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Príroda nám cez ročné obdobia ukazuje v praxi cyklus samotného života, kde jari patrí obdobie detstva, siatia a začiatku rastu. A o tom je naša jarná BREZZA - ako osviežujúci vánok, ktorý prichádza, aby nás mohol pomaly a
láskavo prebudiť, naladiť, motivovať. K prechádzke do
lesa po medvedí cesnak, k návšteve trhu pre sezónnu zeleninu, k plnenu si cestovateľských snov... aby sme objavili
nové chute, rozhýbali telo, reštartovali myseľ a aktivovali
v sebe to hravé vnútorné dieťa, ktoré v každom z nás kdesi
hlboko drieme.
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Dovoľme jari, aby nás prebrala. A pri vychutnávaní si
kávy či drinku na prvých rozložených terasách v meste,
oslepení lúčmi jarného slnka, sa na chvíľu zastavme, poobzerajme a precíťme prítomný okamih - nie je sa kam
náhliť.
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Po dlhej zime tu máme opäť jar. Symbol nových začiatkov
a zmien. Kým kedysi sa na Slovensku podľa pohanských
zvykov staré vyháňalo, aby mohlo prísť nové, hádzaním
Moreny do potoka, dnes sme tieto tradície odeli do moderného šatu. Jarné upratovanie, detoxikácia organizmu,
či pohybové výzvy, alebo odvážne rozhodnutia.

@brezzamag

Jedn otli vé člá n ky vyj a druj ú n á zory a utorov
a n emus i a byť vždy totožn é s o s ta n ovi s kom
reda kci e.

facebook.com/brezzamag/
brezza.sk
magazin@brezza.sk
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JAR

R A Ň A J KOV É
D E S I A T Y
I

N
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Jar je ročným obdobím, kedy sa nielen prebúdza príroda, ale aj naša vôľa,
čo sa zdravšieho stravovania týka. Po
zime, kedy sme si dopriali rôzne uvoľnenia v stravovaní, nastáva čas na
zmenu jedálnička. Pripravila som si
pre vás tri recepty, ktoré sú v rôznom
smere alternatívami k tradičným sladkým desiatam.
Fit tyčinky sú plné ovsených vločiek,
semienok, orechov a použila som
minimum cukru. Druhým koláčom je
tradičný banánový chlieb, ozvláštnený trochou spiruliny, ktorá je výborným antioxidantom. Tretím receptom
sú vláčne mrkvové muffiny, kde je
použitý výhradne kokosový cukor a
namiesto tradičnej múky je použitá
špaldová.
Nebojte sa experimentovať a pridať do tradičných receptov niektorú
zdravšiu náhradu obvyklej suroviny.
Výsledok vás môže príjemne prekvapiť, prinajhoršom skončí koláč v komposte a nič sa nedeje.
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Autor: I v a T i š k o v á / dottka.sk
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RECEPTY

MRKVOVÉ MUFFINY
Autor: I v a T i š k o v á / dottka.sk

Ingrediencie

Postup

140 g špaldovej múky
3 PL bieleho jogurtu
90 ml olivového oleja
180 g nastrúhanej mrkvy
2 vajíčka
110 g kokosového cukru
štipka soli
2 PL mletých vlašských orechov
½ ČL sódy bikarbóny
½ ČL prášku do pečiva

Sypké suroviny - múku, cukor, soľ, prášok do pečiva,
sódu, vlašské orechy, hrozienka a korenie, zmiešame v
jednej miske. V druhej miske zmiešame mokré suroviny: vajíčka, jogurt, olej a mrkvu. Obe zmesi spojíme a
dobre premiešame.
Zmesou naplníme košíčky na muffinovom plechu. Z
tejto dávky vám vyjde 12 kusov, neplníme úplne po
okraj, asi len do ¾ objemu košíka.
Pečieme pri 180 °C, približne 20-30 minút.

Korenie

Tip na servírovanie: muffiny sú vláčne aj bez nejakej
polevy, ak však chcete rýchlu a efektívnu verziu, dajte
navrch kopček gréckeho jogurtu a ozdobte ovocím.

