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МЕСЕЧНО ИЗДАНИЕ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

На страница 2

Верни на традици-
ята в Община Чупрене 
също отбелязват праз-
ника подобаващо. На 
мегдана в Чупрене сви-
ри музика, пекат се ке-
бапчета и атмосферата 
е празнична. Органи-
зиран е конкурс за най-
хубаво ВИНО. Жури от 
трима човека – стари 
винари-дегустатори 
отпиват от вълшебно-
то питие и имат не ле-
ката задача да опреде-
лят първите трима. От 
общо 14 участника за 
„Червено” вино, награ-
да и грамота получават: 
1-во място: Мирослав 
Суйков; 2-ро място – 
Богомил Станков и 3-то 
място – Иван Йовков.

„Бяло” вино, 7 
участника:  1-во място 
– Младен Младенов; 
2-ро място – Тошко 
Мръсленски; 3-то мяс-
то – Богомил Станков. 

Участие на 
международно 

изложение

В „Интер експо център“ беше открита Меж-
дународната туристическа борса „Ваканция и 
СПА експо 2014г. В изложението участват 22 
страни. България е на второ място в Европа по 
минерални извори и това допринася за развитие 
на СПА туризма в България. Това каза в столич-
ния „Интер експо център“, Даниела Бобева - за-
местник министър-председател по икономиче-
ското развитие на Република България, по време 
на Международната туристическа борса „Вакан-
ция и СПА експо 2014“, която е под патронажа 
на Министерството на икономиката и енергети-
ката (МИЕ). „Присъствието на туризма от БВП е 
13,6%. Българското правителство успява да уве-
личи финансирането за туризма от националния 
бюджет.

Община Чупрене също отрази своето присъст-
вие. Щанд - Община Видин и  щанд – Проект: 
„Уикенд Северозапада” представи под формата 
на дипляни, картички, рекламни календарчета, 
вестници, тениски и шапки събитийния туризъм, 
характерен за нашата община.

Трифон Зарезан

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ

Обучение в град Вършец по проект 
„Повишаване на квалификацията на служителите в Община Чупрене 

чрез провеждане на обучение за допълнителна квалификация”
Максимална обща сума на проекта: 86 285,99 лв.

Продължителност: 12 месеца                       Приключване на проекта: 13.05.2014 г.               

Това са „специалисти-
те” винари в община 
Чупрене. Кмета на об-
щината Ваньо Костин 
честити празника на 
всички присъстващи, 

пожела здраве и берекет  
през настоящата година 
и тържествено раздаде 
наградите. След това 
общинарите празнува-
ха „Трифон Зарезан” с 

мръвка и червено вино 
– „ Да е спорна година-
та, много грозде да се 
народи, много вино да 
се лее”! НАЗДРАВЕ!!!   
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Трифон Зарезан 
(или Ден на лоза-

ря) е български народен 
празник в чест на свети 
Трифон. Празнува се от 
лозарите, соколарите, гра-
динарите и кръчмарите на 
14 февруари (по григори-
анския календар) или на 1 
февруари, когато Българ-
ската православна църква 
официално чества Трифо-
новден. Празникът се сре-
ща още като Зарезановден, Трифун Чипия, Трифун Зарезой, Трифун пияница.

Корените на празника произлизат от древните времена, когато българските земи 
били обитавани от племената на древните траки, повече от всички се е почитавал Ди-
онис - бога на виното и лозята. Дошли през VII век, в североизточната част на Балкан-
ския полуостров, предците на съвременните българи приели тракийските традиции на 
винарството и лозарството. 

Обичаите повеляват да се омеси хляб - пресен или квасник, да се свари кокошка, 
която по традиция се пълни с ориз или булгур. Като се свари кокошката се препича на 
саджак. В нова вълнена торба се слага питата, кокошката и бъклица с вино. С такива 
торби на рамо мъжете отиват на лозето. Там се прекръстват, вземат косерите и от три 
главини всеки отрязва по три пръчки. След това отново се прекръстват и поливат с до-
несеното вино лозите. Този ритуал се нарича „зарязване“. След това всички се събират 
и избират „царя на лозята“. Едва тогава започва общо угощение. 

