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¯YCZENIA

NIE TYLKO KULINARNE WĘDRÓWKI PO POLSCE

***

***

***

Nowych pomys³ów, wspania³ych projektów niesienia pomocy
innym, a przede wszystkim zdrowia, pomyœlnoœci i wiary w lepsze
jutro Januszowi Radgowskiemu
z okazji urodzin ¿ycz¹ znajomi.

Kochanemu synkowi i wnuczkowi, Kubusiowi, z okazji urodzin
spe³nienia marzeñ, szczególnie tego, które w³aœnie sam zacz¹³eœ
spe³niaæ, wielu radoœci, mi³oœci
i szczêœcia, ¿ycz¹ rodzice i dziadkowie oraz Micha³ z rodzin¹.

Wszystkiego najlepszego, szczêœcia,
pogody ducha, mi³oœci i radoœci, spe³nienia marzeñ, przyjació³ wokó³ siebie,
Ma³gosi Jab³czyñskiej £abiñskiej ¿ycz¹ kole¿anki i koledzy.

***
Ryszard Jedliñski jest adresatem serdecznych ¿yczeñ urodzinowych. Zdrowia, szczêœcia, pomyœlnoœci, pociechy z wnucz¹t
i samych szczêœliwych dni ¿ycz¹
przyjaciele.

***
100 lat w szczêœciu i radoœci, spe³niaj¹c swoje marzenia i plany, zdrowia i powodzenia Grzegorzowi Lewickiemu z okazji urodzin ¿ycz¹
przyjaciele.

¯yczenia imieninowe
i urodzinowe mo¿na
przesy³aæ poczt¹ elektroniczn¹
na adres:
blanka@tp.com.pl
lub przekazywaæ
telefonicznie pod numerem
24 262 55 88.

Salon Kosmetologii Cleopatra

Nowinki w makija¿u permanentnym
gresy w Europie i USA ugruntowa³y
tendencje naturalne i metody przestrzenne. Nowoœciami s¹: microblading œwiat³ocieniowy, metoda ombre
(brwi), efekt pudrowy z pojedynczymi
w³oskami, baleja¿, czyli dwa, trzy kolory przenikaj¹ce siê oraz biel cielista
daj¹ca efekt liftinguj¹cy. – Makija¿
szczególnie brwi i ust ma byæ lekki, naturalny, przestronny, tzw. „make up no
make up” – wyjaœnia Anita Go³êbiowska. – Pacjenci w przypadku lekkich
stylizacji brwi musz¹ liczyæ siê z czêstszymi uzupe³nieniami pigmentu,
co 9–12 miesiêcy, ale dziêki temu nie
ma przerysowañ i efektu „wulgarnoœci”. Mocniejszy makija¿, w zale¿noœci od indywidualnej przemiany pigmentów w skórze, utrzymuje siê mniej
wiêcej od 2 do 5 lat. Gdy zaczyna bledn¹æ, mo¿na go wykonaæ w inny sposób, tworz¹c zupe³nie nowy wizerunek. Podczas zabiegu mo¿e wystêpowaæ lekki dyskomfort, ale najnowsze
œrodki prawie w 100% eliminuj¹ ból.
– Zabiegi makija¿u permanentnego oraz z zakresu kosmetologii twa-

Trudno wskazaæ najbardziej polskie danie, bo niejedna potrawa zas³ugiwa³aby na takie okreœlenie. Przez d³u¿szy czas monopol na maksymaln¹
polskoœæ mia³ bigos. W dalszej kolejnoœci rozszerzono zbiór narodowych
dañ o pierogi, ¿ur oraz zrazy. Podobno zrazy z kasz¹ by³y ulubion¹ potraw¹ króla W³adys³awa Jagie³³y. Umi³owanie tego dania przez polskiego
króla (choæ Litwina) sprzyja³o jego nobilitacji. Jednym z pierwszych kucharzy, który umieœci³ w swojej ksi¹¿ce kucharskiej przepis na zrazy, by³
kucharz króla Stanis³awa Augusta Poniatowskiego Poul Tremo (notabene
Francuz urodzony w Berlinie). Powszechnie zrazami nazywamy roladki
z miêsa wo³owego, z nadzieniem z boczku i ogórka kiszonego, ewentualnie bu³ki tartej i cebulki. Jednak zrazy to szersze okreœlenie dla potraw
przyrz¹dzanych z miêsa bitego lub siekanego, duszonych w ró¿nych sosach, najczêœciej cebulowym, grzybowym b¹dŸ pomidorowym. Na koniec
lata warto wypróbowaæ œwie¿o zebrane, ususzone grzyby i spo¿ytkowaæ je
na sporz¹dzenie staropolskich zrazów.

