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Pozdrav 
od Majky

A právě k této rodinné pohodě
by mohl přispět i náš časopis,

kterého listopadové číslo jste

právě otevřeli. Je plné tipů a rad,

jak si tento čas užít. Ale nebojte,

s Vánoci vás ještě obtěžovat

nebudeme. Stačí, že na nás

začínají svítit vánoční stromečky

a znít vánoční koledy ve velkých

supermarketech. My si necháme

Vánoce až na prosincové číslo. 

 Advent však začíná dříve a tak

se na něj alespoň lehce

podíváme už v listopadu. A na co

dalšího se můžete těšit?

Přineseme rady, jak si užít

pečení s úsměvem a radostí,

přestože vám budou "pomáhat" 
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malí cukráři.  Jak vybrat

nosicí bundu a užít si pohodlí

nošení i v největší zimě. Jak

poznám, že je dítěti teplo a

jak vhodně obléct miminko v

zimě, abychom se nemuseli

bát o jeho zdraví. Jak na

podzimní jídelníček, abychom

neoslabovali trávení ani

dobrou náladu. V rozhovoru

měsíce vám představím

autorku článků nejen tohoto

časopisu. Třeba její článek o

čokoládové dietě vám jistě
přinese úsměv na rty. 

Tak se pusťte do čtení!

A je to tady. Už zítra by měl

přijet Martin na bílém koni. A

my všichni s napětím čekáme,

zda se skutečně objeví a

přinese radost z prvního

sněhu. Hlavně ti nejmladší z

nás. Jsou to právě oni, komu

začíná nejkouzelnější období

v roce. Oni jej totiž mohou

prožívat bez stresu, bez

shonu a užívat si každou

vteřinu těchto předvánočních

dnů. Přivítejme advent v

radosti a rodinné pohodě.



Předvánoční čas má být naplněný radostí, pohodou a hlavně, měli byste ho trávit v rodinném kruhu, ať už při

pečení perníčků, chystání vánoční výzdoby nebo prostě jen tak, pod teplou dekou s šálkem dobrého čaje v dlaních.

Všichni ale zběsile pobíháme po městě, čekáme dlouhé fronty u pokladen a navzájem se na sebe mračíme. Není to

škoda? Darujte proto svým blízkým během adventního období to nejcennější, co máte: čas. V zimě snad ani není

nic příjemnějšího než se zachumlat pod deku, hřát si dlaně šálkem voňavého čaje a dívat se z okna na tiše padající

sníh. Doslova pohádka! Darujte svým blízkým i sobě tyto  krásné chvilky.

Vůně jsou v tomto období obzvlášť vzácné. Přináší nám vzpomínky na naše dětství, kdy jsme

prožívali adventní a vánoční čas v laskavé bezstarostnosti a kdy jsme si dovolili užívat těchto chvil

bez stresu a typického shonu dospělých. A právě tyto stejné dojmy si vytváří pro své budoucí

vzpomínky naše děti. Provoňte svou domácnost, zapalte svíčky, uvařte si chutný čaj a pusťte

zvonivou vánoční hudbu, nebo vánoční pohádku.

Vykouzlete vůni třeba čerstvě uvařeným jablečným kompotem. Právě v něm totiž zavoní skořice, hřebíček a

badyán a co víc, k vůni si darujeme i úžasnou chuť teplého jablka. Pokud právě není vhodná chvíle na vaření

kompotu, můžete zkusit čaj Anděl strážný, ve kterém se snoubí lehce kořeněná chuť anýzu a fenyklu s jemností

jablíček. K Vánocům se také skvělé hodí Ježíškův nebeský čaj, ten jemně voní po skořici a pomerančové kůře.

VŮNĚ PŘINÁŠÍ I TVOŘÍ VZPOMÍNKY
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https://www.majka-shop.cz/vyhledat/?kw=je%C5%BE%C3%AD%C5%A1k%C5%AFv+nebesk%C3%BD+%C4%8Daj&utm_source=%C4%8Casopis+Majka+listopad&utm_medium=%C4%8Dasopis+Majka+listopad&utm_campaign=%C4%8Dasopis+Majka+listopad


Nejste zrovna čajoví? Vůni domova lze vykouzlit i jnak. Poradím vám. Jestli jsem v něčem dobrá, pak jsou to

rychlé vychytávky. Miluju teplo a vůni domova. Dávají pocit bezpečí, lásku a vědomí, že tady jsem „správně“.

Chci, aby se mé děti a můj muž vraceli domů rádi a už ve dveřích cítili, že se bylo kam a na co těšit. Nemyslete si,

nestojím celý den u plotny a nepeču každý den, ale umím kouzlit. Rychlé pětiminutovky, to je moje. Takže mám

pokaždé v kuchyni připravenou cibuli. Stačí tři minuty a je nejen oloupaná a nakrájená, ale už se i smaží na

másle. A to je teprve vůně. Základ všeho. Je jedno, jestli do ní pak dáte vajíčka a dokončíte smaženici, nebo

zeleninu a uvaříte polévku. Ten základ voní nejvíc a tvoří vůni domova. Stačí zahlédnout muže na parkovišti a

než otočí klíčkem v zámku, domácnost je plná vůně domova.

POHODA S ŠÁLKEM V RUCE

Stejnou rychlostí vytvoříte nejen vůni, ale i chuť domova. Speciálně v zimě sklidíte úspěch jako máma roku, když
svým vymrzlým dětem s červenými tvářičkami, které právě dostavěli sněhuláka, připravíte do 3 minut luxusní

vánoční punč. Stačí k tomu Kouzelný jablečný punč sirup a děti vás budou milovat. Jablečný sirup s

vánočním kořením vás mile překvapí svou výbornou chutí s jemným tónem vánočního koření. Stačí jej jen zalít

horkou vodou v daném poměru a už jen vychutnávat. Pro sebe a muže přidám kapku červeného vína a jsme

všichni v chuťovém a čichovém nebi 😊 O to víc, když nám k tomu hoří krb, venku jemně sněží a v televizi začíná

naše oblíbená pohádka. Někdy prostě stačí málo a ve vteřině vykouzlíte kouzelný pocit všem.

KOUZELNÝ JABLEČNÝ PUNČ

Čaj Anděl strážný
 od 75,-Kč Kouzelný jablečný punč sirup

 225,-Kč

Čaj Čas na perníček
 90,-Kč Kuc kuc sirup BIO

 190,-Kč

Ježíškův nebeský čaj
 od 85,-Kč

https://www.majka-shop.cz/adventni-sada-koreni/?utm_source=%C4%8Casopis+Majka+listopad&utm_medium=%C4%8Dasopis+Majka+listopad&utm_campaign=%C4%8Dasopis+Majka+listopad
https://www.majka-shop.cz/vyhledat/?kw=and%C4%9Bl+str%C3%A1%C5%BEn%C3%BD&utm_source=%C4%8Casopis+Majka+listopad&utm_medium=%C4%8Dasopis+Majka+listopad&utm_campaign=%C4%8Dasopis+Majka+listopad
https://www.majka-shop.cz/jablecny-punc-sirup/?utm_source=%C4%8Casopis+Majka+listopad&utm_medium=%C4%8Dasopis+Majka+listopad&utm_campaign=%C4%8Dasopis+Majka+listopad
https://www.majka-shop.cz/kuc-kuc-sirup/?utm_source=%C4%8Casopis+Majka+listopad&utm_medium=%C4%8Dasopis+Majka+listopad&utm_campaign=%C4%8Dasopis+Majka+listopad
https://www.majka-shop.cz/vyhledat/?kw=je%C5%BE%C3%AD%C5%A1k%C5%AFv+nebesk%C3%BD+%C4%8Daj&utm_source=%C4%8Casopis+Majka+listopad&utm_medium=%C4%8Dasopis+Majka+listopad&utm_campaign=%C4%8Dasopis+Majka+listopad
https://www.majka-shop.cz/cas-na-pernicek/?utm_source=%C4%8Casopis+Majka+listopad&utm_medium=%C4%8Dasopis+Majka+listopad&utm_campaign=%C4%8Dasopis+Majka+listopad
https://www.majka-shop.cz/vyhledat/?kw=latte+sonnentor&utm_source=%C4%8Casopis+Majka+%C5%99%C3%ADjen&utm_medium=%C4%8Dasopis+Majka+%C5%99%C3%ADjen&utm_campaign=%C4%8Dasopis+Majka+%C5%99%C3%ADjen
https://www.majka-shop.cz/vyhledat/?kw=and%C4%9Bl+str%C3%A1%C5%BEn%C3%BD&utm_source=%C4%8Casopis+Majka+listopad&utm_medium=%C4%8Dasopis+Majka+listopad&utm_campaign=%C4%8Dasopis+Majka+listopad
https://www.majka-shop.cz/jablecny-punc-sirup/?utm_source=%C4%8Casopis+Majka+listopad&utm_medium=%C4%8Dasopis+Majka+listopad&utm_campaign=%C4%8Dasopis+Majka+listopad
https://www.majka-shop.cz/vyhledat/?kw=latte+sonnentor&utm_source=%C4%8Casopis+Majka+%C5%99%C3%ADjen&utm_medium=%C4%8Dasopis+Majka+%C5%99%C3%ADjen&utm_campaign=%C4%8Dasopis+Majka+%C5%99%C3%ADjen
https://www.majka-shop.cz/vyhledat/?kw=je%C5%BE%C3%AD%C5%A1k%C5%AFv+nebesk%C3%BD+%C4%8Daj&utm_source=%C4%8Casopis+Majka+listopad&utm_medium=%C4%8Dasopis+Majka+listopad&utm_campaign=%C4%8Dasopis+Majka+listopad
https://www.majka-shop.cz/vyhledat/?kw=latte+sonnentor&utm_source=%C4%8Casopis+Majka+%C5%99%C3%ADjen&utm_medium=%C4%8Dasopis+Majka+%C5%99%C3%ADjen&utm_campaign=%C4%8Dasopis+Majka+%C5%99%C3%ADjen
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Než vyjde naše další prosincové číslo, budete mít jistě už