ТУРЛАШКА ИДИЛИЯ
Лето е. Слънце грее. Джингаре цвръчу.
По топракът тичи пеу. И овце блаю.
У ливадете е пълно с дърти и дечор.
Едни косе, едни сбиру, и кару га у двор.
У кошару да га спастре, та га студът фане,
Целу зиму они с ньега стокуту че ране.
Вечером че се приберу, че се поизмиу,
И на масуту мужьете седну на рекиу.
А женете че посготве нещо по-набърже.
Компир некой че се свари, яйца че изпърже.
Че вечеру и че легу, малко да отморе, 
що ютрото че се дигу па у тъмне зоре.
Ако па рече да вали – одите сенцето.
За това че бегу рано, да фану слънцето.
Те тека е едън месец, догде мине зорът, 
и сенцето се прибере на стожер у дворът.
Като свърши сенокосът, пойду се градинье – 
А у лугът, а у долът, или у дзъдинье.
Компирете се изваде, пипер се прибере,
И на краят че остане лозье да се бере.
Сгмечу тегав грозьето, прекипи виното.
Чеку, кат падне снегът, забели селото.
И тегава целу зиму с кану у рукуту
Снегът пърту през час, през два до магазуту!
Докъде бурето пуща, канелката пее!
И турлакът се весели и му се живее!
Дагде цъцре, те тека е – кой како га мое.
Ама като дойде пролет, и работата пое,
Ръгну свите из орманът – копанье, оранье!
Варку, саде, що па нема време за чеканье!
Тук тека върти се колелото от отдавна.
И народът ни работън, и историята славна!
Нека господ да ни варди от зло и от душманье!
Да смо живи, да смо здрави! Това ни е иманье!

                  Георги Костадинов - Чипровци

Васил Левски е псевдо-
нимът, с който е извес-

тен Васил Иванов Кунчев, 
български революционер, 
идеолог и организатор на 
българската национална 
революция, национален 
герой. Основател е на Въ-
трешната революционна 
организация (ВРО) и на 
Българския революционен 
централен комитет (БРЦК). 
Известен е и като Апостола 
на свободата заради орга-
низирането и разработва-
нето на стратегията за ос-
вобождаване на България 
от османско иго. Той пътува по страната и създава тайни 
районни комитети, които да подготвят националния бунт. 
Неговата мечта е чиста и свята република, в която всички 
да имат равни права.Други известни негови прозвища са 
„Дяконът“ и „Джингиби“ (Неуловимият). През 2007 година 
чрез национално телевизионно допитване на БНТ е избран 
за номер едно в списъка на най-великите българи за всички 
времена.

Васил е роден на 18 юли (6 юли стар стил) 1837 г. в Кар-
лово в семейството на Иван Кунчев Иванов и Гина Василе-
ва Караиванова. Има двама братя - Христо и Петър - и две 
сестри - Яна и Марийка. Учи във взаимно училище в гр. 
Карлово и в класното в Стара Загора. През 1851 г. баща му 
умира и тримата братя остават да се грижат за семейството. 
Васил е на 14 и започва да учи абаджилък.

От 1855 г. е послушник при вуйчо си Василий, таксидиот 
на Хилендарския манастир в Карлово и Стара Загора. Той 
владее отлично няколко езика: турски, гръцки и арменски, 
които се оказват полезни в революционната му дейност.

