифилови
бисквитки
Необходими са ви:
За тестото:
300 г брашно,
50 г масло,
80 г захар,
2 яйца,
1 с.л. мед,
0,5 ч.ч. бакпулвер,
1,5 ч.ч. смлян джинджифил,
0,5 ч.л. смлян карамфил,
1 ч.л. мляна канела,
сол на вкус
За глазурата:
1 яйчен белтък,
200 г пудра захар,
сладкарски бои (по избор)
Начин на приготвяне:
Разтопете маслото и меда на водна баня, сложете захарта и подправките. След това разбийте
яйцата, добавете яйчената смес
към останалите съставки и оставете за няколко минути, като
бъркате енергично. След това
отстранете масата от котлона
и я смесете с брашно, пригответе тесто и оформете топка от
него. Сложете в хладилника за
30-60 минути, след това разточете тестото и изрежете фигурките с формички, печете 10
минути на 180 градуса.
За да приготвите глазурата,
трябва да смесите яйчния белтък с пудрата захар, а след това
да добавете сладкарската боя.
Покрийте бисквитките с глазура, след като изстинат. Започнете с очертанията и боядисайте върху цялата площ. Можете
леко да разредите глазурата с
вода. По желание използвайте
допълнителни декорации.

Фирмен магазин
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Идеи за коледни пода
В КРАК С ТЕХНОЛОГИИТЕ ЗА НЕГО

Сънят
е подарък

Музика
в екстремни
условия
За представителите на силния пол, които обичат приключенията в природата е изключително важно да подберете
подарък, който е подходящ за
екстремни условия. Подобна
идея е тонколоната Braven BRVMINI, която освен бюджетна е и
водоустойчива. Ако той обича
риболова или морските приключения, то това е идеалният за
него подарък, който можете да
поръчате от Amazon. Bluetooth
колонката не само издържа във
вода, но и се задържа на повърхността й. При напълно заредена
батерия може да слушате музика до 12 часа.

12

Всички знаем колко важен е
сънят, за да сме здрави, щастливи и продуктивни. Да се наспим
обаче понякога е по-трудна задача, отколкото предполагаме.
За да реши проблема със заспиването и неприятното будене
от различни шумове, технологичната компания Bose създава
слушалки за сън. Те изолират
страничните шумове, работят
с приложението Bose Sleep и
предлагат успокояващи звуци и
мелодии с живот на батерията
до 16 часа за качествен, спокоен
и дълбок сън.

Бездимни
алтернативи
Ако любимият ви мъж е пушач, то перфектен технологичен подарък за него би била
някоя от алтернативите без
дим на пазара – устройства за
нагряване на истински тютюн
и електронни цигари с никотинова течност. С тях той ще
премахне цигарения дим от живота си и ще се отърве от пропиващата се в дрехите и косата
лоша миризма. Особено голямо
предимство, което е добре да изтъкнем, говорейки за тази идея
за подарък, е и фактът, че при
използване на бездимни алтернативи го няма и неприятния
дъх на цигари, който отблъсква
много от представителките на
нежния пол. При бездимните устройства като IQOS, при които
тютюнът не гори, а се нагрява,
няма цигарен дим, пепел и катрани. Oт края на ноември вече е
на пазара в България и друга алтернатива на конвенционалните цигари – корейското устройство за нагряване на тютюн lil
SOLID 2.0. Технологичната джаджа с изчистен дизайн, привлича вниманието на всички, които
търсят опции за намаляване на
вредата, както в своя, така и в
живота на тези около себе си.

аръци за Нея и Него
ЕМОЦИИ И СПОМЕНИ ЗА НЕЯ

Любимите
моменти

Всички книги
на едно място

Портативните принтери за
снимки стават все по-популярни и все по-достъпни. Те са прекрасна опция за подарък не само
за любимата жена, но и за всеки
член на семейството. Свързвайки телефона си с принтерчето,
което може да се побере във всяка чанта, разпечатвате любими
моменти заснети с камерата на
вашия телефон. Canon, Fujifilm,
Polaroid и още от най-големите
брандове предлагат опции, които да обмислите като най-страхотен коледен подарък.

