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Elegancja i prostota
na męskiej stopie

Vopłatek:
V
wypiekany tylko z mąki i wody

O
FOT. DARIUSZ S|TANISZEWSKI
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Ma w sobie wielką moc

VZimowe
V
trapery odchodzą do lamusa,
a dziarskim krokiem nadchodzą sztyblety
bliżający się dziarskim krokiem sezon zimowy najlepiej
zacząć od zakupu pary porządnych, ciepłych i wygodnych
butów. Bo nawet z pozoru łagodna zima może zafundować
mroźne poranki i wieczory. A gdy spadnie śnieg i pojawi
się ślizgawica, wtedy przydadzą się dobre, ciepłe buty.
– Zimowe obuwie powinno mieć odpowiednią wysokość, czyli sięgać przynajmniej do kostek Chodzi o to, żeby śnieg
i woda nie przedostawały się do wnętrza buta od góry. Kolejną
istotną sprawą jest podeszwa. Trzeba pamiętać, że zimą obuwie
jest narażone na czynniki, które powodują ich przyśpieszone
zniszczenie np. sól którą posypywane są chodniki czy chlapa –
tłumaczy Aleksander Donke, właściciel salonu obuwniczego ABC
w Lesznie. – Od kilku sezonów obserwujemy powrót klasycznych
modeli butów, które skutecznie walczą o swoje miejsca na półce
z traperami.
Do przeszłości odchodzą mężczyźni sądzący, że klasyczne buty
są niewygodne i zbyt eleganckie, aby nadawały się dla kogoś, kto
nie zamierza na co dzień paradować w garniturze. Szeroki wybór
klasycznych modeli umożliwia nawet „luzakom” chodzącym wyłącznie w jeansach, zaopatrzyć się w sztyblety czy trzewiki.
Bardzo modne są sztyblety, o których mężczyźni mówią,
że są to jedne z najwygodniejszych butów i to nie tylko w noszeniu,
ale również zakładaniu – przekonuje ekspert – Kiedyś były zarezerwowane na konne przejażdżki, a teraz z powodzeniem uzupełniają
elegancki garnitur lub jeansy w przeróżnych fasonach zmieniających się co sezon.
Sztyblety mają wysoką cholewkę, która sprawdza się zwłaszcza
kiedy pada deszcz lub na chodnikach zalega śnieg. Dodatkowo
w przeciwieństwie do sznurowanych trzewików botków, które
najczęściej są zapinane na paski z klamrami lub zamek, te dzięki
wszytym elastycznym gumom można szybko i wygodnie założyć
na nogę. Trochę starsi mężczyźni pamiętają je za sprawą członków
legendarnego zespołu The Beatles.
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Do łask modnych mężczyzn powracają klasyczne trzewiki lub sztyblety
Kolejnym polecanym przez fashionistów modelem są trzewiki,
czyli buty o podwyższonej cholewce, dzięki której za kostkę nie
dostaje się błoto czy śnieg. Dodatkowo, podwyższona cholewka,
stanowi drugą warstwę chroniącą kostki przed zimnem. Trzewiki
to obowiązkowa pozycja w każdej męskiej garderobie.
– Buty tego typu powinny charakteryzować się prostotą i ciemnym,
neutralnym kolorem – dopowiada Aleksander Donke. – A co najważniejsze, stylowe trzewiki za kostkę sprawdzają się w zestawach
biznesowych, jak również jako codzienne buty.
Zadaniem eksperta lepiej zainwestować w dobre buty, które
będą nadawały się do noszenia przez wiele zimowych sezonów, niż
kupować obuwie, które szybko się zniszczy.
– Pamiętajmy o odpowiedniej konserwacji butów, dzięki czemu
będą służyły przez wiele zim –zwraca uwagę pan Aleksander.