první várku cukroví za sebou. Perníčky i linecké a další

dobrotky je totiž potřeba nechat hezky uležet, aby byly na

štědrovečerním stole pěkně měkoučké.  A tak si pojďme

dát alespoň pár rychlých tipů pro ty chvíle, kdy máme všude

kolem mlhu z mouky a kouzelnou vůni, díky které začínáme

vnímat nadcházející Vánoce.  Pusťte si koledy, zapalte v

krbu, uvařte čaj a jdeme na to!

Nezapomeňte si na pečení s dětmi vyhradit víc času.

Nemyslete si taky, že stihnete napéct všech deset druhů

cukroví, které jste si naplánovali. Raději vyberte jedno nebo

dvě, které chutnají všem, a pečení si pořádně užijte. Že děti

nejsou moc trpělivé, zjistíte už u druhého plechu. Zkuste

se na ně za to nezlobit a počítat s tím, že malý pomocníci

budou pomáhat jen malou chvíli. Připravte velké množství

vykrajovátek, ať je to pestřejší, snad  pak vydrží déle.

Jak na vánoční pečení se spoustou zábavy

Neklaďte na sebe ani na děti velké nároky. Jsou to děti. Pracují s velkou vášní, láskou a zápalem, ale k dokonalosti mají ty

jejich výtvory někdy hodně daleko. Dvě stejné hvězdičky asi nenajdete, stromeček bude nakřivo a andělíčkovi možná bude

chybět jedno křídlo, ale v žádném případě nezasahujte.  S cukrovím "pečeme" i jejich sebeúctu a pocit potvrzení. Pokud

byste jejich výtvory pořád opravovali, komentovali a předělávali, ztratíte nejen jejich chuť vám pomoci, ale hlavně zasejete

semínko jejich pocitu neschopnosti. 

Nebuďte na to sami. Přizvěte nějakou dospělou pomoc - babičku, tatínka, kamarádku - a práci si dobře rozdělte. Jedno dítě

válí těsto, druhé vykrajuje hvězdičky, třetí potírá vajíčkem už vykrojené kousky na plechu, čtvrté sleduje hodiny a křičí , kdy z

pece ven! Pochopitelně, střídejte stanoviště, ať vyjde hezky na každého. Úkolem dospělých je s respektem dohlížet, dávat

pozor na rozpálené plechy, nebo třeba  zabavit nejmladší znuděné členy. Nebojte, i na vás dojde řada. Děti to nebaví napořád.
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Vánoce nejsou jen svítící stromeček a dárky, jde především o společně strávený čas plný pohody, lásky.

Je dobré tuto atmosféru nezničit nenadálým stresem a nepřipraveností. Proto před samotným pečením

zkontrolujte, jestli máte vše. Nachystejte vál na těsto, mouku na podsypání, plechy a pečicí papír, dostatek

drobností na zdobení. Vyplatí se vše dopředu připravit, vyhnete se zběsilému pobíhání a hledání. Vydařené

vánoční pečení a společně strávený čas se tak stane krásným zvykem v rodině, který  má šanci vydržet po

generace a ne vzpomínkou na zběsilé a hektické chvíle. 

Vsaďte na kvalitní suroviny a Vánocemi vonící koření – vanilku, skořici, kardamom, nezapomeňte na med, sušené

ovoce a kakao.  Nemusíte jen vykrajovat. Přestože se na to děti těší, po třetím plechu už je to stereotyp a po

čtvrtém plechu doslova nuda.  Nebojte se pustit třeba do různě obalovaných kuliček. Děti moc rády dlaněmi formují

kuličky a obalují je třeba v kokosu, nadrcených pistáciích nebo  třeba v kakaovém prášku. Je to zábavné a geniální

zároveň. Stačí udělat jedno těsto, nechat je vyválet ty kuličky (nebo spíš šišky, co měly být původně kuličky), obalit

v různých směsích a  hned máte tři druhy cukroví!. A na rozdíl od těsta na perníčky, které obsahuje mouku a vajíčka a

nerady jej vidíme v dětské pusince, olízat prsty od kokosu, kakaa nebo drcených pistácií je necháte s radostí.  

Tak a to by mohlo být vše. Berte to jako návod k odvaze pustit se letos do pečení i se svými dětmi. Chápu, že chceme mít

vše rychle a bezchybně hotové a že ten nepořádek po pečení s dětmi je pro vás představou spíš pekla než radosti. Ale

věřte mi, že právě na tyto kouzelné chvíle budete jednou vzpomínat. A co víc, budou na ně vzpomínat vaše děti. A jednou,

když budou péct s vašimi vnoučátky, pochopí, jak úžasné od vás bylo přizvat je k tehdy v jejich dětství ke společné práci.  

 

 

NALAĎTE SE NA SPRÁVNOU VÁNOČNÍ VLNU

A JAK NA ZDRAVÉ CUKROVÍ?
To vám prozradíme příště. Těšte se na prosincové číslo, které vyjde už na začátku měsíce a objevte

v něm hned několik receptů na zdravé cukroví. Když už mlsat, tak zdravě, co říkáte? 

Dobrou chuť k pečení a k životu :-)



Příběhy úspěšných firem mě vždy baví. O to víc,

když jsou to firmy české, přinášející zdraví,

komfort a smysluplnou činnost. Jednou z

takovýchto značek je pro mě v poslední době

výrobce šátků na nošení dětí Loktu-she. Že jste o

nich ještě neslyšeli? Tak se s nimi pojďte

seznámit. 

Příběh českých
šátků Loktu-she
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Zakladatelky firmy:

Za českými šátky značky Loktu she můžete najít

čtveřici žen z Liberce, které se potkaly právě při

nošení dětí. Jejich profese jsou různé: právnička,

lékařka, krejčová a sociální pracovnice. Přesto jsou

ženy z Liberce sehrané a vytvořily prosperující

firmu s opravdu tradiční značkou, která navrací

nošení dětí v šátcích i na naše české území.Jak

samy ženy říkají:

 

"Název firmy odkazuje na dlouhou tradici nošení v
našich krajích. Ještě naše prababičky nosily svá
miminka v loktuších nebo trávničkách, braly je všude
s sebou a děti tak mohly být se svými maminkami a
poznávat od malička svět kolem sebe. Na tuto tradici
s pokorou navazujeme."
 

Přinášíme vám článek o samotných autorkách

šátků a oblečení na nošení značky Loktu-she a také

informace i materiálech použitých při výrobě.

https://www.youtube.com/watch?v=SqacXRTxbtc&utm_source=%C4%8Casopis+Majka+%C5%99%C3%ADjen&utm_medium=%C4%8Dasopis+Majka+%C5%99%C3%ADjen&utm_campaign=%C4%8Dasopis+Majka+%C5%99%C3%ADjen
https://www.majka-shop.cz/navleky-na-nohy-z-merino-vlny-pletene-ruzove-surtex/
https://www.majka-shop.cz/navleky-na-nohy-z-merino-vlny-pletene-ruzove-surtex/
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Dále na svém webu píší: 

"Není nám lhostejný svět, ve kterém žijeme, proto se

snažíme o co nejšetrnější postupy ve výrobě, v dopravě a

je pro nás důležité, jaké materiály používáme. Máme

radost, že se celá naše výroba odehrává v České republice

- a nejčastěji v okolí Liberce. Šátky Loktu She jsou tkané

podle našich návrhů na Vysočině. Obšívá je firma, která

zaměstnává lidi znevýhodněné na trhu práce. Oblečení na

nošení dětí vzniká podle našich vlastních návrhů a střihů
v šicích dílnách na Liberecku. Neustále také hledáme

možnosti, jak postupovat ještě ohleduplněji vůči lidem i

vůči přírodě.

