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PLANET OCEAN
"Standing on the Moon looking back at Earth – this lovely place you just
came from – you see all the colours, and you know what they represent.
Having left the water planet, with all that water brings to the Earth in
terms of colour and abundant life, the absence of water and atmosphere
on the desolate surface of the Moon gives rise to a stark contrast."
– Buzz Aldrin, astronaut

Тренирането на
музикален фон може
да стимулира функционирането на кръвоносните съдове,
показва ново сръбско
изследване. Хората,
които правели кардио тренировката си,
докато слушали любимата си музика, за 30
минути дневно, повишили нивата си на разширяващия артериите
ензим азотен оксид с
44% за три седмици.
При трениращите без
музика увеличението
било само с 30%. Това
е важно, защото състоянието на кръвоносните ти съдове е
определящо за риска
от инфаркт. Музиката
стимулира освобождаването на ендорфини и
производството на азотен оксид.

ПРЕБОРИ
ИНФЕКЦИИТЕ
Когато шефът ти те
завари със захлупена на
бюрото физиономия, му
обясни, че не дремеш,
а лекуваш здравословен проблем. Китайско
изследване показва, че
можеш да се пребориш
с хронична инфекция на синусите побързо, като просто
склониш глава. Част
от болните, които приемали лекарства като
останалите, поставяли
главата си на равна
повърхност два пъти
дневно за 20 минути.
За 6 седмици напрежението в синусите
намаляло. Това е резултат от изтеглянето
на течността под
отвеждащите тръбички в синусите ти. С
промяната на ъгъла на
главата даваш възможност на гравитацията
да изтегли неприятните сополи.
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Бюлетин / Здраве

ТИЧАЙ
С ЕМИНЕМ

21
процента е увеличението
на риска от ранна смърт
при мъжете, които пият
над 4 чаши кафе дневно.
Източник: Mayo Clinic Proceedings

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Невидима
заплаха

Шведски учени
установиха, че
мъжете с найвисоки нива на
възпалителния
прохормон
прокалцитонин са
около два пъти
по-застрашени
от поява на
рак, особено на
дебелото черво,
в сравнение
с мъжете с
ниски нива.
Способността на
теста да открива
възпаления може
да обясни как
да се предсказва
появата на рак,
твърдят учените.

50°

30°

ПОГЛЕДНИ
ЛОПАТАТА
ПОД НОВ ЪГЪЛ,
за да постигнеш
желания
ергономичен
ефект, търси
лопата с такива
извивки

Готов ли си за зимата?

Снегът ще дойде, а ти ще трябва да го ринеш. Според канадски учени
лопата с извита дръжка може да се окаже по-добра за гърба ти в
сравнение с такава с права дръжка. Чрез биомеханичен анализ те
установили, че кривите дръжки намаляват натоварването върху лумбалните прешлени с 16,5% в сравнение с правите. Обяснението: извитите
дръжки не само спомагат за по-изправена стойка, но и намаляват натоварването на долната част на гърба при всяко изхвърляне.

ЗА КОГО БИЕ
КАМБАНАТА
Учени от Univesity
of Wisconsin at La
Crosse твърдят, че
тренировката с
пудовка е идеална
за натрупването
на функционална
сила. След 8-седмична
програма от
тренировки с пудовки
два пъти седмично,
включващи изхвърляния,
замахвания, изправяния
и преси, трениращите
мъже надминали
колегите си, които
не тренирали по
този начин по редица
показатели като
аеробен капаците (14%),
сила на коремната
област (70%), сила при
лег преса (15%) и сила
на хвата (9%). Тези
движения тренират
почти всеки мускул.
Пудовките могат
да увеличат кардио
и силовите ползи за
сравнително кратко
време.

