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МОЖЕТЕ ОЩЕ
ДА СЕ АБОНИРАТЕ!

Издава „Тракия вест“ ООД
Седмичен агровестник за бизнес, реклама, информация
Пловдив  Година XIX  Брой 3 (783)  24–30.01.2013 г.  Цена 0,50 лв.

Можем да договорим
по-високи земеделски
плащания от ЕС
България все
още има шанс да
договори по-високи
директни
плащания за българските фермери от европейския бюджет за
2014–2020 г., заяви евродепутатът
Ивайло Калфин,
на провелата се в
Пловдив дискусия
за отражението на
новите селскостопански политики,
финансирани от
ЕС.
Форумът е част
от цикъл конференции, организирани от евродепу-

Абонирането се извършва, чрез по
щенските станции в цялата страна и
чрез редакцията на вестника.
Цената на абонамента за една го
дина за физически лица е 30 лв., а за
юридически – 40 лв.
Адресът на редакцията е Пловдив
4000, ул. „Волга“ 4.
Тел.: 032/ 63 48 13; 0889/ 329 975

РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН
СЪЮЗ – ПЛОВДИВ

Евродепутатът Ивайло Калфин:

В магазините от веригата КООП
ще намерите при най-изгодни цени
всичко, което ви е необходимо за
трапезата и домашния уют.
ЗАПОВЯДАЙТЕ!

(На стр. 1)

Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ 142
Тел.: 032/905 200, 905 230
GSM: 0889 666 898

„ИМБО“ ООД
гр. Раковски

 Всички видове азотни, фосфорни и

калиеви торове
 Семена, препарати РЗ
 Дистрибутор на „Евроферт“,
„RAPOOL – България“,
„Афер“ – Девня
 Директни доставки на карбамид от
Румъния.
 Въглища Донбас

Осигурен транспорт

Работно време: от 7.30 до 18.00 ч.
Събота от 7.30 до 13.00 ч.
кв. Ген. Николаево, GSM: 0889 519721
тел.: 03151/33 45, 32 81

(На стр. 3)

на 27 януари 2013 г.

Първи
национален
референдум
Въпросът, на който гражданите
ще отговорят с „Да“ или „Не“ е: „Да
се развива ли ядрената енергетика в
Република България, чрез изграждане
на нова ядрена електроцентрала?“
Законът изисква, за да е валиден,
в него да участват поне толкова гла
соподаватели, колкото на последните
парламентарни избори, когато ак
тивността беше много висока – над
60%.

ДА

Над 2% от
земеделските
стопанства…

НЕ

Венета Наскова – председател на РПК „Наркооп“, гр. Садово:

Въпреки кризата, разширяваме
търговската си дейност!
Цехът за производство
на закуски и сладкарски изделия, който е към нашата
потребителна кооперация и
бе открит през миналата година, работи активно. Продукцията от него пласираме
в магазините на Районния
кооперативен съюз и съседните потребителни кооперации. Всички наши обекти зареждаме със закуски
и сладки. Оборудването
в сладкарския цех е ново.
Част от вложените средства
са от фонд „Инвестиции“
към Централния кооперативен съюз. Използвали сме
и наши средства. Инвестицията е за около 200 хил.

лв., което включва основен ремонт
на сградата и ново обзавеждане. Към
момента, заети с дейността в цеха са
осем човека, които работят на смени.
Асортиментът включва, както дребни сладки и тестени изделия, така и
закуски. Произвеждаме и полутрайни пасти и торти. Работим и по заявка на клиентите. По коледа голям
хит беше баклавата, за която имаше
голямо търсене. Всичко се пласира.
Нямаме залежала стока.
Потребителната ни кооперация
винаги е била в челната десетка на
кооперациите в системата на ЦКС.
И през 2012 г. не отстъпихме от тези
позиции. За 9-месечието сме на второ място след Наркооп- Пловдив.
Освен новооткрития цех за закуски

(На стр. 5)
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ЕК е одобрила 9
промоционални
програми,
с българско участие

Европейската комисия е одобрила 9 промоционални програми с българско участие,
на обща стойност 32 млн. евро. Това каза
зам.-министърът на земеделието и храните д-р Цветан Димитров, по време на
информационния форум по схемата „Промоционални програми за земеделски продукти“,
който се проведе в София. Той допълни, че
обект на промоция са млечни продукти,
като бяло саламурено сирене, кашкавал,
кисело мляко, вина със защитени наименования, преработени плодове и зеленчуци,
също и пресни череши. Тези програми са
представени на територията на 15 държави в Европа, Северна и Южна Америка, Азия
и Австралия.
Зам.-министър Димитров информира,
че промоционалните програми са важен фактор за увеличаване на износа, както следва
от данните на официалната статистика:
– Износът на бяло саламурено сирене и
кашкавал за Русия от 120 тона за 2009 г.,
нараства до 225 тона през 2011 г.
– Предлагането на бяло саламурено сирене и кашкавал на пазара в Германия от 708
тона през 2009 г., нараства до 1059 тона
за 2011 г. (до октомври 2012 г. изнесените
количества са 1233 тона).
– Износът на бяло саламурено сирене
и кашкавал за Испания от 46 тона за 2009
г., нараства до 139 тона през 2011 г. (до
октомври 2012 г. изнесените количества
достигат до 150 тона).
Програмата „Освободете вкуса“, която е за консервирани плодове и зеленчуци,
стартира по-късно в края на 2011 г. През
2012 г., при нея се наблюдава по-интензивна търговска дейност, каза зам.-министър
Димитров. Износът на компоти от праскови за Румъния от 675 тона за 2010 г.,
нараства до 1363 тона до края на 2012 г.
Аналогична тенденция се наблюдава и по
отношение на Полша. Ръст бележи износът
на лютеница за Германия – от 191 тона
през 2011 г. до 292 тона до октомври 2012
г., допълни още той.
Зам.-министър Димитров подчерта, че
успешната реализация на различните промоционални програми се дължи, на доброто
сътрудничество между българските производители, преработватели и представителите на държавната администрация.

