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Dorota Zabrodzka
REDAKTOR NACZELNA

Zdjęcie na okładce: Maciej Zienkiewicz. Asystent: Paweł Kiszkiel. Stylizacja: Maja Rymuza. Makijaż: Staszek Doliński/Akademia Makijażu Mokotowska.
Fryzura: Karolina Molga. Modelka: Angelika Skulimowska/Eastern Models. Ubranie: C&A. Biżuteria: I am, Parfois.

70 Czy wiesz, co jesz: 

Słodki wróg

72 Poradnik dla rodziców:

Białe szaleństwo

74 Medycyna w pigułce

DOM
76 W pełnym blasku

80 Zakupy:

Miłych snów – wybór pościeli

82 Rośliny: 

Sposoby na zimowe kłopoty

84 Jak zadbać o psa seniora

86 Nowe, lepsze, ładniejsze  

PRAWO
88 Jak pożyczać, by nie płakać
90 Porady ekspertów

41
Wyborne
mięsiwa:

pieczenie, rolady.

Prze de mną ka len darz 
na 2013 rok. Jesz cze nie za-

 pi sa ny. Znam wpraw dzie da ty
świąt, imie nin, uro dzin, ale
pew nie wy pad ną też mniej
mi łe spot ka nia – urzę do we

spra wy, wi zy ty u le ka rzy, 
ba da nia. Jak to w ży ciu: 

przy jdą chwi le trud ne, 
ale też za ska ku ją co ra dos ne. 

Ży czę wszyst kim (i so bie 
tak że), aby tych do brych 

zda rzeń i spot kań by ło
w nad cho dzą cym ro ku jak
naj wię cej. Aby speł ni ła się 

wię kszość na szych ma rzeń.
Abyś my 31 grud nia 2013 ro ku
mo gli spokojnie po wie dzieć: 

„To był do bry rok. Dla nas, 
dla Pol ski, dla świa ta”. 

98
Szusowanie 

w Austrii i na
Słowacji. Blisko 
i niezbyt drogo.  

92
Horoskop 

na nadchodzący rok.
Tylko dobre wróżby!

spis treści

RELAKS
5 To lubię

92 Horoskop Flammariona
Co cię czeka w 2013 roku 

96 Przeczytaj, obejrzyj, 
posłuchaj 

98 Turystyka:
Narty – gdzie szusować?

102 Krzyżówka z nagrodami

CZYTELNICY
– REDAKCJA
29 Nasza akcja: 

Przetestuj kosmetyki

103 Adresy sklepów

104 Telefon do seksuologa 

105 Listy do redakcji 

106 Zapowiedzi, prenumerata 

MODA
6 Dwa oblicza małej czarnej

12 Lekcja stylu:

Akcesoria na czasie

16 Porady stylistki

BLISKIE
SPOTKANIA
18 Przepis na udany wieczór

36 Psychologia: 

Baw się bez stresu!

38 Sonda: 

Co zrobiłabyś, 

żeby lepiej wyglądać? 

URODA
22 Makijaż wiele potrafi

28 Zapachy

Na nową nutę

30 Pod prysznic weź olejek

30 Miodowa regeneracja:

cztery maseczki 

idealne zimową porą

31 Zmień krem, jeśli...

32 Prawdy i mity na temat

pianek i lakierów

34 W drogerii

KULINARIA
41 Mięsiwa dla smakoszy

44 Egzotyczny smak curry

46 Nasze ulubione sałatki

48 Poznajcie awokado 

50 Ciasta miodem pachnące 

52 Elementarz gotowania: 

Ryba faszerowana  

w dzwonkach

54 Przepisy czytelników

56 Warto spróbować 

ZDROWIE
58 Dlaczego bolą kolana?

60 Sposoby leczenia nadżerki

62 Nerkę można uratować

64 Zaćma nie ma już szans

66 Nowoczesna insulina

66 Dekalog zdrowej wątroby 

67 Ostrożnie z „cetką”

68 Jak przygotować się do badań

STYCZEŃ

z książ ką ku char ską 

z se rii Bib lio te czka

Po rad ni ka Do mo we go

„Wy kwin tny drób 

na świą tecz ny stół”, 

a w niej 43 prze pi sy

na da nia z in dy ka, gę si

ka czki i per li czki oraz

hit mie sią ca, śle dzie, 

w 26 wer sjach 

(w ce nie 4,99 zł).

STYCZNIOWY 
„PORADNIK DOMOWY” 

DOSTĘPNY TAKŻE

6
Mała czarna 

w podwójnej roli:
sukni wizytowej 
i stroju do pracy.



moda
Od święta
Sukienka (Maximus Fashion Center A131a,
159 zł), żakiet (Quiosque, 179 zł),
naszyjnik (Parfois, 109 zł), kolczyki 
(Parfois, 14 zł), bransoletka (Parfois, 34 zł), 
oprawki (Belutti, wzór), kopertówka 
(Trendsetterka/Happy Barok Bags, wzór).

