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Скъпи приятели и съмишленици,

 

„In Vino Veritas” („Във виното е истината”) - гла-
си древната латинска поговорка, а съвременната 
наука твърди, че „виното е ключът към младостта 
и здравето”. Изследванията, проведени в началото 
на 90-те години на миналия век, сочат, че живи-
телните сокове на гроздето притежават уникални 
качества, които забавят стареенето на човешката 
кожа и заздравяват имунната система.

В този сезон, точно след гроздобера, идва вре-
мето на тихите, спокойни и уютни вечери, на зимата, 
на kоледните вълнения, на очакванията на чудесата, 
на подаръците, на семейните празници. Това време, 
можем най-силно да усетим емоцията от консума-
цията на божествената напитка, наречена вино,  ние 
избрахме да  ви посветим в тайните на питието и по-
лезността на гроздето; какви са тези качества, които 
ги правят едновременно така вкусни, омайни и така 
необходими за нас!

Искрено се надяваме да се забавлявате и да си 
почивате с нас!
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Дали стана модерно напоследък, но почти няма вече 
популярно списание или сайт за начина на живот и грижата 
за здравето, в които да няма статии, посветени на виното, не-
говата употреба и благотворното му влияние върху човека. 
При анкети и допитвания за потребителското мнение всеки, 
закупил или поръчал си бутилка вино в ресторанта, ще каже 
най-малкото, че то е полезно заради антиоксидантното си въз-
действие, което се дължи на съдържащия се в него резвера-
трол, че го има в червеното вино и точно затова в народната 
песен се пее:  „Ой ти, бяло вино, що не си червено…” 

Но никой не отваря и дума за първоизточника, за 
гроздето, чието зърно е скрило цяла вселена от положителни 
качества, трансформирали енергията на слънцето и земята, и 
предало ги на виното. Лозата е едно от най-старите растения 
на планетата Земя, съществувало милиони години преди поя-
вата на човека и които той е “опитомил”, като e развил отглеж-
дането му до съвършенство. Появила се след отдръпването на 
ледниците, преди около 15 милиона години, тя е връстничка 
на палмите, тополите, платаните и дъбовете, наречени от нау-
ката семейство Ампелидни (на гръцки ampelos означава лоза), 
т. е. лозови растения. Оттам идва името и на науката за лозата 
– ампелография.

Плодът на лозата, гроздето, е едно удивително творе-
ние на природата, което човекът, усъвършенствайки го, по-
степенно е превърнал в източник на прехрана, удоволствие и 
поминък. То може да се яде в свежо състояние като десертен 
плод, от него се правят вино и други благи за тялото и душата 
напитки, може да се консервира като компот, сладко и сокове, 
изсушено на слънцето като стафиди може да ви засити в глад-
ни дни и след години съхранение. Лозовите пръчки, останали 
след резитбата, се използват като гориво или за направата на 
тор. Останките от изстискването на гроздето, така наречени-
те джибри, могат да бъдат храна за животните, тор за нивите, 
източник за биогаз, в гроздовите семки се крият богатства за 
фармацевтиката и козметиката. 

Днес съвременното лозарство дели лозовите сорто-
ве според предназначението им на десертни и винени, но в 
онези далечни времена човекът не е правел кой знае каква 
разлика освен дали гроздето е сладко и вкусно и по-късно 

дали от него става хубаво вино. Зърната му са пълни с доста-
тъчно витамини, минерали и хранителни вещества и затова се 
използва като лек за засилване на организма при много боле-
сти. Не случайно поети и писатели през вековете са сътворили 
чудни метафори за слънчевите лъчи, затворени в едно зърно 
или капка вино. Гроздето на дивата лоза не е много приятно и 
не е пригодено за храна, затова постепенно хората, намирай-
ки по-сладки или по-големи гроздове, започнали да отбират 
най-добрите от тях и поставили началото на тази селекция, 
чиито плодове берем днес. Върху съвременното разнообра-
зие от сортове голямо влияние оказват не само природните 
дадености и климатът, но и религията, и произтичащите от нея 
обичаи и традиции. Едни от най-добрите десертни сортове 
произлизат от Средна Азия, където религията забранява пие-
нето на вино, но не и отглеждането и консумацията на грозде. 
Съвсем друго е положението при селекцията в Европа – там 
надделява създаването на винени сортове.  

Може би в древността лозата е била много по-ценена 
от сега. “Ако ме запитате кое е най-ценното благо на земята, 
ще отвърна – лозата”, така твърди Катон Стари. Волтер пък е 
уверен, че “няма нищо по-сериозно на земята от лозарство-
то”. Галилео Галилей, който се простил със своя живот заради 
това, че познава тъй добре живота на планетите, пише “Слън-
цето, което с лъчите си управлява целия хоровод на планети-
те, успява да помисли и за узряването на гроздовите зърна, а 
на света няма нищо по-важно от това.” Бодлер, един от най-
възвишените поети на света, дава своя принос от възхищение: 
“Гроздето и виното са свещени деца на слънцето.”

Лозата е “доживяла” като растение до наши дни и е 
успяла да се усъвършенства (и с помощта на човека, разби-
ра се) благодарение на това, че е изключително устойчива и 
приспособяваща се към различни климатични условия. Тя се 
отглежда успешно навсякъде между 25 и 52 градуса с. ш. и 30 

ГРоЗДЕТо
дали знаем всичко 
за най-стария плод 
на земята
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и 50 градуса ю. ш. при надморска височина от 150 до 600 м в 
умерено топлата зона, а в страните около Екватора и до 1000-
2000 м. 

Вече е доказано от историческите данни и изследвани-
ята на геологията, ботаниката и археологията и е прието офи-
циално, че лозата се отглежда целенасочено за консумация на 
грозде и за правене на вино още отпреди 8000-9000 г. - от Кав-
казието, южните брегове на Черно и Каспийско море, Средна 
Азия и Месопотамия през Балканския полуостров тя завладява 
целия свят. След упадъка на древните източни цивилизации и 
началото на европейския Ренесанс започва обратен процес – 
лозата прониква в Северна Африка, Канарските острови и Ма-
дейра през 1421 г., в Източна Америка през 1612 г., в Китай през 
1712 г., в Калифорния през 1796 г., в Австралия през 1850 г. и в 
Япония през 1883 г. 

БОГАТСТВАТА НА ГРОЗДОВОТО ЗЪРНО
Наивно е да мислим, че всяко грозде става за всяка бо-

лест. Че ако ни боли стомах и изядем един или два килограма 
грозде “Болгар”, ще ни мине на другия ден. Обратното – ще ни 
заболи още повече, защото сме пристъпили към самолечение 
неподготвени. Докато се стигне до извода кой сорт десертно 
грозде в какво количество и по какъв точно начин влияе, уче-
ните и лекарите са направили множество опити и изследвания. 
Те се основават на химичния състав на гроздето, на неговата 
хранителна стойност и въздействието им върху определени 
органи и системи. 

В десертното грозде най-голямо е количеството на во-
дата, разбира се, - 80,3%, затова няма нищо по-хубаво за утоля-
ване на жаждата в горещ августовски ден от чепка свежо, леко 
охладено десертно грозде. На второ място по значение са въ-
глехидратите. Тяхното количество в зависимост от сорта и мяс-
тото на отглеждане е от 10 до 34% благодарение на фруктозата 
и глюкозата, които бързо задоволяват енергийните потребно-
сти на организма. Затова гроздето е много подходящо за хора и 
на физическия, и на умствения труд при големи натоварвания. 
Следват по количество и важност - от 5 до 10 г/куб. дм, орга-
ничните киселини и техните соли, като най-много са ябълчната 
и винената киселина.  Пектините са от 0,3 до 1% , лесно разтво-
рими са във вода и спирт и като танините усилват цвета на ви-
ното, участват в образуването на вкуса и му придават пълнота, 
предпазват го от болестни микроби. На тях се дължи вкусът на 
гроздето, а освен това играят и ролята на антибиотици, които 
потискат развитието на различни бактерии. В гроздовия сок се 
съдържат 18 аминокиселини и се срещат в свободно състояние 
като калиеви и калциеви соли. В гроздето се съдържат всички, 
необходими за нормалната обмяна на веществата минерални 
соли, а съставът им зависи най-вече от почвата и подходящия 
за нея сорт. Гроздовият сок съдържа калий, калций, магнезий, 
натрий, желязо, алуминий, манган, фосфати, сулфати, силици-
ев окис, а като следи са открити мед, арсен, бром, йод, цинк… 
Всички те се срещат като съединения на органичните кисели-
ни, които в стомаха имат киселинно въздействие, а в тъканите 
– алкално. Според руския учен Простосердов 1 л гроздов сок 
се равнява на 6 г сода за хляб. На наличието на калий например 
– средно около 212 мг в 100 г продукт, колкото е и в кайсиите, 

бананите и прасковите, се дължи успешното приложение на 
гроздето при лечение на сърдечносъдовата система.

Гроздето, разбира се, е богато и на много витамини – С, 
РР, А, В1, В2, бетакаротин и много други. Те се съдържат пове-
че в ципата на гроздето и затова то трябва да се дъвчи и гълта 
цялото (стига да имате здрав стомах, без гастритни пробеми), а 
повечето хора изсмукват само сока и изхвърлят ципите. В тях 
е съсредоточен и витамин С – около 4,19 мг%. Някои сортове 
могат да натрупат до 42 мг аскорбинова киселина.   

Хранителната стойност на гроздето е много висока – 1 
кг дава 700 калории, които се равняват например на 1 л мляко 
или 10 яйца, 200 г сирене, 500 г месо, 300 г хляб, 150 г орехови 
ядки, 4 кг домати.  А в сравнение с плодовете  - на 2 кг праскови 
или 3 кг дини или пъпеши,  на 1,5 кг круши или ябълки, на 3 кг 
портокали и прочие.

Изброяването на всички полезни съставки на гроздето 
може да продължи дълго. Важното е, че те, независимо в как-
во количество са, се намират в природосъобразна и удобна за 
усвояване от организма форма. Поради тази причина гроздето 
се усвоява до 96-98%. То дава енергия и сила след преумора и 
дълго боледуване.

ГРОЗДОЛЕЧЕНИЕ
Съвременните учени са улеснени от прецизните уреди 

и апаратура. Но как са знаели всичко това и шумерите, и ели-
ните, и римляните, които активно лекували с грозде и вино?  В 
клинописните шумерски плочки е запазено името на богиня-
та Гештинанна – Небесна лоза, която се олицетворява с Ама-
гештин, чието име е буквално Майката лоза. Шумерските бого-
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ве много често завършвали изнурителните си небесни дела 
с богата почерпка с вино и подноси с грозде. Много повече 
знаем за методите на Хипократ, Диоскорций, Плиний Стари, 
Гален и Авицена благодарение на техните собствени съчи-
нения. Хипократ, за когото е известно как ценял храната като 
лекарство, описва в своя трактат по медицина няколко ука-
зания за лечение на очите с гроздов сок. Диоскорций, живял 
по времето на Нерон, е отделил доста място на лечението с 
грозде в книгите си „Де материа медика”. Малко по-късно от 
него, в края на I век от н. е.,  Плиний Стари описва лечебното 
въздействие на гроздовата мъст, както и на виното. Още век 
след него Гален изброява при кои заболявания може да се 
прилага грозде за лечение. 