 

Líbí se vám myšlenka zakladatelek Loktu she? A co teprve

šátky a materiály, ze kterých jsou šátky vyrobeny.

Představíme vám některé z nich. Doufáme, že vám tak

pomůžeme v rozhodování v tom, jakého krasavce si

objednat.

Šátky z hedvábí Loktu she

překvapivá nosnost

jsou velmi hebké

rychle zanošené

úžasně se lesknou

výborně váže vodu

má antibakteriální a léčebné účinky

je vhodné pro miminka a rodiče s citlivou pokožkou

Přemýšlíte, jaké vlastnosti může nabídnout právě šátek

z hedvábí? Loktu she v této kolekci nabízí zatím jeden

šátek - Bird Garden Onyx - v luxusní šedostříbrné barvě
s krásným vzorem. Šátek je kombinací hedvábí z Moruše

a super jemné merino vlny. Šátky z hedvábí anebo jejich

příměsí se vyznačují hlavně těmito vlastnostmi:

 



má antibakteriální účinky

krásně splývá

je velmi odolný - více než většina vláken

O šátcích z Tencelu se pějí ódy. Zdá se, že tento

mateirál je skutečně vhodný pro výrobu šátků a

právě možná proto jej Loktu she využívá na

výrobu většiny své kolekce.  Jaké vlastnosti má

Tencel a proč si ho vybrat? Zásadní "pro" je, že se

vyrábí bez použití jakýchkoliv toxických látek.

Dokáže absorbovat až o 50% více vody než
bavlna a vlhkost rovnoměrně rozvádí. Proto je

velmi vhodný pro letní měsíce a nošení na holém

těle. Šátek doporučujeme i pro metodu

BKM. Surovinou pro výrobu Tencelu je dřevo

eukalyptů. Dřevo pro jeho výrobu pochází z

porostů obhospodařovaných trvale udržitelným

způsobem, ne nadarmo se mu tedy přezdívá

“zelené vlákno”.

 

Šátky z Tencelu

Šátky Loktu she jsou vyrobeny ze 100 % české

česané bavlny. Díky žakárové vazbě a způsobu

tkaní nabízí miminku rovnoměrnou oporu pro

tělíčko a zádíčka. Výrobce uvádí, že bavlna je

velmi pohodlná a díky její měkkosti je doba

zanášení minimální. Šátek je tedy pohodlný od

začátku nošení a vystačíte si s ním na celé nosící

období. Bavlna je materiál, který je jasnou

volbou většiny maminek. Díky tomu je výbět

Loktu she opravdu veliký. Vzory jsou většinou

oboustranné, nechybí zkosené cípy a označení

středu.

 

Sortiment od Loktu she se bude v našem e-shopu

dále rozrůstat, sledujte tedy naše stránky a

nenechte si ujít společný nákup pro vás a

miminko. 

Šátky z Bavlny

Přejít do e-shopu a prohlédnout si šátky Loktu she

VÁŠ KÓD PRO 7% SLEVU - LISTOPAD2019

https://www.majka-shop.cz/loktu-she/?utm_source=%C4%8Casopis+Majka+listopad&utm_medium=%C4%8Dasopis+Majka+listopad&utm_campaign=%C4%8Dasopis+Majka+listopad
https://www.majka-shop.cz/loktu-she/?utm_source=%C4%8Casopis+Majka+listopad&utm_medium=%C4%8Dasopis+Majka+listopad&utm_campaign=%C4%8Dasopis+Majka+listopad


JAK VYBRAT NOSICÍ BUNDU ?
Nošení miminka v šátku nebo nosítku je nejsnazší způsob přepravy z místa
na místo. A to hlavně ve městě, kde vám tak odpadá nutnost spoléhat se na
pomoc cizích lidí při nástupu s kočárkem do autobusů nebo tramavají, které
nemají snížené podlaží. Prostě si miminko vezmete do šátku nebo nosítka a
jdete, kam potřebujete. Aby bylo nošení komfortní i pro vás, je zapotřebí
vybrat i dobrou nosící bundu, která vás i miminko ochrání před deštěm a
nepohodou. Jak vybrat nosící bundu? Podle čeho se orientovat? Poradíme
vám, které materiály jsou nejlepší, jaké vychytávky potřebujete pro
praktické fungování s nošencem a jakou bundu vybrat na nadcházející zimu.

Nosící kabát nebo nosící bundu?

První velkou otázkou, kterou budete řešit před výběrem
bundy, je, zda koupit raději klasickou krátkou bundu
nebo nosící kabát. Kabáty jsou praktičtější pro ženy,
zatímco bunda je v neutrálních barvách vhodná i pro
muže. Dostupné jsou i modely nosících bund ve stylu
parky, které mají více kapes a většinou jsou trochu
volnější.

Jakmile tohle máte ujasněné, vyberte si
střih. Tedy kabát, bundu nebo parku. Na
deštivější dny a chladnější období doporučujeme
delší kabát. Nebude vám táhnout na záda a
budete mít proti dešti chráněnu většinu plochy
stehen. Bundy jsou kratší a sahají pod zadek.
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A jak dál?

Před výběrem si s partnerem ujasněte, zda bude
nosit i on a dohodněte se, zda vyberete jen jednu
velikost vhodnou pro oba. U některých párů to půjde
bez problémů, jiné páry budou potřebovat bundy dvě
(malá žena a vysoký a silný muž). A ono to není na
škodu. Přece jen každý z partnerů má odlišný vkus a
nošení dítěte v šátku (hlavně v šátku) je hodně o
vkusu. A proto by žena měla mít možnost vybírat
model nosící bundy a barvu podle své chuti.



Budete miminko nosit vepředu na břiše nebo i vzadu na

zádech? Máte-li novorozence a ještě jste žádný úvaz na záda

nezkoušeli, bude se vám na to špatně odpovídat. Každé dítě je

jiné a některé miminka nechtějí na záda do úvazu vůbec.

Většině se to ale líbí. Přesto je rozhodnutí na vás. Pro

příležitostné nošení je zbytečné kupovat bundu s přední i

zadní vsadkou pro nošení. Bude vám úplně stačit bunda s

přední vsadkou jako je právě bunda Stella od Jožánka.

Bundy s přední vsadkou mívají možnost zakoupení speciální

těhotenské vsadky, která se zapíná místo vsadky pro nošení

miminka. Obě vsadky se navzájem liší. Ta těhotenská je

vlastně jen širší díl, který zvětší objem bundy vepředu na bříško.

Nosící vsadka má i kapucku a dá se utáhnout pod zadečkem

dítěte. Vsadky se zapínají na obrácení zipy a po odepnutí se z

bundy stane zase normální bunda, kterou budete moci nosit

kdykoliv kamkoliv i když nebudete mít s sebou břicho ani dítě.

Výrobce nosících bund Jožánek, kterého najdete v našem e-

shopu, používá nejvíce právě tento materiál. Dalšími materiály,

které se používají, je vlna nebo membránové textílie. Klasické

polyesterové bundy v nosícím sortimentu nenajdete.
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Jaký materiál?

U materiálu je důležitá hlavně jeho nepromokavost a

větruvzdornost. To proto, aby bylo miminko v teple za všech

okolností a neprofouklo. Výhodné je, pokud má bunda

vyřešenou regulaci potu a horka. V případě dlouhého stání ve

frontě u pokladny nebudete muset bundu se spícím kojencem

uvnitř rozepínat a riskovat tak, že ho proberete.

Vlněné kabáty, jsou perfektní pro zimní období a mráz. Dobře

izolují teplo a jsou prodyšné. Tím pádem se v nich netvoří

takové horko, jako by vám s miminkem bylo v polyesterové

vatové bundě od nespecializovaného výrobce.

Přední nebo zadní nošení?

Pokud budete nosit často a dlouho - třeba do 3 let věku

dítěte - je lepší investovat do dražší a přizpůsobivější bundy s

přední i zadní vsadkou. Vzadu budete nosit dítě až bude

starší, a proto bundu využijete mnohem déle.

Co má mít dobrá nosící bunda?

