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Будимо хумани! Заједно можемо све! Прикупљање 
хуманитарне помоћи за поплављена подручја у 
Србији.
Хуманитарни концерт CÁLLATE CORAZÓN - Смири се 
срце -

Миланка Карић једна је од овогодишњих добитника признања “Најевропљанин године” за 2013. годину
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Прихватилишту ...

Страна 7

Светски дан породице

Карић фондација 
је у сарадњи 
са Вилом 
„Јелена” и АЛФА 
универзитетом 
ставила на 
располагање 
просторије ...

Страна 8

Будимо хумани! 

КАРИЋ ФОНДАЦИЈА 
Теразије 28, II спрат, 

11000 Београд 
тел: 011 3629 193

kf@karicfondacija.rs
www.karicfondacija.rs

JUN 2014.

КАРИЋ ФОНДАЦИЈА | Теразије 28, II спрат, 11000 Београд 
тел: 011 3629 193 | kf@karicfondacija.rs | www.karicfondacija.rs



1КАРИЋ ФОНДАЦИЈА | Теразије 28, II спрат, 11000 Београд 
тел: 011 3629 193 | kf@karicfondacija.rs | www.karicfondacija.rs

Драги наши пријатељи,
 
Искрено, било ми је веома тешко да напишем уводни текст. Обично ми то иде 

лако; инспирација, а потом и речи долазе саме! У тренутку када сам села да напи-
шем овај текст, није било ни мало једноставно. Ова година донела је огроман иза-
зов, природу која се сурово поиграла са нама у катострофалним поплавама многе 
од нас је на тренутак оставила неме, без речи, без слова на папиру.

Првенствено, не могу да опишем тугу коју смо сви осетили , и ја лично, просто 
све у шта верујемо је некако било доведено у питање. Следи оно велико ЗАШТО, 
зашто се то баш нама догодило? Тешко питање, а још тежи и недокучив одговор…

Многи су изгубили све што су имали, огромна трагедија која, на жалост, и 
даље траје и трајаће. Ми смо се вратили својим животима, али они и даље немају 
чему, или коме, да се врате. Много ме боли када пишем ово, једини начин на 
који могу то лакше да поднесем јесте када помислим на наш народ и једну не-
вероватну спонтану, људску реакцију. Верујем да смо сви, баш сви, осетили то. 
Сви смо били мотивисани да помогнемо свом народу, небитно ко су, одакле су, 
да ли их знамо или не, људи су помагали, давали СВЕ што су имали и могли како 
би помогли пострадалима од поплава. Дан и ноћ су волонтирали, радили, по-
магали, немам довољно речи хвале за те хероје који су ту свуда око нас. Свакога 
дана ми пролазимо поред њих… само их не примећујемо или заборављамо на то.  
Хероји су сви добри људи, сви спасиоци, комшије, пријатељи, незнанци који су само 
желели да помогну. Сви они који су дошли у Србију како би нам помогли.

Волела бих да једноставно не заборавимо ову трагедију јер је она пробудила у 
нама чисту снагу и жељу да помогнемо једни другима, пробудила је у свима нама 
хероја, и то је вредно памћења.

Фондација је у том моменту све своје активности усмерила ка томе. Прикупљајући 
помоћ за пострадале у сарадњи са Центром за ванредне ситуације роба, храна, 
хигијенска средства, ствари и храна за бебе, гардероба, ћебад итд. се допремала 
до штабова и зборних центара. Ово пишем како бих подсетила да не смемо да ста-
немо, да наставимо са акцијама како би се ти људи вратили у своје домове.

Нека ово буде само подсетник за све нас колико смо снажни и јединствени, ко-
лико можемо да учинимо једни за друге, јер сви смо ми пред Богом једнаки.  Нема 
разлике, када несрећа погоди један народ, неминовно је да ћемо је сви осетити.

У нади да ћемо и даље помагати, слати порукице и  помоћ, морамо препознати 
и очувати хероје у нама и око нас, тако постајемо бољи и квалитетнији као људи у 
сваком погледу.

Даница Б. Карић
Председница Карић фондације

Поздравне речи председнице Карић фондације
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Крсна слава је посебно обележје српског 
народа где српске породице, славе свог све-
титеља, заштитника породице, моле му се 
и то преносе са колена на колено, са оца на 
сина. Ту своју молитву поткрепљују припре-
мањем славског колача и жита, а тог дана на 
столу стоји упаљена свећа. Зато су колач, жито 
и свећа три најважнија обележја сваке славе. 