По-близо до нашето време през втората половина на 
XIX век швейцарските лекари вече развиват гроздолечението 
в съчетание с климата и минералните води. Много скоро то 
бива възприето и във Франция, Италия и Русия. Колко напред-
ничави са били най-учените хора в България, показва това, че 
в началото на XX век, през 1933 г.,  и у нас се открива край 
Варна санаториум за лечение с морски климат, минерална 
вода и грозде. В курорта „Св. св. Константин и Елена” успешно 
лекували най-различни заболявания и се прилагали възста-
новителни процедури с помощта на прекрасните десертни 
сортове грозде от варненския край.  По това време е много 
известна и се прилага научно-популярната брошура на ялтен-
ския лекар Димитриев „Лечение с грозде”, която, независимо 
че е отпечатана през 1878 г., претърпяла пет издания. Според 
проф. Херпин гроздовият сок е растително мляко, наподобя-
ващо майчината кърма, а проф. Лобе го характеризира като 
животворен серум.

Гроздолечението се прилага успешно при хроничен 
хепатит и чернодробна цироза  - гроздовата захар увели-
чава защитните сили на чернодробните клетки и има про-
тивоотровно действие, усилва уринирането и по този начин 
пречиства кръвта. Нарастват стойностите на хемоглобина и 
червените кръвни телца. 

Върху стомашно-чревната система гроздето и со-
кът действат особено благоприятно. При болни с понижена 
стомашна секреция в 50% от случаите киселинността се уве-
личава. При болни от гастрит обаче, при които секрецията и 
киселинността на стомашния сок е увеличена, се наблюдава 
тяхното рязко понижаване. Запекът намалява или изчезва, 
общото състояние се подобрява значително, изчезват болки-
те и тежестта в стомаха, повишава се апетитът. Това двойно 
въздействие на гроздето върху динамиката на стомашната 
секреция се обяснява с нормализиращото му въздействие 
върху вегетативната нервна система. За да има гроздето до-
бър ефект върху храносмилателната система, е много важно 
кога трябва да се приема – преди или след храна. Килограм 
грозде на гладно предизвиква леко разхлабване на дебело-
то черво, след хранене обаче същото количество се смесва 
с храната и усилва чувството на тежест и пълнота. В празния 
стомах то се задържа малко и постъпва бързо в дванадесето-
пръстника, където с киселините си дразни лигавицата му и по 
нервно-рефлекторен път стимулира отделянето на жлъчка и 
панкреатичен сок. 

При затлъстяване – лечението е пак комплексно с 
хиполипидна и хиповъглехидратна диета индивидуално по 2 
кг грозде на ден плюс физическа активност. Липидните пока-
затели се нормализират, теглото пада. 

При заболявания на дихателната система – брон-
хиална астма, хроничен бронхит, емфизем, възпаление на 
белия дроб, гроздолечението се прилага комплексно заедно 
с медикаменти и климатолечение. То спомага за усилване на 
защитните сили на организма, подобрява обменните проце-
си, повишава алкалния резерв на кръвта, усилва откашлянето, 
нормализира дишането, изчистването от секрети, премахват 
се умората и сънливостта, човек става бодър и работоспосо-
бен.

Заздравяване на костната система. Досега всички 
знаехме, че намаляването на калция е отговорно за остеопо-
розата и чупливостта на костите. Световните изследвания 
обаче показват, че голяма роля за предпазване на костите от 
износване с напредването на възрастта играе елементът бор. 
А най-голямо количество в естествен вид на соли на боровата 
киселина има не къде да е, а в гроздето. В една чаша гроздов 
сок или вино има 1 мг бор. Освен в гроздето, но в по-малко 
количество, той се съдържа в ябълките, крушите, бадемите, 
сливите, морковите. За защита и лечение на костната система 
при жени над 45-годишна възраст трябва да се приемат 3 мг 
бор на ден. Пресметнете колко по-приятно е да изпивате по 
чаша-две гроздов сок и вино. Не бива да се мисли обаче, че 
борът е панацея, все пак трябва да се следи и за нивото на 
калция, което е задължително условие.

Снежана Живкова



Н
о

в
и

Н
а

 Н
а

 б
Ро

я

7

виНо За ... ЗДРавЕ 
и МНоГо ДРУГи НЕЩа 

Лорд Байрон, един от големите бохеми на своето вре-
ме, казва за виното: “То утешава скръбните, подмладява стари-
те, вдъхновява младите, облекчава потиснатите от бремето на 
грижите.” Това са ни завещали преди него и древните автори 
лечители - виното в умерено количество укрепва слабия сто-
мах, възстановява силите, сгрява страдащите от студ, то също 
така прогонва тъгата, изпълва с радост... Не че не го знаем и не 
сме го изпитали на собствен гръб, когато се разболеем или ни 
налегне тъга. Един от първите ми детски спомени например с 
настинка от пързалката или тичане покрай брега на морето е 
точно купичка греяно вино “Памид” с черен пипер и канела. 
Всички полезни съставки и витамини, които е приело виното 
от гроздето, действат на човешкия организъм и укрепващо, и 
предпазващо, и оздравително. То притежава бактерицидни, 
антисептични и тонизиращи свойства и още от елини, егип-
тяни и римляни се е препоръчвало при възстановяване на 
организма от различни болести. Органичните киселини, ми-
нералните соли, витамините, фосфорът, пектинът и много дру-
ги негови съставки определят благотворното му въздействие 
върху организма на човека. Различните типове вина действат 
различно. Белите трапезни вина имат диуретични свойства, 
червените действат успокоително, хересът възбужда апети-
та, шампанското възстановява силите. Резвератролът, който 
се образува в гроздовите зърна и преминава във виното, при 
различни стресови ситуации е този мощен антиоксидант, кой-
то помага за общото укрепване на организма и на профилак-
тиката при онкологични заболявания. Действа благотворно 
на сърдечно-съдовата система, забавя стареенето и запушва-
нето на кръвоносните съдове, появата на Алцхаймер, регули-
ра кръвното налягане и инсулина, стимулира секрецията на 
жлъчния мехур, регулира телесното тегло, предпазва от рак, 
помага на организма при справянето с вируси и инфекции. 

Но все пак - кое вино да изберем? Дали вино от “Мер-
ло” или от “Каберне”, от местен сорт или от Чили и Аржентина? 
Младо ли да бъде или старо? По колко да консумираме и кога? 
Виното наистина има полезни свойства, но то е полезно, ко-

гато се приема умерено, и то редовно. А кое е умереното? И 
това е установено не само от бабите и дядовците дълголетни-
ци, а и от сериозните научни изследвания. Оказва се, че за да 
се живее дълго и щастливо, е достатъчно да се изпиват всеки 
ден, както правят французите или хората по средиземномор-
ското крайбрежие, по 1 чашка алкохол от 40˚ – ракия, мастика, 
джин, уиски, или 2 чаши вино, за предпочитане червено, на 
едно хранене. 

Лесно им е било едно време - за тях виното е било 
само бяло и червено... А сега, особено през последните 20 
години, не само родните вина станаха ята от различни наиме-
нования от множество изби, но към тях се прибавиха и вината 
от цял свят със своите непознати сортове и селекции, със сво-
ите имена и разновидности. Във времето преди транспортни-
те комуникации и информационните технологии, падне ли 
дълбок сняг, нямало е по-добър другар от разпаления огън, 
свинския бут и греяното вино, направено от свое грозде. Но 
сега вече пиенето на вино не е самотно занимание. То иска 
компания, споделяне, търси повече познания и естествено от 
човек, който да ти ги даде. Всички тези изисквания са създали 
професията на човека, наречен сомелиер, и него можем да 
открием сред членовете на Българската асоциация на профе-
сионалните сомелиери. 

Какво може да направи той за нас и кой е всъщност? 
Какво може и какво да очакваме от него?

Първо - да знае всичко за производството на виното, 
районите с лозарство у нас и по света, различните произво-
дители и видове и типове вина... Е, ако не всичко, то поне по-
вече от нас. Да може да дегустира и да различава негодното 
за употреба вино, да знае виното от кой сорт може да старее 
и кое не, кое се пие младо и кое старо, кое е деградирало и 
не става даже и за готвене... Но това не означава, че в ресто-
ранта, където единствено ще го срещнете, вие - консуматорът, 
трабва да го подложите на разпит и изпит! Изправен до масата 
ви с менюто в ръце, той дискретно ще ви насочи кое вино да 
изберете към посоченото вече блюдо и ще ви посъветва при 
колебанието между едно или друго. 

Българската асоциация на професионалните сомели-
ери е учредена в началото на юни 2007 г. Още през първите 
шест месеца тя успя да организира и проведе единадесет се-
минара на различни теми, посветени на изискванията на про-
фесията и познанията за вината. Акцентите в занятията й тога-
ва бяха психологическите 
умения в предлагането и 
продажбата на вино, сер-
виране на бяло, червено 
и специално вино (шампа-
низирано, десертно), пове-
дение пред клиента, поза, 
речник, дистанция, мание-
ри, препоръчване на вино 
– думи и понятия в помощ 
на клиента, съчетаване на 
вино с подходящи ястия. И 
досега асоциацията орга-
низира подобни семинари 
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и обучения не само за сервитьори в ресторанти и различни 
заведения, но и за управителите и собствениците им , за про-
давач-консултантите в специализираните магазини за вино и 
алкохол, за любители на виното. Обучението включва теория 
и практика, т. е. дегустации ’’на сляпо’’ за различаване на вкусо-
вете и ароматите, терминология, начин на назоваване и оце-
няване. В момента БАПС има 320 редовни членове и регио-
нални структури в 18 града в страната. Всички те организират 
своите семинари и курсове за обучение, създават и Клубове 
на любителите на виното.