½ ČL škorice
5 ks rozdrvených klinčekov
½ ČL muškátového orieška
½ ČL mletého zázvoru
½ ČL orieška tonka
hrozienka
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RADOSTI
Z TRHU
Autor: Ve r o n i k a Č o p í k o v á / lenivakucharka.sk

RECEPTY

ČISTÝ KOLÁČ
Autor: E l a K r í d l o v á / zosrdcadohrnca.sk

Klasický kysnutý koláč, na východnom Slovensku známy ako biely alebo čistý koláč, pečiem
dvakrát do roka, na Vianoce a na Veľkú noc. V našej rodine je to tradícia, „bily kolačok“ piekli
obidve moje babky, od jednej mám presný recept, druhej som zvykla cesto zapletať do vrkoča.
Čistý koláč je u nás súčasťou veľkonočného stolovania spolu s hrudkou, šunkou, či cviklou, ale
je úžasný aj obyčajne natretý s maslom.

Ingrediencie

Postup

1 kg polohrubej múky
750 ml mlieka
1 ks droždia
50 g cukru
75 g masla + trochu na vymastenie
1 vajce do cesta + 1 na potretie koláča
1 ČL prášku do pečiva
1/2 ČL soli
50 g sušeného mlieka (voliteľné)
hrozienka (voliteľné)

Zarobíme kvások z droždia, trocha cukru a 200 ml vlažného mlieka. Do misy vsypeme všetky sypké suroviny. Keď
kvások vykysne, prilejeme ho do misy. Pridáme zvyšné
mlieko, zmäknuté maslo a jedno vajce. Cesto miesime ručne aspoň 1/2 hodiny. Zo začiatku bude redšie, lepkavé, no
postupne sa stane elastickým a pružným. Vymiesené cesto
poriadne pomúčime a necháme hodinu kysnúť v miske.

Kysnuté cesto na čistý koláč sa
miesi dlho a najlepšie ručne,
vtedy je výsledkom páperovo
mäkká striedka.

Vykysnuté cesto premiesime na doske, rozdelíme na 4
bochníky, ktoré znova necháme podkysnúť 15 minút. Formu na pečenie si vymastíme maslom. Bochníky rolujeme
na rovnako dlhé šúľky, pričom konce zrolujeme trošku tenšie. Upletieme vrkoč a koláč opatrne prenesieme do formy.
Znova necháme podkysnúť asi 15 minút.
Koláč niekoľkokrát popicháme špáradlom, potrieme celým vajíčkom a uložíme piecť do dobre vyhriatej rúry na
200 °C. Prvých 20-30 minút pečieme pri 200 °C, potom
znížime teplotu na 180 °C a pečieme ešte asi hodinu. Po
polhodine pečenia môžeme koláč zľahka zakryť alobalom,
aby príliš nezhnedol.
Celková dĺžka pečenia koláča z 1 kg múky je asi 80-90 minút, koláč z 2 kg múky pečiem aj 100 minút. Po upečení
potrieme cukrovou vodou a necháme vychladnúť pod bavlnenou utierkou.
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TRADIČNÁ SEKANÁ A ZELEROVÉ PYRÉ
Autor: K a m i l a M i š k a To m č o f č í k o v c i / coolinari.sk

Sekaná – tradičný recept našich babičiek. Častokrát je podávaná so zemiakovou kašou, rôznymi prívarkami alebo omáčkami. Alebo servírovaná „na studeno“ ako súčasť obložených mís.
Recept je to vskutku jednoduchý, ale veľmi chutný, preto si zaslúži svoj priestor aj na našom
veľkonočnom stole.

Ingrediencie

Postup

500 g mletého mäsa (mix hovädzieho a bravčového)
1 cibuľa
5 PL strúhanky
1 vajce
strúčik cesnaku
2 plátky slaniny (nakrájanej na kocky)
soľ, čerstvo mleté čierne korenie
1 ČL sušeného majoránu
trochu mlieka
trochu oleja

Cibuľu nakrájajte na mešie kocky a spolu so slaninou ju
osmažte na oleji. Vo väčšej mise na dno rozložte mäso,
pridajte cibuľu, slaninu, vajce a zasypte strúhankou. Poriadne osoľte a okoreňte, pridajte pretlačený cesnak a
nezabudnite na majoránku. Samozrejme, môžete použiť
akékoľvek bylinky podľa chuti, ideálne čerstvé. Hodí sa
petržlenová vňať či tymián, ale fantázii sa medze nekladú.
Zmes mieste rukami asi 5 minút. V prípade, že zmes nechce držať pokope, pridajte trochu mlieka, ak máte pocit, že
je zmes príliš vlhká, pridajte strúhanku. Vytvarujte bochník, preložte na pekáč a pečte vo vyhriatej rúre pri 180
stupňoch cca hodinu.