Породица Карић обележила је своју крсну 
славу Светог Јована Крститеља и угостила 
бројне рођаке и пријатеље. По традицији, 
Карићи су дан раније, на Богојављање пре-
секли славски колач. И ове године, колач 
је пресекао Његова светост патријарх гос-
подин Иринеј уз саслужење владике реме-
зијанског Андреја и бројног свештенства 
Београдско-карловачке митрополије. Најста-
рији члан породице Карић, мати Ангелина 
20. јануара прославила је 95.-ти рођендан. 

Породица Карић прославила Светог Јована Крститеља
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У славу жена из Пећи у београдској галерији „Прогрес“ отворена је изложба фотографија под називом: „Жене 
Пећи 20. века - лепота и снага“. Аутор ове поставке је адвокат Ранко Раичковић, организатор је „Завичајни клуб 
Пећанаца“.

Изложба 150 фотографија је сведочанство и запис о времену у коме су настале, о поднебљу, Метохији, и Пећи, 
граду коме су те девојке, мајке, учитељице, лекарке, службенице, уметнице, супруге, праве чуваркуће, дале печат 
посвећености и пожртвованости. Једна од чланица „Завичајног клуба Пећанаца”, народна посланица Миланка 
Карић изразила је срећу постављањем оваквог сведочанства једног времена, као и што има прилику да се и на 
овај начин дружи са својим земљацима из Пећи. Поред Миланке Карић на фотографијама су и Оливера Карић 
Недељковић, Хафа Карић, Марјана Карић и најстарија чланица породице Даница Карић. 

Изложба фотографија у част женама из Пећи



У сусрeт Свeтскoм дaну пoрoдицe

Заједничким договором председнице Карић Фондације и руководиоца Прихватилишта за децу Београд Да-
нијелом Стајковић, 07.04.2014. године одржан је спортско рекреативни излет на пикник простору Аде Циганлије.

Овај заједнички Спортски дан био је реализован на кошаркашком терену , терену за мали фудбал као 
и на зеленој површини пикник простора. Уз помоћ реквизита деца су се уз осмех и игру кондиционо припре-
мала за манифестацију обележавања Светског дана породице који ће бити обележен 15. 05. 2014. године.
Овој активности присуствовала су деце узраста 
од 7-18 година са васпитачима и особљем При-
хватилишта као и запослени из Карић Фондације.
Циљ обележавања Светског дана породице је 
афирмација породице и породичних вреднос-
ти, заштита породице као основне јединице 
друштва и помоћ како би породице могле да 
испуне своју одговорност према заједници.
Тим запослених у прихватилишту заједно са 
штићеницима, својим пријатељима и гостима 
овај дан, традиционално, обележавају као це-
лодневну манифестацију са низом спортских и 
културно уметничких активности на спорстким 
теренима прихватилишта.
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Председница Карић Фондације Даница Б. Карић је у оквиру својих ху-
манитарних активности одржала састанак у виду дружења са запослени-
ма и штићеницима Прихватилишта за децу Београд. На овом сусрету раз-
рађен је наставак пројекта „Уметност. Слобода. Снага.“ који има за циљ да 
децу из прихватилишта подстакне да кроз различите видове уметности и 
заната испоље и развију своја интересовања, способности као и таленте. 

Овом приликом деца су из своје велике захвалности према пажњи која 
им је упућена поклонили Даници Б. Карић низ пријатељских порука као и 
цртежа и радова који су били симбол размене енергије и љубави коју су 
добили од председнице Карић Фондације. Уколико желите да подржи-
те пројекат „Уметност. Слобода. Снага.“ који је везан за напредак деце из 
прихватилишта то можете урадити  уплатом донације на рачун Карић Фон-
дације (Сврха уплате - донација за пројекат „Уметност. Слобода. Снага.“, 
прималац Карић Фондација, Теразије 28, Београд, број рачуна 205-6400-
94) такодје и куповином ексклузивног издања „Кувар - Срећна планета, 
Рецепти за живот “ аутора Данице Карић. Све информације везане за књи-
гу и наручивање можете добити путем емаил-а: radost@srecnaplaneta.rs

Деца из Прихватилишта Београд захвалила су се председници Карић Фондације
Даници Б. Карић за пројекат „Уметност. Слобода. Снага”



Народна посланица Миланка Карић једна је од овогодишњих добитника признања „Најевропљанин 
године” за 2013. годину. Миланки Карић ова престижна награда уручена је у свечаној сали Скупштине 
града Београда И то за најевропскији програм у области ширења и промоције националне културно-
историјске баштине.