Сговорна дружина
планина повдига

Не тренирай сам. Според английски учени груповите тренировки
помагат на хората да се придържат към програмата си. Мъже с
наднормено тегло, които се включили в 10-седмична програма за групови
тренировки, присъствали на 84% от тренировките и подобрили формата си с 9%. Упражненията в група имат две основни предимства: не е
необходимо сам да си съставяш програма, защото просто се включваш
във вече създадена такава. Ако пропускаш тренировки, вече има пред
кого да се срамуваш.

5

кинта седмично
могат да
мотивират един
студент да
тренира повече.
Източник: University of Toronto
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Избери си ъгъл

Според испански учени позицията ти по време на
лицева опора с TRX определя за кои мускули работиш. Средната позиция например активира 4%
повече мускули в трицепса в сравнение с ниската.
Ето какво още са открили учените.
НИСКА
ПОЗИЦИЯ

РАМЕНЕ
+8%
ПЕКТОРАЛНИ
+35%
ГРЪБ
+14%

СРЕДНА
ПОЗИЦИЯ

ТРИЦЕПСИ
+4%
КОСИ
МУСКУЛИ
+11%

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Ген за
мускули

Вдигането на огромни железа ще увеличи твоята мускулна
маса, но колко точно
мускули можеш да
направиш зависи от
твоята ДНК. До
това заключение са
стигнали руски учени,
след като открили, че
голяма част от найелитните им родни
силови спортисти са
носители на разновидност на гена HIFIA,
обуславящ по-бързо
съкращаване на мускулните влакна.

Бюлетин/Мускули

ТОРБА С
ТРИКОВЕ –
груповите
тренировки
са по-полезни

Нещата от живота

Гурме

Много печен тип

НА ШИЯТ ЕКСПЕР Т

Крис Козентино е главен
готвач на един от найдобрите ресторанти в
Сан Франциско – Инканто,
и автор на бестселъра
Beginnings: My Way to Start
a Meal

Предимствата на добре изпечения телешки джолан
са две – ще я впечатли и е ужасно вкусен.
Какво повече можеш да искаш?

A

Б

В

Г

Избери месото

Овкуси го

Запечи

Подготви соса

Защо да й сготвиш
точно телешки
джолан? „Той е по-тежко
ястие и предполага да
бъде споделяно.“ Освен
това е много по-евтин
от телешкото филе и
по-трудно ще объркаш
готвенето. Поискай
от кварталния месар
2,5-килограмов
телешки крак с кокала
без излишни мазнини.

Предния ден поръси
джолана добре със сол и
черен пипер. Сложи го в
стъклен или метален
съд. Прибави 1/3 чаша
червено вино, 3 обелени
и нарязани глави лук,
половин глава чесън,
половин връзка магданоз и два стръка розмарин. Покрий го с
маринатата и го
остави така до следващия ден, като от
време на време го обръщаш.

Ако месото има
коричка, това запазва
текстурата и вкуса
му. В широк голям
тиган, подходящ за
печене, или чугунена
тенджера затопли
две лъжици зехтин.
Когато мазнината е
гореща, сложи джолана
и го обръщай, докато
се запече от всички
страни. Сложи го в
голяма чиния.

Месото става крехко,
когато се готви на
бавен огън. Прецеди
маринатата и запази
течността. Пусни фурната на средна до ниска
температура и добави
съставките от маринатата в съда, който си
използвал да запечеш
джолана. Задуши, докато
лукът се карамелизира
(20 мин). Добави около 2
л телешки бульон,
остави го да заври и
махни съда от котлона.
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Изпечи
го идеално
Загрей фурната до 180
градуса. Сложи запечения джолан в съда,
като течността
трябва да покрива
75% от него. Захлупи
съда и го сложи във
фурната. Печи, като
го поливаш редовно,
докато вътрешната
температура не достигне 70 градуса и
месото не се отделя
с лекота от кокала,
около 3 часа.

ДЕНЯТ СЛЕД
Сготви джолана предния
ден. Първо го
затопли, като го
сложиш в съд с
капак във фурна
на 150 градуса,
докато термометърът за
месо не покаже,
че вътрешната
температура е
70 градуса. Махни
капака, печи и
поливай със соса
30 мин.