Zelerové pyré
1 stredne veľký zeler nakrájaný na kocky
vetvička rozmarínu
1 PL masla
sladká smotana
soľ, čerstvo mleté čierne korenie
lístky šalvie na dozdobenie

Nakrájaný a osolený zeler zavakuujte spolu s vetvičkou
tymiánu a varte pri teplote cca 80 stupňov 40 minút. Zeler potom preložte do mixéra, rozmixujte, pridajte maslo,
smotanu a dochuťte. Smotany len toľko, aby vám vzniklo
hladké pyré. Na tanieri potom zelerové pyré dozdobte lístkami šalvie, okoreňte a prelejte trochou olivového oleja.

Tip: nebojte sa experimentovať. Do sekanej napríklad

pridajte nasekané sušené brusnice. Získate zaujímavý
chuťový kontrast.
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ROZHOVOR S FOODBLOGEROM

TERMINATETOR

Autor: P e t e r Fa r k a š / lenivakucharka.sk
Foto: @t e r m i n a t e t o r

Ak ste foodbogerom, viete, koľko úsilia a státia nad kompozíciou si vaša práca vyžaduje.
Koľko inšpirácie sa všade okolo nachádza, a
aké kvantum z nej dokážete čerpať a pretvoriť do niečoho svojského. A v neposlednom
rade: koľko času uplynie, než ste tým, nad
koho prácou žasneme.

V deň, keď sa prestanem učiť, bude
dňom, keď prestanem byť kreatívny.
S mladým foodblogerom TermiNatetor sme
sa rozprávali o tom, čo ovplyvnilo jeho. Štýl
jeho fotografií je jedinečný a hoci na prvý
pohľad môže pôsobiť chaoticky, opak je
pravdou. Každý kúsok na fotografii má svoje miesto a spoločne vytvárajú príbeh, ktorý
nám chce Nathaniel vyrozprávať. Staňte sa
na chvíľku jeho súčasťou a nahliadnite spolu
s nami do zákulisia jeho tvorby. Nech je pre
vás inšpiráciou.

Ako si sa dostal k foteniu jedla,
Nathaniel? Fotil si jedlo už v začiatkoch svojej kariéry profesiálneho
fotografa, alebo si sa k tomu dopracoval až postupne?
Moja cesta k foteniu a všetkému s ním
spojenému začala jedlom. Mal som 18
rokov, práve som ukončil strednú školu a
začal študovať na univerzite. Nachádzal
som sa v životnej fáze, v ktorej som nemal
vytýčenú cestu alebo konkrétny cieľ. Cítil
som sa stratený.
Potom som ale objavil čaro varenia a
pečenia a ihneď som si to zamiloval. Pochádzam z rodiny úžasných domácich
pekárov, akými boli moje babičky a moja
mama. Vyrástol som v domácnosti, kde
bolo všetko #homemade a za stolom bol
každý vítaný. Potom prišlo blogovanie a
fotografovanie (v začiatkoch s mobilným
telefónom) a dnes už pracujem naplno
vo fotografickej spoločnosti, ktorú som
založil.

Prečo si si vybral meno TermiNatetor?
TermiNatetor bola moja prezývka, ktorú
mi dal môj prvý šéf, keď som ešte pracoval v malom obchode s potravinami.
Keď som rozmýšľal, aké meno na blog si
vyberiem, spomenul som si na prezývku
TermiNatetor (prezývka vznikla zo slov
Terminator a Nathaniel, v skratke Nate,
pozn. redaktora).

Ako dlho fotografuješ? Aký bol tvoj
prvý fotoaparát a akú techniku používaš dnes?
Fotografujem už 5 rokov. Najskôr som
fotil na svojom iPhone a tie fotky boli
hrozné! Teraz fotím s Canonom 6D a tento fotoaparát milujem.