Dariusz Staniszewski

płatek, którym dzielimy się zasiadając przy wigilijnym stole, choć niewielki i lekki, skrywa w sobie wielką symbolikę.
Zwyczaj sięga czasów pierwszych chrześcijan, którzy dzielili
się chlebem, na znak tego, że stanowią wspólnotę. Co ciekawe, początkowo wypiekaniem opłatków trudnili się tylko zakonnicy,
niekiedy również organiści. Dopiero później zaczęły zajmować się tym
świeckie piekarnie.
Opłatki wypieka się z mąki pszennej i wody. Jako że są one bardzo
cienkie, wylane na rozgrzane formy małe porcje ciasta po chwili zamieniają się już w gotowe produkty.
Kiedyś popularne były nie tylko białe, lecz także kolorowe opłatki.
Te drugie dawano w wigilijny wieczór zwierzętom. Gospodynie zabierały resztki ze stołu, dodawały do nich pokruszony opłatek i zanosiły
zwierzętom. Wierzono, że dzięki temu będą one zdrowsze i dorodniejsze,
a krowy dadzą więcej mleka. Pielęgnując ten zwyczaj, sygnalizowano
również, że dla mieszkańców bardzo ważne są zwierzęta gospodarskie,
choć pełnią one jedynie służebną rolę wobec człowieka.
Dziś kolorowe opłatki są rzadkością, zwykle spotkać można białe,
na których wytłacza się rozmaite bożonarodzeniowe motywy.
W sklepach możemy kupić opłatki zapakowane w pięknie zdobione
koperty. Niekiedy na tych kopertach oprócz akcentów plastycznych znajdują się również biblijne wersety przypominające historię narodzenia
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Opłatki są nieodłącznym elementem bożonarodzeniowej tradycji
Jezusa, czytaną często w domach przed rozpoczęciem wieczerzy wigilijnej. Niektórzy pielęgnujący opłatkową tradycję zaopatrują się w ten
symbol już dziś. Nie dlatego, że boją się, iż przed świętami zabraknie
opłatków. Wysyłają je wraz ze świątecznymi życzeniami do rodziny
mieszkającej za granicą, z którą nie dane im będzie zasiąść wspólnie
przy świątecznym stole. ama
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Tunel czy siłownia?
VMarzysz o oryginalnym prezencie dla bliskich? Tradycyjny zestaw
podarunkowy pod choinkę – skarpetki, żel pod prysznic albo bombonierka znudził się już wszystkim? Zafunduj najbliższym lot w tunelu
aerodynamicznym lub voucher do fitness klubu.
Tunel aerodynamiczny przy ul. Szybowników w Lesznie, uważany jest
za jeden z nowocześniejszych tego typu obiektów na świecie. Śmiałkowie
bezpiecznie latają w pionowej szklanej tubie o zamkniętym przepływie powietrza, swobodnie unosząc się w powietrzu. Przy pomocy swojego ciała nadając
kierunek lotu i wysokość wznoszenia, dochodzącą nawet do 11 metrów.
– Dzięki dużej prędkości wygenerowanej przez turbiny wiatru, każdy
lotnik może poczuć na własnej skórze, jak to jest skakać z samolotu.
Po wejściu do specjalnej komory strumień powietrza unosi skoczka
w górę- tłumaczy Paweł Smejko, manager z Freeflycenter w Lesznie.Dzięki czemu powstaje wrażenie swobodnego spadania, a dla osób
towarzyszących wygląda to, jakby bliska mu osoba lewitowała w miejscu.
Manager zainteresowanych lotami poleca śledzenie fanpage’a na portalu społecznościowym oraz strony internetowej, gdzie wkrótce pojawią
się promocyjne oferty świąteczne.
Dla twardo stąpających po ziemi, swoją ofertę gwiazdkową przygotował fitness klub Factory.
– Zajęcia fitness są idealnym rozwiązaniem dla początkujących oraz
świetnym uzupełnieniem i urozmaiceniem treningu dla zaprawionych
w bojach wyczynowców- zachęca Adam Matuszak, trener personalny
i współwłaściciel fitness Factory w Lesznie. – Dlatego przygotowaliśmy
specjalna świąteczna ofertę w postaci voucherów. Które można doładować
dowolną kwotą do wykorzystania w klubie podczas treningu personalnego
lub w sklepie z suplementami. ds
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Lampki kupuj z głową
Vpożary
V
w święta to nie rzadkość. Jak zadbać o bezpieczeństwo?

Z

aczął się grudzień i chociaż za oknem
mróz to grudzień jest jednym najgorętszych okresów w roku. Zaczynamy
bowiem gorączkowe przygotowania
do świąt. Biegamy po sklepach w poszukiwaniu prezentów, lepimy pierogi, rozglądamy się
za karpiem, robimy zapasy, niebawem zaczniemy ubierać choinki, piec, smażyć i gotować
na potęgę. To czas, w którym jesteśmy szczególnie zabiegani i roztargnieni, a w takiej sytuacji
nietrudno o wypadek. Jak podają strażackie
statyki święta nie należą do łatwego okresu
i pożary zdarzają się nader często. Najczęściej do pożarów w okresie przedświątecznym
dochodzi z powodu nierozwagi, pośpiechu
czy zaniedbania np. pozostawienia bez dozoru rozgrzanych urządzeń elektrycznych oraz
przeciążenia instalacji elektrycznej, co jest
powodowane włączeniem nadmiernej ilości
odbiorników elektrycznych.
– Bądźmy uważni i pamiętajmy, że warto wyposażyć mieszkanie w gaśnicę czy czujnik
dymu, bo w kryzysowych sytuacjach mogą
VV REKLAMA