На 19.02.2014 година в ОУ ”Христо Ботев” с. Горни Лом бе проведено тържество 
по случай 141 години от обесването на Васил Левски. Госпожа Пламенка Живкова – 
старши учител прочете доклад за живота и делото на Васил Левски. Учениците от 
клуб „Да изразя себе си чрез стих, песен и танц” по проект „Успех” към Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския съюз из-
несоха рецитал за Васил Левски. Учениците от V клас написаха послания за Васил 
Левски, а учениците от VІ-VІІІ клас изготвиха табло за живота и дейността на 
Васил Левски.

Честване на Апостола

Ема Джунинска е от гр.Белоградчик и е ученичка в ІХ 
"г" клас на ГПЧЕ "Йордан Радичков" гр. Видин. Тя е едно 
от 15-те деца от цялата страна, които бяха избрани за чле-
нове на Съвета на децата към  Държавната агенция за за-
крила на детето (ДАЗД). 

Комисията направи своя избор на базата на предвари-
телно обявени критерии, сред които комуникативност и 
креативност, отговорност и толерантност, желание за анга-
жиране с общи каузи, умения за работа в екип.

Ема Джунинска – в Съвета на децата
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бабата и нямало вече илачи, кои-
то да задържат младата туркиня 
на този свят. Когато Сийка по-
дала детето на баща му, той из-
върнал глава: „Махай го оттук!”. 
На вратата я сепнал гласът му: 
„Ибрахим се казва. Ибрахим...”

 Майката на Димитър кърми-
ла и него, и турчето две години. 
Ибрахим заякнал. Един ден Се-
лим бей дошъл и казал:

 - Прибирам си сина. Хариз-
вам най-добрата си нива на Ди-
митър – затуй, че дели майчино-
то си мляко с моя Ибрахим. Тоя 
наниз алтъни, Стойко, е за теб и 
стопанката ти – вие гледахте мо-
ето дете наравно с вашите...

 Ибрахим не забрави на кого 
дължи живота си – всяка година 
на Прошка идваше, целуваше 
ръка на Димитровата майка и 
казваше на български: „Ако има 
нещо, мале, прощавай!”.

 Мъжете в гостната мълчаха, 
турчинът не беше докоснал кафето си.

 - Пак ти повтарям – каза той, 
– зарежи всичко и бягай.

 - Къде да ходя? Жътва е, а и 
Деля е трудна...

 - Ще ти доожъна нивите – и 
зрънце няма да се попилее. Ми-
сли и за другите си деца, не само 
за това, което чакаш.

 - Ибрахиме, старите не ис-
кат никъде да ходят.

 - Мама и баща ти са моя 
грижа. Бягайте, Димитре! Зна-
еш, че имам хора в конака. 
Вилнеят главорезите на Енвер 
бей – не аскер, ами башибозук. 
Запалили са Булгаркьой, над 
хиляда са убити и изчезнали. 
Въздухът тежал от мириса на 
опечено човешко месо. Живи ви 
горят, брате...

 - Как да оставя всичко, бра-
тко? С кървава пот е трупано.

 - Из турската махала се раз-
чу, че вашите тръгват утре при 
изгрев. Събирай най-необходи-
мото, товари и бягай с челядта 
си! Слушай ме... Сега вкъщи пе-
кат хляб, почнали са от сутрин-
та – за теб и децата ти е...

 - Ибрахиме, аз съм мирен чо-
век. Защо да ме закача войската 

ви?
 - Ти не разбираш ли, че е 

страшно? Не си ли чул за Татар-
лар? Напуснали са селото, но ги 
сприщили. Излезли напред пър-
венците, побелелите им глави 
паднали отсечени. Насилвали 
са жените и момите пред очите 
на бащите им, мъжете, братята 
и синовете им. Не са пожалили 
и момчетата... Предали са си 
душата на шейтана, Димитре, а 
Аллах мълчи...

 - Ибрахиме, искам ти да ми 
вземеш и къщата, и нивите – да 
зная, че са останали в ръцете на 
човек, а не на изрод.