Čo je podľa teba tvojou poznávacou
značkou? Pre mňa si napr. „charizmatický chalan, ktorý vytvára vintage kompozície,“ ako by si opísal svoj
štýl ty?
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Ó, to je od teba veľmi milé! Ja by som
pomenoval svoj štýl ako organizovaný
chaos. Na prvý pohľad to vyzerá, že moje
kompozície (scény) sú neorganizovaným
neporiadkom. Ale pri bližšom zahľadení
sa snažím divákovi ukázať, že tie kompozície, ktoré spočiatku pôsobia ako chaos,
sú úzkostlivo navrstvené a pospájané
dokopy. Každý objekt dopĺňa celkový príbeh, ktorý sa snažím vyrozprávať.
Myslíš, že je u teba potenciál sa vo fotografovaní zlepšovať, alebo si už komfortný vo svojom štýle?
Určite! Na 100 000 %. Verím, že všetci
umelci, nováčikovia, alebo ostrieľaní
profíci sa majú vždy čo nového naučiť a
vždy sa môžu zlepšovať. Nie je to vlastne
význam umenia? Aby človek stále sám
seba vyzýval na zlepšenie. V deň, keď sa
prestanem učiť, bude dňom, keď prestanem byť kreatívny.

ROZHOVORY

ROZHOVORY
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CESTOVANIE

Prečo USA?

Niekedy si destináciu, kde minieš polovicu dovolenky a
takmer všetky úspory, nevyberáš. Niekedy si vyberie ona
teba. Takouto formou pozvánky bola aj spiatočná letenka do San Francisca za 316 eur, ktorú som našla ešte minulý rok. Po sekundovej úvahe som zavolala priateľovi
a predostrela ponuku, ktorú „sa opováž odmietnuť.“ A
aby nám z tých úspor niečo predsa len zostalo a bolo veselšie, zavolali sme ďalších dvoch kamarátov a do desiatich minút kupovali, čo bolo treba.

CESTOVANIE

Po jedenástich hodinách, troch gin
tonikoch a chabom spánku vstupujeme na
americkú zem.

Po potvrdzujúcom maile, že platba za dvojtýždňovú
radosť prebehla úspešne, som mala v hlave plán, ako
uskutočniť trošku nabitý, ale o to na zážitky obohacujúcejší road trip po západnom pobreží Severnej Ameriky.
A plán sa stal skutočnosťou. Prosím, tu je našich 4 604,8
km.
Chcelo to pár stretnutí a trošku vína z Modry, aby sme
dohodli presnú trasu, hoci vo svete plnom výdobytkov
modernej doby to bola asi len zámienka, aby som to víno
nevypila sama pri žehlení. Existuje totiž mnoho inšpiratívnych článkov, kde si môžete prečítať, ako čo najlacnejšie a najefektívnejšie naplánovať cestu tohto typu. Na
celú cestu sme mali 15 dní, z toho 2 dni v lietadle, a teda
problémom boli do určitej miery čas a míle. Vedeli sme,
že nestihneme všetko, a boli sme na to pripravení.
Človek by vraj nemal mať žiadne očakávania, aby nebol
sklamaný. My sme ich po správach od našich známych
našťastie veľké nemali. Pár dní pred začiatkom našej
cesty sa totiž oblasťou, ktorá bola aj na našom bucket
liste, prehnala snehová búrka a zabránila im navštíviť
pár miest. Bývam v takýchto chvíľach prekvapivo optimistická a dúfala som, že všetko dopadne tak, ako sme
naplánovali.
Deň D. Prvý raz v živote som pobalená deň vopred do
malého príručného kufríka. Dôležitosti typu ESTA,
vstupná karta do národných parkov, medzinárodný vodičský preukaz a adaptér do amerických zástrčiek máme
zabezpečené vopred. Posledné čau, vypočutie si priania
šťastnej cesty od rodičov a ideme.
Po jedenástich hodinách, troch gin tonikoch a chabom
spánku vstupujeme na americkú zem. Pred tým povinný pokec s úradníkom a voilá. Na letisku vyzdvihujeme
auto, na ktoré by ste pri takom road tripe nemali zabudnúť, a vyrážame za dobrodružstvom.
Prvou výzvou je dostať sa zo San Francisca na diaľnicu.
Podľa posťahovaných máp v maps.me a cez šesťprúdovú
diaľnicu, kde nás obieha bez smerovky z jednej strany
nákladiak a z druhej bicykel, párkrát nechtiac obídeme
dookola ten istý okruh, ale nakoniec nad vesmírom vyhrávame a vyrážame smer Yosemite National Park.
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Autor: M o n i k a Č o p í k o v á / listovnik.sk
Foto: archív tvoritalubit.sk