Кино вселена
Какво по-хубаво от това да
подариш на любим човек удоволствието да се потопи в магията на киното от най-удобното място – пространството
на дома. Идея за страхотен и
малко нетипичен подарък е да
закупите на любимата си годишен абонамент за стрийминг
платформата, която събира любимите й заглавия. Ако е фен на
„Приятели“ и „Сексът и градът“
– заложете на HBO GО, ако пък е
луда по „Емили в Париж“ – абонирайте я за Netflix. В списъка със
стриминг платформи, на които да обърнете внимание слагаме, разбира се, и Disney Plus и
Amazon Prime.

За дамите, които обичат да
четат ефектен, смислен и полезен подарък е електронен четец.
Той ще събере всички заглавия
на едно място и ще се погрижи
рафтовете да не се претрупват с още повече книги. Удобните устройства от този тип
са перфектен избор за всички,
които обичат да носят книги
навсякъде със себе си, но ценят
пространството си, както и за
онези, които успяват да четат
няколко книги едновременно, но
предпочитат да пътуват с малко багаж.
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Девет забранени неща
в новогодишната нощ
Новогодишната нощ е
вълшебна. Нещо повече,
ние сами създаваме
магията, спазвайки
редица специални
ритуали. Но ето и какво
не е препоръчително да
правим, посрещайки 2022 г.

1

Преди да си пожелаете нещо
в навечерието на Нова година, не е нужно да мислите
дълго за неговата формулировка.
Не използвайте отрицателната
частица "не". Например, вместо
"да не се разболявам" е по-добре
да използвате "да бъда здрав". По
традиция не казвайте на никого
какво сте си пожелали, в противен случай няма да се сбъдне.

2

Не зашивайте копчета в
последния ден от годината
- съществува много голям
риск да не решите стари проблеми през 2022 г.

3

Не е препоръчително да
празнувате Нова година
сами. Психолозите обаче
уточняват, че ако все пак възнамерявате да прекарате вечерта
насаме, по-добре е да стоите далеч от социалните мрежи. Гледането на интересен филм или шоу
би било най-добрият вариант.
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4

Знак, който може да предизвика протест на феминистките: не празнувайте в изключително женска компания.
Ако не се получи по друг начин,
след камбанките излезте и поздравете съседите мъже. Психолозите имат малко по-различна
теория по този въпрос - просто
не е нужно да прекарвате новогодишната нощ с хора, които не
харесвате.

5

Празнична нощ
не бива да се
празнува в стари дрехи. Най-радикалната версия на
това поверие: не обличайте нови неща
цяла седмица преди
празника, а на 31 декември от главата
до петите сложете
нов тоалет.

6

Не
отбелязвайте
празника с празни
джобове, в противен
случай не можете да мечтаете за просперитет и
финансова
стабилност
през следващата година.

7

Не
вземайте
заем в навечерието на 31 декември и е по-добре
да се опитате да не
заемате пари изобщо в периода до 19
януари.

8

На новогодишната
трапеза не трябва
да има раци и омари. Обяснението е просто: прието е ракообразните да се движат
назад и така старите
проблеми ще ви преследват през цялата година.

9

В навечерието
на празника и
първия ден на
новата година не
бива да се карате.
Създайте
атмосфера на мир и добра воля за няколко
дни, като се смята,
че тя ще продължи
през цялата 2022-ра.
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Как празнуват по света

Норвежците крият метлите, Хот

К

оледа е свят празник, чакан от малки и големи и
изпълнен с топлина и традиции. В много страни по света
обаче празнуването излиза извън рамките на обичайното. Някъде възникват нови суеверия,
които носят голямо забавление.
За редица държави пък Рождество се пада в най-горещото време
в годината. Ето едни от най-интересните ритуали.