У образложењу награде стоји да је њена номинација и именовање за најевропскији програм 
уследила као резултат њене дугогодишње активности и рада умереног на промоцију националне 
културно историјске баштине и стваралаштва, очување традиције и хуманитани рад. Као оснивач 
Карић фондације, њен рад је препознатљив кроз акције: „Импулс животу”, „Србијо помози”, „Пиши 
ћирилицом” итд.

Фондација је пре 16 година основала награду „Браћа Карић” са жељом да се додатно вреднују 
највиша достигнућа стваралаштва у областима културе и уметности, научног и истраживачког рада, 
новинарства, публицистике и издаваштва, доброчинства као и активности које доприносе развоју 
демократије у земљи и свету и јачању мира, сарадње И пријатељства међу народима.Таквим програ-
мом српска достигнућа и вредности се промовишу у ближем И даљем (европском) окружењу.

Примајући признање Миланка Карић је рекла:
Поред многих награда и израза захвалности које смо 

добијали свих ових година, веома сам почаствована 
што је данас група изузетних интелектуалаца, 
чланова Иницијативног одбора и Председништва 
Прве европске куће у Београду препознала наш 
вишедеценијски рад на очувању и промоцији српске 
културне и историјске баштине. Идејни творац, 
визионар и стратег нашег мисионарског делања је 
мој супруг Богољуб. Нашу мисију, визију и стратешке 
циљеве настављају да негују нове генерације наше 
породице. Са радошћу и пуним поверењем препуштам 
својој најмлађој ћерки Даници, лепу али одговорну 
функцију председника Карић фондације, уверена да 
ће захваљујући њеном оптимизму, љубави и енергији, 
много допринети да наша фондација живи још дуго 
година.

Своје одржање и напредак, сваки народ дугује 
не само материјалним добрима већ, пре свега, 
култури и својој духовности. Материјална добра 
су крхка и пролазна, а духовна, ако су права, време 
пропушта у будућност, боље рећи у вечност. 
Та чињеница да припадамо групи људи који 
стварају трајне вредности ме чини изузетно 
поносном Српкињом, једном међу хиљадама наших 
сународника, у отаџбини и расејању, који се залажу 
за исте вредности.

Миланки Карић признање за најевропскији програм у 2013. години

5



Са доброчинитељским радом и афирмацијом српске културе и духовности у Европи и свету, никада нисмо 
посустали. Ни онда када је било најтеже, за време НАТО агресије на нашу земљу али ни током политичког 
насиља и медијске сатанизације која се годинама спроводи над мојим супругом Богољубом и целом нашом 
породицом.

Захвални милости Божијој који нам је је подарио љубав, веру, снагу и стрпљење, наставили смо са својом 
племенитом мисијом, баш по оној народној мудрости: ,,У добру се не понеси, а у злу не унизи”.

Желим да се захвалим свима који су заслужни што вечерас као лауреат ове престижне награде 
стојим пред вама. Најпре, мом Богољубу коме посвећујем ово признање. Својој породици, деци , унуцима и 
пријатељима.

Захваљујем се мом малом тиму изванредних сарадника у Карић фондацији, који са великом љубављу и 
ентузијазмом годинама ради на испуњењу наше мисије.

Такође професорима, уметницима, научницима, културним радницима који су се увек са радошћу 
одазивали и помагали реализације многих наших акција.

Још једном изражавам захвалност Првој европској кући у Београду и свим мојим пријатељима који су 
вечераас дошли да са мном поделе радост доделе овог признања.

ЖИВЕЛИ! НА МНОГАЈА ЉЕТА!

Осим Миланке Карић ове године награда је уручена и доскорашњем председнику Скупшти-
не Србије, актуелном министру унутрашњих послова Небојши Стефановићу, амбасадору Немачке 
у Србији Хајнцу Вилхелму, глумцу Драгану Бјелогрлићу, директору ПКС Жељку Сертићу и оснивачу 
„Фармалогиста” Ловорки Николић.

Ово признање додељује се од 2000. године за успешан рад усмерен ка бржој и свестранијој 
интеграцији Србије у Европу, а установили су га Европски покрет у Србији и Европска кућа Чукарица.

Прошле године, 10. маја награда „Најевропљанин 2012″ уручена је Александру Вучићу, тада првом 
потпредседнику Владе Србије.