Ако човек не гледа на виното само като на лекарство 
и средство за поддържане на здравето, нека се замисли върху 
следните сентенции и сам се ориентира кое го влече или не 
към виното:

“Виното е част от обществения живот, защото създава 
не само етика, но и обстановка. То е украшение дори при най-
дребния ритуал в ежедневието, от леката почерпка до най-
тежкия прием, от задушевен разговор в кварталното бистро 
до реч на тържествена вечеря.”  Ролан Бард

Или
“Трябва да се наслаждаваме на живота както на пре-

възходно вино – глътка след глътка, с малки почивки и пое-
мане на въздух. Даже най-доброто вино губи за нас всякаква 
прелест, ако престанем да го ценим и го пием като вода”. Л. 
Фойербах 

Или
“Пред чаша вино и хубава пържола не съм способен 

на меланхолични мисли.” Джеръм К. Джеръм

и МЛаДи, и КРаСиви 
С ПЛоДовЕТЕ На ЛоЗаТа

Както казахме вече, почти няма част от лозовото расте-
ние, която да не се използва в някакво направление – било за 
храна, било за лечение. Една от най-ценните съставки на зърното 

са неговите сем-
ки и маслото, до-
бивано от тях. И 
колкото и да не ни 
се иска, древните 
ни прадеди са ни 
изпреварили и в 
тази дейност. Ве-
кове, векове пре-
ди нас маслото 
от гроздови сем-
ки се прилагало 
като благородно 
и ефикасно сред-
ство в козметика-
та за подобряване 
състоянието на 
уморена или бо-
лна кожа. Древ-
ните лечители са 

знаели, както са установили и днешните, че комбинацията между 
съдържащите се в изобилие в гроздовите семки витамин Е и про-
цианидини спомага за подобряване на структурата на горните 
слоеве на кожата. Гроздовото масло се прилагало при лекуване 
на драскотини, по-малки рани, изгаряния и напукана кожа. Сега 
ни е известно, че ако то се приема и вътрешно, ефектът върху ця-
лостното състояние на кожата и косата е ненадминат. 

Заедно с маслото от гроздови семки в козметиката тога-
ва се прилага успешно самото вино, както и пепелта от лозовите 
пръчки и кората на стъблото. Те се използвали при изгаряния и 
кървящи рани, особено на бойното поле. Билковите отвари се 
правели задължително с настойки с вино. При ухапване от от-
ровна змия помагало вино, престояло няколко дена с дафинови 
плодчета. Вино, смесено със сока на плачещите при резитба лози, 
се прилага при екземи. А ако се пие, разтваря камъни в жлъчката 
и бъбреците. При оплешивяване отново се прилага сокът на ло-
зата, а при косопад - вино с алое. Сок от неузряло грозде помага 
при възпаления на клепачите, потушава сърбежа в очите  и пома-
га при гнойни пъпки в окото. Мехлем от пепел от лозови пръчки 
със зехтин придава на лицето приятна руменина.

Като козметично средство още римляните използвали 
вино с накиснати в него билки като тонизиращи лосиони за лице 
и тяло. За поддържане на черните коси се използвал лосион от 
накиснати в червено вино и орехово масло зелени орехови обел-
ки, сок от ябълка, стрити клонки от кипарис. Ароматните вина, 
накиснати със също такива билки, се използвали като тоалетни 
води. А бялото вино с пелин – за обтриване и избелване на ко-
жата на лицето. 

В съвременната козметична индустрия обаче първен-
ството е на маслото от гроздови семки. През последните годи-
ни то се възхвалява като чудодейно средство срещу рака, както 
и червеното вино, разбира се. На какво се дължи въздействието 
му? На именувания от науката високо активен биофлавон проци-
анидин - едно от най-силните познати средства срещу свобод-
ните радикали. Той е близък на флавоноидите – полифенолите, 
които се съдържат във виното и заедно с тях принадлежи към гру-
пата на антиоксидантите, каквито са и витамините С и Е. Те двата 
се намират във висока концентрация в мембраните на семките, 
където също в голямо количество е и процианидинът. Те запазват 
свойствата си само при традиционното студено пресуване, за да 
останат такива, каквито ги е създала природата. 

Как точно се проявява маслото от гроздови семки? Освен 
че допринася за красотата и здравето на кожата, то действа поло-
жителното и на ставите, особено над средната възраст. Като анти-
оксидант предотвратява гранясването на маргарина и други хра-
ни. Помага при профилактиката на сърцето и кръвообращението. 
Повишава количеството на добрия холестерол. Засилва имунната 
система, особено при възрастни хора, и намалява действието на 
Алцхаймер, като го забавя.

Науката доказа и потвърди това, което древните са зна-
ели от опит. Остава ние да се възползваме и от науката,  и от опи-
та, връщайки се към природата и към всичко, което ни предлага 
това чудно растение – лозата.

Снежана Живкова
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аЗ съм За естествен бюст

През лятото в  градинката на паметника на 
Съветската армия въпреки летния дъжд Bilka проведе 
обещаната фотосесия на открито  в подкрепа на кау-
зата “АЗ съм ЗА естествен бюст”. Това беше кулминаци-
ята на кампанията на марката, която застана зад кауза-
та, провокирана от силиконовата мания сред младите 
момичета. Поставянето на атрактивни живи статуи в 
началото на лятото на оживени столични места сложи 
старта на кампанията, а кулминацията беше фотосеси-
ята с живи модели – доброволно участвали в кастинг 
за най-естетичен естествен бюст.

от серията Grape Energy



Фотограф беше Лора Топалова, а моден дизайнер със 
специално изработена за Bilka колекция – Боян Петрушевски.

Шестте участнички във фотосесията, с най-естетични 
естествени гърди, бяха избрани от жури в проведения пред-
варителен кастинг. Имената им са: Петя Георгиева, Зорница 
Стойкова, Каролина Добрева,  Катя Ушева,  Благовеста Веля-
нова, Цветомира Петрова. Всички те са непрофесионални мо-
дели. За всички желаещи, които подадоха заявки за участие, 
условията бяха навършени 18 години и разбира се, естествен, 
естетичен бюст.

Кампанията подкрепи и лъчезарната Супер Бианка 
– актриса и тв водеща. Тя с желание позира пред обективи-
те облечена с уникална тениска Bilka със снимка на красив, 
естествен женски бюст. „Изцяло подкрепям каузата! Аз съм от 
хората, които нямат никакво желание да си слагат силикон! 
Харесвам се такава, каквато съм, и повярвайте ми, това чув-
ство е прекрасно! Дано посланието на Bilka бъде чуто и нака-
ра повече млади жени да се научат да се приемат каквито са и 
по-малко да се влияят от странични мнения по отношение на 
външността си”, заяви с ослепителна усмивка Бианка.

Подробна и актуална информация за фотосесията 
можете да намерите на официалния сайт на каузата www.
bilkazaestestvenbiust.com и във Фейсбук – „АЗ съм ЗА естест-
вен бюст”.
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Вниманието на всички дами през годините е насочено 
главно към лицето. То се радва и на най-много грижи: маски, 
масаж, кремове, пилинг, изпъване на бръчките, инжектиране 
на хиалуронова киселина.

Основният мотив на жените, които се обръщат към 
пластичната хирургия, е да изглеждат по-млади. Те, а и всички 
жени, забравят, че има още една част от тялото ни, която е на 
показ през цялото време и също има нужда от грижи - ръце-
те.

Много често се получават огромни разлики между 
„възрастта“ на лицето и на ръцете, особено ако сте се обър-
нали към пластичен хирург за процедури за подмладяване. 
Гладко лице и свеж тен не се „връзват“ с понабръчкани ръце, 
по които вече се забелязват първите пигментни петна и вени-
те се открояват. В такива случаи лекарите препоръчват под-
младяваща процедура и за ръцете, за да се върне хармонията 
между тях и лицето.

На ръцете може да се приложи също както на лицето 
химически пилинг, който заличава петънцата, а в САЩ вече се 
инжектира мазнина, която придава отново младежки вид на 
ръцете, защото скрива изпъкналите костици.

Тези процедури са спасението само за жени, които 
понастоящем са прехвърлили 40-те години и кремовете няма 
да им помогнат да възвърнат еластичността на кожата на ръ-
цете. 

За всички останали дами, които са повече или по-мал-

Ръцете издават 
възрастта

ко все още далеч от изтънялата кожата на ръцете и петънцата, 
каузата със запазването на младостта на ръцете не е загубена, 
стига да спазвате няколко съвета:

Мажете ръцете си с хидратиращ крем (погрешна  ;
е представата, че трябва да намажете кожата на ръцете с въз-
можно най-мазния крем).

Когато използвате почистващи препарати, на вся- ;
ка цена ползвайте ръкавици.

Когато ходите на масаж, не забравяйте след лице- ;
то да се погрижите и за ръцете си.

Не ги подлагайте на резки температурни проме- ;
ни. Носете ръкавици през зимата и ги пазете от слънчевата 
светлина през лятото.

Един път в седмицата можете да правите маслена  ;
баня на ръцете си, като ги натопите за десетина минути в леко 
затоплен зехтин.
Още съвети за женската красота четете в Tialoto.bg

Красотата на твоя страна
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Първо определете вашия тип кожа - ако кожата ви е 
чувствителна, то тя е: 

с тенденция за лесно изсушаване;  ;
нежна и деликатна;  ;
почти винаги с лунички;  ;
предразположена към алергични реакции;  ;
 често с червени петна при вълнение, студ или  ;
топлина. 

Чувствителна кожа имат главно естествено русите и 
червенокосите хора. Поради изключителната си деликатност 
и чувствителност, този тип кожа е силно податлив на външни 
влияния – лесно изгаряне на слънце, образуване на мехури, 
петна, болезнено изсушаване при силен вятър или измиване 
с обикновен сапун. 

Това, което трябва да правим 
Употреба единствено на козметични продукти, на  ;

чиято опаковка специално е посочено, че са предназначени 
за чувствителна кожа. 

Използвайте колкото се може по-често предпа- ;
зен крем срещу слънце, независимо дали сте на почивка или 
просто излизате от вкъщи за работа. 

Повече от всеки друг тип кожа чувствителната  ;
има нужда от чести успокояващи маски – за успокояване на 
зачервените или възпалени участъци и придаване на мекота. 

Какво да избягваме 
Продуктите с високо съдържание на алкохол или  ;

прекалено парфюмираните кремове могат да предизвикат 
алергични реакции и почервеняване. 

Не се доверявайте на случайни марки слънцеза- ;
щитни кремове, по-добре платете малко по-скъпо, отколкото 
да попаднете на недобре разработен продукт. 

И, още веднъж – уверете се, че това, което купува- ;
те, е за чувствителна кожа. 

Не се препоръчва честата употреба на лосиони и  ;
специални лосиони срещу пъпки, тъй като те биха могли до-
пълнително да изсушат или раздразнят кожата ви.

Бъдете спокойни - вие и вашата чувствителна 
кожа!

Не винаги, когато лицето на една жена се е зачервило 
като домат, значи, че тя произхожда от Бавария и се налива 
с бира по цял ден. По-вероятно в града това значи, че има... 
чувствителна кожа.

Според специалистите чувствителността на кожата се 
изостря все повече в условията на постоянен стрес и замър-
сяване, сред които обитаваме големите градове. Това силно 
затруднява грижата за нея и ни изправя пред голямо предиз-
викателство – как да не остаряваме преждевременно? 

Новите технологии са неизменна част от козметиката, 
а модерни лаборатории постоянно се опитват да се преборят 
със следите на времето. Ето защо имаме реални шансове да 

Чувствителната 
кожа
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спечелим красотата на наша страна за по-дълго време.
Лятото е силно критичен период за този тип кожа, тъй 

като изпотяването привлича всякакви замърсители. Те възпа-
ляват лицето, запушват порите и водят до редица кожни про-
блеми.

Съвсем скоро стана ясно, че едни от най-иноватив-
ните учени са в Швейцария. Козметичните продукти, които 
те разработват, са изключително „чисти“ - нямат оцветители, 
ароматизатори и консерванти.