Австрия

Според стара австрийска легенда Свети Никола (или, с други
думи, Дядо Коледа) има неприятен, зъл противник - Крампус,
който пречи на добрия старец
да достави подаръците на послушните деца. Макар че за родителите на палавниците той
изобщо да не изглежда толкова
лош - малките непокорници рискуват не само да останат без
желаните дарове, но и да бъдат
изядени. За да се предпазят от
чудовището, което по външен
вид прилича на врана и човек в
едно, находчивите хлапета се
обличат като Крампус, за да не
ги намери злодеят.

Норвегия

Всеки знае, че точно преди
Коледа започват да се вихрят
вещици и зли духове, от които
в Норвегия има огромно количество - просто си спомнете прочутите горски тролове. Какво
правят норвежците, които не
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искат да попаднат в лапите на
магьосниците? Всичко е много
просто. Жителите на страната
смятат за най-добрата защита
от зли духове... липсата на метли. Затова на Бъдни вечер няма
да намерите нито една метла в
Норвегия. Между другото, магическият метод определено работи - в държавата официално не е
регистрирано нито едно нападе
нападение на вещици.

Италия

Италианците си падат по
забавленията, така че Коледа е
още една причина да организират тържество за цялото семейство. Месец преди светлия

празник градовете започват да
се пълнят с яркочервено. Освен
това съвсем наскоро възникна и
ново суеверие, което бързо беше
подхванато и разпространено от любителите на всякакви
знаци. Ако срещнете полицай с
червени чорапи на Коледа, късметът през новата година ви е
гарантиран. Дядо Коледа не носи
подаръци на децата в Италия,

това прави старицата Бефана.
Какво общо има тя с Коледа, все
още не е ясно, въпреки че италианците изглежда са доволни
- добрите момчета и момичета
получават подаръци в чорапите
си, а лошите - въглени.
А на Нова година жителите
на страната си дават свобода
в храната, защото според друго
поверие - колкото повече ядеш в
последните часове на старата
година, толкова по-щастлив ще
бъдеш през следващата.

Естония

Страната е заимствала много традиции от скандинавските
страни. Ето защо не е изненадващо, че Коледа се нарича още
jõulud, на името на шведското
божество на зимното слънцестоене. Дори новогодишните
венци, носени на главата, са украсени по езически начин - както
е било обичайно в древни времена. Трябва и внимателно да обмислите плановете за 1 януари,
защото според народните вярвания, какво ще правите на първия
ден от годината, това ще вършите и през останалите 364.
Има и друга традиция, която
със сигурност ще накара почитателите на руското кино да се усмихнат - в Естония в навечерието на Нова година е прието да се
ходи на баня. Но не само тогава.
Като цяло във ваната можете
да празнувате всеки повече или
по-малко значим празник. ОсновОснов
ното нещо е да не бързате.

тейошо носи подаръците в Япония

Великобритания

Освен печената пуйка, за която е чувал всеки, наскоро там се
появи много оригинална традиция, която всяка година набира
все по-голяма популярност. Преценете сами - пъргавите британци смятат за свой дълг да се
потопят в ледената вода на открито преди празника. Ритуалът
идва от Лондон, където преди
няколко години дядоколедовци,
вместо да разнасят подаръци на
примерни деца, един по един се
потопиха във водите на езерото в Хайд Парк. Въпреки че няма
какво да се учудваме - плуването
ни в ледената вода за Богоявление със сигурност ще предизвика
недоумение у мнозина.