МЕ
ЗИ Н

СпиСание Men’s HealtH и СпиСание CosMopolitan те канят на Зимен ФеСт!
УчаСтвай в игрите и Спечели много награди! очакваме те на пиСтите
в пампорово, витоша, БанСко и Боровец.
Следи програмата на facebook/Men’s Health България и facebook/Cosmopolitan България

ЗИМЕН ФЕСТ СЕ провЕжда СЪС СЪдЕЙСТвИЕТо На:
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ТЕКСТ ЛУ ШУЛЪР / ФОТОГРАФИЯ ПИТЪР ХЕЙПАК

Б

Излез
на ринга
Американската арендби звезда Ъшър
натиска бутона пауза на музикалната
си кариера, за да скочи в боксьорските
шорти на легендата на американския
професионален бокс Шугър Рей Ленърд

Б
БОКСОВАТА ЗАЛА ГЛИЙСЪН ИЗГЛЕЖДА ТАКА, СЯКАШ Е
ПРЕНЕСЕНА В ДНЕШЕН НЮ ЙОРК от друга планета

или
поне от друг век. През последните 70 години на първия й адрес в Бронкс са тренирали някои от най-големите в историята на този спорт: Джейк ла Мота и
Мохамед Али (все още с истинското си име Касиус
Клей). Откакто е на сегашното си място в Бруклин,
на елегантно поовехтелия й ринг са си разменяли крошета титани като Майк Тайсън и Шейн Моузли.
Всяка капка пот (едва ли има антиперспирант,
който може да издържи и един рунд срещу жегата,
която цари тук през юли) е жертвоприношение в
чест на боговете на бокса. Не това обаче е причината Ъшър Реймънд IV да се поти тук редом със
следващото поколение шампиони.
Арендби изпълнителят тренира усилено заради
чисто новото си амплоа на филмов актьор, което
ще стартира с ролята на Шугър Рей Ленърд в предстоящия Ръце от камък. Филмът има амбицията да
разкаже любопитната и пълна с възходи и падения
история на най-големия съперник на Шугър Рей

Роберто Дюран.
Двата епични мача между двамата от 1980 г. бележат най-високата и най-ниската точка в кариерата
на Дюран. Всеки сериозен фен на бокса може без
помощта на Google да ти разкаже подробно как
Дюран печели първия мач, но изненадващо се
отказва по средата на втория. Напиши No Mas в
YouTube, за да видиш за какво унижение става
въпрос в седмия рунд на втория знаменит двубой.
Снимките на Ръце от камък започнаха неотдавна, но
Ъшър се подготвя за ролята си вече повече от
година със своя треньор Хавиер Бигс. Натоварванията в боксовите тренировки са по-брутални и
изцеждащи, отколкото можеш да си представиш.
Дори обикновената 10-минутна загрявка на въже
включва движения, които могат да съсипят повечето от нас. На всичко отгоре 35-годишният Ъшър
е точно 11 години по-възрастен, отколкото е бил
Ленърд през 1980-а. Колкото повече го опознаваш
обаче, толкова по-добре разбираш защо Ъшър е найподходящият човек за тази роля.

З И М Н И СПОР ТОВЕ
MH 2014

Сняг, студ
и адреналин
ТЕКСТ И ФОТОГРАФИЯ ЯНЕ ГОЛЕВ

Екстремен план за тaзи зима







Snowkite стр. 66
Snowscoot стр. 68
Freeride Ski стр. 69
Speed Riding стр. 70
Snow Trekking стр. 72
Ice Climbing стр. 73