Dobrá nosící bunda by měla mít hlavně nosící vsadku, která je

nejdůležitější součástí bundy. Nosící vsadka musí být vhodně

zateplená a měla by se snadno zapínat. Vsadka bývá v druhé

třetině své délky na stahování, což umožní mamince lépe

obepnout miminko v nosítku nebo šátku a tím mu poskytnout

ještě větší tepelný komfort.



Dále by měla mít volnější střih v ramenou, což oceníte v

případě nosítka. Některá nosítka mají ramena více

polstrovaná než jiná a pak by se vám v bundě špatně hýbalo.

Výhodou jsou další detaily pro váš komfort jako třeba:

Důležitá je také kapuca. Ta bývá na nosících bundách

celkem běžnou součástí výbavy. Někdy je odnímatelná jindy

na pevno. Výhodou je, když má bunda stojáček až ke krku.

Tím chráníte vlastní krk před prochladnutím. Stojáček nelze

používat v případě předního nošení. Tam vám vřele

doporučujeme používat šátek, například víceúčelový kojící

šátek Pulp. Omotáte si jej kolem krku, i kolem dítěte a když

bude třeba ve městě nakojit, jednoduše ho zase odmotáte,

zastíníte pohled kolemjdoucím a klidně nakojíte.

U nosících bund dále oceníte větrání v zadní části bundy

(pokud není střihově pro nošení na zádech). Větrání pomáhá

odvádět přebytečné horko a vy se nebudete tolik potit.

otvory na palce v rukávech

prodloužené rukávy

zapínání na suchý zip na koncích rukávů

stahovatelná kapu

cestahovatelný okraj bundy

velké přední kapsy na zip (důležité, dítě vám z nich nic

nožičkami nevykope)

 

Skvělým pomocníkem jsou také zateplovací kapsy a tunely. 

Tyto totiž můžete použít na jakoukoliv i nenosicí bundu nebo

kabát. Obléknete váš oblíbený kousek, na něj dítě v nosítku či

šátku a úplně na vrch zateplovací kapsu nebo tunel. Namísto

nosicí vsadky prostě použijete tuto vychytávku na jakoukoliv

svou bundu.  I zde je z čeho vybírat. Liší se od sebe nejen

střihem, designem ale i materiálem.  Každopádně v nich bude

miminku teploučko a příjemně. 

Přejít do e-shopu a prohlédnout si všechny nosicí bundy 
VÁŠ KÓD PRO 7% SLEVU - BUNDY2019

NOVINKA! Nosicí bundy Wombat & CO
VÁŠ KÓD PRO 10% SLEVU - WOMBAT2019

https://www.majka-shop.cz/kabaty-mikiny-s-kapsou-zavinovaci-svetry-pro-maminky/?utm_source=%C4%8Casopis+Majka+listopad&utm_medium=%C4%8Dasopis+Majka+listopad&utm_campaign=%C4%8Dasopis+Majka+listopad
https://www.majka-shop.cz/vyhledat/?kw=wombat&utm_source=%C4%8Casopis+Majka+listopad&utm_medium=%C4%8Dasopis+Majka+listopad&utm_campaign=%C4%8Dasopis+Majka+listopad
https://www.majka-shop.cz/vyhledat/?kw=wombat&utm_source=%C4%8Casopis+Majka+listopad&utm_medium=%C4%8Dasopis+Majka+listopad&utm_campaign=%C4%8Dasopis+Majka+listopad
https://www.majka-shop.cz/vyhledat/?kw=wombat&utm_source=%C4%8Casopis+Majka+listopad&utm_medium=%C4%8Dasopis+Majka+listopad&utm_campaign=%C4%8Dasopis+Majka+listopad
https://www.majka-shop.cz/kabaty-mikiny-s-kapsou-zavinovaci-svetry-pro-maminky/?utm_source=%C4%8Casopis+Majka+listopad&utm_medium=%C4%8Dasopis+Majka+listopad&utm_campaign=%C4%8Dasopis+Majka+listopad


POZNEJ LIDI Z MAJKA-SHOP
AUTORKA MNOHA ČLÁNKŮ V NAŠEM ČASOPISU A NA NAŠEM
BLOGU - ALENA STŘELEČKOVÁ 

Jsem maminka malého rošťáka a
ještě menší nezbedy, milující život i
s jeho kličkami, zvraty a zákruty,
s hlavou plnou nápadů a touhou
dělat vše teď a tady.

Já jsem.....
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Je to už pár let, co seděla s krásným těhotenským bříškem na mém předporodním
kurzu. Plná otázek. Nic nechtěla nechat náhodě a informace hledala velmi precizně.
A to se mi na ní líbí dodnes. Jsem ráda, že průnik našich životních cest neskončil s
poslední lekcí mého kurzu a že jsme zůstaly v kontaktu i nadále. Jako kamarádky,
jako kolegyně. Naplňuje mě radostí, když  ji vidím s jejími dětmi. Na první pohled je
patrné, že žije spokojený život a tuto radost přenáší i na lidi kolem sebe. Své děti
nevyjímaje. Ty tak mohou růst v spokojené a radostné osobnosti.  To vše dává i do
svých článků. Opět s precizností hledá informace, přemýšlí nad tím, co žije a to
dobré ze všeho předává nám v podobě svých článků.  Poprosila jsem ji, aby doplnila
pár započatých vět a odpověděla na pár mých otázek. 

Nejsem romantická víla, která věří
na pohádky. Raději věřím na pravdu.

Já nejsem.....

když mám ty dny, kdy beru život
s nadhledem. Pak mi dělá totiž
radost úplně všechno.

Radost mi dělá.....
jsou děti v nepohodě a já jim  nemohu
pomoci. Když nemám čas se zastavit se
svými myšlenkami a když nemám čas
na umění, na tvorbu. Když se zadrhne
komunikace.

Smutná jsem když.....

že každý den je jen jednou a i když budu
stokrát netrpělivá, všechno přijde v ten
správný čas. Naučily mne vděčnosti. Díky
nim jsem se taky naučila lépe využívat
svůj potenciál. Naučily mne být mnohem
produktivnější a lépe organizovat svůj
čas, ale taky umět se přizpůsobit
změnám plánu. Naučila jsem se vidět
smysl i  v  nejobyčejnějších činnostech a
hledat v nich poetiku.

Mé děti mě naučily.....

Já žiju život, o kterém jsem ani nesnila.
V životě mě nenapadlo, že to bude tak
krásné, mít rodinu, a že se mi podaří
najít takového kliďase, jakého mám po
boku. Ale je pravda, že se poslední
dobou málokdy dostanu do přírody a ta
mi opravdu bytostně chybí. Proto se 
 budeme zanedlouho stěhovat na
venkov. Tím jsem svoje „kdyby“ vlastně
povýšila na „až“, což dělám s oblibou.

Na světě by mi bylo ještě
krásněji, kdyby.....

Maminka mi v dětství často a krásně
předčítala a recitovala, je v tomhle
ohledu nesmírně nadaná a má cit pro
jazyk, který jsem asi po ní zdědila. Měli
jsme doma spoustu knížek, brzy jsem
začala číst sama. První pokusy něco
napsat tak logicky přišly brzy – někdy na
prvním stupni základní školy mi otiskli
dvakrát básničku ve Sluníčku.

Kdy jsi zjistila, 
že tě baví psaní?



ALENA STŘELEČKOVÁ
maminka dvou dětí, redaktorka blogu MAJKA-SHOP a blogu jedinečného online
předporodního kurzu POROD BEZ OBAV a ČASOPISU MAJKA
 

„Mateřství mne naučilo především jednu věc: čas, ten není a nebude. Je zapotřebí si ho
udělat co nejdříve – na to, co nás baví, co nás naplňuje, co nás činí šťastnými! Miluji
chvíle, kdy jsme společně s mou rodinou. Ráda tvořím. Píšu. Listuji v chytrých knížkách
a učím se nové věci. Učím se od dětí. Vařím a peču. Připravuji si svou vlastní přírodní
kosmetiku. Miluji některé moderní vymoženosti, jako třeba GPS, ale i přírodu,
přirozenost, jednoduchost. Ráda se vracím k tradicím a ke kořenům.“

15 | Rozhovor měsíce

Je to způsob, jakým žiju. Já nesnáším rutinu. Každý náš den vlastně
znovu tvořím. Ať se podívám na kteroukoliv oblast svého života,
vnímám ji tvůrčím způsobem. Nakonec i život sám. Ráda jej měním za
pochodu, dělám nezvyklá a náhlá rozhodnutí, bavím se tím, co přichází,
i když je to někdy náročné pro mne i mé okolí. A to zase zpětně přináší
do života nadhled, což mi pomáhá překonávat i strach a nesnáze.