 - Брате, твоето е твое. Дано 
да отмине тая буря и всичко да е 
така, както си беше. Ще се моля 
и на Аллах, и на твоя бог, Дими-
тре! Да ви запази живи и здрави, 
да стигнете България...

 Деля и мъжът й не спаха 
тази нощ. Тя меси хляб, той 
напали пещника. Събраха как-
вото можаха – колко побира 
една каруца? Събудиха децата, 
поискаха прошка от родители-
те си. Мегданът беше пълен с 
пребледнели българи. „Ееей! – 
провикна се Съби гайдарчето. 
– Не отиваме на погребение бе, 
хора, а на сватба! В България, в 
България! България ни чака!” 
И подкара ръченица. Тъпанът 
не закъсня. Първи заситни бай 
Петко, после се хванаха още 
двама, след тях и другите мъже 
се уловиха един за друг. Ихууу! 

Ех, жална Тракийо! Не ти ли 
стига солта на потта ни? Орем 
те, сеем те, жънем те! Защо ни 
искаш и кръвта? Ихууу! Люшка 
се мъжкото хоро, пшенична 
нива с черни класове, каквито 
се раждат тук – като дрехите 
на мъжете, като сукманите на 
жените. Зъл вятър вилнее, май-
чице Тракийо! От корен искат 
да ни отсекат, земьо наша, от 
корен... Как се живее без корен? 
Костите на дедите ни крещят, 
мале! Спи ли Господ? Къде е, че 
да ни пожали?

Гайдата изврещя като яре на 
заколение и млъкна. Беше я из-
тръгнал от ръцете на Съби пре-
старелият Али:

 - Луди ле сте бре? – извика. 
– Курбан ли искате да станете? 
Бягайте бе, хора, бягайте!

Странджа, да стигнат 
Странджа. Вървяха все по-да-
лече и по-далече от сърцето си. 
Зад тях Тракия гореше. Да стиг-
нат Странджа... Деля я хванаха 
болките, бебето беше на път. 
Керванът спря, жените я на-
обиколиха. Тя захапа едната си 
длан и кръвта потече в устата й 
– не биваше мъжете и децата да 
чуват мъките й. Детето се роди 
– яко момче, и веднага засука. 
И пак вървяха – клета върво-
лица бежанци, които търсят 
спасение. Беззащитна плячка, 
която се уповава само на Бог. 
Равна Тракия – яйце да хвър-
лиш, няма къде да се спре. От-

 Деля се приготви да легне 
до мъжа си – Димитър стискаше 
очи, но едва ли беше заспал. И 
той ходеше угрижен като повече-
то глави на семейства в българ-
ската махала, а нощем се мяташе 
насън. Размирно време беше, 
война – Одринска Тракия се 
удави в християнска кръв, мно-
го родове поеха към България. 
Осемте й деца спяха – уморени 
ангели, свекърът и свекървата 
си бяха легнали. Пак я преряза 
болката в кръста – беше станала 
тежка, до 2-3 седмици трябваше 
да роди. И тъкмо подгъна крак 
на постелята, когато ратайчето 
захлопа по вратата:

- Чорбаджи! Ибрахим бей е 
дошъл...

 Димитър скочи:
 - Въведи го в гостната!
 Тя облече сукмана, забради 

се и раздуха жарта в огнището. 
„Идвам по никое време – дочу 
гласа на Ибрахим бей, – че вся-
какви хора има и между нашите, 
и между вашите...” Сложи кафе в 
джезвето и много шекер – турчи-
нът го пиеше сладко, а сърцето й 
търчеше като подгонен заек. Де-
тето в утробата й риташе неспо-
койно, личеше си и през дрехата 
– срамота беше чужд мъж да я 
види така. Деля се насили да се 
успокои, сложи на таблата двата 
пълни филджана, сладко от сини 
сливи и кана с вода. 

 - Напразно си развалила раха-
та си, булка – каза Ибрахим. – Не 
съм дошъл на сладки приказки...