Георги Христов – управител на фирма „Полимекс – София“:

Движим се в правилната посока!
В Пловдив успяхме да изградим
първия професионален завод за разсад. Той функционира вече трета
година. Линията
за изсяване в него
е италианска, а за
направата на оранжерията използвахме основно гръцка технология. В
оборудването събрахме с агронома
Ради Радев целия
ни опит в техно-

логиите, по производството на разсад за зеленчуци,
цветя и някои ягодоплодни. Всяка
година удвояваме
производството в
оранжерията. Ако
тази тенденция се
запази, това ще е
добър показател,
че се движим в
правилната посока. Всичко, което
произвеждаме се
реализира. Работим само по заяв-

ки на клиенти. Не произвеждаме за
свободния пазар. Всеки, който има
желание да отглежда зеленчуци идва
при нас, носи семената си и в последствие си взима готовият разсад.
Ние работим част от технологията
и не натрапваме на нашите клиенти сортове на определени фирми.
Фирма „Полимекс – София“ е сертифициран разсадопроизводител. Регистрирани сме в ИАСС. Службата
по растителна защита контролира
нашата дейност и опитът, който сме
натрупали през годините и отговорността пред клиентите, не ни дава
свободата да произвеждаме некачествен посадъчен материал.

Ради Радев – агроном във фирма „Полимекс – София“:

Липсата на преработвателни
предприятия влияе негативно
на родното зеленчукопроизводство!
Нормално е на нашия пазар, да
има вносни зеленчуци, защото те са
от други региони на Европейския
съюз, в който сме и ние като страна, членуваща в общността. Ненормалното е, наши зеленчуци да не се
изнасят. Това е проблем, защото не е
икономически изгодно през януари,
когато почти няма слънчеви дни, да
се отглеждат домати, но не е нормално и да се внасят през август, когато
е разгара на тяхното производство.
Големите хранителни вериги, които
навлязоха в България, поставиха на
сериозно изпитание и конкуренция,
българското производство. Проблемът идва от това, че където има качество, няма количество. Липсват
известните български сортове – няма
ги Куртовската капия и зелето сорт
„Кюсе“. Това е продиктувано от натиска на хранителните вериги, които
определят сортовете на пазара.
Нашата фирма работи, основно с
хибридни семена на клиентите, при
които рискът от похабяването им, е
малък. Ние се борим всяко растение
да оцелее. По отношение на сортовия състав, семенарските фирми
предлагат най-доброто, но въпросът
е в селекцията им. Дали това, което
се произвежда, се приема от българина, като качествено. С течение на
времето новите сортове се приемат от потребителите. За съжаление

вече изчезна традиционната маруля.
Нямаме сята нито една семка от нея.
Изчезна и главестата салата, наложиха се други сортове. Променя се
вкусът на потребителите, чрез насаждане на други салати, от хранителните вериги. Липсва вече сортът
краставица „Старозагорска ланга“
и „Гергана“, които са много вкусни.
Средните фермери се адаптират много бързо към пазара и търсенията на
него. Размива се периодът на ранно,
средно-ранно и късно производство.
В България вече се произвежда, когато има благоприятни условия. Ние
сеем домати в продължение на 6 месеца, което веднага означава, че на

пазара ще има и предлагане за половин година. Същото е положението
със зелето, а марулята вече е целогодишен продукт. В момента, в нашето
производство имаме около милион
корена с марули.
Проблемът идва от липсата на
преработвателни предприятия. Големите, каквито имаше в Стамболийски, Пазарджик и Пловдив, отдавна
ги няма. Това води до голям натиск
на пазара. Ако ги има, около 30–40%
от произведената у нас продукция,
ще отива за пресен пазар, а останалата за преработка. Само с пресен
пазар не се издържа.
ТВ екип

29 са мандрите, които ще правят „деликатеси“, но не и традиционните ни
млечни продукти. Над 10% от млекопреработвателните предприятия у нас,
ще правят занапред само „имитиращи
продукти“ с палмови и други растителни мазнини. Те се отказват от производството на натуралното бяло саламурено сирене и кашкавал изцяло от краве
мляко, показват най-новите данни на
агенцията за безопасност на храните. В
регистъра на агенцията има вписани 254
млекопреработвателни предприятия.
Прави впечатление обаче, че голяма
част от мандрите са с временно преустановена дейност – цели 20. Не е ясно защо
– дали кризата ги е принудила да спрат
доброволно производството, не могат да
отговорят на изискванията, или пък още
мислят дали да правят само сирене от
мляко или само от палмово масло. Право
на всяко предприятие е, по всяко време и
независимо от причините, да поиска временно спиране на дейността, обясниха

от агенцията по храните. За това и ако се
извадят неработещите в момента предприятия, тези, които ще правят ментета
на оригиналите, стават дори и повече от
10 на сто, съобщи д-р Татяна Николова от
агенцията по храните.
Преди влизането в сила на наредбата от 1 януари се оказва, че на практика
всяка трета мандра е ползвала палма за
суровина. В същото време обаче има и
такива, които са предпочели да заложат
на истинските млечни продукти след
нова година. От 76 мандри, които досега са ползвали растителни мазнини, 47
са се отказали и са декларирали, че ще
правят сирене, само от мляко.
Според наредба за изискванията към
млечните продукти, влязла в сила на 1
януари, едно предприятие може да произвежда сирене или само от мляко, или
само от палмово масло. Забранено е на
една линия да има и двете производства,
както доскоро масово работеха фирмите. За смяна на суровината трябва да се

подаде уведомление до агенцията по
храните. Преминаването от мляко към
заместването му с растителни мазнини,
може да стане веднъж на 6 месеца. Обратното обаче може да се прави по всяко
време.
Целта е да защитим потребителите
и те, когато купуват млечни продукти,
да правят информиран избор, коментира д-р Николова. По закона за храните,
на един адрес може да има регистрирано, само едно предприятие, с един
БГ номер. Това означава, че няма как,
там да има дори 2 различни производствени линии – една за сирене и една за
имитиращи продукти. Така излиза, че е
забранено предприятие да прави едновременно истинско краве кисело мляко
и сирене с палмово масло. Целта е някой, като декларира, че няма да ползва
растителни мазнини, това да е за всички млечни продукти, за да няма после
оправдания, че работник по погрешка е
натиснал копчето с палмата.

47 мандри ще правят сирене от мляко

трета страница

ТРАКИЙСКИ АГРОВЕСТИ

24–30.01.2013 г.