Na co dzień
Sukienka (Wallis, 349 zł),
kamizela (Promod, 129 zł),
kolczyki (Parfois, 24 zł),
pierścionek (Parfois, 19 zł),
bransoletki (I am, 42 zł), torba
(River Island, 139 zł), buty
(River Island, wzór), rajstopy
(Gatta, 12 zł).

Od święta
Sukienka (Wallis, 349 zł), buty (Mohito,

159 zł), naszyjnik (Zara, 99 zł),
bransoletka (I am, 54 zł), pierścionek (Parfois,

19 zł), rajstopy (Gatta, 12 zł), torebka
(Trendsetterka/Liberina, wzór). 

Sukienka (Maximus Fashion, Center A131a, 159 zł),
koszula (Zara, 199 zł), torba (I am, 129 zł), zegarek
(Parfois, 119 zł), bransoletki (I am, 42 zł), rajstopy
(Gatta, 12 zł), buty (Aldo, wzór).

Na co dzień
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TO SIĘ NOSI



1

RA DA DLA KA TA RZY NY 

DO BIERZ TA KIE
KOS ME TY KI, 
KTÓ RE POD KRE ŚLĄ 
TWO JE WA LO RY
Ka ta rzy na nie lu bi moc ne go ma ki ja żu, 
a w za sa dzie naj chęt niej wca le by się
nie ma lo wa ła. Przy zna je jed nak, że 
lek ko uma lo wa na wy glą da du żo le piej. 
W jej przy pad ku wy star czy tyl ko krem
to nu ją cy i błysz czyk do ust w ne u tral -
nym od cie niu. Muś nię cie brą zo wym
cie niem w za głę bie niu po wie ki i roz jaś -
nia czem pod li nią brwi sko ry gu je opa -
da ją ce po wie ki. Oko otwo rzą też kre ski
zro bio ne bia łym i brą zo wym ołów kiem
na dol nej po wie ce. Ca łość uzu peł nią
moc no wy tu szo wa ne rzę sy.

SE KRE TY WI ZA ŻY STÓW
l Na tu ral ny ko lo ryt nada ce rze krem
ko lo ry zu ją cy uży ty za miast cięż sze go
pod kła du. Wy star czy, gdy nie ma du -
żych nie do sko na ło ści do za tu szo wa nia. 
l Ko rek tor lub pod kład po mo gą 
wy rów nać ko lo ryt ce ry. Je śli do brze
do bie rze my ich ko lor, wy star czy 
na ło żyć kos me tyk tyl ko na te par tie, 
któ rych ko lor chce my wy rów nać, 
np. na cie nie pod ocza mi. A po tem
odro bi na pu dru, by zma to wić ce rę.
l Cie nie do po wiek do bra ne z pa le ty
na tu ral nych barw poz wo lą za błys nąć
oczom. Brą zo we oczy naj le piej wy glą -
da ją w opra wie zie le ni, mie dzi lub ko lo -
ru mok ka, zie lo ne – w be żu o żół ta wym
od cie niu i de li kat nych fio le tach, nie bie -
skie – w sza ro ściach i ciep łych be żach. 
l Po mad ka lub błysz czyk w na tu ral nym
od cie niu do da dzą nie wy mu szo ne go
wdzię ku. Je śli wo li my moc ny ko lor
szmin ki, pa mię taj my, że tyl ko do nie -
ska zi tel nie bia łych zę bów pa su ją
wszyst kie od cie nie, do tych z żół ta wym 
od cie niem lep sze bę dą chłod ne to ny.

KATARZYNA, 26 LA T

„CHCĘ WYGLĄDAĆ

NATURALNIE”

Bio BB Cre am na wil ża ją cy krem 
z do dat kiem pod kła du 7 w 1 SPF 15 
(De lia Cos me tics, 55 ml/14 zł).

Pa le ta do brwi – 3 cie nie pu dro we 
i żel (Gosh, 47 zł). Że lo wy ey e li ner 
su per Shock (Avon, 23 zł) Błysz czyk
Se xy Pulp 07 Be i ge Do re (Yves Ro cher, 
10 ml/38 zł). Cie nie do apli ka cji na
mo kro i su cho 04 (Gol den Ro se, 4 g/34 zł).
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NA NOWĄ NUTĘ
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kulinaria
PRZEPISY NA STYCZEŃ