Чувствителната кожа определено няма нужда от по-
добни добавки. Особено добре й се отразяват продукти на 
растителна основа с успокояващ ефект. Ето защо е най-добре 
да потърсите козметика именно с такива показатели. Не за-
бравяйте и защитатa от вредните слънчеви лъчи - все повече 

кремове за чувствителна кожа имат и тази функция.
Можете да познаете положителното действие на един 

продукт според няколко критерии след около месец използ-
ване:

кожата е еластична и стегната. ;
усещате я хидратирана и има бляскав вид. ;
тенът ви не помръква. ;
кожата е гладка и мека не само на вид, но и при  ;

допир.
Допълнително можете да се ориентирате към козме-

тика, която нежно заглажда бръчките и тънките линии. За съ-
жаление времето не може да спре, но можем да го забавим. Да 
си стои там, зад ъгъла, и да не ни доближава.
Още съвети за женската красота четете в Tialoto.bg

Красотата на твоя страна

Хипоалергенен крем Календула 
за чувствителна кожа

Подходящ за лице и тяло. Предпазва от раз-
дразнения. Хидратира и подхранва кожата 24 
часа. С естествен UV филтър. 
Нежен крем с деликатна текстура и специално 
разработена формула, успокоява кожата и не 
предизвиква раздразнения.
Съдържа: Глицерин – овлажнява в дълбочина 
и повишава еластичността и тургура на кожата. 
Отстранява неприятното усещане за стегната 
и суха кожа. Масло ший - богато на природни 
витамини A, D, E, F, които стимулират синтеза на 
колаген, подпомагат по-дълбокото проникване 
на крема и образуването на повърхностен 
защитен слой. Естествен UV филтър. Масло от 
маслини - съдържа витамини А, Е и F и голямо 
количество природни ензими, които мощно 
овлажняват и подхранват кожата 24 часа. Екс-
тракт от невен - защитава кожата от свобод-
ните радикали и има бактерицидно и успоко-
яващо действие. Стимулира регенеративните 
процеси в кожните клетки и като изключително 
ефикасен природен UV филтър предпазва ко-
жата от слънчевите лъчи и преждевременното 
й стареене.

Хипоалергенен сапун Календула 
за чувствителна кожа

Подходящ за лице и тяло. Хидратира кожата в дълбочина. С естествен UV филтър. 
Специалната хипоалергенна формула включва естествени измиващи съставки, които не дразнят и не 
изсушават кожата.
Съдържа: Алантоин – успокоява и омекотява кожата и стимулира обновяването на епидермиса.
Глицерин - овлажнява в дълбочина и повишава еластичността и тургура на кожата. Отстранява непри-
ятното усещане за стегната и суха кожа и я защитава от вредното влияние на околната среда. Екстракт 
от невен - защитава кожата от свободните радикали и има бактерицидно и успокояващо действие. Като 
естествен UV филтър предпазва кожата от слънчевите лъчи и преждевременното й стареене.
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Едно интересно еко направлениe  в  козметологията е 
аромакозметиката. Но по какво тя се отличава от другата на-
турална козметика?  Дали само по съдържанието на етерични 
масла в нея? Всъщност нейната главна  характеристика е в 
наличието на 100% чисти етерични масла, подбрани така, че 
да оказват определен терапевтичен ефект върху кожата, кой-
то обикновено трудно се постига с обичайните козметични 
средства. И това е така, защото аромакозметиката действа на 
три нива – терапевтично, психоемоционално и козметично. 

Аромакозметиката възстановява кожата, като добавя в 
организма витамини, провитамини, микроелементи, фермен-
ти, незаменими аминокиселини и хормоноподобни вещества, 
които се съдържат в  биоактивните съставки на етеричните 
масла. Освен това при нея действа и ефектът на комплемен-
тарността (взаимно допълване в действието). По такъв начин, 
за всеки тип кожа с различни проблеми е възможно да бъде 
подбран индивидуален комплекс от етерични масла с въз-
можно най-оптималното действие. Потребителите знаят, че 
повечето предлагани на пазара козметични средства влияят 
главно на повърхностния слой на кожата, без да проникват 
по-дълбоко в нея. 

Уникално съчетание на химико-физичните свойства 
на етеричните масла като ниско молекулярно тегло, способ-
ност да се разтварят в мазнини,  подвижни химически групи, 
определя факта, че те проникват само за няколко минути дъл-
боко в кожата, при което някои съставки достигат дори  и до 
кожните кръвоносни съдове. Именно многокомпонентността 
на етеричните масла (някои от тях съдържат до 3000 различни 
съставки) определя високата избирателност и многофункцио-
налност на аромакозметиката.          

Освен това, вложени в козметичните средства, етерич-
ните масла чрез кожата проникват в организма, стимулират 
процесите на детоксикацията му и възстановяват  водно-со-
левия му баланс. При това  отпадните продукти се отделят не 
само от клетките на кожата, но и от  организма като цяло (ан-
тицелулитен ефект).

Етеричните масла по естествен път стимулират функ-
цията на кожните клетки така, че могат да бъдат отстранени не 
само различни кожни проблеми като акне, розацея, алергии 
и раздразнения, но и да повлияват благоприятно върху про-
цесите на регенерация при преждевременното стареене на 
кожата. 

Използването на аромакозметиката трябва да бъде 
съобразено с някои правила, които гарантират добър тера-
певтичен ефект. Нанасянето на крем трябва да бъде поне 1-1,5 
ч преди излизане, тъй като етеричните масла са чувствителни 
към светлината (особено цитрусовото) и  при неправилна упо-
треба върху кожата могат да се образуват пигментни петна. 

Освен това към прилагането на аромакозметиката 
трябва да се подходи като към ритуал, при който е необхо-
димо да се постигне пълна релаксация, за да бъде усетено 
целебното действие на ароматичните съставки не само върху 
кожата, но и върху психиката. След курс на терапия е необхо-
димо да се прави пауза от 1 до 3 месеца. Качествената аро-
макозметика съдържа 100% чисти натурални етерични масла, 
които  са балансирани така, че ароматът им е хармоничен и 
ненатрапчив. 

Серията грижа за кожата на тялото UpGrape с етерич-
ни масла е великолепен подарък за всяка жена!

аромакозметиката
Масло и олио за тяло 
UpGrape за самочувствие, 
красива кожа и шлейф от 
изискани аромати
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Създадена с масла, най-близки до човешката кожа, и с 
аромати, които даряват емоции и енергия на тялото и духа, те 
са великолепно допълнение към ежедневната грижа за кожа-
та.

Витализиращо масло за тяло с грозде
Луксозна грижа за кожата

Ново поколение натурална козметика - подхранва и 
овлажнява кожата на тялото с прекрасна комбинация от расти-
телни био екстракти и етерични 
масла. Образува невидим слой, 
който предпазва и деликатно 
омекотява сухите части, 
стимулира естествените 
процеси на регенера-
ция на кожните клет-
ки и създава усеща-
не за копринена и 
стегната кожа.

К о м б и -
нация от ценни 
ефективни расти-
телни съставки и 
етерични масла с 
ЕКО сертификати за 
чист био произход. 

А к т и в н и 
компоненти и дейст-
вие:

Овлажнява и оме-
котявя: глицерин с растите-
лен произход -  подобрява тур-
гора на кожата.

Подхранва: масло ший, богато на витамини A, D, E и 
F, алантоин и ароматни есенции - възвръща еластичността на 
кожата и я успокоява.

Антиейдж действие: масло от гроздови семки - най-
мощният антиоксидант - защитава кожата от стареене, ес-
тествен UV-протектор.

Регенерира: бадемово масло - подхранва и омеко-
тява кожата.

Витализира: екстракт от грозде -  съдържа масла, 
микроелементи и ароматни вещества, витамини и полиза-
хариди - стимулира обновяването на клетките и тонизират 
кожата.

Употреба: Маслото се нанася  веднага след къпа-
не с нежно масажиране, докато напълно се абсорбира от 
кожата. За да се получи желаната мекота, нанасянето се 
повтаря върху зоните, които се нуждаят от особено вни-
мание.

Резултат: След редовна употреба кожата става 
копринено мека, еластична и здрава. Изчезват целулитните 
прояви.

Олио за тяло “копринена кожа”  с грозде
Антиейдж ефект
Антистрес ефект
Коригира фигурата и теглото

Уникална суперактивна формула, която комбинира 
най-ценните за кожата природни растителни масла (бадемово, 
сусамово, масло от авокадо, масло от маслина и масло от гроз-
дови семки) и силикон. 

Хармонично въздейства на кожата на тялото, като я ов-
лажнява и подхранва в дълбочина, стимулира кръвообраще-
нието и лимфодренажа и предпазва от появата на целулит.

Премахва неприятното чувство за сухота на кожата 
след вана или душ. Бързо и леко попива, без да оставя мазни 

следи.
С превъзходен плодо-

во-парфюмен аромат.
Употреба: След вана 

или душ нанесете маслото с 
кръгови движения върху още 
влажната кожа и масажирай-

те до пълното му попиване. 
Маслото  е подходящо за 
всеки тип кожа.

Резултат: След 
редовна употреба кожата 

става копринено мека, 
еластична и здрава. 

Изчезват целулит-
ните прояви.

Павлина 
Велчева 
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Говеждо  с  лучени  картофи  и  масло   
с подправки

Необходими продукти
за 4 порции
4 бр. 150 – 200 г говеждо филе
700 г картофи
250 г кромид лук (2 – 3 глави)
сол на вкус
олио за запържването

Начин на приготвяне:
1.  Обелените и нарязани на средно големи куб-

чета картофи се измиват, подсушават и изпърж-
ват (в голям тиган) до полуготовност. Прибавят 
се нарязаните на полурезенчета лук и сол на 
вкус. Пържи се до готовност, като се разбърква 
периодично.  

2.  Филетата се  изпържват. Върху всяко се слага 
дебела шайбичка от маслото. Сервират се с 
картофите за гарнитура.    

Ако не намерите много добро качество говеждо 
филе, препоръчвам да замените с телешко, свин-
ско или пилешко филе.

Петя Петкова, наричана от журналистите 
“властелинката на тенджерите”, отново ни 
предостави няколко интересни рецепти.

Рецептите 
на Петя
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Масло  с подправки Необходими продукти
за 8 – 10 порции

200 г меко масло
2 с. л. магданоз
2 с. л. див лук  
(или перца от пресен лук)
1 с. л. пресен босилек
1 ч. л. прясна мащерка
2 скилидки чесън
2 ч. л. лимонов сок
сол и черен пипер на вкус 

Начин на приготвяне:
1.  Подправките се измиват и подсу-

шават. Нарязват се на много сит-
но. Маслото и солта се разбиват 
с миксер до пухкавост. Прибавят 
се подправките, счуканият че-
сън, лимоновият сок и черният 
пипер. Разбърква се внимателно 
много добре.  