 Деля ги остави – нямаше как-
во да се бърка в мъжките работи. 
Нейният Димитър и беят бяха 
като близнаци – високи, руси и 
синеоки. Братя са те, но не кръв-
ни, а млечни. Майката на свекър-
ва й била най-опитната баба не 
само в Селиолу, но и в околните 
села – сума ти бебета изродила, 
без да гледа каква кръв носят. 
Тъкмо била изкъпала новороде-
ния си внук, дошъл на бял свят с 
името си – навръх Димитровден, 
и в къщата нахлуло ратайчето на 
Селим бей, Въльо:

 - Бабо Сийке, бързо! Беицата 
душа бере, не може да роди! И 
хекиминът вдигна ръце...

 Родилката била почти дете, 
първескиня. Бебето излязло – 
хилаво, но живо, а майката пре-
дала Богу дух. Късно повикали 

Нани ми, нани, гълъбе 
По повод Освобождението на България от турско робство

В памет на дядо ми Стойко, който до края на дните си не забрави Селиолу

Старт на четири нови проекта

крият ли ги, като пилци ще ги 
изколят. Придрямаха в келява 
горичка, някой каза, че не бива 
да вървят по светло, но другите 
решиха да продължат – плани-
ната се синееше на хоризонта. 
Кърмата на Деля не слезе и бе-
бето ревеше гладно. През пър-
вия ден го накърми една жена, 
но на втория отказа: „И моето 
мляко намаля. Не стига за дете-
то ми”.

 Нагазиха в Странджа и то-
гава чуха писъка на зурните и 
думкането на даулите. Турците 
идваха. Беше залез. Мъжете се 
скупчиха около Димитър. „Ние 
продължаваме – казаха те, – а 
ти оставаш. – Бебето ти много 
плаче, ще ни издаде. Разбери 
ни, Димитре, и ние деца има-
ме...” Той ги погледна – сред тях 
бяха тримата му братя. С наве-
дени лица, обагрени в червено. 
Навярно от захождащото слън-
це. Керванът тръгна.

Все по-близо беше озверя-
лата орда. Осемте чеда на Деля 
трепереха – малки бяха, но раз-
бираха, че това, което става, е 
по-страшно и от най-страшната 
приказка. Тя потърси очите на 
мъжа си, той гледаше в земята. 
„Не мога, Дельо, не мога...” Вие 
тръгвайте, отвърна жената, аз 
ще ви настигна. Дельо, пропла-
ка мъжът, а тя му каза: „Върве-
те, Димитре, и пази децата”.

Зурните виеха на смърт. 
Бебето се дереше – здраво и 
гладно момче. Деля погледна 
нагоре между дърветата – при-
тъмняваше и може би затова 
Бог не се виждаше. Призова Го. 
Небето беше пусто – вечерно и 
лятно. Господиии! И ти, Света 
Богородице! Къде си? Нали си 
майка?! Малкото не млъкваше, 
Димитър и децата бяха наблизо, 
имаше още труден път до Бъл-
гария. Няма ли кой да помогне! 
Тя притисна сина си, залюля го. 
Той искаше мляко, а от гърдите 
й течеше кръв, щом засуче. 

 Зурните освирепяха. Майка-
та сключи пръсти около крехка-
та шийка на новороденото и тел-
цето му запърха. Няма Господ, 
няма Господ! Мъката раздра 
дробовете й и изригна, думите 
се занареждаха сами в последна-
та за безименното й дете прис-
пивна песен:

По Постановление №19/ 
07.02.2014 г. на МС, с което 
се одобряват 499 344 577 лв.

За изпълнение на проек-
ти и програми за целите на 
Публичната инвестиционна 
програма “Растеж и устой-
чиво развитие на региони-
те”, община Чупрене има 
одобрени четири проекта:

1. Реконструкция на во-
допровод на главна улица в 
с. Върбово на стойност 155 
457 лв.