Na lampki choinkowe wybierajmy
to o grubszym przekroju kabla.
W domu na noc zawsze wyłączajmy
lampki choinkowe wyjmując wtyczkę
z gniazdka. Wykręcanie jednej żarówki
to zły pomysł, bo nadal oświetlenie
podłączone jest do źródła prądu
Rafał Wypych, rzecznik prasowy komendanta
miejskiego PSP w Lesznie

uratować nam życie. To nie jest kolosalny wydatek – zapewnia Rafał Wypych, rzecznik prasowy
komendanta miejskiego Państwowej Straży
Pożarnej w Lesznie.
Bądźmy też rozważni dekorując dom i choinkę na święta. Nie kupujmy lampek z niepewnego źródła, od przypadkowych osób. Wiadomo,

że w marketach znajdziemy towar dopuszczony do obrotu w Polsce. I szukajmy oznaczeń
potwierdzających spełnianie polskich norm
bezpieczeństwa.
Zewnętrzne oświetlenie domu i stojących
w ogrodzie drzewek musi być przystosowane
do używania w warunkach zewnętrznych. Kolorowe lampki nie mające odpowiedniej izolacji
mogą po namoknięciu na deszczu czy śniegu
spowodować zwarcie instalacji elektrycznej
lub porażenie prądem.
– Na lampki choinkowe wybierajmy
to o grubszym przekroju kabla. W domu na noc
zawsze wyłączajmy lampki choinkowe wyjmując wtyczkę z gniazdka. Wykręcanie jednej
żarówki to zły pomysł, bo nadal oświetlenie
podłączone jest do źródła prądu – mówi strażak.
W domu choinkę należy ustawić w bezpiecznej odległości, najlepiej co najmniej 60 cm,
od kominków, pieców, grzejników itp. oraz zasłon i firanek. Zarówno naturalna jak i sztuczna
choinka są materiałami łatwopalnymi. Pożar
choinki to kwestia sekund. Kab
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Siłownia 36 minut
rozpoczyna metamorfozy

K

lub 36 minut Manhattan znajdujący się w Centrum Handlowym Manhattan w Lesznie rozpoczyna ciekawy projekt, do którego szuka odważnej pani i pana.
– Podjęliśmy współpracę z cateringiem dietetycznym Chef›s
Salad i wspólnie chcemy promować zdrowy styl życia oparty na odpowiednim jedzeniu i aktywności fizycznej – mówi
Izabela Zaremba, trenerka z Klubu 36 minut Manhattan w Lesznie.

VV REKLAMA

Poszukiwane są odważne osoby (jedna kobieta i jeden mężczyzna), które przez trzy miesiące ćwiczyć będą na siłowni,
a swoją dietę oprą na produktach przygotowanych przez Chef›s
Salad. Zadaniem uczestników będzie relacjonowanie postępów
na videoblogu.
– Z projektem chcemy ruszyć już w styczniu. Szukamy osób
z co najmniej 20 kilogramową nadwagą, ogólnie zdrowych, bez
problemów z tarczycą, które będą mogły przejść na dietę pudełkową i podjąć wysiłek fizyczny. Najważniejsza jest oczywiście
motywacja – mówi trenerka.
Uczestnicy metamorfoz nie poniosą kosztów związanych z dietą
i siłownią, ale będą musieli zobowiązać się w umowie, że przestrzegać będą zasad metamorfoz.
– Na koniec warto dodać, że ćwiczymy na nowym sprzęcie.
Zasady treningu obwodowego są takie same, ale nowy sprzęt
ma jeszcze więcej możliwości – dodaje Izabela Zaremba.
Przypomnijmy, że w klubie ćwiczy się wszystkie kluczowe
partie mięśni, a każda maszyna wyposażona w komputer i wyświetlacz LCD, dopasowuje swoje parametry do indywidualnego
użytkownika.
Zgłoszenia do metamorfoz przyjmowane są pod numerem
telefonu: 693 – 687 – 764 mejlowo: manhattan@36minut.pl lub
osobiście w siłowni. Kab
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Pachnące święta