rzy to moje oczko w g³owie – podkreœla w³aœcicielka Cleopatry.
– Od 30 lat zg³êbiam tajniki urody
cia³a i twarzy i naprawdê jest to
podró¿ z pasj¹ i sercem. Zapraszam
na indywidualne konsultacje do naszego Salonu przy ulicy Królewieckiej 24A.
Dla naszych czytelników Salon
ufundowa³ zaproszenia. Aby je otrzymaæ, nale¿y zadzwoniæ do redakcji
„TP” w œrodê, w godz. 9.00–9.15
(tel. 24 262 55 88).
(m. a.)

Piotr Chudzyñski

Taki makija¿ mo¿na poleciæ i paniom, i panom. Sportowcom, osobom prowadz¹cym aktywny tryb
¿ycia, a tak¿e wszystkim, którzy
chc¹ poprawiæ drobne niedoskona³oœci urody lub wyeksponowaæ jej
atuty. Wykorzystuje siê go te¿ u pacjentów po chemioterapii.
– Makija¿ permanentny ma wiele
gwiazd filmu i estrady, choæ siê do tego nie przyznaj¹ – mówi Anita Go³êbiowska, ekspert makija¿u permanentnego i mistrzyni Polski w tej dziedzinie. – Wspó³pracujê z renomowanymi
instytutami urody w Warszawie, odwiedzanymi przez znane osoby, które
chc¹ mieæ wykonany przeze mnie makija¿. Moje pacjentki s¹ zawsze w pe³ni usatysfakcjonowane, a przy najbardziej wymagaj¹cych stylizacjach
szczegó³owo konsultujemy wszystkie
niuanse, rozwa¿amy za i przeciw.
Na co dzieñ przeprowadza zabiegi
w prowadzonym przez siebie Salonie
Cleopatra.
Makija¿ permanentny to dziedzina
szybko rozwijaj¹ca siê. Ostatnie kon-

Szlachetne,
wyœmienite, polskie

Zrazy wołowe ze śmietaną
www.cleopatra-plock.pl
Kosmetologia Estetyczna
tel. 24 262 49 07 lub
608 178 594
– Kosmetologia estetyczna
– pe³na kosmetyka twarzy i cia³a
– makija¿ permanentny
W³aœciciel:
kosmetolog Anita Go³êbiowska
D. Ossowski

ul. Królewiecka 24 a,
w godz. 9.00–20.00,
sobota 9.00–16.00

Spektakle, filmy, spotkania z ksi¹¿k¹

Teatralno-filmowy maraton w P³ocku
Przed p³occzanami siódma
edycja niezwyk³ego wydarzenia
kulturalnego. Mowa o Festiwalu
Kultury i Sztuki dla Osób Niewidomych, który w tym roku rozpocznie siê 23 wrzeœnia. Warto
zatem œledziæ festiwalowy repertuar i zarezerwowaæ czas na wyj¹tkowe spotkania.
Ci, którzy znaj¹ festiwal wiedz¹,
¿e jak zawsze bêdzie to wydarzenie pe³ne filmowych, teatralnych,
literackich i muzycznych emocji.
To czas spotkañ z wyj¹tkowymi
postaciami œwiata artystycznego,
niezwyk³¹ publicznoœci¹ i niepowtarzaln¹ atmosfer¹. Na pytanie
osób, które nigdy nie by³y na p³oc-
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kim festiwalu, mo¿na odpowiedzieæ po prostu poruszaj¹cy. Siódma edycja bêdzie trwa³a od 23
do 30 wrzeœnia.
Jak mówi¹ organizatorzy ze stowarzyszenia De Facto, program
Festiwalu zapowiada siê ciekawie.
Bêdzie 14 filmów z audiodeskrypcj¹ – polskich i zagranicznych,
spektakle teatralne, w tym jeden
w wykonaniu Grupy Teatralnej Poligon BLACK, kameralne recitale
muzyczne, spotkania z re¿yserami,
aktorami, krytykami filmowymi,
warsztaty teatralne oraz spotkanie
z ksi¹¿k¹. Festiwal to okazja
do pokazania, ¿e filmy i spektakle
teatralne mo¿na ogl¹daæ nie tylko

