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Що пили наші предки, коли 
про чай та каву ніхто ще не 
знав? Трав’яні настої і відва-
ри! Вони мали різні власти-
вості і допомагали від тих 
чи інших недуг. Як готувати 
осінні корисні чаї з рослин – 
рекомендує гомеопатія.

Вітамінний чай
Найпростіший спосіб підго-

тувати себе до холодів, налаго-
дити роботу всіх систем організму і 
збагатити його вітамінами – зроби-
ти вітамінний чай.

Для нього знадобляться: шип-
шина, горобина червона (плоди), 
конюшина червона, листя кропиви і 
смородини, аралія маньчжурська та 
маралів корінь. Дана суміш наситить 
організм вітамінами А, С, К, РР і групи 
В, а також важливими мікроелемен-
тами і цінними антиоксидантами.

Вживати чай краще в гарячо-
му вигляді з додаванням липового 
меду або ягідного джему в першій 
половині дня.

Календар сприятливих / 
несприятливих днів жовтня

Перша місячна доба жовтня припадає на молодик. Це хороший 
період для починань, аналізу минулого, винесення уроків, прощення 
старих образ. 

Якщо хочете кинути курити, то краще зробити це саме зараз. У такі 
періоди ми менше сваримося, краще розуміємо оточуючих, легше пе-
реносимо хвороби. З’являється енергія, сили. Все задумане вдається 
виконати.

Енергетично сприятливі дні: 03, 08 (28 місячна доба), 09, 11, 12, 14, 15, 
16, 18, 20, 22, 29, 30.

Сприятливі дні для хірургічних операцій: 5-7, 19-21, 29-31. 
Сприятливі дні для лікування зубів: 9, 29, 30. 
Сприятливі дні для дієти та схуднення: 1-8, 26-31. 
Сприятливі дні для процедур краси (чистка, видалення пігментних 

плям, прищів, бородавок): 5-7, 19-21, 29-31. 
Сприятливі дні для ремонту і прибирання будинку: 13, 16-19, 22, 26-31. 
Сприятливі дні для покупок: 13-19, 26-31. 
Енергетично несприятливі дні: 02, 05, 17, 27.
Несприятливі дні для здоров’я: 3, 4, 8, 10-12, 17, 18, 22-28. 
Магнітні бурі: 6, 8, 12, 16, 25, 26. 

  
Миша чує нявкання кішки, і 

тихенько причаїлася в нірці. Тут 
почувся гавкіт собаки. Миша по-
думала:

– Якщо поблизу собака, то 
кішка, напевно, втекла. Тепер мож-
на вилізти назовні.

Кішка тут же зловила мишу і, 
проковтнувши її, задоволена, ска-
зала:

– Муррр! Як добре знати іно-
земну мову!

  
Три ковбоя скачуть по прерії. У 

них на шляху глибокий яр.
Білл говорить: – Ковбой я чи 

не ковбой? Розгін, стрибок – ех, не 
долетів...

Боб: – Ковбой я чи не ковбой? 
– стрибнув і впав у прірву.

Джо: – Ех, ковбой я чи не ков-
бой? Пришпорив коня, взяв роз-
гін побільше. Раптом біля самого 

краю обриву кінь різко зупиняєть-
ся і каже:

– Ти ковбой, ти і стрибай.
  

Приходить мужик в бібліотеку 
і каже:

– Я у вас книгу взяв «Як зароби-
ти мільйон», а тут половина сторі-
нок видерта!

Бібліотекар:
– Ну і що! Півмільйона теж не-

погано.
  

Діалог в Одесі.
– Скажіть, Моня, ви вірите, що 

у нас переможуть корупцію?
– Вірю, Сьома! Ось тільки мене 

хвилює таке питання: раніше, при 
корупції, чиновники в середньому 
брали за послугу 1000 доларів, за-
раз, під час жорстокої боротьби з 
корупцією, беруть уже по 3000.

Скільки ж братимуть, коли ко-
рупція буде переможена?