W

dzieciństwie ukształtowały się nasze skojarzenia ze świętami. Otuleni kolędami, świątecznymi dekoracjami oraz
wyjątkowymi potrawami, zamknijmy oczy i zastanówmy się, czym pachną święta i jak sprawić, aby nasz dom
pachniał świętami?
Na początku zaopatrzmy się w choinkę, oczywiście żywą. Za jej intensywny zapach występujący w żywicy odpowiada αpinen. Dzięki niemu
poczujemy się jak w lesie i będziemy zrelaksowani. Jeśli nie możemy
mieć żywego drzewka to nic straconego. O świąteczne zapachy zadbają
też pierniczki, których korzenny aromat rozniesie się po całym domu.
Grudniowymi owocami są pomarańcze i mandarynki. Niepowtarzalny
zapach limonena, zawarty jest w skórce tych owoców.
Przyrządzając wieczerzę wigilijną wiemy, że nasz dom,, nasiąknie” świątecznymi potrawami: barszczem, zupą grzybową bądź rybną,
pierogami, kapustą z grzybami, rybami, makiem czy marcepanem.
Produktem, w który warto się zaopatrzyć są goździki, za ich zapach odpowiada eugenol. Następnie cynamon, a raczej zawarty w nim cynamal.
Przyprawy korzenne są intensywne i w zapachu i w smaku, więc warto
używać ich w święta, bo nie tylko pięknie pachną, ale także rozgrzewają.
Zbyt duża intensywność różnych aromatów nie jest niczym przyjemnym i raczej zmusza do wywietrzenia pomieszczenia Otaczające nas
zapachy są szczególnie intensywne w czasie przedświątecznym więc
nierzadko wykorzystują je specjaliści z zakresu marketingu zapachowego, którzy świadomie przywołują w naszej wyobraźni świąteczną
atmosferę i manipulują zmysłami do swoich celów. Bo któż czując
zapach nie skusił się na zakup świeżych pierniczków, domowej roboty
ciasta lub pomarańczy? NAT
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Pracownicy świąteczni
poszukiwani

W

okresie Świąt Bożego Narodzenia
firmy zajmujące się głównie branżą handlową, poszukują do pracy
dodatkowych pracowników. Jakie
stanowiska są do obsadzenia?
Etatów jest wiele, ale najpopularniejszymi świątecznymi zawodami są: Święty
Mikołaj, śnieżynki, aniołki, elfy, hostessy,
pracownicy: produkcyjni, stoisk świątecznych, wykładania towarów czy magazynierzy.
Są oni niezbędni, szczególnie w grudniu,
kiedy to producenci, centra handlowe czy
sklepy zatrudniają dodatkowe ręce do pracy.
– O dodatkowych posadach myślimy już
we wrześniu. Wtedy zamieszczamy ogłoszenie o pracę dla chętnych, którzy chcą wcielić
się w rolę gwiazdora czy śnieżynek. Dla naszych klientów mamy przygotowane różne
atrakcje, więc dodatkowi pracownicy są nam
potrzebni. Chcemy w sklepie stworzyć
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Aby otrzymać pracę, trzeba
przejść pozytywnie proces
rekrutacji, a w przypadku
posady aniołka czy Św. Mikołaja
jeden dzień próbny. Jeśli się
sprawdzą mogą współpracować
do końca sezonu.

Jacek Markowski

rodzinną atmosferę, dlatego świąteczna
obsada pracuje u nas od połowy listopada
aż do wigilii – wyjaśnia Jacek Markowski,
właściciel leszczyńskiego sklepu.

To doskonała okazja dla osób szukających
chwilowego zatrudnienia, a zarobić można
sporo. Stawki uzależnione są od rodzaju posady oraz wielkości i lokalizacji sklepu. Ile
mogą zarobić świąteczni pracownicy?
Osoby wcielające się w postać Św. Mikołaja za godzinę uzyskają między 25-60 zł brutto.
W przypadku innych stanowisk, np. hostessy,
aniołki czy osoby obsługujące świąteczne
stoisko za godzinę pracy mogą otrzymać
ok. 13-16 zł brutto.
– Dodatkowe osoby są też potrzebne w naszym sklepie internetowym. Na przełomie
listopada i grudnia mamy znacznie więcej
zleceń, dlatego musiałem zatrudnić kilka
dodatkowych osób. Najwięcej zgłasza się
do nas młodych osób, z reguły studentów
lub emerytów. Dysponują oni wolnym czasem
i chcą zarobić na świąteczne wydatki–dodaje
Jacek Markowski. NAT
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Zabawki, które integrują
Vwybierz
V
takie, przy których dobrze bawi się cała rodzina