ЗЕМЯТА  СЕЛОТО  ХОРАТА – ВЧЕРА, ДНЕС, А УТРЕ?
Илияна Димитрова – председател на Съюза на гъбопроизводителите в България:

Гъбопроизводителите
не съществуваме за държавата!
В момента, в нашия съюз членуват 58 производители. Регистриран е като такъв през 1998 г., но до
сега, не е отчитал сериозна дейност.
Имам фирма за отглеждане на гъби,
която се намира близо до борсата в
село Първенец. Там се намират производствените ни помещения. Имам
висше образование – Международни
икономически отношения.
За нас гъбопроизводителите,
няма субсидии и като, че ли не съществуваме за държавата. Реалните
производители са около 2 хиляди,
но само един единствен имаше регистриран през 2006 г. Агростатистиката не отчита реалното производство на гъби в България. В момента,
има около 300 регистрирани, което е
15% от реалните производители на
гъби. Този сектор е тотално забравен
за субсидии или директни плащания. Гъбопроизводителите нямаме
възможност да участваме в схемата
за единни плащания, защото не обработваме земя, като всички други
производители на селскостопанска

продукция. Въпреки това, през 2012
г. с помощта на нашия съюз, успяхме да издействаме участието на производителите на гъби по програма
„De Minimis“. Чрез нея се получават
директни плащания в размер до 15
хил. лв.

Проблемите пред нас са много.
Един от тях е липса на покривен
материал. Използваше се пипелина,
която е отпадъчен продукт от ТЕЦовете и е забранена за използване.
Торфените находища в България, не
се експлоатират. Производството ни
е трудоемко. Ангажира се допълнителен персонал, използва се много
ръчен труд. Имаме проблем с употребата на разрешените препарати
за растителна защита. Получаването на разрешителен режим за един
препарат е много скъпа процедура.
Лабораториите не ги тестват и на
пазара няма разрешени препарати
за гъбопроизводство. В тази насока,
ще се бори съюзът и ще поиска от
Националната служба за растителна
защита, да ни позволи да използваме
разрешените от Европейския съюз
препарати за нашето производство
и да не се иска допълнителен разрешителен режим, спрямо България. В
момента и да внесем такъв препарат
от Европейския съюз, нямаме правото да го използваме.

Можем да договорим по-високи
земеделски плащания от ЕС
(От 1 стр.)

тата, за следващия бюджет на ЕС и
на него представители на аграрния
сектор, можаха да дискутират проблемите си директно, с представители на Европейския парламент и на
Европейската комисия.
„Правителството все още има
шанс да договори за следващия програмен период, директните плащания за площ да стигнат средните в
съюза, при това преди 2020 г.“, убеден е Калфин, който е докладчик на
Европейския парламент по дългосрочния бюджет на ЕС за 2014–2020
г. На този етап се преговаря субсидиите да растат, като през 2020 г.
достигнат до 86% от средните нива
в съюза, но не да се изравнят, както
разчитат земеделските производители. В момента те получават евросубсидии, които са в размер на 55 на сто
от средните в ЕС.
Калфин препоръча настоятелно на властите да не се отказват от
националните доплащания към субсидиите, както това бе направено за
2013 г., а да използват разрешението през 2014 г. и 2015 г., да додават
средства на фермерите, за да подобрят конкуретноспособността на
производителите. Той предупреди,
че слабото усвояване на средствата за развитие на селските региони,
заплашва от загуба на значителни
фондове, още през този бюджетен
период.
Представителите на браншовите
организации от земеделския сектор,
настоятелно поискаха да се направи всичко възможно, за максимално
сближаване на субсидиите, при това
още от 2014 г.
Българското земеделие е уязвимо,
заради зависимостта си от климата, а ако европейският бюджет бъде
орязан съществено, страната ще се
окаже сред жертвите и това са аргументи, в полза на България в пре-

говорите, заяви Томас Гарсия Аскарате, съветник в главна дирекция
„Земеделие и развитие на селските
райони“ на Европейската комисия.
Друго предложение на комисията
– изискването 30% от преките плащания, да се използват единствено
за екомерки, предизвика остра реакция на земеделските производители.
Според идеята на Брюксел, изискването за екомерките трябва да се
санкционира, с отнемане на част от
субсидиите.
„Земеделските производители са
основни играчи в борбата с климатичните промени, за това към тях
се въвежда изискването за „зелени“
мерки“, обясни представителят на
ЕК. Той поясни, че се предвиждат
различни варианти, чрез които изискванията за „позеленяването“ на
земеделието, да не товарят фермерите. Идеята е върху необработваните
площи да се запази биоразнообразието от плевели, растения и насекоми,
които се унищожават, при обработката на земята.

Производителите изразиха недоволство от плановете за поставяне на таван на плащанията и срещу
липсата на директно финансиране за
отглеждането на добитък.
До края на преговорите по бюджета за 2014–2020 г., българското
правителство трябва да настоява изискването за заделяне на 30 на сто
от преките плащания за еко мерки,
да се въведе на национално или регионално ниво, а не за всеки фермер
по отделно, смята Калфин. Така необработваемите земи могат да се използват за прилагане на „зелените“
мерки.
Също така, трябва да се намери начин, да се насочат европейски
средства към животновъдството и
преработвателната промишленост.
В България се дават по-ниски субсидии, отколкото в съизмерими страни
и резултатът, е, че 70% от плодовете
и зеленчуците и 80% от месото на
българския пазар са вносни, коментира евродепутатът.
ТВ екип

Димитър Йончев – почетен председател на Съюза
на оризопроизводителите:

Ще създаден нов
съюз, в който
ще членуват
само произво
дителите на
ориз!

След избирането на г-жа Савина Влахова за председател на Съюза на оризопроизводителите, се получи така, че
реално вече няма кой да защитава нашите интереси. В резултат на това, има
чувствителен спад в производството
на ориз и намаляване на ефективността от отглеждането на тази култура,
поради което считам, че нещо трябва
да се промени. Ако така продължават
нещата, трябва да се създаде нов съюз,
в който да членуват само оризопроизводители, докато сега в него членуват и
преработватели. Така ще се защитават
интересите им – нещо, което в момента не се прави.
Сега се получава така, че членове на
ръководството на Съюза на оризопроизводителите внасят ориз от чужбина,
вместо да издействат ограничаване на
вноса, за да може да се пласира българското производство.
През миналата година, цената на оризовата арпа падна на около 500 лв./т. Това
е почти себестойността й, без да има
печалба за производителите. При големият внос, не може да се реализира нашето
производство, за което няма и търсене.