Мексико

Въпреки факта, че Мексико е страна на вечното лято,
там никой не е отменил Коледа,
само че я отбелязват по различен начин. Основното празнично
ястие в някои от градовете са

репичките. Всяка година на 23
декември местните се събират
на централния площад, за да организират празник на репичките
в чест на наближаващата Нова
година. Всеки може да участва
в лудото тържество. Има само
трябедин билет за фестивала: тряб
гева да изрежете фигурка или ге
рой от известна карикатура от
сърепички. В края на коледното съ
избибитие компетентно жури изби
ра победителя, който е награден
със снимки на своето творение
на първите страници на сутрешните вестници.

Япония

В Япония католиците празнуват Коледа по същия начин,
както във всички страни - със
семейството. В същото време
се пали слама, тъй като се смята, че прогонва злите духове.
Вместо Дядо Коледа за будистите главната фигура на празника
е богът Хотейошо. Той е този,
който носи коледни подаръци.
Освен това японците са
усърдни и точни хора, така че
Новата година за тях е празник
на калиграфията. Вместо да седят на празничната трапеза и да
се черпят с разнообразни лакомства, жителите на Страната
на изгряващото слънце прекарват няколко дни в писане на йероглифи на хартия, които много
повече напомнят на истинско
произведение на изкуството. Вечна младост, дълголетие и пролет - това японците си пожелават всяка година. Всъщност
аскакво по-важно от тези три ас
пекта на щастливия живот.

Австралия

В Австралия Коледата също
се пада в разгара на горещото
лято, така че празненствата
там започват в късния следобед,
когато слънцето се спуска под
хоризонта, връщайки дългоочакваната прохлада във въздуха.
Най-често Нова година, както
и Коледа, се посрещат на плажа
или сред природата. Че мечтата
да играят със снежни топки и
да видят истинския Дядо Коледа си остава фантазия, австралийците не се притесняват. И
от припева на автомобилните
клаксони, който звучи в унисон с
църковните камбани, местните
жители са уведомени за настъпването на новата година.

На 14 януари, в края на всички празници, листовете с писма
се изгарят на улицата и ако вятърът ги вдигне нагоре, тогава
всички искрени желания ще се
сбъднат.
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Ами ако изненадата
под елхата не ни хареса?

П

разниците идват с камара от подаръци.
Какво да правим обаче, ако даровете не ни
харесват, не са ни необходими или просто
дублират предмети, които вече имаме? Има няколко варианта, но са еднакво "неудобни", тъй
като става въпрос за подаръци. А те не идват в
комплект с касовата бележка, която е ключов елемент при замяна.
Ако сестра ви ви е купила пуловер за Коледа, но
той е с два номера по-голям, с касовата бележка много
лесно можете да го замените за подходящия размер.

Най-бързо замяната ще се случи, ако
покупката е направена във физически
магазин.
Ако обаче сме в друга хипотеза - дрехата просто не ви харесва и искате да получите парите за
нея, търговецът е в пълното си право да откаже.
Той ще оферира замяна с друг модел на друга цена,
може да склони да ви даде ваучер за следващото
пазаруване на цената на върнатия пуловер, но кеш
няма да върне. В българското законодателство, свързано със защитата на потребителите, такава
клауза няма.
Ако обаче ви подарят уред,
който след разопаковането му
се окаже дефектен, то тогава реакцията от страна на
търговеца непременно трябва да има. Според правилата
на ЕС има няколко варианта -
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търговецът трябва
да извърши поправка
на некачествения
уред, да го замени
с нов, да му намали
цената /ако дефектът
е козметичен и
клиентът е склонен да го
приеме/ или да възстанови
заплатената сума.
Без излишни обяснения и много по-лесно стават нещата при онлайн търговията. В 14-дневен
срок клиентът има право да откаже покупката и
парите ще му бъдат върнати. Не е нужно дори да
посочва причина. Неудобството тук е, че поръчителят /този, който е поръчал подаръка/ трябва
да извърви тази процедура и така ще е очевидно,
че подаръкът му не е удачен.
За да не излезе наяве този факт и да не обидим
човека, който се е постарал да ни зарадва, има още
един вариант. Той обаче не е много "християнски"-