Hraješ na kytaru, skládáš písně a zpíváš. Jsi
velmi tvůrčí člověk. Co pro tebe znamená
možnost tvořit?

Není nic přirozenějšího, než psát o tom, co žiju. Nemusím si žádná témata
„cucat  z prstu“, stačí se inspirovat naším rodinným životem, životem
kamarádek a tím, co společně probíráme. Navíc ženskost a mateřství
cítím po narození svých dětí jako svoje hodně velké téma. Toužím podělit
se o svoje cesty k tomu, jak prožít mateřství v pohodě a užít si  to.

Proč ses rozhodla psát právě pro Majka-shop a
blog PorodBezObav.cz?

Možnost učesat si myšlenky, udělat si
jasněji v tématech, o kterých
přemýšlím. Hledání slov je pro mne
neuvěřitelná terapie. Miluji pokoušet
se přiblížit slovními výrazy co nejvíce
skutečnosti a přehrabovat se přitom
v tom haraburdí svého vnitřního
slovníku, nechat svůj jazyk neustále se
vyvíjet, zkoumat jeho skrytá zákoutí.

Co přináší psaní tobě?

Někdy je náročné začít. Mít celý koncept
v hlavě a nosit ho, dokud nemám čas si
k tomu sednout. Náročné je, když se
snažím zaznamenat myšlenku, přiletí
děti a přetrhnou mi ji.

Co je na psaní 
nejvíce náročné?



Už se vám sbíhají sliny na vánoční cukroví?
Mně taky. Vlastně, abych řekla pravdu, sladké
mne v určitých chvílích mého života drží nad
vodou. Den s malými dítky je docela maraton,
když nemáte babičku in house anebo au-pair.
Vždyť jenom samotná péče o ty malé je úvazek
na sto procent! Někdy pak dojdu do bodu, kdy
už nemůžu. Vypínám okolí. Dám si čtvereček.
Dva. Nemůžu přestat! Nakonec ve mně mizí
dva řádky. Pomoc!

ČOKOLÁDOVÁ DIETA

Nálož cukru mne neskutečně uklidňuje, už mne nerozhází
ani boty nacpané ve skříňce na nádobí nebo počůraná
kašmírová šála. Stejně vím, že všechnu tu energii za chvíli
spotřebuji. Jím nejvíc čokolády ve svém životě, a stejně
hubnu! Máte to podobně? Anebo je vaší čokoládou něco
jiného? Vy ještě nemáte „svou“ čokoládu? Pokud váš den
vypadá následovně, měli byste si rychle nějakou pořídit.
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Ráno vstanete v šest. Ne, že by se vám tak chtělo, ale vaše batole a
odrostlé batole nehodlají zmeškat ani minutu žádného dne. Je jedno,
že je ještě tma, je jedno, zda venku prší, nebo svítí sluníčko. Deset
minut děláte, že spíte, a pak dalších deset minut rozlepujete oči. Vaše
roztomilé dorůžova vychrněné ratolesti už dělají povyk kdesi po bytě,
a tak se přimějete vstát.

Mezi tím, co to menší přebalujete a to větší už
vysypalo všechny druhy stavebnice přímo
doprostřed obývacího pokoje, přemýšlíte, co
připravíte k snídani. Potřebujete rychlé řešení, a
tak zvolíte nějakou kaši, která se vaří sama,
zatímco umýváte nádobí. To tam možná 
zůstalo ještě od večera, protože jste
„padla za vlast“. Kávu si vypijete na
stojáka. Než se dostanete ke své 
porci kaše, je už ložnice, předsíň i 
obývák vzhůru nohama, a tak s 
jídlem trochu pospícháte, 
abyste se raději dostali
co nejdřív ven.
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Uf, konečně jste nachystaní. Všichni máte umyté zuby, jste převlečení z pyžama a
možná máte na sobě i dvě stejné ponožky. Než si všichni obujete boty a nachystáte

lahve s pitím, traktory, hasičská auta, kočárky pro panenky a nákupní tašky, stačíte
zužitkovat veškerou energii, kterou vám dala snídaně. Vyrážíte!

Cesta je zpravidla zpočátku radostná. Možná jen budete muset staršímu vysvětlit,
že na hřiště se půjde, až nakoupíte, a vysvětlíte to celkem zhruba desetkrát,

protože dítě tvrdošíjně trvá na svém a chce jít na opačnou stranu. Někdy to může
začít být náročnější, když ratolest začne stávkovat nebo si lehat na chodník. Když

se konečně dostanete na hřiště, chvíli jen tupě zíráte a nechce se vám nic.
Relaxujete, občas zachytíte dítko letící z nějaké atrakce nebo na poslední chvíli

zachráníte před zuřivě rozběsněným kolotočem Zatímco
děti běhají kolem pískoviště jako družice a uvádějí se do 

rauše na houpačkách,začínáte být už trochu 
nervózní, protože nemáte uvařeno..

Takže: jdeme. JDEme. JDEME!

Starší dítko možná uteče nejen mimo hranice hřiště, ale možná i pryč z parku,
to menší nechce do kočárku a propíná se jako luk. Další vysvětlování, hra na

honěnou s maminkou. Ale už je opravdu čas a po menších půtkách se vám
podaří děti shromáždit a nabrat kurz k domovu.

Když jste začala stravovat první dítě, zjistila jste, jak je skvělé vaření
z minima ingrediencí, a tak se toho držíte. Přesto je někdy obtížné se

k přípravě oběda vůbec dopracovat, obzvlášť, rostou-li například tomu
menšímu zuby, mělo k snídani hrušku, anebo pokud se jeden z nich,

případně oba, stihli přejíst křupek a bolí je břicho. Nosíte střídavě jednoho,
druhého, uspáváte, vaříte, tišíte, houpete je v kolíbce, vaříte oběd pro

menšího, obědváte. Když to jde všechno dobře, jdou spát společně. Někdy
zaberou až zadlouho, ale když se to podaří – to je vaše chvíle!

Doma vše jako v obráceném filmu. Vybalit děti z nosítek, kočárků, vybalit
nákup, traktory, hasičská auta…kde je hasičské auto? Aha, zůstalo v garáži

z písku…čaj se rozlil do batohu…uklidíte to později, už musíte jít vařit.

Nádech, výdech. Hluboký!

Uvařte si kafe, dobré, takové, jaké máte rádi. Anebo třeba čaj, bylinkový
nebo jiný, zkrátka podle chuti. A k tomu si dejte čokoládu! Nešetřete na ní.
Kupujte si nějakou dobrou, třeba ručně vyrobenou. Dejte si ji, protože si to

zasloužíte. Každou kostičku zvlášť nechte pomalu rozpustit na jazyku. Za
chvíli přijde ten uklidňující pocit, takový, jaký ho umí jen čokoláda. Můžete

pak třeba jen tak sedět a koukat do zdi. Protože za chvíli to zase přijde.



Já nevím, jak vy, ale já se do večera totiž už zase nezastavím. Odpolední a večerní kolotoč
je to samé v bleděmodrém, procházka nebo hřiště, příprava večeře, koupání, uspávání…

Jasně, že je to úžasné, mít doma malé broučky! Sledovat, jak rostou, objevují,
poznávají svět. Pozorovat je, jak se roztomile batolí. Při jejich úsměvu mi
vždycky srdce poskočí, a když se chechtají, zní mi to jako rajská hudba.

Já miluju, když si můžu povídat se svým mužem.
Probíráme politiku, všelijaké názory, výchovu dětí,
vyprávíme si zážitky…ale když není doma, a to on není
často, protože je často pracovně mimo domov, naplňuje
mne třeba psaní pro tenhle blog. Někdy musím hodně
udělat pro to, abych mohla psát, protože nemám jiné
hlídání. Ale nevzdávám to. Bez chvilky na čokoládu
(koupele, hraní na kytaru, tance před zrcadlem, online
partie šachu, šití, vymýšlení DIY vánočních dárků…) je den
tak strašně náročný. 

Ale je to taky velice 
VYČERPÁVAJÍCÍ.
Nejintenzivnější job, co jsem kdy v životě
měla. Máte to taky tak? Máte denně
naplněnou každou minutu času?