Парен каша
духа!
Тази пословица, ми дойде наум, след
проведения разговор с Калин Калиновпредседател на ППЗК „Труд“, кв. „Дебър“ в
град Първомай.
– Готвите се активно, за да засеете
пиперковия разсад. Години наред бяхте
производител на куртовска капия. Смятате ли да се занимавате пак с нея?
– Времето е мъжко! Нека и разговорът ни да е точен и ясен. Към зеленчуците ще се върнем, когато се осигури
работна ръка и условия за тяхната реализация.
Редакцията на вестник „Тракисйки
агровести“ – Пловдив, ще продължава да
провежда разговори за земята и земеделието. Нека един от тях да е на тема
за „РАБОТНАТА СИЛА В ЗЕМЕДЕЛИЕТО“, ни
предлага председателят на първомайската кооперация.
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В ПОМОЩ НА БЪЛГАРСКИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛ
Евродепутатът Антония Първанова:

Д-р Наташа Ковачева – вр. и.
д. директор на Института
по розата и етерично-маслените култури в Казанлък:

В ЕС не се планира нищо,
което да засегне производителите За сега няма
официален
на розово и лавандулово масло

Българските производители на
розово и лавандулово масло, и на
всякакви видове етерични масла,
трябва да са абсолютно спокойни –
никой няма намерение да ограничи
производството на тези масла, нито
пък – използването им в козметичната индустрия. Това каза евродепутатът Антония Първанова.
Изнесените в медиите съобщения
за евентуални намерения на европейското законодателство, в областта на
производството на козметични продукти и евентуално – влиянието им

Изготвят
стратегически
план на горския
сектор за
10годишен
период

Всички шест големи държавни горски предприятия ще
участват при обсъждането
и разработването
Всички шест големи държавни
горски предприятия, с техните териториални поделения ще участват,
при обсъждането и разработването
на проект „Стратегическото планиране в българските гори – гарант за
ефективно управление и устойчиво
развитие“. Това заяви директорът на
дирекция „Проекти и международни дейности“ в Изпълнителната агенция по
горите инж. Любчо Тричков.„В списъка
на заинтересованите страни, които
ще участват, при разработването и
обсъждането са различните представители на собствениците на гори. Опитали сме се да обхванем всички заинтересовани страни и те ще участват,
по време на целия процес на разработка на този проект, както и в самото
разработване на плана“, каза още инж.
Любчо Тричков. Той допълни, че основната задача на този проект, е изготвянето на стратегически план на горския
сектор за 10-годишен период.

върху намаляване на производството
розово масло в България, или където
и да било в ЕС, са случай, идентичен на този от преди няколко месеца с ориенталските тютюни, където
щяхме да спасяваме българските
производители от нещо, което никой
нямаше намерение да им причини.
Т.е. не се планира в ЕС законодателство, което да има отношение, нито
към производството на розово масло, нито към използването на розово
масло в козметичните продукти, каза
Първанова.
Проблемът в комуникацията идва
от грешно интерпретиране на научния съвет към Генерална дирекция
„Здравеопазване и защита на потребителите“ (SANCO), което мнение на научната комисия коментира
въпроси, свързани с контактните
алергии и използването на някои
субстанции в козметични продукти,
в т. ч. и парфюми. Там не се говори
изобщо за розово масло и не се говори, по никакъв начин за намаляване,
на каквито и да било субстанции.
Прави се опит за определяне на
евентуални нива на количества парфюм или количества козметичен
продукт, които биха били безопасни
или неалергични за хора с алергии и
за хора без алергии, каза Първанова.
Заключението е, че такива нива
не могат да се определят, нито като
цяло, нито за специфични добав-

ки или за специфични съставки на
козметичните продукти. Направих
справка с ЕК и това мнение на научния съвет, е от юни месец миналата
година, като ЕК за сега не възнамерява да го използва за създаването
на законодателство, не е включено в
програмата за 2013 г., и към момента
не е и потвърдено, посочи още евродепутатът.
Това е и заключението от други
източници, че евентуално би могло
намалението на определени дози от
козметичен продукт – да доведе до
намаление на алергиите, т.е. става
въпрос за неправилно интерпретиране, а най-малкото изобщо няма и
намерение за това в европейското законодателство, каза Първанова.
Хората, които имат поне малко
медицинска култура, знаят много
добре, че розовата вода се използва
като антиалергично средство или
при успокояване на контактни дерматити, а не обрано. Не предизвиква
контактни дерматити, така че още
повече и в самия научен доклад, не
се споменава за ограничение или за
определяне на минимални дози за
използване на розово масло – именно
поради тази причина. Затова цялото
това нещо, според мен, се дължи на
лоша интерпретация на едно мнение
на научния съвет към Генерална дирекция „Здравеопазване и защита на
потребителите“ (SANCO).

„България ще
защитава интересите на производителите си на
рози и лавандула
пред Европейската комисия“, заяви министърът
на земеделието и
храните д-р Мирослав
Найденов, съобщиха от
МЗХ.
Това
стана, по време на
Международното изложение за
продукти на хранителната промишленост, земеделието, горското
стопанство и градинарство – „Зелена седмица 2013“ в Берлин, Германия. Аз поемам ангажимент да
търся среща с новия eврокомисар
по здравеопазване Тонио Борг, за
да го запозная с нашата позицията, по повод доклада за забрана на
съставките гераниол, при розовото масло и линолоол и линалин,
при лавандулата, които се съдържат в естествения дестилат на
тези продукти.
В защитата на българските

производители,
ще се изготви
съвместна позиция по въпроса
на
Министерството на здравеопазването и
Министерството
на земеделието и
храните, тъй като
този проблем е
поставен в ЕК
по
здравеопазване. Министър
Найденов посочи
още, че проблемът се обсъжда в момента на
експертно ниво в
ЕК.
България
е
най-големият производител на розово и лавандулово масло в света.
Годишно страната ни произвежда
1 500 кг розово и 100 тона лавандулово масло. 2100 са производителите на рози, а общата площ
на оглежданите насаждения е 38
хиляди дка. Основно изнасяме
розово масло за САЩ, Франция,
Южна Корея и Япония, а лавандулово за – Германия, Унгария,
Франция, Китай, Австрия, Испания и Холандия.