l Smak mię sa po pra wi ma ry no wa nie go w za le wie oraz po le wa nie w cza sie pie cze nia wi nem, pi wem lub so sem z dna na czy nia, 
w któ rym się je pie cze. Ma ry no wa nie skra ca tak że czas pie cze nia. l Ja ko pro stej ma ry na ty moż na użyć zsia dłe go mle ka, ma ślan ki 
lub jo gur tu. Mo że my tyl ko owi nąć mięso w lnia ną ście re czkę na sy co ną wi nia kiem lub oc tem win nym – pięk nie skru sze je. 
l Z chu dych mięs wy jdzie so czy sta pie czeń, je śli upie cze my je w spe cjal nym rę ka wie lub przed wło że niem do bryt fan ny owi nie my 
pla stra mi sło ni ny bądź prze roś nię te go bo czku. l Mię so prze zna czo ne do pie cze nia lub du sze nia do brze jest wcześ niej na chwi lę 
za nu rzyć we wrzą cej wo dzie lub ob sma żyć ze wszyst kich stron, dzię ki cze mu ści na ją ce się na je go po wierz chni biał ko utwo rzy 
oto czkę utrud nia ją cą wy cie ka nie so ków ze środ ka; wtedy pie czeń nie bę dzie su cha. Je śli te go nie zro bi my, przed wsu nię ciem 
do pie kar ni ka po sma ruj my mięso tłusz czem i, do mo men tu, aż się zru mie ni, piecz my je w wy so kiej tem p. (200°C), a po tem w niż szej. 

Nina Kosińska redaktor działu kulinarnego

NASZ EKSPERT SPECJALNIE  DLA WAS
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Mięsiwa
dla smakoszy

STR. 44
EGZOTYCZNY
SMAK CURRY

STR. 52
ELEMENTARZ
GOTOWANIA

STR. 54
PRZEPISY

CZYTELNIKÓW

STR. 50
MIODEM

PACHNĄCE

STR. 46
ULUBIONE
SAŁATKI

STR. 48       
POZNAJCIE
AWOKADO

RO LA DA CIE LĘ CA 
Z OM LE TEM I GRZY BA MI

(8 PO RCJI)

l  Ok. 1 kg i 20 dag przed niej cie lę ci ny l  łyż ka 
ty mian ku l  1/2 łyż ki ma je ran ku l  ły że czka 

estra go nu l  6 ka pe lu szy su szo nych pod grzyb ków 
l  1/2 szklan ki wy traw ne go bia łe go wi na l  4 łyż ki
oli wy l  3 jaj ka l  2 łyżki masła l  łyż ka mą ki l  sól

Mię so umyć, osu szyć i ufor mo wać w pro -
sto kąt ny płat. Opró szyć z obu stron so lą
i zio ła mi, owi nąć fo lią i wło żyć do lo dów ki.
Grzy by wy płu kać, na 15 min za lać ciep łą
wo dą, po czym pod go to wać 25 min w tej
sa mej wo dzie, osą czyć, po sie kać, do pra wić
pie przem i so lą. Z bia łek ubić pia nę, wy -
mie szać ją z roz kłó co ny mi żół tka mi i prze -
sia ną mą ką, do pra wić so lą i roz sma ro wać
na wy ście lo nej per ga mi nem pro sto kąt nej
bla sze. Piec ok. 5 min w go rą cym (200°C)
pie kar ni ku. Mię so roz ło żyć na du żej de sce
tak, by stro na z bło ną by ła na do le. Na
wierz chu uło żyć om let, po sy pać po sie ka ny -
mi grzy ba mi, po czym cias no zwi nąć, za -
czy na jąc od dłuż sze go brze gu. Po wsta łą
ro la dę owią zać ba weł nia ną ni cią, prze ło żyć
do wy sma ro wa ne go oli wą ża ro od por ne go
na czy nia. Skro pić resz tą oli wy, pod lać 
wi nem, przy kryć i piec pod przy kry ciem
ok. 80 min w go rą cym (180°C) pie kar ni ku,
od cza su do cza su po le wając so sem z dna
na czy nia. Pod ko niec zdjąć po kryw kę, po -
sma ro wać mię so sto pio nym ma słem i do -
pie kać bez przy kry cia, by się zru mie ni ło. 
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WNĘTRZA

BLASKU
Nie trzeba mieszkać 

w pałacu, żeby poczuć się 
po królewsku. Wystarczy

pomysł i kilka efektownych
drobiazgów, by wnętrze

nabrało blasku.

Srebr na bar wa ide al nie pa su je do no wo -
czes nych wnętrz, np. urzą dzo nych w sty lu

mi ni ma li stycz nym czy in du strial nym. 
Współgra z od cie nia mi błę ki tu, z ko bal tem,

szaro ścią. Do brze wy glą da za rów no 
w sa lo nie, jak i w kuch ni czy ła zien ce. 
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MODNE DODATKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
n Poszewka
na poduszkę
(Home & you,
19 zł) n Wazon

Plissa
(Home & you,
119 zł)

n Lustro
Tranby (IKEA,
39,99 zł)

n Stołek
Brooklin
(Duka,
269 zł)

n Zegar Disco
(Fabryka Form,
199 zł)

n Lampa
stołowa  Benin
(Westwing ,
139 zł)

n Świecznik
Baretree
(Home & you,
59 zł)