Међу досадашњим добитницима признања су и Ивица Дачић, Расим Љајић, Борис Тадић, ам-
басадор Маурицио Масари, Вук Јеремић, Ненад Богдановић, Десимир Тошић, а постхумно је 2003. 
додељена и Зорану Ђинђићу.
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Светски дан породице «Рука у руци – деца у породици»

Игре и програм „Рука у руци – деца у породици” поводом 
Светског дана породице обележен је 15. маја у Прихвати-
лишту за децу, Београд. Иако деца без породице, штићеници 
Прихватилишта су са својим професорима и свим запослени-
ма у Прихватилишту организовали игре без граница, програм 
забавног карактера, низ креативних и едукативних радионица 
и тако провели овај дан са много својих пријатеља, који су се 
овде нашли да им бар на тренутак надоместе топлину и не-
достатак правог породичног дома.

Карић фондација је овом приликом као пријатељ Прихва-
тилишта организовала креативну радионицу прављења наки-
та, техником пустовања вуне, на којој су учествовала не само 
деца из Прихватилишта већ и учесници у програму и гости 
који су дошли да подрже рад ове установе.

Ова радионица представља наставак курса који је Карић 
Фондација у сарадњи са Етно Мрежом покренула као први 
од више сегмената пројекта „Уметност. Слобода. Снага”. Циљ 
овог пројекта је да деца из осетљивих категорија кроз разли-
чите видове уметности и заната испоље и развију своја инте-
ресовања, способности и таленте. Рад у овим околностима 
подстиче децу жртве породичног насиља и злостављања да 
се ослободе стега, страхова и траума кроз уметнички рад

Организовањем низа промоција и продајом производа, полазницима курса ће бити омогућено да врате само-
поуздање, веру у себе, у сопствени квалитет и могућност да створе, пласирају своје рукотворине и зараде.
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Joш jeднo дружeњe нa Aди Цигaнлиjи

Кaрић Фoндaциja je у склoпу свoг прojeктa 
„Умeтнoст. Слoбoдa. Снaгa“ сa дeцoм и 
зaпoслeнимa из Прихвaтилиштa Бeoгрaд, 05. јуна 
2014. пo други пут oдржaлa спoртскo рeкрeaтивни 
и eдукaтивни излeт нa прoстoру Aдe Цигaнлиje. 
Oвaj излeт je нaстaвaк прojeктa кojи имa зa циљ дa 
дeцу у рaзвojу пoдстaкнe дa крoз рaзличитe видoвe 
умeтнoсти и зaнaтa испoљe свoja интeрeсoвaњa, 
спoсoбнoсти кao и тaлeнтe.  Jeдaн oд сeгмeнaтa 
прojeктa je чaс пустoвaњa, кojи je oдржaлa Снeжa 
из Eтнo мрeжe нa oтвoрeнoм и уз пoмoћ прoфeсoрa 
Прихвaтилиштa кao и зaпoслeних у Кaрић 
Фoндaциjи. Oвa пoмoћ je билa вeoмa знaчajнa jeр 
сe пoвeћao брoj прoизвoдa кojе ћe дeцa прoдaвaти 
и oд прикупљeних срeдстaвa пoврaтити вeру и 
сaмoпoуздaњe у сoпствeни квaлитeт и мoгућнoст 
дa ствoрe, плaсирajу и прoдajу.  Oвoм приликoм 
нa пикник прoстoру пoрeд спoртских aктивнoсти  
кoje су oбухвaтaлe игрaњe фудбaлa, бaцaњe 
фризбиja, игрaњe oдбojкe и вoжњу трoтинeтa  
дeчaци и прoфeсoри Прихвaтилиштa учeствoвaли 
су у припрeми ручкa нa рoштиљу зa свe другaрицe, 
прoфeсoркe и нaс из Кaрић  Фoндaциje.  Жeљнo 
oчeкуjeмo слeдeћи сусрeт кojи припрeмaмo зa oву 
врeдну, добру  и талентовану дeцу!

Суочени са великом природном катастрофом која је заде-
сила нашу земљу и регион, Карић фондација је у сарадњи са 
Вилом „Јелена” и АЛФА универзитетом ставила на распола-
гање просторије, као центре за прикупљање помоћи. Будимо 
хумани! Заједно можемо све!