България ще защитава
производителите
на лавандула и рози

документ

На този етап няма никакъв официален документ, а само становища,
относно предвидените от ЕК законодателни промени в началото на 2013
г., за намаляване или забрана използването на някои натурални съставки в
парфюмите. Не мога да се ангажирам
с коментар по проблема, тъй като не
е в моята компетенция. Личното ми
мнение е, че до забрана използването
на посочените етерични масла, няма да
се стигне и не бива да се демотивират
производители и преработватели.
Етеричните масла от маслодайна
роза и лавандула са включени в употребата на парфюмерийни и козметични
продукти. Това е огромна световна индустрия, която вероятно ще реагира,
по някакъв начин на създалата се ситуация. По-скоро приемането на такъв
регламент, ще бъде свързано с по-голяма документация, както на износителите на масла, така и на готовите
продукти. В този смисъл, козметичните фирми ще трябва да подготвят
нови информационни листи, в които да
се изписва, не само вложеното количество етерично масло, но и съдържанието на определена алергенна съставка.
По литературни данни, много автори проучват значението на отделни
съставки от розовото масло и фармакологичната им активност. Нашите
очаквания са, че положителните резултати при изследванията, в тази насока
ще дадат възможност за създаване на
нови продукти и по-широко приложение
на розовото масло в медицината.

Мъжко време!
Повече от 30 кооператори и днес
са в лозята на ППЗК „Тополовски проход“, с. Тополово, община Асеновград.
Януарското време зове към полето.
Голяма част от трактористите са в
стопанския двор. Подготвят техниката за предстоящата пролетна оран и
сеитба.
Димитър Йорданов, председател на
кооперацията е доволен за това, че е
успял да реализира зърнено-житните
култури на добра цена. Все още има семена за овес и ръж. Сега е времето да
погледнем на едно и две неща, за които
трябва да търсим решение.
Януарско време! Мъжко време! За
глътка вино за загряване на лозарите,
които са сред лозята.

пета страница
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ЗЕМЯТА  СЕЛОТО  ХОРАТА – ВЧЕРА, ДНЕС, А УТРЕ?

Превръщаме се в международен
земеделски рай
Български земи с чужди паспорти. Десетки хиляди декари обработваеми парцели вече са собственост
на чужденци, които отглеждат различна продукция на тях.
Всеки от нас, докато е пътувал из
страната, е виждал пустеещи ниви и
площи. Инвеститорски интерес от
чужбина, е на път да промени това.
Няма официална статистика колко
точно декари вече се обработват от
чужденци, но е ясно, че интересът е
огромен, а сключените сделки през
2012 г., са в пъти повече от предишни години.
За купуването на земеделски земи
от хора с друга националност, обаче
има условия – чужденецът трябва да
има регистрирана фирма у нас и да
купи парцелите от името на юридическото лице.
Араби купуват 30 хил. дка земеделски земи в Южна България, китайци обработват 20 хил. дка, край
Видин. Това вече са реални сделки, а
не просто инвеститорски интерес от
чужбина. Датчанинът Пер Ризагер
отглежда повече от 10 хил. декара
зърнени култури в Провадия. Годината е била силна и той ще развива
още бизнеса си у нас.
„Сега сме доволни, но е трудно
за земеделците в България, защото
много зависим от природата – трябват много вода и много слънце“, казва мъжът.
Холандци, испанци и италианци

Над 2% от
земеделските
стопанства
в ЕС са
сертифицирани
като биологични

Българските биопроизводители
се стремят да следват световните тенденции на увеличаване
на площите и производството
През последните години нараства потреблението на биопродукти в европейски и световен мащаб. Това каза Веселка
Василева, експерт в отдел „Биологично
земеделие“, към Дирекция „Растениевъдство“ в Министерството на земеделието и храните.
Според изчисленията, пазарът на биологичните храни възлиза на повече от
20 млрд. евро годишно. “Европейските
страни с най-голям обем продажби на
биологични храни и напитки са Германия,
Франция, Англия, Италия и Испания. Производството се е увеличило значително
през миналото десетилетие. Около 5%
от всички земеделски площи в ЕС и над
2% от стопанствата са сертифицирани като биологични. Държавите членки с
най-големи биологични площи са Испания,
Италия, Германия, Франция и Англия“, каза
още Веселка Василева.
Тя допълни, че българските биопроизводители, които са над 1000, се стремят да следват световните тенденции
на увеличаване на площите и производството, което се дължи на засиленото
търсене на продукцията на европейския и
световния пазар.

15 български
производители
представят
своите продукти
на „Зелена седмица“ 2013
в Берлин, Германия
Това е четвъртото поред
изложение, в което страната ни участва със самостоятелен щанд

също вече орат десетки хиляди декари у нас. Привлича ги плодородието
и евтината земя. Чуждестранните
инвеститори търсят големи парцели
– над 5 хил. дка, с лесно водоснабдяване.
„Китайска компания има интерес
към отглеждането на трайни земеделски култури, като люцерна. Останалите компании, които развиват
дейност на територията на България,
са с традиционни култури – зърно,
жито, царевица“, обяснява Борислав
Петков, от Асоциацията на собствениците на земеделски земи.
Интерес към родната земеделска
земя за 2013 г. има от Катар, Китай и Саудитска Арабия. И за тях
обаче, важи ограничението да имат
регистрирана фирма у нас. „След 1
януари 2014 година пазарът на земе-

делски земи у нас, ще бъде напълно
отворен. Всеки един гражданин на
страна членка на ЕС, може да дойде
и да купи земя в България“, информира Лили Стоянова, началник „Поземлени отношения“, МЗХ.
Опитът до момента показва, че
чуждестранните земеделци, не пласират произведената продукция на
родните пазари, а още при покупката на площите, сключват договори с
чужбина и изнасят всичко навън.
И нещо важно за българите, които
също проявяват интерес към купуване на земеделски площи или искат
да продадат такива – чуждестранният интерес, е довел до сериозно
повишаване на цените – за 3 години,
цената е скочила от 200–230 лв./дка,
до 950–1000 лв./дка, а в Добруджа
дори 1300–1400 лв./дка.