2.  Маслото се разпределя в малки 
купички или като се охлади, се 
оформя на руло с помощта на 
прозрачно фолио. Съхранява се 
в хладилник, добре покрито.    

Годно е за консумация една седмица. 
Може и да се замрази. 

 

Необходими продукти
за 5 - 6 порции

500 мл червено сухо вино
40 мл ракия
100 г  захар

1 лимон
1 портокал

½ зелена ябълка (ако е малка, може и цяла)
500 мл газирана вода

Начин на приготвяне:
1.  В голяма кана се сипват захарта, ракията и студеното вино. 

Бърка се с дървена лъжица. Прибавят се нарязаните на мал-
ки шайбички половин лимон, портокал и ябълка. Другите по-
ловинки на портокала и лимона се изстискват също в каната. 
Разбърква се добре и се оставя поне 1 час в хладилник. Преди 
сервиране се добавят газираната вода и лед.    

Сангрията се сервира много добре охладена. Според вкуса може 
да се разреди с повече газирана вода.

Това е една рецепта за напитка, позната още от 
средновековието, която прави погледа ви блеснал, 
а душата започва да пее. Консумира се основно през 
месец декември, най-вече по време на коледните и 
новогодишните празници.
Рецепта за GLÜHWEIN:
1 бутилка сухо червено вино 
2 до 5 супени лъжици захар
по 1 лимонова и 1 портокалова кора
сок на половин портокал
канела и карамфил на вкус
Начин на приготвяне:
Виното се затопля до 80 градуса, не трябва да кипи, 
защото над 83 градуса алкохолът се изпарява и под-
правките променят вкуса си. Добавят се всички със-
тавки и ако е необходимо, се овкусява допълнител-
но. Сервира се горещо.

Glühwein
Сангрия
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Палачинкова торта
Начин на приготвяне:
1.  С помощта на остър нож се разполовяват зрънцата (на 

половики) по ширина. Отстраняват се семките. В по-голям 
тиган се разтопява маслото. Прибавя се гроздето. Къкри 
на среден огън 5 мин., добавя се захарта.

2.  След 10 мин. се отстранява от огъня. Изсипва се в гевгир с 
поставен дълбок съд отдолу, за да се изцеди сокът.

3.  След 30 мин. се разбиват яйцата със захарта, солта и ва-
нилиите.  Прибавят се едро нарязаните ядки и гроздето. 
Разбърква се добре.

4.  Плънката се разделя на 3 равни части. Върху 2 бр. кори 
се слагат няколко малки парченца масло и едната част от 

плънката. Завива се под ъгъл на руло, като по средата на 
завиването се прибират навътре и страничните крайща, 
за да не се разтече сместа. По същия начин се постъпва и 
с останалите 4 кори.

5.  Трите рула се поставят върху пергаментова хартия. От-
горе се намазва леко с масло. Пече се в предварително 
затоплена фурна  около 1 час на 160 - 180°С до приятен 
кафеникав цвят.

6.  Гроздовият сок кипи, докато стане наполовина, и с него се 
полива щруделът преди сервиране.

По желание се сервира с разбита сметана (без захар) или с 
топка ванилов сладолед.
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Най-дългото готвене на Петя Петкова траело 9 часа без прекъсване. Приготвила индийско меню 
за 12 души, като според индийската традиция сготвила всичко предварително и го сервирала 
едновременно на масата. Помислила за всеки вкус – от традиционния до пикантния.
И за усърдието си получила признанието „Ти си най-добрата домакиня!“, изречено от устата на 
една италианка, представителка на нация, която по определение се счита за властелин на кух-
нята.
Затова „111 рецепти около света“ на Петя Петкова е различна готварска книга. Написана е от 
една истинска домакиня, която просто обича да готви „за близки хора, за уюта, за приказката и 
атмосферата.“ Всяка една от рецептите, представени в нея, е приготвяна и изпробвана много-
кратно и нито една не е „сглобена“ специално, за да запълни страница от тази книга. 
Всъщност първите си стъпки в кулинарията Петя прави благодарение на баба си, под чието 
вещо ръководство още като тийнейджър става майстор на палачинките и питките. На нея дължи 
и типичния български вкус „на манджички с традиционни продукти – месо, картофки, оризче...“ 
Отношението към храната за Петя постепенно се превърнало в начин за възприемане на света. 
Днес, където и да се намира на планетата, тя задължително се запознава с мястото и чрез него-
вите традиционни продукти и ястия. Обожава да обикаля типичните местни пазари и да открива 
за себе си нови различни продукти и кулинарни комбинации.
Сега внимавайте! У дома Петя готви всеки ден. Затова и рецептите в тази книга са рецептите на 
нейното ежедневие. С подправките, съчетанията, малките хитрости, пробите и грешките, които 
всеки кулинарен любител прави, докато свещенодейства с храната. Ето защо и всяка рецепта тук, 

стига да се следва точно, се получава без грешка.
Кулинарната й книга е специална и заради още нещо. Тя е плод на почти три години обмисляне, преработване, пробване и допълване на 
рецептите, като дори всяка снимка на готовите ястия е направена лично от самата Петя. Без монтажи и фотографски трикове.  
„Ще съм щастлива, ако книгата ми стане част от кухнята на всеки, който цени и милее за старата българска традиция да приемаш гости у дома 
си и да се грижиш за тях като за своите най-близки хора“, казва Петя.
Останалото ще усетите в неповторимия вкус на храната, препоръчана от нея.
Повече информация за книгата, може да получите във Facebook - Petia Petkova Stiffler

Необходими продукти
за 9 – 10 порции
1 кг десертно грозде
50 г масло
100 г  захар
6 бр. кори за баница
малко масло за намазва-
не на корите

За плънката
3 яйца
50 г захар
2 щипки сол
2 ванилии
100 г едро нарязани 
орехи

За поръсване
по  желание 1 – 2 с. л. 
пудра захар

Щрудел с грозде



аромакозметиката

21

в
а

К
а

Н
Ц

и
я

Ако искате да изживеете едно наистина изискано пъ-
тешествие, отдайте се на винен туризъм. Вкусете насладата от 
божествената напитка в някои от най-известните райони за 
винопроизводство в Европа. Защото както са казали римля-
ните: In Vino Veritas.  

 “Каберне”, “Шардоне”, “Пино”... - качественото вино има 
много имена и много аромати, но всички те си приличат в 
едно. Приготвени са от грозде, расло в плодородни, огрявани 
от слънцето лозя, подхранвано с любов, изстискано с грижи и 
ферментирало с търпение. Такива лозя можете да видите на 
много места в Европа, защото са се превърнали в популяр-
ни туристически дестинации. И райони като Тоскана, Бордо и 
дори по-далечни страни като Нова Зеландия и Южна Африка 
вече са леснодостъпни, с готовност посрещащи любителите 
на  виното. 

Магията на виното е позната от дълбока древност. 
Римляните, гърците и всички техни съвременници са почита-
ли вкуса и блаженството на опияняващата напитка. И са вяр-
вали, че под нейно въздействие лъжите стават неубедителни, 
а вместо това човек разголва душата си. Така днес сентенци-
ята „In Vino Veritas“ („Във виното е истината“) се е превърнала 
в международен синоним на виночерпенето. А практиката да 
се съчетава пътуването с дегустиране, консумиране и купува-
не на вино става популярна под името винен туризъм.  

Винен туризъм може да означава посещение на винар-
ни, лозарски райони и ресторанти, известни с производство-
то на униклани и специализирани сортове. Винен туризъм мо-
гат да са и туристически обиколки, посещението на винарски 
фестивали и дори на музеи на виното. Но каквато и вариация 
на винения туризъм да изберете, със сигурност ще изживеете 
едно вълнуващо и автентично приключение, от което ще се 
върнете по-знаещи, по-жизнени и ... по-опиянени. 

Винен туризъм във Франция 
Практикуването на винен туризъм с посещение на без-

крайни лозя и исторически замъци във Франция е почти за-
дължение. Страната е осеяна със световноизвестни винарски 
райони, така че няма да ви е трудно да намерите подходящо за 
целта на пътешествието място. В Западна Франция  доминира-
щи са  областите Пей дьо ла Лоар, Коняк и Аквитания (където 

се намират Бордо и Дордон). Най-известните дестинации за 
винен туризъм в тази част на страната са Шампан, Елзас, Бур-
гундия, Прованс и Лангедок-Русийон. 

 Във всички райони на Франция ще намерите винарни, 
отворени за посещение и дегустация, но ако искате да „отпи-
ете от извора“, посетете Бургундия. Според археологическите 
данни винарска култура там се развива още преди Римската 
империя. А според местна легенда вината “Шардоне“ и “Пино 
Ноар”, прозиведени в малкото градче Бон, били толкова ка-
чествени, че Католическата църква сложила ръка върху всич-
ки лозя и продукции в района. Което обяснява и факта защо 
днес по-голяма част от винопроизводствената техника се 
помещава в многовековни манастири. И защо именно това 
градче се слави като производител на едни от най-добрите 
френски марки вина, превръщащи го във винарна столица на 
целия Бургундски район.   

Винен туризъм в Италия 
Неповторимият вкус на италианската кухня и живо-

писните пасторални райони в комбинация с винопроизвод-
ството правят Италия идеална дестинация за винен туризъм. 
Тук има над 900 000 лозя, пръснати от север на юг и от изток на 
запад. Най-популярни са областите Ломбардия, Пиемонт, Ли-

Щрудел с грозде винен туризъм 
In Vino Veritas
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гурия, Тоскана, Умбрия, Кампания, Пулия, Калабрия и Сицилия. 
А огромното количество лозя, съсредоточени именно в тези 
райони, са прославили Италия като производител на вино No 
1 в света. 

Основният винарски район в страната е Пиемонт – 
красива местност в Северна Италия, защитена от Алпийските 
склонове. Оттук идват и двете най-известни италиански мар-
ки вина – „Барбареско“ и „Бароло“. Кампания пък е център на 
винопроизводството още от времето на древните гърци и 
римляни. Тя, както и целият регион Чиленто, са осеяни с мал-
ки семейни винарни, хълмове със сгушени сред тях селца и 
с безброй заведения, предлагащи най-популярните видове 
вина - „Фалангина“,  „Фиано“,  „Алианико“ и „Пасито“. 

Винен туризъм в Испания
Ако търсите разнообразие, Испания ще ви го предло-

жи, дори и когато става дума за винен туризъм. Ако отидете в 
Херес, първенец във винопроизводството в Южна Испания, 

ще се насладите на подсиленото вино “Шери”, превърнало се 
в любим аперитив на цял свят и което все още се прави по 
традиционни и изпитани във времето методи. А в Северна 
и Централна Испания, където са винарските райони Риоха и 
Рибера дел Дуеро, ще можете да опитате от богата селекция 
червени вина. 