Ale kde jste vy? Kde jste se při tom všem maratonu
zapomněla? Máte svou chvilku na čokoládu? Jasně, já
vím. Dnešní trend je cukrfree a chuť na sladké je
signálem, že jste udělala chybu někde v jídelníčku…
blabla… Ale co když je ta chvilka na čokoládu to jediné,
co vás drží nad vodou? Nezapomínáte na věci, jídla,
činnosti, které dělají doopravdy radost jen vám
osobně, které přetrhnou ten koloběh každodenních
starostí kolem dětí a domácnosti? Co třeba voňavá
koupel? Koukání do krbu se svařeným vínem v ruce?
Anebo chvilka s knížkou? Nehrála jste náhodou dřív na
klavír? Kdy jste se naposled jen tak hezky namalovala,
kdy jste si naposledy zkoušela své oblíbené kousky
šatníku před zrcadlem?

TAK NEČEKEJTE NA VÁNOCE A DEJTE SI JI HNED DNES, TO ZA VÁS
TOTIŽ NIKDO NEUDĚLÁ. V TOM MÁTE MOJI PLNOU PODPORU.
Autorka článku: Alena Střelečková
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Cítíte se na podzim prokřehlí, bez šťávy a bez nálady? Dejte si potraviny, které
vás zahřejí, a to nejlépe už od rána. Vyřaďte čerstvé salátky a ovoce, které  nám
tak chutnaly v létě. Dejte si raději pečenou a fermentovanou zeleninu. Dopřejte

si více bílkovin, ať už luštěnin, masa či sýrů, sytá jídla doplněná kvalitními
tuky. Které potraviny vás dokážou  v listopadu správně „nakopnout“, rozhýbou

vaše trávení a vykouzlí úsměv na tváři? A jak je vhodně upravit?

PODZIMNÍ JÍDELNÍČEK
pro fungující trávení i dobrou náladu

Na otázku, které potraviny nám teď v listopadu od prokřehlých nohou i
špatné nálady pomohou, si bereme na pomoc ájurvédu. Jak jistě víte, je to
prastarý a velmi komplexní systém nauky o člověku a dává odpovědi tam,
kde západní medicína a dietologie zarytě mlčí. Tedy i v případě tepelných

účinků potravin na náš organismus.

Které potraviny vás zahřejí? 
S výběrem poradí ájurvéda

Podle toho, jak trávíme jídlo, ale také život, rozlišuje ájurvéda několik
konstitučních typů. Námi uvedená doporučení jsou spíše pro „zimomřivky“, ale
inspiraci v nich naleznete, i pokud se tak necítíte. Energii potřebují doplňovat i

jinak konstituovaní jedinci. Rada pro každého by zněla asi takto: všímejte si, jaké
účinky na vás dané jídlo má. Jakou máte po něm náladu? Cítíte po něm příval

energie, nebo máte brzy hlad? Je vám po něm příliš teplo nebo zima? A podle toho
měňte, zkoušejte a hledejte, co udělá dobře zrovna vám.
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#1 TEPLÉ SNÍDANĚ
Začněte den dobrou teplou snídaní. Perfektní jsou obilné kaše. Tak třeba
ovesná kaše působí na náš trávicí systém jako horské sluníčko. Dejte si k ní
třeba přes noc namočené oříšky, tvaroh či ricottu a lžičku ghí. Pokud
preferujete spíš snídaně naslano, zkuste polévku, vajíčko naměkko s žitným
chlebem a avokádem či dobrou vaječnou omeletu. Ráno je klíčové, protože
právě ráno se určuje, jak nám to bude celý den trávit. Pokud se cítíte už po
snídani „ubití“ a nikoliv „nabití“, měli byste zvážit změnu. Všechno jmenované
je lepší start dne než rohlík s máslem a  marmeládou.

Skvěle vás zahřejí i zeleninové krémy, hlavně ty červené a oranžové. Vývar i zeleninový
krém se může stát i výbornou variantou odlehčené večeře. Tělo jej lehce stráví a v noci si
bude moci lépe odpočinout a nabrat sílu. Ráno pak budete vstávat plní energie a těšit se
na vydatnou snídani. Pokud rádi zkoušíte nové chutě, pak by vaší pozornosti neměla
uniknout také miso polévka. To je vývar doplněný pastou z fermentované sóji, což je
takový japonský poklad.

#2 POLÉVKY & VÝVARY
Vývary by si měly určitě dopřát v hojné míře hlavně maminky
v šestinedělí, oceníte je ale vždycky, když se venku udělá
nevlídno. Výtečné jsou pro všechny, kdo mají sklon
přesoušení (lidé trpící atopickým ekzémem). Nejlepší sílu pak
mají bujóny z morkových kostí. Jejich přípravu neuspěchejte
a vařte je klidně několik hodin na velmi mírném plameni.



#3 BAREVNÁ ZELENINA & OVOCE
Pokud často tápete v tom, co pořád vařit, pak se podívejte, co
se v průběhu roku okolo vás sklízí. Příroda nám přináší
dokonalou inspiraci neustále a nejinak je tomu i na
podzim. Teď v listopadu je už většina druhů sklizená a
uskladněná, ale právě na podzim se urodily druhy vhodné
k uskladnění a konzumaci v zimních měsících.

Všimli jste si, že v podzimní úrodě se objevuje více oranžových a červených druhů? Jsou
to právě ony, které v sobě ukryly letní sluníčko, abychom ho mohli doplňovat celou zimu.
Tak třeba dýně: když rozkrojíte populární hokaido, musíte chvíli mžourat, jak vás ta
zlatooranžová nádhera oslní. Dýně je můj tajný zlepšovatel nálady. Když jdou na mě
chmury, její barva na talíři mi ji bezpečně pozvedne. Anebo taková řepa. Nemůžete jí
přijít na chuť? A už jste ochutnali čokoládový bezlepkový dort z červené řepy? Ten řepě
po obligátním kompotu ze školních jídelen dost vylepšuje reputaci.

#4 POHANKA
Existují některé speciální druhy potravin, které mají
zahřívání doslova v krvi. Na podzim by vás určitě neměl
nechat chladnými regál s pohankou. Pokud se do ní pustíte,
za odměnu vás nadopuje pěkně bohatou řádkou minerálů.
Mezi jinými vám doplní třeba draslík, vápník, železo nebo
zinek a vitaminy především ze skupiny B. Co se však na
pohance nejvíce cení, je rutin, který doslova dokáže léčit
cévy a zvyšuje jejich pružnost.

Že jste si pohanku koupili a teď nevíte, co s ní? Zkuste s ní zahustit bramboračku, tam se
hodí výtečně. Nebo si najděte recept na lahodné pohankové karbanátky. A na závěr si
dejte palačinky jako od francouzského šéfkuchaře: přidejte do nich pohankovou mouku.
Ta chuť vás zaručeně příjemně překvapí!



#5 MASO & LUŠTĚNINY
Pokud vám chybí energie, vaše tělo si dost možná říká o hrubé palivo. A tím jsou
bílkoviny. Neměli bychom na ně zapomínat a jíst je v dostatečném množství, ať už jsme
masožravci nebo vegetariáni. Nejvhodnější dobou pro jejich konzumaci je poledne, kdy
naše tělo tráví zpravidla nejlépe. Menší nebo malou porci bílkovin by mělo obsahovat i
naše každé další jídlo, k svačině jsou ideální spolu s ovocem například namočené oříšky
a semínka. Pečujeme tak o vyrovnanou hladinu našeho krevního cukru.

Pokud nejste vegetariáni, dopřejte si na podzim také kvalitní maso s dobrým rodokmenem.
Ideální je opět dlouhá příprava při nižších teplotách. Porci masa je vždy potřeba doplnit vhodně
upravenou zeleninou, která by měla tvořit významnou část přílohy – zhruba dvě pětiny talíře.
Luštěniny je dobré před konzumací fermentovat nebo alespoň namočit a pak vařit společně
s kořením, které sníží jejich nadýmavost, přidejte třeba kousek zázvoru či bobkový list. Kojící
maminky mohou začít od cizrny a červené čočky, které obvykle nebývají na trávení tak náročné
jako ostatní druhy luštěnin.

Tip! Míváte chutě na sladké? A nejíte náhodou málo bílkovin? Chuť na sladké může
signálem, že jste nesnědli dost hodnotné stravy a tělo si říká o rychlé doplnění energie.
Nezapomeňte, že zatímco masa vám na talíři pro doplnění bílkovin stačí cca 100 gramů,
luštěnin musíte pro stejnou bílkovinnou hodnotu většinou sníst 2-3krát tolik.
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Při přípravě masa a luštěnin bychom neměli zapomínat na
použití koření podporujícího dobré trávení: k masu přidejte
například koriandr nebo římský kmín. Tato koření jsou sice
obecně chladivá pro naše tělo, ale zároveň umí stimulovat náš
trávicí oheň, řečeno ájurvédským slovníkem.  Předvánoční čas
připomene typicky zimní zahřívací „svařákové koření“ (skořice,
hřebíček, vanilka, muškátový oříšek) a výtečná je také silně
zahřívací kurkuma. Tento přírodní lék je v současnosti
oprávněně v kurzu. Nejenže se pyšní prokazatelnými
antioxidačními a protizánětlivými účinky, ale dokonce se
ukazuje, že pomáhá v boji s Alzheimerovou chorobou. Už jste
zkusili zlaté mléko? Dejte si ho, pokud na vás „něco leze“.