W

śród mnóstwa zabawek, jakie kryją się na sklepowych
półkach, znajdziemy takie, które nie dość, że rozwijają
dziecko i jego kreatywność to jeszcze sprawiają frajdę
pozostałym, w tym dorosłym, członkom rodziny. To ważne, bo wówczas mile spędzony czas wspólnie z pociechą
mamy gwarantowany!
Dla przedszkolaka świetnym pomysłem będą klocki. Rozwijają zdolności manualne, wyobraźnię i ćwiczą koncentrację. Budowanie z rodzicami
czy dziadkami może być też świetną lekcją współpracy oraz dzielenia się
z innymi. Na dodatek klocki służą dziecku przez wiele lat, bo do pierwszego zestawu można dokupować kolejne.
W przypadku trochę starszych dzieci jako prezent sprawdzą się gry
planszowe. Nie dość, że uczą to jeszcze integrują. Godnych polecenia
planszówek jest mnóstwo. Jedną z nich na pewno jest „Dobble” – gra
szybka, emocjonująca i banalnie prosta, trzeba tylko prędzej niż inni
zawodnicy wskazać dwa identyczne obrazki na różnych kartach. Świetną
grą familijną jest też „5 sekund”, w której w tytułowym czasie trzeba
odpowiedzieć na łatwe z pozoru pytania. Jest przy tym dużo śmiechu
i wygłupów, bo kontrolując czas czasem szybciej mówimy niż myślimy.
W tym zestawieniu nie może też zabraknąć gry logicznej „Prawda czy
fałsz” z ponad 1000 pytań z różnych dziedzin. Została ona zaprojektowana
w taki sposób, że uczestnik ma wrażenie, iż bierze udział w teleturnieju.
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Podpis pod fot
Dla nastolatka dobrym pomysłem mogą być puzzle oczywiście nie
z bohaterem bajek czy filmów. Młodzież woli układać znane budowle
czy widoki wielkich miast. Jeśli mają integrować muszą składać się
z mnóstwa elementów lub chociaż być trójwymiarowe. mach
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Świąteczne poranki
i popołudnia z kawą

FOT. NATALIA KURPISZ
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Kawę najlepiej pić nieśpiesznie w rodzinnym gronie
VW święta możemy na spokojnie usiąść i z kubkiem lub filiżanką ulubionej, aromatycznej kawy zatopić się w rozmowach z najbliższymi. Jak
zaskoczyć gości niezwykłym smakiem świątecznej kawy?
Warto postawić na oryginalność i niebanalny smak. Można przygotować specjalną świąteczną mieszankę, która w połączeniu z kawą
stworzy niezapomniany aromat. Wystarczy, że do 1 kg kawy mielonej
dodamy 8 lasek cynamonu, 40 goździków, 20 ziarenek czerwonego
pieprzu i 4 gałki muszkatołowe. Następnie należy rozdrobnić przyprawy
w moździerzu lub szeroką częścią noża i wymieszać z kawą.
Niezwykle aromatyczna jest także kawa z dodatkiem przypraw
korzennych. Do zaparzonej kawy dodaj szczyptę imbiru, cynamonu,
wanilii, łyżkę kakao i miodu.
Kawą z płatkami czekolady nie powstydzi się żaden kawosz. Wymieszaj w garnku: 350 ml mleka 3,2%, 150 g cukru i 100 g kakao,
dodaj 2 laski cynamonu i doprowadź do poziomu blisko wrzenia. Ubij
150 ml słodkiej śmietanki 30% z łyżką cukru. Mleko przelej przez sitko
do dzbanka, dodaj gorącą kawę (150 ml), następnie rozlej do kubków
i udekoruj bitą śmietaną i płatkami czekoladowymi.
Dla osób, które wolą pikantniejsze smaki polecamy miodową kawę
z chilli. Podgrzej: mleko, łyżkę miodu i sok z cytryny (oraz chilli). W trakcie podgrzewania ubij, aż powstanie pianka. Na zaparzoną kawę, nałóż
piankę i posyp ją chilli. Kawa z ognistym temperamentem? Nic prostszego, wystarczy do zaparzonej kawy dodać 120 ml likieru Bailey’s lub
innego orzechowego lub kawowego. Wierzch udekoruj ubitą śmietaną
(200 ml słodkiej śmietanki 30%,) i oprósz gałką muszkatołową. Intrygującym smakiem jest również kawa z chilli i czekoladą. Do zaparzonej
kawy włóż jedną papryczkę chilli. Do filiżanki zetrzyj dwie kostki czekolady lub posyp kakao i wlej kawę. Mocno rozgrzeje też nas grzaniec
kawowy. Do zaparzonej kawy dodaj: 40 ml koniaku, laskę cynamonu,
kilka goździków i sok ze sparzonej mandarynki.
Wskazane pomysły na podanie świątecznej kawy zaskoczą twoich
domowników i gości. Pamiętaj, że kawę powinniśmy pić nieśpiesznie.
Celebrujmy każdy łyk tego niezwykłego napoju i cieszmy się świątecznymi chwilami! NAT
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Wigilia na wynos
Vcoraz
V
częściej kupujemy gotowe świąteczne potrawy