Рататуй
Рататуй – це легке французьке 

овочеве блюдо. Хоч він і відносить-
ся до французької кухні, українці 
дуже його полюбили. Адже всі ін-
гредієнти ростуть на наших горо-
дах – баклажани, кабачки, помідо-
ри. А незрівнянний смак рататуя 
криється в його соусі, який зовсім 
нескладно приготувати.

Рецепт страви досить про-
стий, а красивий вигляд рататуя 
дозволяє подавати його навіть на 
свята.

Інгредієнти: 2 середніх бакла-
жана, 1-2 середніх кабачка, 4-5 се-
редніх помідорів, сіль і перець.

Для соусу: 1 невелика цибули-
на; 1/2 шт. болгарського перцю, 2 
стиглих і солодких помідора; 1 ст.л. 
томатної пасти; 2 ст.л. сухого вина; 
2 ст.л. оливкової олії для смаження; 
сіль і перець.

Для пряної приправки: 1/4 шт. 
перцю чилі; 1/2 шт. болгарського 

Роботи у саду 
та на городі 

у вересні-жовтні (з 22.09 по 22.10) 2018 року

У народі давно відомо, що 
парити ноги в гарячій воді дуже 
корисно. Ми розповімо про те, 
як правильно робити цю проце-
дуру.

Коли потрібно 
парити ноги?

Якщо ви змерзли і вже відчу-
ваєте, що завтра прокинетеся з 
кашлем і закладеним носом – тер-
міново парьте ноги. Ця процеду-
ра підсилює кровообіг і стимулює 
імунітет.

При нежиті гаряча ванна для 
ніг полегшить дихання, а також до-
поможе прочистити ніс, заспокоїти 
печіння.

Якщо є кашель, але вже немає 
температури, гаряча ванна для ніг 
полегшить відходження мокроти і 
пом’якшить сухий кашель.

Якщо був важкий день і ноги 
«гудуть» від втоми, зробіть їм пода-
рунок – теплу ванну. Буде достат-
ньо просто занурити їх в приємну 
теплу воду, і потроху підливати в 
неї гарячу.

Якщо мучить безсоння, викори-
стовуйте не дуже гарячі ванночки 
для ніг. Збільшуйте температуру 
води поступово, не допускаючи 
охолодження і, в той же час, не зму-
шуючи організм терпіти надмірну 
температуру. Якщо сон порушений, 
ноги потрібно парити на ніч.

Якщо на ступні старий твердий 
мозоль, розпарювання ніг допо-

може видалити затверділі тканини 
і розм’якшити шкіру. Після про-
ходження такої процедури, все 
непотрібне можна видалити за до-
помогою терки для мозолів, а потім 
рясно змастити ступні жирним кре-
мом, надіти на них поліетиленові 
пакети, а зверху – теплі шкарпетки.

При тріщинах, свіжих мозолях 
та інших запаленнях на ступнях 
рекомендується використовувати 
ванночки з дезінфікуючими добав-
ками.

При хорошому самопочутті, 
після такої процедури можна зро-
бити собі педикюр, адже ноги до-
бре розпарені і ороговілі ділянки 
знімаються легко.

Як парити ноги?
Для початку налити в ємність 

теплу воду температурою 38-39 
градусів. Хвилини через дві доли-
ти трохи окропу, щоб вода стала 
гарячою, а хвилини через 2-3 – ще 
трохи і т.д. Ноги будуть поступово 
звикати, і таке підвищення темпе-
ратури води буде малопомітно.

Тривалість процедури – 10-15 
хвилин.

Після закінчення потрібно на-
сухо витерти ноги, одягти теплі 
шкарпетки і, для кращого ефекту, 
лягти в ліжко.

Корисні добавки 
до ванночки

Гірчиця. При застуді в гарячу 
воду додають сухий гірчичний по-

рошок. Гірчиця володіє дратівли-
вою дією на шкіру, тому викликає 
додатковий приплив крові і сти-
мулює імунітет. Зазвичай додаєть-
ся 1 ст.л. сухого порошку на 1 літр 
води (дітям і людям з чутливою 
шкірою – в два рази менше).