Možno ich poznáte. Ona ma krásne červené pery, On
galantnú sivú vestu. Do ich portfólia patria smaltované hrnčeky, kožené zápisníky, potlačené tričká, náušnice a DIY projekty, no i nádherné fotografie a slovné
radosti. Manželia Višňovskí nám hovoria zo srdca a
keď si ich blog pozriete, dáte nám za pravdu. „Tvoriť a
ľúbiť,“ tak sa nazýva a tak znie i naše motto. Odteraz.
Snáď nám Soňa a Dodo odpustia, že ich budeme tak
často citovať.
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Dá sa zlúčiť práca na vlastnom projekte s materstvom? Vraví sa totiž, že materstvo môže byť vhodným časom na zmenu, pretože poskytuje časový
priestor. Je to však tak jednoduché?
Ťažko to hodnotiť, pretože je to moje prvé dieťa a sme
spolu tri mesiace. Taktiež je to veľmi individuálne,
závisí to od temperamentu dieťaťa či finančnej, alebo
vzťahovej situácie rodiny. V každom prípade je to ale
čas zmien, ktorý môže byť podnetom pre vytvorenie
niečoho vlastného, ale aj čas, keď kariéra ide bokom a
vlastným projektom je vaše dieťa.

Začať s vlastnou tvorbou si žiadalo kus odvahy
a veľa odhodlania. Vedela by si zhrnúť, čo ti táto
práca priniesla?
V prvom rade je to sloboda a možnosť experimentovať. Pred zaspávaním vás napadne skvelý projekt,
na ďalší deň nakúpite materiál a pustíte sa do toho.
Nemusíte čakať na víkend, na dovolenku, na štátny sviatok, jednoducho, keď príde nápad, ihneď ho
zrealizujete. Toto mám na tom najradšej. V druhom
rade je to sebadisciplína. Je ťažké určovať si vlastnú prácu a zároveň si strážiť, či ju spravím. Vyzerá
to jednoducho, ale nemá to štruktúru bežného zamestnania. Navyše, ak ste si vlastným šéfom, výhovorky sa hľadajú veľmi ľahko.
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Autor: K r i s t í n a M a z ú r o v á / @ k r i s t i n a _ l o v e s _ o c t o b e r

Stanovanie v Torres del Paine
Zachytenie 24 hodín z 5 dní, ktoré sme v tomto
fascinujúcom národnom parku strávili.

Národný park Torres Del Paine sa nachádza v Južnej Patagónii v Čile. Návštevníkom ponúka úchvatnú prírodu
– vysoké hory, ľadovce a krištáľovo čisté rieky. Vďaka svojej popularite býva počas leta pomerne preplnený. Hlavná
sezóna trvá od októbra do apríla. My sme boli na treku začiatkom októbra a niektoré kempy boli ešte zatvorené, aj
turistov sme stretli pomenej.

Mobilný signál v národnom parku nenájdete, na niektorých chatách sa dá zaplatiť za nespoľahlivú wifi.
Park nemá žiadnych horských záchranárov, takže sa
na cudziu pomoc nespoliehajte a radšej buďte opatrní.
Na celom území parku je prísne zakázané zakladať
oheň, keďže kvôli silnému vetru by sa ľahko vymkol
spod kontroly. Variť je povolené len v kuchynkách,
ktoré však nie sú v každom kempe. Vodu je možné piť
priamo z potokov, je čistá a chutná, hoci ľadová. Počas
teplejších mesiacov zvyknú do kempov zavítať aj myši,
vtedy je lepšie zavesiť svoje zásoby jedla na strom.

V parku máte k dispozícií viaceré možnosti ubytovania, od
luxusných hotelov cez horské chaty „refugios“ až po kempy. Ak chcete absolvovať niektorý z viacdňových trekov, na
bývanie v hoteli zabudnite a pripravte sa na menej luxusnú
alternatívu. Stanovať môžete iba na vyhradených miestach
a všetko je nutné zarezervovať si vopred cez internet.

Jeden z highlightov národného parku sú tri žulové
veže Las Torres, podľa ktorých je celý park pomenovaný. Mnoho turistov sa k nim vyberie na denný výlet z
najbližšieho mesta Puerto Natales. Okrem veží je populárny aj ľadovec Grey, pri ktorom môžete kajakovať,
či Valle Frances, údolie s fascinujúcimi výhľadmi.