W

ciąż niewielu Polaków wyobraża sobie spędzenie Bożego Narodzenia poza domem; bez dalszej rodziny, choinki i opłatka
na stole. Za to w przygotowywaniu wigilijnych potraw już tak
restrykcyjni nie jesteśmy. Coraz częściej i coraz chętniej świąteczne
dania po prostu kupujemy. Nie jest to trudne, oferują je dziś nie tylko
firmy cateringowe, ale też cukiernie i restauracje.
Pozycję lidera w tym zestawieniu mają na pewno ciasta. Zamówienia przyjmują nie tylko duże i popularne na rynku firmy, ale
też te małe. Co ważne, żadna z nich na brak pracy w tym okresie
nie może narzekać.
– W naszej ofercie znajdują się tradycyjne wypieki świąteczne,
jak sernik wiedeński, ciasto makowe czy piernik z powidłami w
polewie czekoladowej, ale są też takie, które mniej kojarzą się z
Gwiazdką, na przykład tiramisu lub kostka lodowa. Stajemy frontem
do klienta, a on ma dziś różne oczekiwania – mówi Julia Szwarc z
firmy cukierniczej „u Przema” w Czempiniu. – Dla wielu tradycja
jest bardzo ważna, ale jednocześnie szukają też jakichś nowości,
by ustrzec się nudy.
Rezygnujemy nie tylko z pieczenia ciast, ale też innych czasochłonnych bądź wymagających pewnych zdolności kulinarnych
zajęć, jak choćby lepienie pierogów.
– Co najmniej dwa miesiące przed świętami zakładam zeszyt i
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przyjmuję zamówienia – mówi Jolanta Mojs, właścicielka pierograni
& naleśnikarni „Cela pod różą” w Lesznie. – Dominuje oczywiście
tradycja, czyli pierogi z kapustą i grzybami, ale na te z innym farszem, nawet mięsnym, też amatorów nie brakuje.
Większość zamawia poszczególne dania w różnych miejscach, tych
sprawdzonych i ulubionych, ale są też tacy, którzy dzwonią do firmy
cateringowej i od razu zamawiają cały zestaw wigilijnych potraw.
O tym, jak dużą popularnością cieszy się obecnie tzw. „wigilia na
wynos” najlepiej świadczy fakt, że w części lokali gastronomicznych
początek grudnia to czas, w którym kończy się już przyjmowanie
zamówień na świąteczne potrawy.
Socjologowie nie mają wątpliwości. Nie kultywujemy już z takim
pietyzmem świątecznych przygotowań, bo jesteśmy zbyt zagonieni
i zapracowani. Tym przede wszystkim tłumaczą się młodzi ludzie,
którzy rezygnują z samodzielnego lepienia uszek i skrobania karpia.
Jednak wśród osób, które decydują się na kupno gotowych dań są
też starsi: emeryci czy renciści. Ich decyzja zwykle nie jest umotywowana brakiem czasu, a ekonomią. Za kilku kawałów sernika zapłacą
mniej niż gdyby zdecydowali się na upieczenie całej blaszki, a tak
dużo ciasta nie jest im po prostu potrzebne. Okazuje się bowiem, że
święta na wynosi wcale nie muszą być drogie, a pozwalają na dużą
różnorodność potraw. mach

PANORAMA LESZCZYŃSKA
www.otopanorama.pl 6 XII 2017 

[13]