препродаване на дарове.
У нас има много сайтове, които разговорно
наричаме "продавалници", в които се търгува
с всякакви стоки. Винаги след декемврийските празници те са още по-изобилни, което
показва, че доста хора подхождат към нежеланите подаръци съвсем прагматично и
без сантимент.
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Да направиш Коледа от
сладоледени клечки и боички

Малчугани от ЧДГ „Вълшебство“ сътвориха украшения за елхите на възрастни хора и деца от социални заведения

Д

етски пръстчета измайсториха снежинки от сладоледени клечки и рисуваха
върху сребърни и сини коледни топки. Украшенията ще
затрептят на елхите в социални домове за деца и възрастни. А
детският свят, пълен с цветовете на радостта и добротата,
ще стопли сърцата на техните
обитатели за Рождество.

Тазгодишната благотворителна инициатива на Частна детска
градина „Вълшебство“ търси начин да продължи традицията на
учебното заведение, макар и при
ограниченията заради пандемията. Този път децата не могат
лично да гостуват на дядовците
и бабите от Дома за стари хора,
на които обичат да играят танца
„Бабушки“ със забрадки и бастуни.
Но ще им пратят пак дар от сърце,
за да ги накарат да се усмихнат.
В декемврийските дни детската градина е като коледна работилничка, а изработването на
украшенията се съчетава с работа по системата на Монтесори.
Малките „джуджета“ имат свободата да избират цветове и декорации, да се справят самостоятелно, но в специално подготвена
среда. В границите на работната
табличка всеки сглобява и лепи,
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избира какъв цвят да е брокатът
на снежинките и добавя панделка за разкош. Знае, че играчката
ще отиде при възрастни хора. И
в сборната група с деца от 3 до
6 г. често се заговаря с топлина за
дядо и баба у дома. Покрай играта
на майсторенето децата научават защо е добре да се помага, колко е хубаво на теб да ти помогнат
и как да стане това.
Как ще стане в ЧДГ „Вълшебство“?

Когато коледните украшения
са готови, ще отпътуват
към Дома за стари хора и
Дома за деца "Света Петка".

Освен учителите добрите вестоносци на Дядо Коледа ще бъдат
и родители. Така учебното заведение привлича семействата и гради
училищна общност по съветите на
Мария Монтесори. Първо в двата
дома ще бъде дарена кошница с ръчно изработените играчки за елха. В
навечерието на самите празници
ще бъде отнесена и по още една с лакомства и тиквеници, които
хлапетата пак ще въртят заедно с
учителите си на принципа „Помогни ми да се справя сам“.
А когато в Дома за възрастни
хора седнат да споделят почерпката, ще си пуснат на видеозапис от
коледното тържество на децата,

Учебното заведение за поредна година участва и в акция „Жълти стотинки - деца
помагат на деца“. Монетите,
които са събирали ден след ден
в касичките си, ще са в помощ
на неонатологичното отделение на МБАЛ-Шумен, което има
спешна нужда от неонатален
респиратор. Клиниката има
само един такъв апарат, след
като другите излезли от употреба. Малък пациент го ползва
продължително време и медиците се тревожат какво би се
случило, ако се появи друго бебе
с остра нужда от такава апаратура. Респираторът струва
36 000 лв., от които вече са събрани 10 000 лв. Жълтите стотинки, предадени за Коледа, ще
добавят средства към сумата,
за да направят децата своето
малко голямо добро.
което ще бъде заснето и изпратено като празничен поздрав.
Децата от Частна детска градина „Вълшебство“ ще направят
жест и към свои съседи. Площадката им за игра е близо до дома на
дядо, който живее сам. Неговата
елха също ще си има тази година
нова празнична премяна, изработена от малчуганите. „Поръчал“ е
и за още една жена, която живее
в съседство и си няма лудетини у
дома, които да й направят празник от хартия и боички. За Нова
година малки сурвакарчета от
ЧДГ „Вълшебство“ ще навестят
възрастните си приятели от
квартала, за да нарекат здраве и
берекет, а така и да научат каква
е българската традиция.