Все пак, ако искате да опитате нещо непознато и все 
пак традиционно за Испания, при първа възможност си по-
ръчайте сангрия. Тази смесица от вино, плодове, малко силен 
алкохол и ароматни подправки е идеалното разхладително 
питие за топлите дни. Но внимавайте, плодовете, напоили се с 

останалите съставки, могат да ви изиграят лоша шега и имен-
но те (а не виното) да замаят главата ви. За да се подсигурите, 
поръчайте си и порция от традиционните мезета „тапас“ - така 
ще заприличате на истински испанци.

Винен туризъм в Австрия
Австрийското вино не е много популярно извън Ев-

ропа, но винарските райони в източната част на страната ви 
дават възможност да се докоснете до тези вкусни кътчета на 
пасторалната природа, пръснати около столицата Виена. 

Земите на Долна Австрия (Niederösterreich), Бурген-
ланд и Стирия, са популярни винопроизводители в страната. 
На етикетите тук ще видите ясна класификация: Tafelwein (де-
сертно вино), Qualitatswein (вино с качество) и Pradikatswein 
(сертифицирано вино с качество). Районът Вахау, обявен от 
ЮНЕСКО за Световно културно наследство, е разположил 
много от лозята си върху древни тераси. Така ще можете да 
съчетаете винения туризъм с културно-историческо обогатя-
ване. Тук фаворит сред вината е “Ризлинг”, но си заслужава да 
опитате и “Шардоне” (Feinburgunder) и “Жълт Мускат” (Gelber 
Muskateller).

В района падат по-малко валежи в сравнение с други-
те региони, затова вината тук са по-силни и повече. Можете да 
се разходите и до езерото Нойзидлер в близост да унгарската 
граница, където да опитате някое от сухите бели вина или от 
качествените червени. Самото езеро Нойзидлер е плитко, а 
климатът в околностите му благоприятства производството 
на вина със сладък екзотичен вкус. То е популярна зона за 
почивка и влиза в списъка на ЮНЕСКО за Световно културно 
наследство.

И така, след като сте склонни на здравен туризъм , пла-
нински туризъм , на екстремен туризъм и на кулинарни пъте-
шествия , защото не опитате сладостта и на винения туризъм?! 
А най-добре ще бъде да съчетаете всичко това накуп просто с 
чаша вино и пълноценни моменти. In Vino Veritas!

Ц в е т н о  с п и с а н и е  з а  ж е н а т а
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Спешна 
хомеопатична 

аптечка

Хомеопатията е алтернативен метод на лечение с дъл-
га традиция – повече от 200 години. У нас  е познат отскоро, 
но все по-често е средство на избор в ежедневието. С хомео-
патия се лекуват както хронични, така и остри заболявания, а 
също и травми, последици от стрес, ухапвания, кръвоизливи 
и много други. За това е добре във всеки дом, в транспортното 
средство или на работното място да има на разположение ап-
течка с най-необходимите хомеопатични лекарства. 

Хомеопатичното лечение, приложено непосредстве-
но след нараняването, спомага за овладяване на шока и зна-
чително намаляване  на болката, ускорява разнасянето на 
подкожни кръвоизливи или предотвратява образуването им, 
както и скъсява оздравителния период. 

При счупвания хомеопатичните лекарства могат да се 
прилагат за пo-бързо зарастване на костите. Това е особено 
важно при възрастните хора, при които образуването на кост-
но вещество е сериозно затруднено и нерядко това е причина 
за последващи усложнения.

Ето и описание на някои от най-често използваните 
хомеопатични лекарства в ежедневието при травми:
1. Лекарството, 
което може да се 
даде при всякакви 
физически нара-
нявания е АРНИКА 
(Arnica Montana) 

 Използва се при  ;
травми на меки-
те тъкани и мус-
кулите - удари 

от тъпи предмети, падания, транспортни злополуки. 
 Спомага за преодоляване на шока от травмата, значител- ;
но намалява болката, съкращава срока на възстановява-
не и предотвратява развитието на инфекции в раните. 
 Прилага се при счупвания, навяхвания и изкълчвания,  ;
травми на гръбначния стълб, черепно-мозъчни травми. 
 Пре- и постоперативно при хирургични интервенции,  ;
включително при вадене на зъб - за намаляване на кърве-
нето, избягване на усложнения и овладяване на болката. 
 При първите признаци на хеморагичен инсулт, може да  ;
помогне за по-бързо разнасяне на кръвоизлива и за пъл-
но възстановяване. 
 Действа добре при отоци, предизвикани от удар или па- ;
дане, особено на лицето. 
 Показана е и при мускулна умора след изтощителна фи- ;
зическа работа. 
 Спомага за предотвратяване на последствията от родо- ;
вата травма и при травматични увреждания на бебето в 
процеса на раждане.  

2. ХИПЕРИ-
КУМ (Hypericum 
Perforatum) – жълт 
кантарион 

 Нарича се „арни- ;
ка на нервите” и 
е показан при 
различни травми 
на централната 
и периферната 
нервна система. 
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я  Нараняване на части от тялото, богати на нервни оконча- ;
ния - върховете на пръстите, уста и език, като има силно 
болкоуспокояващо действие.
Травми на опашната кост в процеса на раждане. ;
Ухапвания и ужилвания. ;
Болка, която се разпространява нагоре по хода на нерва . ;

3. ЛЕДУМ (Ledum Palustre)
Най-важното хоме-
опатично лекарство 
при прободни рани 
– от остри пред-
мети, забиване на 
трески под ноктите, 
рани, причинени от 
убождания. Ледум 
е показан особено 
когато пациентът 
предпочита студени 
компреси на засегнатото място. 

 Ухапвания и ужилвания от всякакви животни и насекоми   ;
 Кръвонасядания и хематоми - изключително ефикасно  ;
лекарство, спомагащо за тяхната резорбция, особено ако 
са по-големи и е минало известно време след травмата.  

4. БЕЛИС ПЕРЕНИС – 
паричка (Bellis Perenis).

 Нарича се „арника на  ;
вътрешните органи” 
– падания с разтърс-
вания на вътрешните 
органи.
 Дълбоки травми и  ;
операции на органите 
в областта на корема 
и в таза.

5. КАЛЕНДУЛА – невен (Calendula 
Officinalis)

 Майчина тинктура се използва за  ;
външно третиране на рани от вся-
какъв характер - порезни, разкъсни, 
хирургични, охлузвания, изгаряния.
 Може да се прилага  и като крем  с  ;
много добро действие при напуква-
не на кожата и декубитуси

6. РУТА – седефче 
(Ruta Graveolarum)

 З а б о л я в а н и я ,  ;
свързани с пре-
напрягане на 
свързващия апа-
рат – сухожилия, 
стави, кости. 
Навяхвания и из- ;

кълчвания на китки и 
глезени.  

7. СИМФИТУМ – 
зарастличе, черен 
оман (Symphytum 
Officinale)

 Основно лекар- ;
ство при счупва-
ния на костите 
– спомага за по-
бързо образува-
не на ново кост-
но вещество.

Други състояния, при които можем да помогнем с хомеопа-
тия:

 СИЛНА УПЛАХА – най-често даваме Аконит. При пациента  ;
се наблюдава треперене, недостиг на въздух, сърцебие-
не, колапс.
 ЗАБИВАНЕ НА ЧУЖДО ТЯЛО ПОД КОЖА ИЛИ НОКТИ – Си- ;
лика е лекарството, което подпомага изхвърлянето на 
чуждото тяло. При нагнояване може да се даде Хепар в 
ниско разреждане. 
 УХАПВАНИЯ И УЖИЛВАНИЯ – на първо място мислим за  ;
Ледум. Но можем да дадем и Апис при ужилвания от пче-
ли и оси, когато мястото е  розово и подуто и се облекча-
ва от студено. Или Кантарис, ако е силно зачервено. 
 ИЗГАРЯНИЯ – когато има силно парене, образуване на  ;
мехури и облекчаване на състоянието от студено, пока-
заното лекарство е Кантарис. При по-дълбоки и големи 
изгаряния е по-добре да се даде Каустикум. 
 ХРАНИТЕЛНО ОТРАВЯНЕ – при консумиране на развале- ;
на храна първо лекарство на избор е Арсеникум албум. 
Болният е с повръщане и разстройство, отпаднал, неспо-
коен и жаден.  
 ПОВРЪЩАНЕ ПРИ ПЪТУВАНЕ – най-често показано ле- ;
карство е Кокулус. Има гадене, повръщане, виене на свят, 
особено при гледане на движещи се предмети.  

д-р Димитрина Атанасова
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НОВО!     НОВО!        НОВО!
 

12-те минерални соли на д-р Шуслер  
са вече на българския пазар.

 
Шуслеровите соли доставят на тялото жизнено-
важни минерали, които са ключ към постигането 
и запазването на здравословното състояние на 

организма. Те лесно се усвояват от клетките, регу-
лират химичните процеси в тях и възстановяват 

минералния им баланс. С тяхна помощ можем да 
сме здрави, енергични и в добро настроение.
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Овенът е първият от дванадесетте 
зодиакални знака. Родените между 
21 март и 20 април попадат под този 
знак. 
Като цяло
2011 година ще бъде вълнуваща и 
мотивираща за Овните. Силата и 
влиянието на Юпитер върху вашия 
знак ще бъде силно. Това ще насо-
чи живота ви в много положителна 
посока, като ще спечелите повече 

обмяна на мнение с вашите последователи. Ролята, която играете в 
техния живот, ще се засили. Хората ще ви придърпат близо до себе си 
и ще търсят съвета ви. Едва ли ще има момент на самота през цялата 
година. През цялото време ще сте заобиколени от тези в нужда, дори 
ще ви е трудно да намерите време за себе си. 
Работа
Работата ще бъде на пълни обороти и ще ви донесе много успехи през 
2011-а. Управляващата планета на Овните –  Марс, ще се събуди, за да 
изпълни живота ви с изненади. Факт е, че Овните никога не се отказват 
от битка, както и вие. 2011-а ще ви отведе във височините на успеха и 
волята ви ще ви заведе в посока на постижението. Не се забърквайте и 
загубвайте в тирания. Използвайте своята решителност и това ще ви от-
веде до върха през 2011-а. Използвайте тактичността си да убеждавате 
хората. Това ще ви помогне за спечелването на още проекти.
Любов
Ако сте Овен, не бъдете твърде емоционален през идната година. Има 
вероятност да загубите контрол върху себе си, когато става въпрос за 
любов и романтика. Юпитер и Сатурн ще контролират емоциите на 
партньора ви повече, отколкото вашите. Слушайте сърцето си, пре-

ди да изберете партньор. Може да бъдете принудени да живеете до 
края на живота си с някого, който не е съвместим с вас. Венера ще ви 
насърчи да направите най-добрия избор. 2011-а ще донесе със себе 
си големи шансове да бъдете доминирани от партньора си. Може да 
приключите годината, като се опитвате да намерите своето място във 
връзката. Внимавайте, тъй като има шанс за раздяла през 2011-а. 