Rybę lubimy tradycyjnie

W

panierce, po grecku, a może jako dodatek do sałatki
– pomysłów na to, jak serwować rybę, jest naprawdę
sporo. Trudno wyobrazić sobie wigilijny stół bez tego
kulinarnego akcentu. Nawet jeśli ktoś nie przepada
za rybą, skosztuje choć odrobinę. Podpytaliśmy
mieszkańców naszego regionu o ich rybne preferencje. Dominują tradycyjne rozwiązania, co nie oznacza, że nie
lubimy poeksperymentować z rybami.
– W tym zakresie specjalistą jest mój mąż – deklaruje radna powiatu
górowskiego Teresa Frączkiewicz. – Ja wspólnie z córkami przygotowuję wszystkie inne potrawy, natomiast mąż zajmuje się rybą.
Jacek Frączkiewicz, zapytany o swój patent na wigilijne rybne
danie, przyznaje, że raczej nie sięga po nowatorskie rozwiązania.
Kupuje zawsze żywego karpia, koniecznie milickiego, który kończy
swój żywot dzień przed Wigilią.
– Niektórzy zostawiają skórę, ale ja zawsze ją obieram. Nie filetuję
ryby, ale dbam o to, by usunąć wszystko, co nie potrzebne – mówi
Jacek Frączkiewicz.
Tak przygotowana ryba czeka do kolejnego dnia. Już w Wigilię,
na 3-4 godziny przed smażeniem pan Jacek doprawia karpia solą
i pieprzem. Nie sięga po żadne inne przyprawy do ryb. Krótko przed
podaniem uszykowane kawałki obtacza najpierw w mące, potem
moczy w jajku i na końcu musi zadbać o panierkę z bułki tartej.
Efekt – karp palce lizać.
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Zofia Dragan, regionalistka z Bukówca Górnego, nie przepada
za karpiem, ale w związku z faktem, iż jest on jednym z elementów
wigilijnej tradycji, przygotowuje go również na wieczór, 24 grudnia.
Nieco wcześniej obkłada karpia cebulą i obsypuje solą, a już w Wigilię
obtacza panierką i smaży. Na jej stole wigilijnym pojawiają się jednak
również inne ryby.
– W domu bardzo lubimy np. pstrąga, z masłem i pietruszką, przygotowywanego w piekarniku – zdradza Zofia Dragan.
Wiele osób gustuje w zupie rybnej, którą zajadają się nie tylko w wigilijny wieczór, lecz przez całe święta. Warto przekonać do tych kulinarnych akcentów również najmłodszych, bowiem z konsumpcją ryb
wiąże się wiele korzyści. O ich właściwościach napisano wiele książek.
Wystarczy wspomnieć chociażby, że są źródłem nienasyconych kwasów
tłuszczowych, białka, witaminy D czy składników mineralnych takich
jak jod, fluor, wapń czy magnez. Sięgajmy zatem po ryby nie tylko przy
okazji Świąt Bożego Narodzenia, lecz regularnie, o każdej porze roku.
Hasło reklamowe mówi, że „ryba wpływa na wszystko”. Jest to prawda. Trzeba jednak pamiętać, że ryba rybie nie jest równa. Część z hodowanych egzemplarzy faszerowana jest antybiotykami i trudno mówić
wtedy o korzystnym wpływie przyrządzonych na ich bazie dań na ludzki
organizm. Najlepiej kupować ryby ze sprawdzonych źródeł i zwracać
też baczną uwagę, gdy zajadamy się nimi w nadmorskich lokalach.
Niestety, zdarza się, iż hasło, że tu czy tam częstują świeżą rybą, niewiele ma wspólnego ze świeżością. ama
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Auto jak sala koncertowa

Uwielbiamy się fotografować

Vjak
V dobrze dobrać nagłośnienie pojazdu

Vsesje
V
bożonarodzeniowe są prawdziwym hitem ostatnich lat

N

awet najlepszy samochodowy radioodtwarzacz nie zapew- półce. Idealny system powinien jednak odzwierciedlać wrażenia
ni profesjonalnego brzmienia muzyki, jeśli nie połączymy z koncertu, a tam kolumny zazwyczaj są przed widzami. Najlepiej
go z odpowiednimi głośnikami. Montowane w autach więc dobre głośniki zamontować z przodu auta.
zestawy seryjne często nie wystarczają, by zadowolić
– Najczęściej wybiera się zestawy składające się z czterech głośniprawdziwego melomana.
ków. Dwa montuje się w fabryczne otwory i są to urządzenia średnioRadioodtwarzacz to od lat wyposażenie większości tonowe. Pozostałe dwa tzw. tweetery, odpowiadają za tony wysokie.
nowych samochodów, niezależnie od segmentu. Standardowo kie- Ideał to ich montaż na wysokości uszu, ale ze względu na budowę
rowca dostaje często tylko sprzęt podstawowej klasy, współpracujący samochodu to trudne. Dlatego można je umieścić w okolicy kokpitu
z dwoma lub czterema słabymi głośnikami o średnicy 16,5 cm. Do słu- – tłumaczy Jerzy Długosz.
chania radia w czasie jazdy po mieście to w zupełności wystarcza.
To jednak nie koniec zakupów. Trzeba także zamontować zwrotniAle miłośnik mocnego, czystego brzmienia będzie efektami mocno cę, która rozdzieli wysokie i niskie tony. O dobre brzmienie basowe
zawiedziony. Sposobów na poprawę jakości jest wiele, a efekt zależy najlepiej zadbać poprzez montaż subwoofera (najlepiej w skrzynce
zazwyczaj od tego, ile pieniędzy zdecydujemy się wydać na dodat- z płyty MDF) z tyłu pojazdu, gdzie jest najwięcej miejsca. Aby
uzyskać dobry efekt działania głośnika basowego konieczny jest
kowy sprzęt samochodowy.
– Modernizację samochodowego sprzętu audio należy zacząć montaż dodatkowego wzmacniacza, bo te standardowe z radioodod wygłuszenia drzwi, które dla głośników pełnią rolę obudowy. twarzacza są zbyt słabe. Najlepiej kupić czterokanałowy, co pozwoli
Dopiero po takim zabiegu drzwi pracują jak obudowa kolumny, nie podłączyć głośniki przednie i tylne. Montaż dobrych głośników
ucieka stąd powietrze, jest ciśnienie potrzebne do wyprodukowania ma sens tylko wtedy, gdy podepniemy je do dobrego wzmacniacza.
basowego brzmienia – tłumaczy Jerzy Długosz, sędzia organizacji Na połączenie ich tylko z odtwarzaczem nie warto wydawać więkEASCA Poland, oceniającej jakość brzmienia w samochodzie.
szych pieniędzy, bo nie zostanie wykorzystana nawet połowa ich
Wielu, zwłaszcza młodych melomanów, poprawę brzmienia mu- potencjału. Wszystkie urządzenia należy połączyć dobrej jakości
zyki w aucie rozumie jako montaż dużej liczby głośników na tylnej kablami sygnałowymi. kom
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W