Нашите
ресторанти идват
при вас!

Съчетаваме стил,
добър вкус и безупречно
изпълнение, за да създадат
луксозно изживяване на
всяко събитие, независимо
дали е голямо или малко.
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РЕЦЕПТА

Най-вкусната
домашно-точена
баница
ТИ
НЕОБХОДИМИ ПРОДУК

450 ã áðàøíî
ðàçòî÷âàíå)
(350ã çà ìåñåíå è 100ã çà
250 ìë âîäà (õëàäêà)
1 ÿéöå
3 ñ.ë. îëèî
1 ÷.ë. ñîë

ЗА ПЛЪНКАТА:

2 ÿéöà
200 ã ñèðåíå
100 ìë îëèî
)
(èëè ñòîïåíî êðàâå ìàñëî

ПРИГОТВЯНЕ
Към хладката вода добавяте олиото, солта, и
яйцето. Разбивате с вилица до еднородност. Брашното пресявате и правите кладенче в него. Наливате течните съставки и постепенно започвате
да приемате от брашното. Омесвате гладко, нелепнещо и еластично тесто.
След това поръсвате много леко малък участък
с брашно на плота или на по-голяма дървена дъска.
Тестото разделяте на 6 приблизително равни къса,
които оформяте на хубави топчици. Поставяте
топките тесто на плота или дъската и ги покривате с кърпа. Оставяте ги да почиват 30 минути.

Докато тесто си почива, вие си разтопете маслото/маста и оставете да се охлади. Мазнината
трябва да е течна, но не гореща. Натрошете си
сиренето и в купа си разбийте до еднородност яйцата.
След като времето за отпускане на тестото е
изтекло, поръсвате с малко брашно плота и топчицата тесто. Разточвате във всички посоки докато кората стане възможно най-тънка. По време на разточването добавяте по малко брашно на
плота и върху кората. Поръсете с малко мазнина
кората и разпределете равномерно малко от натрошеното сирене. Добавете и 2-3 лъжици от разбитите яйца. Навийте кората на рехаво руло, след
което я завийте като охлюв.
Намазнете леко тавата, която ще печете баницата и поставете в центъра първата свита кора.
Всяка следваща топка тесто правите като първата и увивате около предходната. Преди да сложите вашата точена баница да се пече я поръсвате
с останалата мазнина отгоре. Баницата печете
на 200 градуса в предварително загрята фурна на
средна скара без вентилатор. Печете докато придобие приятен златист загар.
След изваждането на готовата баница от фурната, леко я поръсете със студена вода и покрийте
за 15 минути с чиста кърпа. Сервирайте топла с
напитка по ваше желание.

Новогодишни късмети за баница
Късмет избра си нов –
ще намериш истинска любов.

Пак най-добрия късмет случи –
пада ти се здраве и благополучие!

Цяла година ще те вали дъжд
от всякакви пари.

През новата година всичко
ще върви по ноти, в джоба ти
ще има все едри банкноти!

Идва ли ти да запееш,
в нова къща ще живееш.

Здраве, щастие, любов,
пари – от всичко ще имаш в
изобилие ти.

Браво и честито – ще се
радваш на отлично здраве.

Щастие, обич и разбирателство ще получиш с едно ново
приятелство!

Намери време за мечти и
вярвай в тях, чудеса се случват не само по Коледа!

С чисто нова кола от
витрина ще се сдобиеш през
идната година!

Черпака падна се при тебе
пак – ще готвиш манджи от
зори до мрак!

Хазартът ти е дарба! Тука
има – тука няма, пада ти се
печалба от тотото голяма!

Голяма компания и купони до
зори – това е късметът ти за
идните 365 дни!

Тук няма искаш и не щеш –
в службата ще порастеш!