Марганцівка. Використовуєть-
ся для зняття запалення і швидкого 
загоєння невеликих ранок на но-
гах. Її розчин для процедури пови-
нен бути рожевим. Не бійтеся, що 
ділянки ніг, які були занурені в роз-
чин, набудуть легкого коричневого 
відтінку. Це забарвлення повністю 
зійде через 2-3 доби.

Ефірні масла – ще одна чудо-
ва добавка при застуді. При цьому, 
ви будете парити ноги і одночасно 
проводити інгаляції. Найчастіше, з 
цією метою використовується яли-
цева, евкаліптова або кедрова олія.

Робіть все правильно, і нехай 
ваша хвороба піде разом з парою!

Готуємо осінні корисні чаї

Як правильно парити ноги

Коронн�  страв�  вересн�  т�  жовтн�
Існує теорія, що людина має харчуватися тим, що росте в її місцевості. Крім того, потрібно врахову-

вати сезонність і їсти те, що росте в достатку. Така кулінарна теорія цілком логічна. Ніхто, напевно, не 
буде сперечатися з тим, що свіжозібрані продукти завжди корисніші, поживніші, багатші на вітаміни. А 
чого у нас в достатку у вересні? Звичайно, овочів. Ну, і плюс деякі фрукти. Мішок  посмішок

Курс – місяць, після чого по-
трібно зробити перерву на три тиж-
ні і попити ще місяць.

Чай для захисту 
від застуди

Осінь, як всі ми знаємо, час не-
житі та простуд. Мало кому вдаєть-
ся пережити сезон, жодного разу 
не захворівши. Однак якщо зазда-
легідь почати пити настій з певних 
лікарських трав, ніякі респіраторні 
болячки не будуть страшні.

Отже, для приготування чаю зна-
добляться: елеутерокок колючий, 

мати-й-мачуха, квіти кален-
дули, листя подорожника, 
малини, материнки і чорної 
смородини, соснові брунь-
ки і лимонник китайський. 
Для посилення ефекту мож-
на додати кілька крапель 
настоянки женьшеню.

Всього брати по сто-
ловій ложці, перемішати 
і добре подрібнити. На-

сипати в заварник 1,5 столових 
ложки суміші і додати окропу. 
Настояти близько двох годин. Під-
солодити медом або малиновим 
джемом. Пити можна теплим або 
холодним перед їжею протягом 
дня (але не перед сном).

Повторно траву не заварювати 
і напій бажано вжити за один день.

Цей настій також добре справ-
ляється з осінньою депресією, 
апатією і нудьгою, бо має неймовір-
ні тонізуючі властивості.

Протипоказання: гіпертонія, 
безсоння і тахікардія.

 22, 23, 24 вересня – Реко-
мендується заготовлювати насін-
ня, зрізати квіти в букети. Заготів-
ля варення і солінь. Відмінний час 
для культивації і внесення добрив.

 25 вересня – Не рекоменду-
ються посіви і пересадки.

 26 вересня – Пересадки не 
рекомендуються. Пропонується 
знищення шкідників, прополю-
вання і мульчування. Збір врожаю 
коренеплодів, фруктів, ягід, лікар-
ських та ефіроолійних культур, 
сушка овочів та фруктів.

 27, 28 вересня – Рекомен-
дується посадка озимого часнику, 
цибулі. Підстригання дерев і ку-
щів. Фрукти, ягоди та овочі, зібрані 
в цей час, а також гриби придатні 
для створення зимових запасів.

 29, 30 вересня, 1 жовтня – 
Не рекомендується посадка і пере-
садка трав’янистих культур. Ефек-
тивні видалення зайвих паростків, 
покіс, прополювання, культивація, 
мульчування. Збір лікарських трав, 
коренеплодів, фруктів і ягід.