dobie smartfonów, gdy każdy z nas niemal codziennie robi
jakieś zdjęcie, świetnie rozwija się rynek profesjonalnej fotografii. Zaczęło się od sesji ślubnych, potem były rodzinne,
noworodkowe wreszcie buduarowe, a od kilku lat ogromną popularnością cieszą się sesje bożonarodzeniowe.
– O dziwo, to końcówka roku jest dla nas najbardziej pracowitym
okresem. Z naszych obserwacji wynika, że najwięcej ludzi decyduje
się na sesje właśnie w tym czasie – przyznaje Szymon Andrzejewski
z Leszna, który wspólnie z żoną Natalią od siedmiu lat prowadzi studio fotograficzne. – Ogłoszenie dajemy już w październiku. Zdjęcia
robimy od listopada do pierwszego tygodnia grudnia. Nigdy dłużej.
Musimy mieć czas, aby je później obrobić i wywołać, bo każdy chce
mieć przecież taką pamiątkę jeszcze przed świętami w domu. Często
jest to również prezent dla kogoś bliskiego.
Leszczyński fotograf wyznaje, że zakup świątecznych gadżetów
i urządzenie studia w bożonarodzeniowym klimacie, na co po raz
pierwszy zdecydowali się z żoną trzy lata temu, było strzałem
w dziesiątkę.
– Większość ludzi w Polsce ma szczególny stosunek do Bożego
Narodzenia. To nie tylko najbardziej uroczyste święta w naszej
tradycji, ale też czas spotkań w gronie rodziny i przyjaciół, serdecznych gestów i ciepłych słów. Być może właśnie ze względu
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na miłe skojarzenia z tymi świętami ludzie tak chętnie fotografują
się w otoczeniu choinek, bombek i atrybutów Świętego Mikołaja –
zastanawia się Sz. Andrzejewski.
Nie bez znaczenia jest też pewnie powrót do łask zdjęć w papierowej formie. Potwierdza to choćby zrealizowane przez serwis
empikfoto.pl badanie „Zoom na Polaków”. Wynika z niego, że coraz
częściej na nasze półki wracają albumy fotograficzne, a szczególnie
piękne zdjęcia trafiają na ściany.
– Nie dziwię się, bo kto znalazłby czas na to, aby oglądać setki
zdjęć zalegających na dyskach komputerów i smartfonów? Dużo
milej zatrzymać się przed piękna fotografią na ścianie czy albumem,
do którego trafiają jedynie najlepsze bądź najmilsze naszemu sercu,
specjalnie wyselekcjonowane, zdjęcia – mówi Sz. Andrzejewski.
Pamiętajmy, że jeśli zdecydujemy się na usługi profesjonalnego
fotografia i oczekujemy rewelacyjnych efektów sami również musimy
się do tych zdjęć przygotować. Wybierzmy więc eleganckie kreacje
(mile widziane są co najmniej dwa lub trzy zestawy – zwłaszcza
w przypadku dzieci), ale takie, w których czujemy się komfortowo.
– Na świątecznych sesjach najlepiej wygląda odzież jednobarwna
w stonowanych barwach. Wspaniale prezentują się zdjęcia, na których poszczególni członkowie rodziny mają ubrania w tej samej
tonacji kolorystycznej – podpowiada fotograf. mach
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