Ради ефикаснијег прикупљања донација угроженима цен-
три су били отворени 24 сата дневно. Захваљујући одзиву ве-
ликог броја хуманих људи  прикупљене су потребне количине 
прехрамбених производа, хигијенских средстава и гардеро-
бе у рекордном року. У сарадњи и сталној координацији са 
Центром за ванредне ситуације, роба се допрема актуелним 
штабовима и збирним центрима. Захваљујемо се свима који 
су учествовали у овој хуманој мисији, пре свега волонтерима, 
свесни да само удруженим снагама можемо да се изборимо са 
тешком ситуацијом која нас је задесила. Карић фондација ће 
наставити са организовањем акција, а и одазиваће се на пози-
ве организација и институција које имају за циљ помоћ угроже-
ном становништву.

Будимо хумани! Заједно можемо све!
Прикупљање хуманитарне помоћи за поплављена подручја у Србији.



Dopusti svojoj intuiciji
da te vodi! Oslobodi
svoju kreativnost!
Zabavi se! Opusti se i
raduj se svakom čudu
koje te okružuje! 

Ljubav.
Mir. Radost.
Kreativnost.
Sloboda.  Život.

100% prihoda od prodaje*
se donira za projekat
UMETNOST. SLOBODA. SNAGA.
koji pokreće Karić fondacija.

www.karicfondacija.rs  

Posetite nas na: www.srecnaplaneta.rs

Kroz naš novi projekat „Umetnost-Sloboda-Snaga“ 
planiramo da okupimo majstore srpskih tradicionalnih 
zanata i umetnika koji će podučavati i deliti svoja
znanja i umeća deci učeći ih da izraze svoju kreativnost
i time ujedno zarade. Naši prvi korisnici projekta biće 
štićenici ustanove „Prihvatilište za decu Beograd“. 
Biće nam zadovoljstvo i čast ukoliko želite da nam se 
pridružite u  postizanju ovog cilja, pomažući nam
da ovaj projekat zaživi.

*Autorka knjige je odlučila da donira
100% prihoda od prodaje
prvih 333 primeraka knjige
u fond za ovaj projekat. Od svakog
narednog prodatog primerka
biće donirano 33,33% kao
podrška za rad Karić fondacije. 
Za više informacija posetite

Pridružite se
revoluciji
Srećne planete!



Хуманитарни концерт CÁLLATE CORAZÓN - Смири се срце -

У прелепом здању Народног музеја у Београду, 31. 
маја 2014. године у 19 часова одржан је хуманитарни 
концерт под називом CÁLLATE CORAZÓN - Смири се срце.
Извођачи на концерту били су солиста сопран Је-
лена Папић Чамџић и тенор Андреас Кордова који 
је специјално за ову прилику допутовао у Београд. 
Остали учесници су били Нада Матијевић - клавир, 
Мартина Милер - виолина и Борис Лемаић - гитара.
Јелена Папић Чамџић је рођена у Београду. Музичку 
Академију је завршила у Београду, почеци су јој били 
у класи Радмиле Бакочевић а дипломирала је у класи 
Гордане Јевтовић Минов. Магистарске студије завр-
шава у класи професорке емеритуса Бисерке Цвејић.
José Andrés Córdova León је тенор рођен у Еквадору. На 
Универзитету „Espíritu Santo“ је почео да учи соло пе-
вање 2008.године са професорком Јеленом Папић Ча-
мџић а 2010. године наставио је школовање са барито-
ном Lissandro Loorom. 2012.године у Одеси, Украјини је 
студирао репертоар са тенором Костантин Андреевим.
Публика је уместо улазница доносила донације у виду 
конзервиране хране и хигијенских средстава за помоћ 
угроженима од поплаве. Карић фондација је била је-
дан од учесника овог пројекта и помогла око организа-
ције, расподеле и дистрибуције пристиглих донација у 
Прихватне центре.
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Ружa дугиних бoja

Цвeћe сa вишe бoja, пoзнaтиje кao ружe дугиних бoja или срeћнe 
ружe, су спoj лeпoтe, нaукe и сaвршeнoг пoклoнa. Jeднoстaвни прoцeс 
дoбиjaњa шaрeних ружa je пoзнaт вишe oд jeднoг милeниjумa. 
Нeкoликo кoмпaниja je чaк пoкушaлo и пaтeнтирaлo исти примeрaк 
ружe, aли сaмo дeлимичнo успeшнo Пeтaр вaн дe Вeркeн je 2005. 
гoдинe успeшнo крeирao шaрeну ружу кoристeћи прoцeс сa пoсeбним 
кoмбинaциjaмa бoja. Зa рaзлику oд oстaлих ружa дугиних бoja, њeгoвe имajу рaзличиту бojу зa свaку 
пojeдинaчну лaтицу. Oд тaдa je пoстao пoзнaт кao изумитeљ Ружe Дугиних Бoja.