Нов компютър ли ти трябва,
искаш да е само твой? Скоро
ще го имаш, даже с принтер
ще е той!

Новата година нов късмет ти
прати, в бизнеса постигаш
завидни резултати.

Пада ти се таз година да си
пъргав за двамина – нова работа те чака, но пък с хубава
заплата!

Стегни багажа! С комплимент – печелиш апартамент!

Още отсега куфарите си
стегни, в далечни страни ще
пътуваш ти!

Смело пристъпяй напред,
късметът ще е с теб навред!

Новата година за теб ще
бъде спорна, много доходна и
отговорна!

Приятели ще имаш верни,
щури, диви и модерни.

Според зодията

Перфектният подарък
Коледата наближава със скоростта на светлината
и търсенето на подаръци измества дори темата
за коронавируса. В стремежа си да намерим нещо
оригинално и да зарадваме близките си хора сме
способни да обърнем света и да похарчим доста
средства. За да изберем най-подходящото обаче, е
достатъчно да прочетем зодиака.

Овен
Дамите винаги са в добра физическа форма и може би затова
имат слабост към красивото
бельо. Елегантен комплект с
френска дантела ще ги зарадва.
Може да обърнете внимание на
фитнес оборудване.
Безстрашни и решителни,
мъжете Овни обожават спортните състезания. Така че може
да ги изненадате с игрова конзола. Силният пол е също толкова
физически активен, колкото и
представителките на нежния и
спортен суитчър с качулка или
часовник с много полезни функции няма да бъде върнат.

Телец
Ако сте се спрели на кутия
бонбони, трябва да изберете не
масовите предложения от близкия супермаркет, а добър швейцарски шоколад. Жената Телец
няма да скрие вълнението са
дори ако получи ягоди в шоколад.
Ако сте решили да подарите дреха, най-добре изберете ваучер.
Господата Телци са истински
гастрономи. Резервирайте маса
в шикозен ресторант с приятна
атмосфера, подарете бутилка
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скъпо вино или шоколад - и ще
останете завинаги в сърцето
му. Мъжете от знака са любители на парфюмерийните новости
и музиката и няма да останат
безразлични към билет за рок
концерт, музикално или джаз
парти.

Близнаци
Представителките на този
знак обичат да се променят.
Подходящи за тях са нов колан,
кожена раница или оригинално
бижу. Те са звезди в социалните
медии, обичат да пишат, така
че елегантен химикал е добър подарък.
Любознателен и общителен,
мъжът Близнаци е един от онези, за които книгата е най-добрият подарък. Само имайте
предвид, че непременно трябва
да бъде бестселър. Като алтернатива помислете за курс по
чужд език.

Рак
Ракът ще се радва на всичко, свързано с декорирането на
къщата, създаването на уют и
приготвянето на вкусни ястия.
Жените са страхотни готвачи.
Със сигурност ще оценят нова

купа за разбиване или набор от
стилни дървени купи за салата.
Неговият черно-бял портрет
в сребърна рамка или красив фотоалбум е сигурен начин да направите силно впечатление на
мъжа Рак. Повярвайте, той е
много по-сантиментален, отколкото изглежда. Остава си
дете по душа, така че го зарадвайте с малък дрон или лодка с
дистанционно.

Лъв
Първото правило при избор
на подарък за дамите от зодиакалния знак е той да е оригинален. Лъвиците предпочитат да
се ръководят от принципа "малко, но скъпо". Шоколад? Черният
е идеален. Добавете към шоколадовия комплект няколко прекрасни червени рози.
Луксът е ключът към сърцето на мъжа Лъв. Като начало можете да му предложите френско
шампанско и след това да му подарите скъп гравиран часовник.
Той ще ви бъде благодарен, ако
не забравите за важността му в
предпразничната суматоха. Затова резервирайте маса в хубав
ресторант.