K dobrému jídelníčku patří dobré koření, ideálně v biokvalitě.
Je to právě koření, které ve správné dávce dokáže rozhýbat
zimou ztuhlé trávení. Ájurvéda si velmi cení koření, zná
mnoho druhů a používá ho k celkové harmonizaci. Jak jsme
rozdílní, každého z nás bude harmonizovat něco trošku
jiného. Obecně se ovšem dá říct, že s chladnějšími měsíci
můžeme přidat více ostrého koření, pepře a chilli papriček.
Speciální postavení má čerstvý zázvor, který umí prohřát a
popohnat naše trávení, aniž by nás zahříval celkově. Na rozdíl
od toho sušeného, ten si dejte při nachlazení – prohřeje vás
totiž úplně skrz na skrz.

#6 KOŘENÍ

Pozor! Se zahřívacím kořením to rozhodně nepřehánějte, pokud čekáte miminko.
Opatrní by měli být taky lidé s vysokým krevním tlakem a ti, kdo již vnitřní horkosti
mají dost, mají sklony k nervozitě a pocení.

#7 TEPLÉ NÁPOJE
Začít ráno sklenicí studené vody není pro neprobuzený trávicí systém úplně ideální volba a
kostky ledu do nápoje v chladných měsících roku nám už vůbec neprospějí. Ájurvéda doporučuje
pro dobré trávení i průběžnou očistu popíjet celý den po doušcích teplou vodu. Pro zvýšení
čistícího účinku vody pijte vodu, která se vařila přirozeným způsobem (ne v rychlovarné konvici)
zhruba 3 minuty. Komu by čistá teplá voda nechutnala, má povoleno přichutit si ji pár kapkami
citronu a troškou medu! Zkuste tuto změnu alespoň po ránu a během dopoledne. Zažijete úplně
jiný pocit a budete mít větší chuť k jídlu. Pokud vám to vyloženě špatně nebo pomalu tráví či
trpíte plynatostí, zkuste mezi jídly zázvorový čaj anebo ájurvédský čaj K2F – čaj z podrcených
semen koriandru, římského kmínu a fenyklu.



ČEMU SE RADĚJI VYHNOUT?

Ne, neříkám, abyste si nedali ani hrušku. Je ale fakt, že syrová zelenina a ovoce by vás teď mohly
nadměrně ochlazovat, což vede ke zpomalení trávení, a to přece nechcete. Ale hlavu vzhůru, jsou
tady elegantní řešení, jak tento problém vyřešit! Dejte si je v poledne, kdy vám to tráví nejlépe,
anebo je vhodně upravte.  Některé druhy přímo vybízejí k blahodárné fermentaci: kdo má ve
sklepě kvašák ze zelím, má v období chřipkové epidemie vyhráno. Fermentovat se ale
s úspěchem dají i jiné druhy: například mrkev, květák či ředkvičky. Pokud nemáte chuť nebo
odvahu experimentovat s domácím pickles, vsaďte na tepelnou úpravu: pečená kořenová
zelenina jako příloha je naprosto dokonalá, brokolice a mrkev vařené v páře rozsvítí každý talíř. A
co s ovocem? Dejte si kvalitní sušené. Zaručeně vás nadchnou také dušená jablíčka s hřebíčkem a
se skořicí nebo jakýkoliv moučník, kde můžete zužitkovat i tajné zásoby letního slunka z mrazáku.

Teď už víte, jaké potraviny do svého jídelníčku zařadit a určitě už tušíte, že některé se
naopak ke konzumaci v chladném období roku nehodí. Které to jsou?

SYROVÁ ZELENINA A OVOCE

CITRUSY
Jak se blíží Mikuláš, začnou akce na mandarinky, pomeranče a z dálek k nám dorazí i nejrůznější
citrusoví kříženci, které ani neumím pojmenovat. Je dobré zmínit, že citrusy mají ve své domovině
odpodstatnění: se svým výrazným ochlazujícím účinkem umožňují domorodým obyvatelům
přežít to vedro. Pokud jste ale (stejně jako já) milovníkem citrusů, nemusíte se jich vzdávat úplně:
zkuste si z nich připravit čerstvý kompot! Plátky pomeranče chvilku povařené v troše vody a se
špetkou skořice skvěle doplní ranní kaši nebo odpolední svačinu.

MLÉČNÉ VÝROBKY
I zde platí, že by vás mohly nadměrně ochlazovat, a proto si dobře všímejte, co s vámi konzumace
mléčných výrobků udělá. Mléko, smetana, máslo i jogurt patří do skupiny potravin s chladivým
účinkem, zakysaná smetana, tvaroh nebo sýry jsou na tom opačně. Ájurvéda doporučuje mléko
pít vždy svařené s kořením usnadňujícím jeho strávení. Ideální je například jógi čaj (bílý čaj),
případně čaj masála. Je dobré zmínit, že ájurvéda si cení mléka pro jeho uzdravující účinky, ale
zároveň považuje jeho nadměrnou konzumaci za příčinu mnohých problémů.

Autorka článku: Alena Střelečková



JAK POZNÁM, ŽE MU JE TEPLO? 
 Snadné tipy, jak vhodně oblékat miminko v zimě

Zima se blíží mílovými kroky a spousta z vás, čerstvých maminek, tápe, jak oblékat
miminko v zimě. Rozdíl v oblékání bude u dětí čerstvě narozených, starších a

chodících, ale i u dětí, které maminky nosí v šátku nebo nosítku a dětí, které jezdí
v kočárku. Jak na to oblékání vyzrát? Podívejte se s námi na článek, ve kterém se

dozvíte, jak oblékat, které materiály zvolit a jak poznat, že je miminku dost teplo.

Teplé ručičky nebo studené?

Nejčastější otázkou, s kterou se setkáváme i u nás v centru pro maminky je: "Jak
poznám, že mu je teplo?" Čerstvé maminky nemají s oblékáním někoho dalšího
žádnou zkušenost a proto se často zaměřují na kontrolu teploty pohmatem na

ručičkách. Ručičky ale nejsou nejlepším ukazatelem toho, jestli je miminku
teplo. Ty jsou v zimě studené pořád. A také nos a tváře:-)Teplotu kontrolujte

pohmatem za krkem. Pokud je dítě zpocené, je mu teplo a pokud je za krkem
studené, oblečte mu ještě jednu vrstvu navíc.

Oblékejte miminku co nejvíce přiléhavé vrstvy oblečení. Vrstvěte raději
více vrstev na sebe - když bude teplo, snadno je zase sundáte. Čepička

a rukavičky jsou základ - teplo odchází nejvíce skrze hlavu, ručičky,
obličej a nohy. Pokud chcete použít fusak, pamatujte, že moc

nepřiléhá a proto si sebou vezměte ještě deku, která je kontaktní a
lépe zahřeje. Větší děti nemusíte oblékat vrstvou navíc, pokud již

chodí, postačí jim stejné oblečení jako vám.

Miminka, která jsou nošena v šátku, nebo
nosítku, mají pravidla pro oblékání odlišná od

těch, které jezdí v kočárku. Miminka v šátku
zahřeje svým tělem rodič a navíc mají další

vrstvu přes sebe v podobě kabátu nebo bundy
 
 

Jak tedy na to? Podíváme se, jak oblékat
jednotlivé části toho malého tělíčka. 

Vezměme to pěkně po pořádku:.
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Zásady oblékání miminka do kočárku

Oblékání do šátku nebo nosítka



JAK OBLÉKAT MIMINKO DO ŠÁTKU NEBO NOSÍTKA

Na hlavičku

Přímo na tělíčko

Stejně jako miminko v kočárku i dítě
nošené potřebuje zateplit hlavu. Z
výběru, který se nejvíce osvědčil, 
doporučujeme používat kukly opět z
vlny nebo jiných materiálů. Pokud
nechcete používat kuklu, i čepička je v
pořádku ale dbejte na zateplení krčku a
ramínek miminka. Ty zůstávají bez kukly
odhalené. Použijte tedy speciální nosící
šálu nebo návlek přes vás i miminko. Je
to méně praktické ale poslouží.