2. Реконструкция на во-
допровод на главна улица 
в с. Търговище на стойност 
155 316 лв.

3. Реконструкция на во-
допровод на главна улица 
в с. Протопопинци на стой-
ност 138 849 лв.

4. Преустройство на об-
щинска сграда за Център за 
настаняване от семеен тип 
с. Върбово на стойност 259 
850 лв.

Освен това по същото 
постановление има одобре-
ни на МРР, Агенция “Път-
на инфраструктура” 2 500 
000 лв. за обект “Път ІІІ-114 
Лом - Дондуково - Дрено-
вец - Ружинци - Чупрене - 
м. ”Бялата вода” - за рехаби-
литация на пътя в участъка 
от км.49+000 до км.62+890”, 
което обхваща територията 
на Община Чупрене.

Първият проект е важен 
за общината по следната 
причина:

В края на 2013 г. община 
Чупрене подписа договор 

с ДФ „Земеделие“ Програ-
ма за развитие на селските 
райони, мярка 321 за реа-
лизацията на обект „Рекон-
струкция и рехабилитация 
на път VID 1180 /Чупрене-
Върбово-Бостаните/. Про-
ектът предвижда цялостно 
асфалтиране на общинския 
път. Главната улица на с. 
Върбово влиза в обхвата 
на проекта и също ще бъде 
асфалтирана, ще бъдат под-
менени бордюрите и тро-
тоарната настилка. Преди 
осъществяването на тези 
дейности е крайно необхо-
димо да се подмени основ-
ната подземна комуника-
ция, а именно водопровода. 
Целта е да се избегне бъ-
дещо разрушаване на ново 

положения асфалт с цел от-
страняване на аварии.

Вторият и третият про-
ект са важни по същата 
причина, тъй като рехаби-
литацията на държавния 
път ІІІ-114 обхваща глав-
ните улици на двете села - 
Търговище и Протопопин-
ци и преди полагането на 
асфалта е необходимо да 
бъде подменен водопровода 
и сградните отклонения.

Четвъртият проект - 
Центърът за настаняване 
от семеен тип с. Върбово 
ще се разположи в масивна 
двуетажна сграда със суте-
рен. Сградата е общинска 
собственост. Капацитетът 
на центъра е 15 души. Това 
са хора, които в момента 

живеят в Домовете за стари 
хора и хора с увреждания 
на територията на област 
Видин, но нямат възмож-
ност да се грижат за себе 
си. Целта на проекта е съз-
даване на условия за под-
помагане, взаимопомощ, 
ефективна защита и соци-
ална интеграция на 15 броя 
потребители . 

На потребителите ще 
се подсигури пълноценен 
и самостоятелен начин на 
живот в подходяща среда 
близка до домашната. 

С реализиране на про-
екта ще се подсигурят 13.5 
трайно заети работни места. 
Ще се подобри социалната 
услуга в общността. 
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ПК „Братство” с. Чупрене 
продава фурна в село Върбово 
–цена: 4500 лв. Тел. за връзка: 
0889 110 483 
Записване за дърва за огрев по 
кметства – 25.00 лв. куб.м.
Общината отдава и продава 
имоти на всички желаещи да 
работят земя.
Илиян Любенов от Горни Лом 
продава мед. тел.: 0889 110 593
Илко Здравковски от Горни Лом 
продава мед. тел.: 0886 278 037

GSM: 0887 41 40 38; 0878 85 60 05
www.gorskirai.vidin.net

 38 легла, вътрешни санитарни възли, 
кухня, бар, столова, топла вода, агрегат. 
За групи и семейни тържества предлага 

и пълен пансион.