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА
СЪЮЗ НА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ
ОТ ПЛОВДИВ

ПОКАНА

Управителният съвет на СНЦ Съюз на зърнопроизводителите от Пловдив, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 29 ал.3 от Устава на Сдружението, свиква Общо отчетно събрание на Сдружението на 15 февруари 2013
г. от 14.00 часа в гр. Хисаря, спа хотел Централ, при следния дневния ред:
1. Отчет за дейността на Управителния съвет.
2. Отчет за дейността на Контролния съвет.
3. Приемане на нови членови и освобождаване на стари членове.
4. Определяне на бюджета и членския внос.
При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 32 от
Устава на Сдружението, Общото събрание ще се проведе на същия ден
от 15.00 ч. на същото място при същия дневен ред.
От УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
на Съюз на зърнопроизводителите
от Пловдив

14.01.2013 г.
гр. Пловдив

Министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов, почерпи с
българска баница със сирене федералния
министър на храните, земеделието и
защита на потребителите на Германия
Илзе Айгнер.
На своя колега, министър Найденов
подари копринена национална риза с шeвици и посребрени пафти. Г-жа Айгнер
и кметът на Берлин Клаус Воверайт,
получиха от министъра и кошница с
традиционни български продукти – селектирано червено вино, розови продукти и подкова „Горнооряховски суджук“,
който страната ни регистрира пред
ЕС, като продукт със защитено наименование.
След официалното посещение на министър Айгнер, на българския щанд на
„Зелена седмица“ 2013 министър Найденов коментира, че с тази си визита
тя е показала специалното отношение,
което има страната ни.
„Това е четвъртото поред изложение, на което България се представя
със самостоятелен щанд, посочи министърът и допълни, че той е с площ
от 140 кв. м, за първи път е в центъра
на палатата и е отворен за посетителите от всички страни.
На изложението, 15 български производители представят своите продукти, като и този път акцентът е върху
биопроизводството и биопродуктите.
Гостите на „Зелена седмица“ 2013,
могат да дегустират от традиционното бяло саламурено сирене, вино, месни
колбаси, розови продукти, мед и пчелни
продукти и други.

Въпреки кризата,
разширяваме
търговската
си дейност!
(От 1 стр.)

Колективът от механизатори на Лазар Карагьозов от с. Войсил,
подготвят земеделската техника за пролетната кампания.

и сладкарски изделия, изцяло обновихме търговските си обекти в Садово и Ахматово, на които ремонтът
беше наложителен. През тази година
предстои да направим ремонт на още
обекти. Потребителната кооперация
в Караджово се вля към нас. Надяваме се да открием още търговски
обекти, за да разширим дейността
си. Имаме обекти, които не се развиват много добре, но благодарение
на мащабите на нашата дейност, успяваме да поддържаме и тях. Спечелихме обществената поръчка за
зареждането на детските градини в
община Садово с хранителни стоки.
Добре работим с общинския кмет
Димитър Здравков, който е напорист
и смятам, че нещата в общината ще
потръгнат. По селата в региона безработицата е голяма, но се надявам,
че това ще се промени.

24–30.01.2013 г.
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В КМЕТСТВАТА И ОБЩИНИТЕ

Община Садово
повишава
качеството на
обслужването
В Садово, се проведе конференция
по проект „Ефективна администрация
– община Садово“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.
Основната цел на проекта е оптимизиране на структурата на администрацията, избягване на дублиращите
функции и постигане на по-висока ефективност на общинските служби.
Общата стойност на проекта е 104
536 лв., като периодът на изпълнение е
12 месеца. Изпълнението му ще протече на няколко етапа.
Първоначално ще се извърши обстойно експертно обследване на дейността на всички нива на администрацията в общината.
На базата на експертния анализ ще
се изготвят препоръки за повишаване
на ефективността на процесите, чрез
подобряване на координацията, оптимизиране на структурите, преразпределяне на функциите и дейности на общинските служби.
Като резултат от изпълнението
на проекта ще бъдат разработени и
предложени промени в нормативните,
стратегическите и други документи и
в устройствените правилници на общината, обобщени в наръчник с вътрешни
правила за организационно развитие.
Съвместна работна група от представители на община Садово и експертите ангажирани по проекта, ще
обсъди опита и добрите практики за
ефективно приложение на разработените предложения.
Изпълнението на проекта „Ефективна администрация – община Садово“, ще
доведе до цялостно повишаване качеството на обслужването за цялото население на общината – повече от 15 500
жители – ползватели на административни услуги.

Пловдив и Бурса
си сътрудничат
в културата и
туризма
Споразумение за сътрудничество
между областите Пловдив и Бурса ще
изготвят управителите на двата региона – Здравко Димитров и Шахабетин
Харпут. Това стана, при посещението
на българската делегация в Турция, през
изминалата седмица. Край Бурса е една
от най-големите диаспори на българиизселници – около 400 000 души. Двете
области ще си помагат в културата,
туризма и търговията.
Очаква се до няколко месеца да стартира и самолетната линия Пловдив
– Бурса. Тя бе договорена, след редица
срещи на директора на пловдивския аеропорт Дойчин Ангелов в турския град.
Полетите ще започнат, след окончателното създаване на авиокомпанията
Бурса Еър.

Димитър Здравков – кмет на община Садово:

Надявам се да открием
официално новото
училище през май!
Имаме съвместен
проект в община „Родопи“, за изграждане
на
канализационна
мрежа и подмяна на
водопровода на селата Катуница и Ягодово. Стойността на
проекта е 60 млн. лв.
Вече сме на финалната права и се надяваме да ни поканят
да подпишем проекта. За довършването
на училището, сме в
процедура по отваряне на оферти и избор
на фирма изпълнител.
До момента, има само една подадена оферта и се надявам до края
на март, да започнем същинското

строителство и да го
открием през май.
Сега учениците учат
в сградата на бившия
пионерски дом, който
е непригоден за нормален учебен процес.
В Садово учат 220
деца.
Имаме проект по
програма „Развитие
на човешките ресурси“ за детските градини на стойност 170
хил. лв. На 7 януари
общината кандидатства с проект, за изграждане на Център
за хора в неравностойно положение, в изоставеното училище в село
Ахматово.

Иванка Пачева – кмет на село Бенковски, община „Марица“:

Стартира проектът за
канализацията на селото!
Вече година и
4 месеца съм кмет
на село Бенковски. Преди това
работих, като секретар на селото.
То е от групата на
малките кметства
в община „Марица“, въпреки че
жителите на селото са около 1300–
1400. Това се отразява на нашия
персонал и бюджет. Земеделието в селото вече
е съвсем западнало. Землището
ни е около 14 хил.
дка. Имаме и общинска земя, която през миналата
година отдадохме, под наем на земеделската кооперация от с. Строево, които в момента я обработват.
За съжаление, вече няма стопани,
които да си обработват земята, както беше преди години. Повечето я
отдават под наем. Малко са пустеещите площи. Имаме трима стопани, които си направиха сдружение
помежду си и обработват земя, на
която отглеждат предимно зеленчуци, които пласират в по-големи
търговски вериги, с които имат договорни взаимоотношения. Успяват да произведат доста продукция,
която освен това е и качествена.
Цялата промишлена зона на
община „ Марица“, е в нашето землище, с изключение на фирмите
„Агри“ – България“, „Лозана“ и
част от „Либхер“, които се намират
в землището на Радиново. „Владпласт“ е голяма фирма на наша територия, в която работят основно
хора от Бенковски. „Булстрем“ е
друга фирма, както и „Мерцедес“,
„Хюндай“, „Сокотаб“, „Шнайдер“,
сладоледите „Чичо Чарли“, които
са в промишлената зона. До преди