Дева
Добре дошъл за дамите е ваучерът за СПА маникюр. Отлична идея за подарък е цветен
аромат, който ще внесе искра
на вдъхновение и затоплящ женствен чар в зимното ежедневие.
Девите обичат да бъдат добре
поддържани и атлетични, така

че няма да откажат и абонамент за фитнес.
Господата от зодията обикновено удивляват с продуктивността си. Подарете им малък лаптоп или функционален
смартфон. Мъжете Дева обикновено внимателно следят здравето си и не са безразлични към
спорта.

Везни
Дамите обожават стилните
аксесоари, затова им подарете
малък клъч с нежни камъни и те
определено ще се зарадват. Какво ще кажете за копринен шал?
Със сигурност ще върви на повечето им тоалети. Обичат и ароматните изненади.
Мъжът Везни се управлява
от Венера и обича музиката и
танците. Най-лесният начин да
го очаровате е да му подарите
стилни слушалки със страхотен
звук или билети за рок концерт.

Скорпион
Жените Скорпион са истински фатални красавици, които
обичат секси бельо. Цветове: от
класическо черно до нежен нюд.
Не забравяйте да добавите огромна тъмночервена роза с ръкописна бележка към подаръка.
Мъжете не следят модата и
са безразлични към тенденциите, но обожават класиката и ви-

сококачествените предложения,
които траят вечно, например
практичен дизайнерски чадър с
дълга дръжка.

Стрелец
Остроумната и интелигентна жена Стрелец харесва красивото бельо, особено от френски
и италиански дизайнери. Тя се
грижи за фигурата си и се старае
да се поддържа в добра форма.
Мъжът Стрелец почти постоянно е в движение, което означава, че винаги се нуждае от
стилен спортен часовник и компактен кожен куфар. Силен и атлетичен, той винаги се радва на
нови очила за ски, стик за голф,
тенис ракета и друго спортно
оборудване.

Козирог
Подарете на жената Козирог красива копринена пижама с
дантела или елегантен халат в
цвят шампанско, а в замяна ще
получите заряд от чист позитив.
Практичността и здравият
разум са основните неща в живота на мъжа Козирог. Когато
избирате подарък за него, също
мислете за класиката, а не за
модата. Той определено ще хареса мекия кашмир и елегантния
копринен шал в светли цветове.

Няма да има нищо против нов
чифт здрави ботуши и удобни
кожени ръкавици.

Водолей
Нежните представителки на
този артистичен знак харесват
оригинални подаръци. Обичат
тениски с провокативни щампи
и лозунги, ще се зарадват на палто, изработено от изкуствена
кожа в ярки, дори крещящи цветове.
За мъжете от знака е подходящо всичко, свързано със
съвременната наука и изобретения. Колкото по-необичайна
е джаджата, толкова по-добре
- независимо дали става дума за
най-новия модел смартфон или
каска за виртуална реалност.

Риби
Романтичните дами Риби ще
харесат книга с любовни стихотворения. Комплекти с ароматни масла за баня и изобщо всичко, свързано с ритуала на къпане
- дебели хавлиени кърпи, уютни
халати, винаги са добре дошли.
Мъжете са много креативни
и чувствителни. Те обожават
изкуството на фотографията
и може да се насочите към подарък от тази област. Мечтаете
ли да пътувате заедно? Избере
малка и уютна вила на брега на
морето.
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КАПАНА
Елате и докоснете прекрасната
ни КОЛЕДНА КОЛЕКЦИЯ!
Само в ПИРИН ХИЛ КАПАНА
може да закупите и
ВАУЧЕР ЗА ПОДАРЪК!

 Идеални за всеки ден, за всеки
повод, за планината или офиса.
 Спортни чорапи за различна
активност – туризъм, колоездене,
тенис, бягане, ски.
ПИРИН ХИЛ КАПАНА

Пловдив, КАПАНА, ул. „Георги Бенковски“ 36