0936 4490; ddsmidzhur@nug.bg

БАЗА ЗА ЛОВЕН 
ТУРИЗЪМ 
И ОТДИХ

МАЛКИ ОБЯВИ 

Салата с картофи 
и риба

Необходими продукти за 4 пор-
ции: 500г. картофи, 3 кисели крас-
тавички, 2 глави кромид, 200г. 
маринована риба, 5 с.л. олио, 3-4 
стръка копър, 3 сварени яйца, сок 
от 1/2 лимон, сол на вкус.

Обелете картофите и ги сварете 
в подсолена вода. Нарежете ги на 
парчета, краставичките на кръг-
чета, а кромида на полумесеци. 
Рибата накъсайте на парчета. Сме-
сете продуктите и ги разбъркайте. 
Подправете със солта, лимоновия 
сок, олиото и наситнения копър и 
отново разбъркайте. Покрийте са-
латата с кръгчета сварени яйца.

Баница АЛАМИНУТ
Продукти: 1 кофичка кисело 

мляко, 1 ч.л. сода бикарбонат, 
брашно-колкото поеме, 3 айца, 
1 ч. чаша натрошено сирене, 50г.
настърган кашкавал, 1 щипка 
сол, 50 г. масло.

Смесете добре всички продукти 
в голяма купа, като содата разбиете 
в киселото мляко, а брашното пред-
варително пресеете. Сместа, която 
се получава, трябва да е малко по-
гъста от кексово тесто. В намазана 
с олио и поръсена с брашно тава 
изсипете сместа за баницата и от-
горе поръсете с кубчета студено 
масло. Печете около 20-30 минути 
в предварително загрята фурна. 
Поднесете баницата топла.

12 СЪВЕТА ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ
1. Хранете се 

3-4 пъти на ден, 
през не повече 
от 6 часа.

2. Винаги за-
кусвайте. Едно ва-
рено яйце и малко си-
рене ще дадат достатъчен 
старт на деня.

3. Приемайте източни-
ци на белтъчини със всяко 
хранене.

4. Ако желаете, към за-
куската може да прибави-
те парче плод.

5. Дръжте полезни 
малки закуски на работ-
ното си място или у дома. 
Така винаги ще имате с 
какво да захраните тялото 
си, дори когато сте заети и 
нямате време да излезете 
или да приготвите храна.

6. Научете се 
да планирате. 
Приготвяй-
те храна 
от къщи 
когато ви 
се налага 
да бъдете на мяс-
то, където не може 

да си я осигурите. Така 
винаги ще се храните с 

качествена храна и 
няма да посегнете 
към лесно достъп-
ните сладки и соле-

ни закуски.
7. Почистете дома си: 

изхвърлете или подарете 
всичко, което ви изкуша-
ва и пречи да създадете 
добри хранителни 
навици. Махне-
те сладоледа и 
пригответе 
з а м р ъ з н а -
ло кисело 
мляко с гор-
ски плодове. 
Подарете печените ядки 
и купете сурови. Махне-
те захарницата от масата 
и сложете мед на нейно 
място. С времето домът 

ви ще подслонява все 
по-малко вредни 
храни.

8. Ограни-
чете обра-
б о т е н и т е 

храни, бога-
ти на рафинира-

ни въглехидрати, транс-
мазнини, овкусители и 
консерванти.

9. Ограничете кафето. 
Вместо него приготвяйте 
зелен чай или освежаваща 
вода с лимон.

10. Осигурете доста-
тъчно количество есенци-
ални мазнини в диетата си 
от риба, зехтин или други 
студено пресовани расти-

телни олия. Не избягвай-
те животинските маз-
нини, съдържащи се 
в месото и млечните 
продукти. Консуми-
райте натурална за-

квасена сметана и масло.
11. Пийте 2-3 литра 

вода на ден. Ако спортува-
те, може да прибавите още 
течности.

12. Консумирайте хра-
ните в близко до нату-
ралното им състояние. 
Избирайте пълномаслени 
натурални млечни проду-
кти, прясно месо и риба. 
Обработвайте минимално 
храните, които позволяват 
това.