2 години, в селото имахме трайно
безработни, които бяха основно
цигани и нямат
никакво образование и за това не
са привлекателна работна ръка.
Цифрата
беше
12, а в момента
тя е около 30–40
човека.
„Агри
– България“ наемат сезонни работници, които
в
последствие
се изпращат към
Бюрото по труда,
но в последствие
пак ги вземат на
работа. След съкращенията в „Сокотаб“ доста хора останаха без работа, макар че някои успяха да се
преориентират. Който иска да работи, не е останал без работа.
Стартирахме проекта за канализация и пречиствателна станция
на село Бенковски. В момента е
спряна работата, поради лошите
метрологични условия. Предстои
смяната и на ВиК мрежата. До момента на площадката е изгребан
само хумусният слой. Срокът за
изпълнение на проекта е 90 дни,
стойността му е около 3 200 000 лв.
Направихме ремонт на началното училището в село Бенковски.
Средствата осигурихме от продажбата на общински имот, от който 50% бяха за населеното място.
Имахме и финансиране от общината, за част от средствата, които не ни достигаха за подмяна на
дограмата. Освен това се направи
външна топлоизолация и се боядиса сградата. През тази година предстои основен ремонт на детската
градина и на основното училище.
За него имаме спечелен проект за
1 млн. лв.

Борим се
Пловдив да
стане център
на конгресния
туризъм
Пловдив
трябва да
стане член
на организацията на
градовете
с конгресен
т ур и з ъ м,
заяви председателят
на УС на
Съвета по
туризма
Любозар Фратев. Според него, развитието на конгресния туризъм, трябва да бъде едно от основните пера, в
стратегията за развитие на града,
като известна туристическа дестинация.
Възможно е това да стане до края
на годината, потвърди зам.-кметът
по култура Стефан Стоянов, който
уточни, че е необходимо да се заплати
годишна вноска, в размер на 3 хил. евро.
Според него, един от сериозните проблеми, е липсата на повече известни
марки хотели и по-висок клас хотели.
Бюджет от 100 хил.лв. ще бъде достатъчен за разработването на бранда
само на Пловдив, който ще бъде подчинен на пилотния регионален бранд
„Тракия“.
Задачата ще бъде възложена на екип
специалисти и се надяваме до края на
годината да можем да го прилагаме и
всички рекламни кампании и материали
да са подчинени на него, заяви зам.-кметът.
Градът е естественият център на
регион Тракия и този бранд трябва да
даде възможност за развитието и на
други видове атрактивни туристически продукти, като спортния туризъм, бизнес туризма и в частност
конгресния туризъм, винения и религиозен туризъм и др., коментира Любозар
Фратев. Безусловно най-атрактивни за
туристите остават археологическите
паметници, но програмата предвижда и
развитие на градския туризъм и т.нар.
уикенд туризъм.

Кулинарен конкурс
в Асеновград
В Асеновград oбявяват кулинарен конкурс за „Най-вкусните станимашки сармички“. Кой може да участва? Всеки, който има отношение към традиционната
станимашка кухня. Критерии: Най-вкусни, най-мънички, най-естетски поднесени сармички, най-интересно разказана
рецепта. Ако вашата рецепта има история, също ще се има предвид.
На всички участници ще се заплатят
вложените продукти.
Кандидатите ще се оценяват от
компетентно жури от специалисти и ценители. Конкурсът ще се проведе на 31
януари от 17 ч. часа на площад „Акад. Н.
Хайтов“. За справки и допълнителна информация тел. 0331/62161.
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КАЛЕЙДОСКОП
ХОРОСКОП

Как да си
направим
напитка срещу
възпалено гърло
и кашлица

Какво ви очаква
през седмицата

ОВЕН (21.III.–20.IV.)
Много от вас ще подлагат
на съмнение информацията,
която получавате от приятел,
познат или колега. Имайте
предвид, че на този етап ще
бъдете свидетели на много ситуации, които
по някакъв начин ще са повторение на вече
отминали събития.
ТЕЛЕЦ (21.IV.–21.V.)
Много от родените под този
зодиакален знак, ще бъдат
подвластни на противоречиви чувства. Проверявайте
детайлно нещата, от които
зависи реализацията ви в професионалната
сфера и предложенията, които ви отправят
колега или познат.
БЛИЗНАЦИ (22.V.–21.VI.)
Конкретизирайте, какво очаквате от хората, с които работите в тясно сътрудничество. Пазете се да не поемате
неоправдани рискове, защото
е малко вероятно, това да ви
донесе ползите, на които се надявате.
РАК (22.VI.–21.VII.)
Постарайте се да защитите
интересите си, ако забележите, че ситуацията около вас,
не се променя по очаквания
от вас начин. Проверявайте
детайлите, при подписването на определено
споразумение. Не оставяйте нищо на случайността!
ЛЪВ (22.VII.–21.VIII.)
Стремете се към вътрешно
удовлетворение от постигнатите от вас резултати в
професионалната
сфера.
Имайте готовност да извършите определени промени, особено ако на
този етап не разполагате с друга, по-добра
възможност.
ДЕВА (22.VIII.–21.IX.)
Имайте готовност да бъдете
себе си във всеки момент,
дори и на този етап, това да
ви коства много. Пазете се
да не допуснете сериозна
грешка, когато боравите с
документи, пари или използвате информация, дадена ви от приятел или близък.
ВЕЗНИ (22.IX.–21.X.)
Огледайте до най-малката
подробност предложението,
отправено ви от познат, делови партньор или клиент,
преди да го отхвърлите или
да го приемете! Особено важно е да изключите и най-малката вероятност да се подложите, на какъвто и да било
риск.
СКОРПИОН (22.X.–21.XI.)
Опитайте се да бъдете себе
си в отношенията с хората,
които твърдите, че обичате!
Важно е да се отдадете на заслужен и пълноценен отдих,
за да възстановите баланса в
организма си.
СТРЕЛЕЦ (22.XI.–21.XII.)
Имайте готовност да се откажете от улесненията, предоставените ви в делови план,
особено ако така ще имате
шанс да стабилизирате здравословното си състояние. В
любовта, компромисите са задължителни.
КОЗИРОГ (22.XII.–20.I.)
Оптимистичната ви нагласа
ще спести множество неразположения и проблеми,
в отношенията ви с интимната половинка. Имайте готовност да промените предварителните си планове, особено ако това е
във ваш интерес.
ВОДОЛЕЙ (21.I.–18.II.)
Усилията ви ще дадат отлични резултати, особено
ако сте избрали да преследвате целите си с човек, който освен делови партньор,
ви е и верен приятел. Не се претоварвате със
задължения, които не биха могли да ви донесат нищо позитивно.
РИБИ (19.II.–20.III.)
Погрижете се за външния си
вид. Отдайте се на дребните
житейски наслади, защото
точно те ще ви поддържат в
отлична форма. Концентрацията ще ви помогне да се справите с огромен брой задачи.