V parku máte na výber z viacerých dobre značených trás.
Ich dĺžka je primeraná a na trasu „W“ vám postačí bežná
kondícia. To, čo robí turistiku v Torres del Paine náročnou,
je nestabilné patagónske počasie so silným vetrom. Trek
„W” je najznámejší, trvá zvyčajne 4-5 dní a jeho súčasťou
sú pomerne pohodlné kempy a ubytovne s možnosťou stravovania. Náročnejší okruh „O” s dĺžkou 8-10 dní zahŕňa aj
niektoré veľmi základné kempy, ktoré neponúkajú žiadne
jedlo a treba si všetko priniesť so sebou.
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RECEPTY

BOŽSKÝ ČEREŠŇOVO-MARCIPÁNOVÝ
TART
Autor: I v a T i š k o v á / dottka.sk

Ingrediencie

Postup

Cesto

Cesto si pripravíme tak, že najprv zmiešame sypké
suroviny, potom pridáme maslo nakrájané na kocky a
nakoniec vajíčka, všetko dobre premiešame a necháme odstáť minimálne 30 minút v chladničke.

280 g múky
65 g práškového cukru
1ČL prášku do pečiva
štipka soli
2 vajíčka
115 g masla
1 ČL citrónovej kôry, môže byť aj
sušená

Čerešne umyjeme, zbavíme kôstok a prekrojíme.
Zmiešame s čerešňovicou, cukrom a škrobom a necháme odležať.
Cesto si rozvaľkáme na plát o trochu tenší než 0,5 cm
a naplníme ním tartovú formu, ktorá je vymazaná
maslom, dno popicháme vidličkou. Navrch nastrúhame marcipán a poukladáme čerešne (aj s pustenou
šťavou). Cesto, ktoré nám zostalo, si opäť vyvaľkáme a
prikryjeme ním čerešne.

Náplň

100 g marcipánu
500 g čerešní
2 PL čerešňovice
1 PL kryštálového cukru
1 PL škrobu
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Vrch potrieme rozšľahaným vajíčkom a môžeme posypať cukrom. Pečieme pri 180 ºC 20 až 30 minút.
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RECEPTY

BAZOVÝ SIRUP
Autor: N a t á l i a J a b l o n k o v á / kolacovna.sk
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Ingrediencie

Postup

50 kvetov bazy
5,5 l prevarenej vody
4,5 kg kryštálového cukru
5 citrónov
čisté fľaše na plnenie

Kvety bazy zalejeme vlažnou prevarenou vodou. Citrón
nakrájame na kolieska a dáme ku kvetom. Kvety nepremývame. Zakryjeme handrou alebo uzáverom a necháme cca
48 hodín lúhovať. Po dvoch dňoch scedíme.
Malo by nám ostať cca 5 l tekutiny. Na toto množstvo pridáme 4,5 kg cukru. Ja dávam menej, ale ak vám je po chuti
sladší sirup, kľudne dajte viac. Varíme na miernom ohni,
ale iba pokiaľ sa cukor rozpustí a tekutina sa vyčistí (stratí
sa kal). Takto teplý sirup plníme do fliaš.
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ZDRAVIE

ZDRAVIE

Vyguľatenie zo skríženého sedu
Zaujmite akýkoľvek skrížený sed (nemusí to byť lotosový, stačí aj turecký), pričom kolenami sa dotýkajte. Uchopte sa čo najhlbšie okolo rúk a ich vystretím
a ťahom spôsobte vzájomné vyguľatenie chrbtice, ktoré ju príjemne natiahne v
hrudnej časti. Nezabudnite zapojiť aj krčnú chrbticu zvesením hlavy bradou k
hrudnej jamke. Vnímajte reakciu svojich zápästí, predlaktí a ramien.

Záklon a predklon z korytnačky
Roznožte v sede nohy naširoko,
pričom chodidlá sú vo vzájomnom kontakte. Držte sa za ruky
(dlaň v dlani, alebo menšia dlaň
sa zahákne o väčšiu). Jeden ide
opatrne do záklonu, druhého
tým ťahá do predklonu, a naopak. Pozícia nielenže uvoľní driekovo-krížovú chrbticu a otvorí
hrudný kôš, ale zároveň natiahne
dolné aj horné končatiny.

Dva motýle
Oprite sa chrbtami o seba pri sede so spojenými chodidlami a vzájomne si zapažením rúk jemným tlakom dopomáhajte k poklesu kolien. Pozícia tým pôsobí na otváranie bedier a strečuje najdlhší sval ľudského tela – krajčírsky sval, ktorý bedrá spája s podkolením. Zároveň aktivuje ramenný rotátor zapažením rúk a lopatky vyprsením.