Телците са упоритите бикове на зо-
диака. Родени между 20 април и 21 
май, Телците са смятани за много 
търпеливи и оптимистични по при-
рода. 
Като цяло
Може да се окаже трудна година за 
Телците. Удобството и успехът в жи-
вота ще бъдат прекъсвани на редов-
ни интервали. Творческите аспекти 
ще разцъфтят и ще са в най-добра 

форма. Обвързвайки се с каквото и да е креативно изкуство, вие ще 
постигнете много спокойствие. Уран, Юпитер и Венера ще управляват 
и ще дадат израз на вашето въображение. Не се обвързвайте прека-
лено много с много неща наведнъж, тъй като това ще ви остави пре-
калено малко време за удобство, работа и удоволствие. За вас ще се 
открият странни аспекти, които ще ви донесат късмет и просперитет. 
Юпитер ще ви даде много сила и свобода да работите върху вашето 
въображение. 
Работа
Започнете да събирате енергия отсега, тъй като ще се наложи да работи-
те двойно в началото на следващата година. Но още от ранния февруари 
вашата творческа същност ще започне да се отплаща. Вие ще сте изпъл-

овЕН
21 март - 20 април
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Какво ни очаква 
през 2011-а

2011-а година предстои. Всеки човек е нетърпелив да разбере какво ще се случи, какви събития предстоят, всеки се ин-
тересува от своето бъдеще и обстоятелствата, които ще повлияят на кариерата му, здравето, личния, семеен жи-
вот и финансово състояние. Като цяло хороскопът за 2011-та година прогнозира професионални успехи, като почти 
всички зодии ще имат шанс за развитие и израстване в работата. Изключително важна ще е ролята на семейството, 
на което трябва да се има доверие!

ТЕЛЕЦ
20 април - 21 май
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нени с идеи и повечето от тях ще ви отведат към големи висоти. Уверете 
се, че ги управлявате правилно, в противен случай те ще бъдат пропиле-
ни. Няколко пътя ще се отворят за вас. Не се обърквайте от това, а мъдро 
изберете пътя, който най-добре ви подхожда. Може да смените работата 
си през септември, което може да ви отведе зад граница. 
Любов
Вие ще сте пълни с любов, която ще раздавате на околните през цяла-
та година. Ще бъдете много загрижени за партньора ви. Ще прекарва-
те много време с него и ще правите всичко възможно, за да го напра-
вите щастлив. Юпитер ще бъде сериозен фактор в любовния ви живот. 
Ще бъдете много приказливи относно чувствата си и ще ги изразявате 
с лекота. В живота ви ще има няколко интензивни момента на любов 
и ще им се насладите напълно. За тези, които имат работа, свързана 
с писане или рисуване, 2011-а ще бъде добра година да се влюбят. 
Оптимизмът у вас ще се събуди и вие ще осъзнаете, че постигането 
на мечтите ви не е толкова трудно. Уран и Юпитер ще се обединят, за 
да добавят към вашата чиста увереност. Не губете надежда. Ако оби-
чате някого, 2011-а ще доведе този човек при вас с блясък. Ще бъдете 
много емоционални в края на февруари до края на април. Може да 
има огромни смени на настроението заради загуба на някой много 
скъп за вас човек. 

Близнаци е третият зодиакален знак 
от хороскопа. Родените между 22 май 
и 21 юни са Близнаци.
Като цяло
Хороскопът за 2011-а посочва, че тази 
година ще бъде средна за Близнаци-
те. Въпреки че няма да има развитие 
в кариерата или финансите, вие ще 
получите финансова сигурност. Може 
да не спестите много тази година, но 
харченето ви ще се увеличи. По сре-

дата на годината може да изпитате някакви здравословни проблеми. За-
това ви съветваме ви да се грижите за здравето си. 
Любов
Любовният ви живот ще бъде страстен и траен през тази година. Ако сте 
сами, тази година може да донесе възможности за вас – да се срещнете с 
вашата сродна душа. Ако имате връзка, може да се наложи да се отдадете 
на чести диалози и дискусии с партньора си. Може да попаднете в слож-
на ситуация, но не губете търпение. Ако планирате да наденете хомота, 
тази година може да бъде благоприятна за вас. Ще печелите доверието 
на партньора си много по-лесно от предишните години. Втората полови-
на на годината ще бъде наистина добра за романтичния ви живот.
Работа
Сатурн и Венера ще доминират професионалния ви живот и кариера-
та. Въпреки заетостта в професионалния ви живот ще имате достатъчно 
време да се отдадете на творчество. Новите ви идеи и креативност ще 
отворят нови врати в кариерата ви. Ако сте ангажирани с бизнес, който 
изисква честа комуникация с клиентите, сте на прав път. Нови възмож-
ности ще ви провокират да надминете себе си и това е водещата сила 
за вас през 2011-а.

Раците са родени между 22 юни и 22 
юли. 
Като цяло
Усилията ви през 2010-а ще дадат осе-
заеми резултати през 2011-а. Това ще 
се отрази на всички аспекти от жи-
вота ви. Продължителният прогрес 
в живота ви ще се изрази в по-добра 
положителна развръзка в края на го-

дината. За вас ще се отворят нови врати заради повишената ви съвест-
ност, по-добрата осведоменост и впечатляващите ви комуникационни 
умения. Помнете, че успехът никога не идва сам и със сигурност ще до-
несе положителни преки пътища към всичките ви нови начинания. Вли-
янието на Плутон ще ви забави и ще доведе до смяна в настроението.  
Работа
Професионалният ви живот е в подем и ще доведе нови проекти на 
прага ви. Също можете да очаквате ново обкръжение и празненства. 
Може да се преместите на ново място или ще има значителна промяна в 
текущото местоположение. Творчеството е вашето предимство и ще ви 
помогне при вземането на по-добри решения.
Вашият борбен дух ще донесе положителни резултати, които могат да 
бъдат по-малко активни в момента. Ако сте в сферата на търговията, мо-
жете да очаквате някои нови постъпления и подписани договори. Из-
следователски и аналитични действия ще ви гарантират успех. Поемете 
инициативата и слушайте интуицията си – със сигурност ще пожънете 
ефективни резултати. 
Любов
През 2011 г. любовният живот на Раците ще донесе повишено емоцио-
нално поведение. Това може да бъде вследствие на която и да е от при-
чините – липса на време, възможност и воля. На два пъти ще трябва да 
разгледате вашите изгледи от два различни ъгъла. Добрата новина е, че 
партньорът ви ще бъде изключително подкрепящ и разбиращ към това. 
Опитайте се да счупите черупката и да излезете от нея и комуникирайте 
по-добре от миналата година.
За необвързаните летните месеци на 2011-а ще бъдат много щастливи 
и може да очаквате нещо вълнуващо в живота си. Очаквайте стабилни 
срещи и това ще се случи само ако излезете от черупката си. 

Лъвът е петият зодиакален знак в 
хороскопа. Ако сте родени между 22 
юли и 22 август, сте Лъв.
Като цяло
Дали в семейния или в професио-
налния живот, 2011-а ще ви предло-
жи здрав и порядъчен живот. Ако сте 
обвързани, тази година ще е най-до-
брото време да наденете хомота. Не 
се притеснявайте за финансовите си 
дела, тъй като те изглеждат чудесни и 

защитени. Средата на годината е изключително добра за всички Лъвове 
от гледна точка на професионалния ви живот. Може да очаквате пови-
шение или издигане през втората половина на годината
Работа
Финансово сте стабилни. Имате талант и трябва да го използвате, кога-
то е нужно. Професионалният ви живот може да изиска да бъдете кре-
ативни. Може да се наложи да отворите сетивата си, за да изпъкнете в 
работата си. Околните може да ви насърчат, ако попаднете в нестабилна 
позиция. Първите два месеца на 2011 г. са много важни за вас, защото 
тези два месеца ще определят вашата насоченост през цялата година. 
Опитайте да развиете нови връзки за по-голяма предприемчивост.  
Любов
Тази година ще е чудесна за тези от вас, които вече са във връзка. Ако 
обмисляте да продължите напред в личните ви отношения, годината 
е прекрасна за това. Тези от вас, които надянат хомота, може би скоро 
ще постигнат успех. Може да имате нужда да разрешите някои много 
стари проблеми във връзката с партньора ви. Дългите разговори и дис-
кусии могат да ви помогнат. Винаги споделяйте вашите мисли и идеи с 
партньора си. Ако има какъвто и да е проблем, който може да ви смути 
в живота ви, дайте му малко време. Ако сте необвързани, може да се 
срещнете с някои потенциално необвързани, но винаги трябва да се 
гледа първо произходът.

бЛиЗНаЦи
22 май - 21 юни

ЛЪв
22 юли - 22 август

РаК
22 юни - 22 юли
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Дева – знакът на девицата в Слънце-
то, носят родените между 23 август 
и 23 септември. 
Като цяло
2011-а носи положителни резултати 
във всички сфери. Може да изпитате 
твърдите ефекти на планетарните 
движения. Юпитер разтърсва всич-
ките ви действия и се движи към 
всички аспекти на живота. Като кон-
сервативен човек ще се опитате да 

излезете от материалистичното и да се освободите за духовно раз-
гръщане. Това със сигурност ще ви отведе по градивен път.    
Работа
Хороскопът за Девите за 2011 г. казва, че е време да взаимодействат и 
комуникират повече със своите колеги и да покажат някакъв интерес. 
Проявете своето колективно чувство и вижте как работата ви свърш-
ва по-бързо. Може да получите неочаквана подкрепа и очаквайте ня-
кои приятни изненади по време на работа. 
Ще получите успешни резултати по всички ваши проекти и ще по-
разите своя спътник с неизмеримата си обич. Значително внимание 
идва от Юпитер, който ви показва правилния път и ви подтиква към 
иновации.
Любов 
Любовният живот на Девата през 2011-а ще породи моменти на ро-
мантична нежност с пламенни чувства. Ще изпитате чувство за при-
тежание, ако попадате във втората декада на знака.  Необвързаните 
Деви могат да очакват някои страстни срещи, но ще бъдат далеч от 
любовта от пръв поглед. Партньорът ви може да е зависим от вас в 
първата фаза на годината, което го прави много благоприятен за вас. 
Поработете върху задълбочаването на отношенията ви, като засилите 
връзката си с любимия. До средата на годината чувството за притежа-
ние ще утихне.  

Везните са хората, родени между 24 
септември и 23 октомври. 
Като цяло
Ще взаимодействате с официал-
ни лица по различни поводи през 
цялата година. 2011-а  носи много 
приключения, които ще ви призова-
ват към повече  ретроспекция. Опи-
тайте се да развиете конструктивен 
подход и яснота в действията си. 
Всяко отклонение от правата линия 

няма да бъде оценено положително и поради това необходимостта 
за движение в правилната посока е задължителна. Нова авантюра ще 
почука на вратата ви и трябва просто да я сграбчите без колебание. 
Опитайте се да приемате съветите на хората с опит.
Работа
Очаквайте по-голяма стабилност в професионалния си живот през 
2011 г.  Вие и вашият позитивен подход ще създадат собствения ви 
път през годината. Можете да извървите спокойни и доволни пътя си 
през цялата 2011 г. , като внимавате да не се отдавате на спекулации. 
Планирайте приоритетите в работата си. Потърсете мотивация по 
време на работа и не позволявайте на емоциите да я унищожи.
Любов
През 2011 г. вашето тяло ще капитулира пред желанията си за любов. 
Благодарение на движението на Сатурн може да изпитвате силни 
емоционални нужди. Позволете на интуицията си да ви води в пра-
вилната посока. Вие ще придобиете зрялост и ще се научите да уважа-
вате  качествата на партньора си. Това ще се случи, защото вие ще зна-
ете какъв тип поведение ще ви приспособи към него. Ще почувствате 
промените, докато  се наслаждавате на плодовете, които получавате. 