Само с натурални
средства

В Съединение отбелязаха
зимния мъжки обичай „Куди“
Общоградско веселие осигури
координаторът на ГЕРБ Пловдив
област Здравко Димитров, за жителите на община Съединение, където
се проведе обичаят „Куди“. Краят на
близо 100-годишната традиция бе с
огромно хоро на площада. „Куди“ е
зимен мъжки обичай, който се изпълнява всяка година в Съединение
и започва в нощта срещу Васильовден, по стар стил – 13 януари.
„Куди“ се наричат групи млади
мъже, които обикалят къщите. Самият обичай се състои в обхождане
на домовете на момичетата, за да се
покажат украсените момци, здрави и
силни, готови за труд. Децата сурвакат по-възрастните, а възрастните им
дават в замяна лакомства. Цяла седмица продължи тази година обичаят
„Куди“ в Съединение. За да отбележи неговия край в центъра на града
се изви голямо хоро, в което участие
взеха жители на общината, за здраве
и успех през годината. За дошлите
на площада, бяха осигурени топли
напитки. За доброто настроение на

присъстващите бе ангажиран оркестър „Пловдив“.
Здравко Димитров уважи и ритуала „Къпанки“ в Перущица. По
традиция, той се изпълнява на
Ивановден, по стар стил и се смята и за ден на младото семейство,
което е минало, под венчилото
през изминалата година. Смята
се, че тези които влязат в ледената
река ще заченат здраво поколение.
Обредът за „Къпанките“ започват от
сутринта. Най-близките се събират
в дома на младото семейство, а домакинът посреща всеки с вино. По
обяд гостите придружават младоженеца, който скача в реката. След
него скача и кумът му, а след тях се
изсипва бакър вино за здраве. След
ритуала „къпанки“ областният управител и областен координатор на
ПП ГЕРБ Пловдив – област разгледа
историческия музей, църквата и художествената галерия, като обсъди с
кмета проектите, по които общината
ще кандидатства за средства през годината.

В състава на пчелния восък,
влизат около 50 различни химични съединения. Сред тях са естери (75%), наситени въглеводороди
(12–15%), свободни мастни киселини (13–15%). Съставът на восъка
включва още и оцветяващи и ароматни вещества.
Цветът на пчелния восък е от
безцветен до кафяв – зависи от суровините и метода на преработка.
Восъкът е безвкусен, миризмата му
е свързана с аромата на цветята, на
прополиса. Производственият и екстракционният восък имат особен
мирис.
Само отбрания от пчелите восък
е бял, после придобива жълт цвят,
който му придават прополисовите
вещества. Местата, в които са били
на пчелите и търтеите, постепенно
се превръщат в тъмно жълти, кафяви
и накрая в напълно черни. Колкото
са по-черни клетките, толкова е помалко восъка.
В днешно време, восъкът се използва като суровина в около 40
индустрии. Восъкът, в частност,
влиза в състава на мазилата за ски,
ленти за увиване на дървета, цимент за слепване на мрамор и ма-

зилка, моливи за рисуване върху
стъкло и др.
Пчелният восък заема голямо
място в медицината. На негова основата се изработват различни пластири, кремове (цинкова паста и др.).
Противовъзпалителното, антимикробно и други свойства на восъка, напоследък се използват, при
лечение на заболявания на горните
дихателни пътища, с възпалителен
характер. За тази цел, се препоръчва
да дъвчете дълго медена пита. При
това, в организма попада, не само
мед, но също и много ценни компоненти на восъка (особено витамин
А), както и цветен прашец и прополис. Ето защо терапевтичния ефект
на меда в питката е много висок.
Целебна сила има, не само меда, а и
медената пита.
И разбира се, широко приложение
пчелният восък е намерил в козметиката. Пчелният восък влиза в състава на подхранващи, освежаващи,
почистващи, избелващи кремове,
маски за лице, в много козметични
продукти, се явява отлична основа
за сгъстяване. Восъкът се абсорбира
добре през кожата и придава гладък
и нежен вид.

Пчелният восък –
универсалният продукт

Хегемонията на оплакванията от
грипове и настинки, ще се съревновава
със здравните ни сили през следващите
няколко месеца, затова ви предлагаме
от по-рано да облекчим най-досадните
симптоми, като възпаленото гърло и
кашлицата, чрез тази вълшебна напитка, с изцяло натурален привкус.
Необходими продукти:
1/4 чаена лъжичка лют червен пипер;
1/4 чаена лъжичка джинджифил;
1 супена лъжица оцет (за предпочитане органичен);
2 супени лъжици вода;
1 супена лъжица захаросан мед;
Начин на приготвяне:
По-удобно ще ни е, ако прибавим
всички съставки в буркан с капачка, за
да може хубаво да ги разбъркаме и разтворим с раздрусващи движения.
Съхраняваме сместа в хладилник
и консумираме по една лъжичка, през
няколко часа. Когато симптомите са
по-обострени, може да увеличим честотата на дозите. Винаги е добре да
разклащаме буркана – преди да приемем
от напиткатаа.

Знаете ли, че

Бананите
предпазват
от инфаркт

Не е тайна, че бананите са едни от
най-популярните плодове в света. Те са
вкусни, достъпни и питателни. Но много от нас, не са наясно, с какво те са
полезни.
Това не е само съдържанието на калий в тях. Бананите съдържат предимно различни захари – фруктоза, глюкоза
и т.н.И също така имат и фибри.
Проучвания показват, че в банана
се съдържа серотонин – хормон, който
помага при депресия. Но учените са открили още една тайна съставка в банана – той предпазва от стомашни язви,
чрез унищожаване на вредните бактерии в организма ни. Бананът понижава
и кръвното налягане, което означава,
че предотвратява инфаркти.
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