Twist
Zo sedu pri opretých chrbtoch pokračujte do rotácie tým, že sa totožnou rukou natiahnete za koleno partnera a
druhou za vlastné protiľahlé koleno. Zapretá dlaň a jemne napnutý biceps pri pokrčenom lakti zintenzívnia asánu
a ak nahliadnete za svoje rameno k natiahnutej ruke, tak vyžmýkate chrbát od napätia a stuhnutosti – od krčnej
chrbtice až po kostrč. Dychom do brucha podporíte automasážou a vnútornou kompresiou chod metabolizmu.

Úklony z mudrca
Uchopte sa pod lakťami smerom
k predlaktiu v sede, v ktorom
máte jednu nohu rovnakým smerom vystretú a druhú pokrčenú v
kolene smerom k trieslam. Opačnou rukou prejdite do úklonu,
ktorým natiahnete bočné línie
trupu – od prsných svalov, cez pílovité, šikmé brušné až po bedrovo-driekové. Cítiť budete aj lýtko a
hamstring vystretej nohy.

Krásnu športovú podprsenku a legíny nájdete
v slovenskom e-shope abrakastore.sk
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CESTOVANIE

CESTOVANIE

Edinburgh
Autor: T í m e a A n t a l o v á / @ t i m e a a n t a l o v a

Niekedy sa vo svojom živote ocitneme na mieste, ktoré je pre nás slepou uličkou. Či to je už v
osobnom, alebo pracovnom živote, či len v „monotóne“ každodenných vecí. V takýchto chvíľach vyhľadávam novú cestu, nové možnosti, zážitky a poznania. A tak, keď som v lete stála
na križovatke a nevedela kadiaľ, šla som za srdcom a nevediac ako, ocitla som sa tu. V meste
úzkych uličiek a nekonečných zelených plání. V Edinburghu, kde cesta vedie vždy proti vetru
a do kopca.
Začalo to nezvyčajne – alebo nie? Pri zlej nálade a snahe rozveseliť. Kamarátka navrhla vydať
sa na výlet, vedela, aká veľká je moja láska k cestovaniu, a ešte v ten deň sme kúpili letenky.
Aj toľko málo stačí k tomu, aby ste dnes vycestovali. Verný priateľ, destinácia, v ktorej ste ešte
neboli, a vyhovujúci termín. Investovali sme do seba a nekúpili sme nový sveter ani kozmetiku; potvrdili sme letenky a odpočítavali čas, ktorý nás delil od zážitku. Edinburgh bol pre
nás obe lákavý už dlhšiu dobu a poznanie, že sa v ňom ocitneme krátko pred Vianocami, nás
hrialo pri srdci.

A tak sme stáli na kraji cesty. Vedľa nás kufre, v ruke
itinerár od miesta, kde sme v tú noc mali zložiť hlavu.
Pri vystupovaní z lietadla som premýšľala, ktorou nohou vykročiť, aby sme mali šťastie. Neviem, či to bola tá „pravá,“ avšak náš výlet bol už od začiatku vydarený.
A tak sme stáli na kraji cesty. Vedľa nás kufre, v ruke itinerár od miesta, kde sme v tú noc mali
zložiť hlavu. Taxikár Antonio nám zaželal dobrú noc a odišiel. Boli sme tam a už na prvý pohľad zamilované do mesta.

A k b u d e t e m a ť š ť a s t i e , n a ra z í t e a j v y n a k a v i a re ň , k d e v á s o b s l ú ž i č a š n í č k a z Č e s k a a p o s k y t n e c e n n é ra d y.

Zobudila som sa za zvuku budíka. Chvíľku sme ešte posnívali o Škótoch, natiahli dvoje páry
ponožiek a vydali sa do vtedy slnečného dňa. Po ceste sme sa zastavili na kávu. Thirsty palet je
malá kaviarnička s krásnym výhľadom na mesto, s typickými anglickými raňajkami, najlepšou
obsluhou a vynikajúcou kávou. A áno, aj pivo sa tam našlo.
To, že sme turistky, si čašníčka všimla hneď, ako sme vošli, ale až pri zadávaní objednávky si
uvedomila, odkiaľ. Kávu nám priniesla so slovami „nech sa páči, na zdravie.“ Bola to Češka a
pre nás bola darom z neba. Jej rady, kam na jedlo a čo pozrieť, sme využili do poslednej bodky.
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