oczami. Dziêki audiodeskrypcji
na widowni od paru lat zasiadaj¹
osoby niewidome, chc¹ce obcowaæ
ze sztuk¹.
Projekt dofinansowano ze œrodków: Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych, Polskiego Instytutu Sztuki
Filmowej, Narodowego Centrum
Kultury, Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Mazowieckiego,
Gminy Miasto P³ock. Na festiwalowe wydarzenia wstêp wolny,
obowi¹zuje rezerwacja miejsc.
Szczegó³owy program mo¿na
znaleŸæ na stronie: Stowarzyszenie
„De Facto” www.defacto.org.pl
rad

Sk³ad:
800 g wo³owiny z udŸca;
2 ³y¿ki m¹ki pszennej;
1/2 l bulionu miêsnego;
250 ml s³odkiej œmietany (30%);
2 ³y¿ki startych suszonych grzybów (mniej wartoœciowe ususzone
fragmenty grzybów warto zetrzeæ na proszek, którym mo¿na zagêszczaæ
sosy, np. do gulaszów);
2 ³y¿ki klarowanego mas³a;
sól, pieprz.
Wykonanie:
Miêso op³ukujemy, osuszamy i kroimy w cienkie plastry. Rozbijamy
t³uczkiem do miêsa i oprószamy m¹k¹, sol¹ oraz pieprzem. Na g³êbokiej
patelni rozgrzewamy mas³o i obsma¿amy na nim wo³owe zrazy z obu stron
(najlepiej czyniæ to partiami, wówczas nadmiar miêsa na patelni nie obni¿y znacz¹co temperatury t³uszczu). Usma¿one zrazy zalewamy bulionem
i przykrywamy patelniê pokrywk¹. Miêso dusimy pod przykryciem oko³o 1
godzinê. Po tym czasie dodajemy do miêsa grzybowy proszek i s³odk¹
œmietanê. Kontynuujemy gotowanie bez przykrycia, przez oko³o pó³ godziny. W tym czasie sos powinien siê mocno zagêœciæ. Zrazy serwujemy z gryczan¹ kasz¹ i tegorocznymi, kiszonymi ogórkami.
„Œniadanie stanowi³ bigos hultajski, zrazy, kie³basa, rzodkiew, mas³o,
szynka, salcesony, ozory” (Ÿród³o: Domy i dwory, 1830 r.). W³aœnie takie
potrawy zaobserwowa³ na szlacheckich sto³ach jeden z pierwszych polskich etnografów, £ukasz Go³êbiowski. Pomimo i¿ na dzisiejsze standardy
staropolskie menu wydaje siê byæ doœæ ciê¿kostrawne, to ówczeœni konsumenci radzili sobie z tym faktem, wspomagaj¹c siê napojem u³atwiaj¹cym
trawienie. W przypadku mê¿czyzn by³a to wódka, w przypadku kobiet
l¿ejsze piwo. W lepszych domach nie pito niczym niezaprawianej wódki,
gdy¿ uwa¿ano j¹ za napój dobry dla czeladzi. Wódka zatem by³a aromatyzowana zio³ami lub owocami, nie s³odka, lecz wytrawna, taka, która zaostrza³aby apetyt na liczne potrawy, które ka¿dy dzieñ zapowiada³. Wtenczas bowiem pojêcie lekkiego œniadania wed³ug anonimowego autora
„Traktatu o œniadaniu” odnosi³o siê do posi³ku z³o¿onego z bigosu, zrazików, kotletów, naleœników i innych równie lekkich potraw. Có¿, aby to
strawiæ i przejœæ do obfitszego obiadu, nale¿a³o zadbaæ o w³aœciwe pobudzenie soków trawiennych uk³adu pokarmowego, czego nie mog³y uczyniæ ani kawa, ani herbata.
dr Izabela Chudzyñska
etnolog, antropolog jedzenia
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