 2, 3 жовтня – Рекомендуєть-
ся заготівля зелені та лікарських 
трав, які потребують особливо 
ефективної сушки. У ці дні збира-
ють все, що не підлягає тривалому 
зберіганню. Удаються в цей час 
консерви та соління.

 4, 5 жовтня – Не бажано сіяти 
та пересаджувати садово-городні 
культури. Рекомендується збір та 
сушка фруктів і коренеплодів, осо-
бливо збирання картоплі. Підходя-
щий момент для підготовки грядок 
до посадки, мульчування, для бо-
ротьби зі шкідниками, для обрізки 
дерев, для збору насіння соняшни-
ку, заготівлі лікарських трав.

 6, 7 жовтня – Не рекомен-
дується посів і пересадка. Реко-
мендується розпушування, куль-
тивація, підгортання, мульчування 
дерев.

 8 жовтня – Рекомендується 
наведення порядку на ділянці.

 9 жовтня – Не рекоменду-
ються посіви і пересадки.

 10, 11 жовтня – Не рекомен-
дується розмножувати рослини 
корінням, збирати трави і сади-
ти дерева. Ефективні щеплення, 
внесення добрив, знищення шкід-
ників, розпушування ґрунту. Гар-
ний час для консервування фрук-
тів і овочів.

 12, 13, 14 жовтня – Рекомен-
дується збір овочів, фруктів, ягід і 
насіння, зрізання квітів. Прекрасна 
пора для сушіння овочів і грибів. 
Домашні квіти, що посаджені в цей 
день, швидше розквітають.

 15, 16 жовтня – Рекомен-
дується посадка і пересадка де-
рев і кущів, особливо грушевих і 
сливових дерев, агрусу, смороди-
ни. Рихлення, внесення добрив, 
щеплення дерев, покіс, зрізання 
квітів.

 17, 18, 19 жовтня – Не ре-
комендуються посіви і пересадки. 
Рекомендується обприскування 
саду від зимуючих на рослинах 
шкідників.

 20, 21 жовтня – Рекомен-
дується обприскування саду від 
зимуючих на рослинах шкідників і 
утеплення ягідних кущів.

 22 жовтня – Посів зелені 
для вирощування в будинку 
або в зимовій теплиці. Рекомен-
дується боротьба зі шкідниками 
рослин.

Мішок  посмішок

перцю; 1 ст.л. петрушки; 1 зубчик 
часнику; 3 ст.л. оливкової олії.

Рецепт приготування:
1. Баклажани і кабачки наріза-

ти кружальцями завтовшки 2-3 мм. 
Помідори нарізати так само, якщо 
вони занадто великі, то можна різа-
ти півкільцями.

2. Для соусу: цибулю і перець 
дрібно наріжте. Помідори обдайте 
окропом і зніміть з них шкіру, також 
дрібно наріжте. Додайте на сково-
роду олію, обсмажте цибулю, потім 
додайте перець і помідори, туш-
куйте 5-7 хвилин. Додайте томатну 

пасту, сіль, перець і доведіть до 
кипіння. Влийте біле вино, доведіть 
до кипіння і вимкніть вогонь.

3. На дно форми для запікан-
ня викладіть готовий соус. На соус 
вертикально викладіть скибочки 
овочів, чергуючи: помідор, бакла-
жан, кабачок. Заповніть так всю 
форму.

4. Для приправи: чилі і болгар-
ський перець наріжте дрібними ку-
биками. Зелень вимийте, обсушіть 
і дрібно наріжте. Часник очистіть 
і дрібно наріжте. Перемішайте в 
мисці зелень, перець, часник, до-
дайте оливкову олію і ще раз пе-
ремішайте.

5. Овочі в формі посоліть звер-
ху і полийте пряною заправкою. 
Накрийте форму з рататуєм пер-
гаментним папером і запікайте 60 
хвилин в нагрітій до 180-190 гра-
дусів духовці. Після приготування 
дайте страві постояти в духовці ще 
10-15 хвилин.
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