Пролетта на 2011 г. е много благоприятна за Везните и носи хармо-
ничните отношения. Любовта ще е нюансирана с много нежност. По-
следните два месеца на 2011 г. ще донесат прилив на оптимизъм и ще 
помогнат за задълбочаване на отношенията във вашата връзка.

Скорпионът е най-решителният, 
емоционален и страстен знак в зо-
диака. Родени между 24 октомври 
и 22 ноември, Скорпионите просто 
са магнетични личности. 
Като цяло
Продължаването на важните ви 
проекти ще се извършва с бързи 
темпове през 2011. Годината ще 
бъде много рационална за вас и ще 
можете да вземете участие в много 

социални мероприятия. Юпитер ще има силно влияние върху вас и 
ще улесни постигането на целите и мечтите ви. Вашето творчество ще 
е във върхова форма със силната подкрепа на Сатурн. Ще има ярък 
контраст между работа и медитация в живота ви. Отделете време за 
почивка.
Работа
Както професионалният, така и социалният фронт ще бъдат благо-
приятни за вас. От всички проекти, на които се отдадете, ще вкусите 
успеха. 2011-а е много добра година за Скорпионите да се включат 
или да започнат свой бизнес. За тези в научната сфера годината е мар-
кирана като много успешна година. С помощта на Юпитер работата ви 
ще напредва гладко. Планетата ще ви даде и много сила да изплувате 
от трудна ситуация. Дайте израз на творчеството си. Ако имате пред-
вид нов проект или план, възползвайте се с пълна сила от него през 
2011-а. 
Любов
Любовта ще означава страст за вас през 2011-а. Сантименталната ма-
гия приключва за вас през 2010-а и от началото на следващата година 
много ясно ще вкусите свежестта на любовта. Любовта ще бъде силна 
и ще ви обвърже емоционално. Партньорът ви ще се промени и ще 
се пренесе на вашата вълна благодарение на очарователната ви ма-
гия тази година. Романтиката ще отвори нови врати за вас. Първата 
половина на годината ще бъде изключително важна за вас. Може да 
възникнат проблеми, но всичките лесно ще се разрешат за няколко 
месеца. Имайте търпение и вяра в партньора, всичко останало ще си 
дойде на мястото. През втората половина на годината ще бъдете съ-
блазнители. Способността ви да контролирате емоциите на партньо-
ра си ще бъде в най-високата си точка. 

Стрелците са много позитивни по 
природа. Имат оптимистичен по-
глед към живота. Родени между 23 
ноември и 21 декември, те са енер-
гични, гъвкави, приключенски и лю-
бознателни хора. 
Като цяло
Ще се преродите през 2011-а.  От 
астрологична гледна точка ще доне-
се със себе си нова стрела на живот. 
Ще преодолявате всички пречки и 

препятствия с лекота. Влиянието на Юпитер ще бъде силно и ще ви 
помага по много положителен начин. Близките в живота ви трябва да 
се пазят. Трябва да се грижите за тяхното здраве, тъй като има вероят-
ност да се разболеят.
Работа
Сега е най-доброто време за вас да работите. Ще има достатъчно въз-
можности за успех. 2011 г. ще бъде най-доброто време да за вас да 
изострите уменията си. Талантите и творчеството ви ще бъдат възна-

ДЕва
23 август - 23 септември

вЕЗНи
24 септември - 23 октомври

СКоРПиоН
24 октомври - 22 ноември

СТРЕЛЕЦ
23 ноември- 21 декември
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градени. Ще се радвате на огромен успех във всеки проект, с който 
се заемете. Ще се изкачите по стълбите и ще се изкачите на високо 
много бързо. Ще бъдете изпълнени със същинска увереност да по-
добрявате себе си всеки ден. 2011-а също е чудесно време за вас да 
започнете собствен бизнес или собствено предприятие. Ще бъдете в 
най-доброто настроение за работа и успехът ще ви преследва с ка-
къвто и проект да се заемете.   
Любов
Всяка окраска и тон на любовния ви живот ще намалее в началото на 
2011 г. Ще минете през голяма дилема. Въпроси около любовния ви 
статус ще замъглят умът ви. Отговорите, които ще получите, няма да са 
прости. Дали сте сами или във връзка, ще се натъкнете на обстоятелства, 
които ви позволят да затегнете съществуващите връзки. Ако встъпвате 
в нова връзка, това ще зароди силна връзка и ще бъде благоприятно в 
дългосрочен план. Ще бъдете привлекателни за околните и почти все-
ки, към когото погледнете, ще бъде привлечен от красотата ви. Може да 
има леко неразбирателство към края на годината. Но не губете надежда. 
2011 година за Стрелците ще бъде на любов и романтика. Ще има под-
крепящо сърце, което ще разбира нуждата ви. Ще продължите напред с 
безгрижен външен вид и ще търсите компанията на тези, които са истин-
ски искрени, за да извлечете полза от хубавите неща в живота. 

Козирогът е десетият зодиакален 
знак от хороскопа. Родените между 
22 декември и 20 януари са Кози-
рози. 
Като цяло
Хороскопът за 2011 г. за Козирога 
казва, че тази година ще бъде средна 
година. Ще се радвате на финансова 
сигурност. Семейството и приятели-
те ви ще бъдат до вас. Може да се 
сблъскате с някои предизвикател-

ства в личния ви живот тази година, но лесно ще ги преодолеете със 
своето търпение. Ще бъдете здрави и във форма през цялата година. 
Професионалният ви живот ще бъде доста по-концентриран, откол-
кото личният. 
Работа
Вие сте чудесен отборен играч и работата ви в екип ще бъде възнагра-
дена тази година. Началниците ви и колегите ще ви признаят за силен 
групов играч и в същото време това ще ви донесе успех през 2011-а. 
Ще бъдете по-концентрирани върху кариерата и работата си. Ако ис-
кате да смените работата си, може да получите тази възможност през 
първата половина на годината. Ще бъдете ангажирани с дългосрочни 
срещи. Винаги се опитвайте да сте отворени към нови идеи. 
Любов
Вие ще жадувате за мир и спокойствие в любовния си живот, но той 
може да бъде пълен със сътресения през 2011-а. Според хороскопа 
за 2011 г. може да привлечете човек, който търси любов, внимание 
и сигурност. Това ще ви донесе невероятни възможности, ако не сте 
в стабилна връзка. Въпреки това, ако сте в двойка, ще се радвате на 
спокойствие през втория и четвъртия месец на 2011 г. Съветваме ви 
да сте търпеливи, когато се занимавате с въпросите около връзката 
си. По средата на годината хармонията между вас и партньора ви ще 
се върне.  

Водолеят е единадесетият зодиака-
лен знак в хороскопа. Водолеи са 
тези, които са родени между 21 яну-
ари и 19 февруари. 
Като цяло
Всички Водолеи ще имат чудесна 
2011 година - фантастична не само 
за финансовия ви живот, но също 
така изглежда чудесно и за личния 

ви живот. Ако търсите промяна в работния ви профил, задръжте мал-
ко, защото ви чака голямо издигане. Семейството и приятелите ви ще 
са до вас. Благословени сте с прекрасни и надеждни приятели и те 
ще продължават да ви заливат с любов и привързаност през цялата 
година. Някои здравословни проблеми могат да смутят нормалния 
ритъм на живот по средата на годината, затова трябва да се грижите 
правилно за здравето си.  
Работа
Ако сте имали трудна 2010 година, 2011-а ще ви донесе нови възмож-
ности и проекти. За да имате успех, трябва да сте изключително ди-
пломатични. През средата на годината ще възникне необходимостта 
от създаване или работа в екип във връзка с нова посока и дейност.
Любов
Вашата емоционална връзка е с най-висок приоритет за любовния ви 
живот. През годината ще имате здравословен любовен живот. Ако сте 
във взаимоотношения от дълго време, ще имате добра година. Иде-
алното време за сключване на брак е първото тримесечие на 2011 г. 
Ако не сте семейни и нямате връзка, можете да срещнете подходящия 
партньор през това тримесечие. Не проявявайте срамежливост, за да 
не изпуснете шанса си.

Риби са дванадесетият зодиакален 
знак от хороскопа и обхваща хора-
та, родени между 20 февруари и 20 
март.
Като цяло
Можете да се наслаждавате на 2011 
г. Първото тримесечие ще бъде 
вдъхновено от разговорите, които 
ще водите. Ще получавате внима-
ние от вашите колеги и е възможна 
достигане на истинска интимност. 

Понякога ще трябва да потвърждавате вашите разговори и връзки, 
така че опитайте се да бъдете ясни и директни в изказванията си. Към 
края на 2011 година поведението ви ще се хармонизира и успокои и 
ще се изпълните с мощна енергия, която ще ви позволи да проправи-
те път към истинските си цели и стремежа си към съвършенство.
Работа
Ще бъдете по-решителни и агресивни в действията и постиженията на 
целите си. Вие ще бъдете по-социални от всякога, което ще ви създа-
де много контакти и активи в професионалния живот през годината. 
Ако се занимавате с търговия или подобни дейности, ще генерирате 
направо богатство. Трябва да се концентрирате и работите прецизно 
това, което правите, и ще имате истински успех! 
Ако търсите работа – ще намерите, годината е благодатна за профе-
сионалния ви живот. Ще усетите аромата на спекулативни сделки и 
трябва да прецените дали имате смелост да рискувате. Времето е чу-
десно, пълно с действия и нови занимания.
Любов
Ще се опитате да изпълните вашите най-съкровени мечти през 2011 
година. Първото тримесечие на годината ще се фокусира повече върху 
личните ви взаимоотношения. Вашата основна идея е да се търси посто-
янен, подходящ партньор в живота, а не просто любовник. Следващото 
тримесечие ще ви тласка в различни посоки. Вашето магнетично поведе-
ние и сантиментални стойности ще направят чудеса във вашия любовен 
живот. Понякога може да се усещате несигурни и изоставени, но това ще 
бъде само поради влиянията на движещия се Сатурн. Това не би било 
точното време за радикални промени. Можете само да се обкръжавате 
с различни хора около себе си. Времето за избор ще дойде по-късно. 
Необвързаните може да очакват странна, екзотична среща, за която със 
сигурност няма да съжаляват. 

www.123newyears.com
превод: Елица Златкова

КоЗиРоГ
22 декември - 20 януари

Риби
20 февруари - 20 март

воДоЛЕЙ
21 януари - 19 февруари
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