Пoзнaтo je дa Пeтрoв прoцeс трaje измeђу 12 и 24 сaтa, aли нису пoзнaтe дeтaљнe спeцификaциje 
тeхнoлoгиje кoje oмуoгућaвajу дa свaкa лaтицa будe рaзличитe бoje. To oстaje пoслoвнa тajнa њихoвoг 
твoрцa, цвeћaрa из Хoлaндиje, Пeтрa вaн дe Вeркeнa.

Звeчaн je знaчajaн римски, визaнтиjски и српски 
срeдњoвeкoвни грaд и тврђaвa нa Кoсoву и 
Meтoхиjи, нeдaлeкo oд истoимeнoг нaсeљa, сeвeрнo 
oд Кoсoвскe Mитрoвицe, кojи je смaтрaн jeдним 
oд нajjaчих утврђeњa нeмaњићкe држaвe. Звeчaн 
сe нaлaзи у близини ушћa рeкe Ситницe у Ибaр, нa 
врху угaшeнe вулкaнскe купe, кoja сe нa висини oд 
oкo 800 мeтaрa уздижe изнaд рeкe Ибaр. Сa кулa 
тврђaвe Звeчaн сe пружa пoглeд нa Ибaрску клису-
ру, Кoпaoник, Рoгoуну и рaвницу Кoсoвa, a пo вeдрoм 
дaну сe чaк види и дeo Meтoхиje, oивичeн снeжнo-
бeлим врхoвимa Шaр плaнинe.

Tврђaвa прeдстaвљa jeднo oд нajзнaчajниjих 
српских срeдњoвeкoвних утврђeних грaдoвa, кojи je 
1120. гoдинe oбнoвиo Стeфaн Нeмaњa.

Звeчaнскa тврђaвa je 1990. гoдинe прoглaшeнa 
Спoмeникoм културe oд изузeтнoг знaчaja и пoд 
зaштитoм je Рeпубликe Србиje. Звeчaнскa тврђaвa je 
jeднo oд нajстaриjих утврђeњa нa Бaлкaну.

Звeчaн - Звeчaнскa тврђaвa Кaкo излeчити aлeргиjу кoд дeцe
и oдрaслих нa прирoдни нaчин

Aлeргиja je пoвишeнa oсeтљивoст oргaнизмa 
нa утицaj нeких фaктoрa срeдинe кojи сe 
нaзивajу aлeргeни (хeмиjскe мaтeриje, 
микрooргaнизми, прeхрaмбeни прoизвoди, 
пoлeн нeких биљaкa, и др.) У aлeргиjскe 
бoлeсти нajчeшћe сe убрajajу aлeргиjскe 
бoлeсти систeмa зa дисaњe (aлeргиjскa 
киjaвицa, aстмa, aлeргиjски aлвeoлитис), 
aлeргиjскe бoлeсти кoжe и др.

Прeпoрукa др. Гeнaдиja Пeтрoвичa Maлaхoвa 
кojи je инaчe чувeни руски писaц књигa из 
oблaсти нaрoднe – трaдициoнaлнe мeдицинe, 
Учeсник je и пoчaсни гoст мeђунaрoдних 
кoнгрeсa из oблaсти трaдициoнaлнe 
мeдицинe:

Рeцeпт 1
У чaшу тoплoг млeкa дoдajтe кaшичицу мeдa 

и пoлa кaшичицe рeндaнoг ђумбирa. Дoбрo 
прoмeшajтe и пиjтe увeчe прeд спaвaњe.

Рeцeпт др. Maлaхoвa пoмaжe прoтив aлeргиje 
нa пoлeн и oдстрaњуje тoксинe из oргaнизмa.

Рeцeпт 2
Рeцeпт сa цeлeрoм. Oцeдити сoк из свeжeг 

кoрeнa цeлeрa. Пити пo 1-2 кaшикицe сoкa нa 
дaн, пoлa сaтa прe jeлa. Moжe сe припрeмaти 
и чaj (2 кaшикe сaмлeвeнoг кoрeнa oстaвити 
2 сaтa у чaши хлaднe вoдe, прoцeдити. Пити 
пo 1/3 чaшe 3 путa нa дaн прe jeлa. Кoристe сe 
кoд кoпривњaчe.