Jako hlavní vrstva do šátku poslouží body z chytrých
materiálů. Jsou úžasně termoizolační a jsou velmi
pohodlné. Merino vlnu si jistě každý z vás vybaví ještě
z doby, kdy jste museli nosit kousavé svetry pletené
vaší babičkou. Nebo ponožky! Dnešní merino takové
není. Zpracovatelé vlny velmi pokročili a vlna je nyní
stejně pohodlná jako jiné materiály.

Kalhoty pro miminko

Pro nošené děti doporučujeme využívat kalhoty,
které nemají příliš cvočků, zapínání a rozepínací
rozkrok. Miminku je tento typ oblečení nepohodlný.
Navíc je-li miminko správně navázané, má kolínka výše
než zadeček a při této poloze se každé neelastické
kalhoty vyhrnou nahoru a odhalí dítěti lýtka. Tomu je
pak zima. Na šlapky potom nazouvejte speciální
návleky na nošení nebo teplé zimní capáčky.
Nejlepší jsou elastické kalhoty, kamaše, punčocháče,
návleky. Naopak, zapomeňte na menčestráky, rifle a
další nepohodlné materiály.

Na dětské ručičky

Ručičky mají miminka většinou schované uvnitř kabátu maminky a proto není potřeba dále ničím
zateplovat. Pokud je miminko větší, hodí se rukavičky.

Poslední vrstva chrání rodiče i nošené dítě souběžně

Jako poslední vrstvu použijte nosící kabát nebo bundu a právě ta vám i miminku zajistí potřebné
teplo. Výhodou je, že pokud budete cestovat například na nákup, v obchodním centru bývá hodně
teplo, bundu si sundáte a máte jistotu, že se dítě nepřehřeje. Když půjdete z nákupu, stačí se jen
obléct a zapnout. Při nošení nepoužívejte kombinézy ani miminko neoblékejte do silných bund a
svetrů. Skutečně si vystačíte jen s vlastním tělem a vrstvou společnou pro oba. A jak správně
vybrat nosící bundu? Na to se podíváme hned v dalším článku.

https://www.majka-shop.cz/vyhledat/?kw=fusak+outlast&utm_source=%C4%8Casopis+Majka+%C5%99%C3%ADjen&utm_medium=%C4%8Dasopis+Majka+%C5%99%C3%ADjen&utm_campaign=%C4%8Dasopis+Majka+%C5%99%C3%ADjen
https://www.majka-shop.cz/kukly/?utm_source=%C4%8Casopis+Majka+listopad&utm_medium=%C4%8Dasopis+Majka+listopad&utm_campaign=%C4%8Dasopis+Majka+listopad
https://www.majka-shop.cz/vyhledat/?kw=v%C3%A1lenky&utm_source=%C4%8Casopis+Majka+listopad&utm_medium=%C4%8Dasopis+Majka+listopad&utm_campaign=%C4%8Dasopis+Majka+listopad
https://www.majka-shop.cz/kukly/?utm_source=%C4%8Casopis+Majka+listopad&utm_medium=%C4%8Dasopis+Majka+listopad&utm_campaign=%C4%8Dasopis+Majka+listopad
https://www.majka-shop.cz/vyhledat/?kw=v%C3%A1lenky&utm_source=%C4%8Casopis+Majka+listopad&utm_medium=%C4%8Dasopis+Majka+listopad&utm_campaign=%C4%8Dasopis+Majka+listopad
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https://www.majka-shop.cz/vyhledat/strana-2/?kw=mazl%C3%ADk&utm_source=%C4%8Casopis+Majka+listopad&utm_medium=%C4%8Dasopis+Majka+listopad&utm_campaign=%C4%8Dasopis+Majka+listopad
https://www.majka-shop.cz/vyhledat/strana-2/?kw=mazl%C3%ADk&utm_source=%C4%8Casopis+Majka+listopad&utm_medium=%C4%8Dasopis+Majka+listopad&utm_campaign=%C4%8Dasopis+Majka+listopad
https://www.majka-shop.cz/vyhledat/strana-2/?kw=mazl%C3%ADk&utm_source=%C4%8Casopis+Majka+listopad&utm_medium=%C4%8Dasopis+Majka+listopad&utm_campaign=%C4%8Dasopis+Majka+listopad
https://www.majka-shop.cz/vyhledat/strana-2/?kw=mazl%C3%ADk&utm_source=%C4%8Casopis+Majka+listopad&utm_medium=%C4%8Dasopis+Majka+listopad&utm_campaign=%C4%8Dasopis+Majka+listopad


https://www.majka-shop.cz/vyhledat/strana-2/?kw=mazl%C3%ADk&utm_source=%C4%8Casopis+Majka+listopad&utm_medium=%C4%8Dasopis+Majka+listopad&utm_campaign=%C4%8Dasopis+Majka+listopad
https://www.majka-shop.cz/vyhledat/strana-2/?kw=mazl%C3%ADk&utm_source=%C4%8Casopis+Majka+listopad&utm_medium=%C4%8Dasopis+Majka+listopad&utm_campaign=%C4%8Dasopis+Majka+listopad
https://www.majka-shop.cz/vyhledat/strana-2/?kw=mazl%C3%ADk&utm_source=%C4%8Casopis+Majka+listopad&utm_medium=%C4%8Dasopis+Majka+listopad&utm_campaign=%C4%8Dasopis+Majka+listopad
https://www.majka-shop.cz/vyhledat/strana-2/?kw=mazl%C3%ADk&utm_source=%C4%8Casopis+Majka+listopad&utm_medium=%C4%8Dasopis+Majka+listopad&utm_campaign=%C4%8Dasopis+Majka+listopad


https://www.majka-shop.cz/detske-zimni-cepice/?utm_source=%C4%8Casopis+Majka+listopad&utm_medium=%C4%8Dasopis+Majka+listopad&utm_campaign=%C4%8Dasopis+Majka+listopad
https://www.majka-shop.cz/detske-nakrcniky-a-satky-zimni/?utm_source=%C4%8Casopis+Majka+listopad&utm_medium=%C4%8Dasopis+Majka+listopad&utm_campaign=%C4%8Dasopis+Majka+listopad
https://www.majka-shop.cz/rukavicky-1/?utm_source=%C4%8Casopis+Majka+listopad&utm_medium=%C4%8Dasopis+Majka+listopad&utm_campaign=%C4%8Dasopis+Majka+listopad
https://www.majka-shop.cz/vyhledat/strana-2/?kw=mazl%C3%ADk&utm_source=%C4%8Casopis+Majka+listopad&utm_medium=%C4%8Dasopis+Majka+listopad&utm_campaign=%C4%8Dasopis+Majka+listopad
https://www.majka-shop.cz/vyhledat/strana-2/?kw=mazl%C3%ADk&utm_source=%C4%8Casopis+Majka+listopad&utm_medium=%C4%8Dasopis+Majka+listopad&utm_campaign=%C4%8Dasopis+Majka+listopad
https://www.majka-shop.cz/vyhledat/strana-2/?kw=mazl%C3%ADk&utm_source=%C4%8Casopis+Majka+listopad&utm_medium=%C4%8Dasopis+Majka+listopad&utm_campaign=%C4%8Dasopis+Majka+listopad


A to je vše, přátelé

A jsme ve finále. Další číslo časopisu Majka je za
námi. Chystala jsem jej pro vás s láskou a věřím,
že i vy jste si jeho čtení užili s úsměvem na rtech.
Už proto, že se můžete začít ladit do kouzelné
adventní nálady. Už teď pro vás chystáme další,
prosincové číslo. I to bude plné aktuálních
informací, tipů a nabídek. A vyjde už na začátku
prosince jako Mikulášský dárek. 
 
5.12.2019 tedy očekávejte další zásilku. 
A co přineseme?
 
Vše aktuální pro předvánoční čas. Zamyslíme se
spolu nad dárky, aby přinesly nejen radost, ale
byly i zdravé a šetrné k přírodě. Podíváme se jak
na Vánoce bez odpadu a bez obalu. Poradíme, jak
na vánoční úklid bez stresu a šetrně. Sliny se vám
budou sbíhat při zdravých receptech na vánoční
cukroví. 
 

 

Jak na vánoční úklid bez stresu

Zdravé cukroví - recepty

Slovník moderního rodičovství

Jaký byl rok 2019 v Majka-shop

Bylinky a koření, když je venku chladno

Sladká vánočka 4x jinak

Bylinky pro chladné období

Bola - šperk, který spojuje

Rozhovor - poznej osoby z Majka-shop

a další.....

 

 Těším se na vás

Co najdeš v prosincovém čísle?
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