ПОЛ Е З НО Е Д А З Н А Е Ш, Ч Е С К И Т Е ,
С НО У Б ОРД ЪТ И НОВ И Я Т С Е З ОН Н А
И Г РА Н А Т Р ОНОВ Е Н Е С А
Е Д И НС Т В Е Н И Т Е В А Р И А Н Т И Д А
ОПОЛ З О Т В ОР И Ш А К Т И В НО
ПОЧ И В Н И Т Е Д Н И П Р Е З И Д В А Щ И Т Е
С Т УД Е Н И М Е С Е Ц И. Н А
С Л Е Д В А Щ И Т Е Н Я КОЛ КО
С Т РА Н И Ц И Щ Е Т Е З А ПО З Н А Е М С
Н Я КОЛ КО ПО -Н Е Т РА Д И Ц ИОН Н И
З И М Н И С ПОР Т ОВ Е И Н Я КОЛ КО
М Л А Д И БЪ Л ГА Р И, КОИ Т О Г И
П РА К Т И К У В АТ
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ЛЕГЕНДИ
З А С Т РА С Т ТА

СЕКС

Любовния ти живот е
пълен с вълнуващи
моменти. Оргазми,
много ясно, но и
смущението от първия
път, първият фал в
леглото, както и някоя
извратена история,
която едва ли искаш да
споделиш с Men’s Health.
Позволи ни да ти
представим 25-те
вечнозелени класики в
сексуалния живот на
всеки мъж

ТЕКСТ
ЕВГЕНИЯ МАЛИНОВА
СТР. 87

САКО GUCCI
РИЗА
BURBERRY
ДЖИНСИ
ERMANNO
SCERVINO
КОЛАН
GIO MORETTI
ОБУВКИ
JIL SANDER

РЕСТОРАНТЬОРЪТ

Любомир Василев

ПОКОЛЕНИЕ J
Трима стилни и успели мъже ни
показват как успяват да се чувстват
добре в своите джинси – любимия
елемент от облеклото им, с който не се
разделят през целия ден.
} ТЕКСТ СВЕТОСЛАВ ПЕТРОВ } ФОТОГРАФИЯ

КОСТАДИН КРЪСТЕВ – КОКО (МЪЖЕ) /
ГЕОРГИ АНДИНОВ (ПРОДУКТИ) } СТАЙЛИНГ
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ
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Уютният ресторант Motto е
разположен на оживена улица в
центъра на града и е редовно
място за срещи на млади професионалисти, които ценят
доброто обслужване и добрата
храна. Срещаме се с 41-годишния му собственик Любомир
Василев преди обяд и макар че
сме единствените посетители заедно с персонала, няма
как да не забележим как още с
влизането си Василев оглежда
наоколо с втренчен поглед, за
да прецени дали всичко
изглежда по начин, който му
харесва. Едва ли можем да
очакваме нещо друго от
човека, който стои зад някои
от най-емблематичните
софийски заведения като
Spaghetti Kitchen, Mascara,
Spaghеtti Company и „Опера”.
„Занимавам се с ресторантьорски и развлекателен бизнес повече от 15 години и
твърдо вярвам, че успехът
идва само с пълно отдаване,
дисциплина и лично отношение.“ Същото важи и за безупречния му външен вид и
внимателно преценените
детайли, които издават педантичното отношение към
начина, по който изглежда.
„Разнообразните ежедневни
ангажименти (от бизнес
срещи до работа в офиса и в
заведенията) са ме научили да
комбинирам комфортно
облекло, което е подходящо за
всеки случай. Винаги съм носил
деним, любима дреха ми е.
Най-често съм с джинси, риза
и сако.“

КАКВО КАЗВА ЦВЕТЪТ ЗА ТЕБ

Цветовете на твоите джинси издават характера и найважното за личния ти стил. Увери се, че денимът ти отправя
правилното послание.
АКО
НОСИШ
ТЪМНОСИНЬО

АКО
НОСИШ
ЖЪЛТО

АКО
НОСИШ
ЗЕЛЕНО

АКО
НОСИШ
ЧЕРВЕНО

ТИ СИ
ТРАДИЦИОНАЛИСТ И
МЪЖ, НА КОГОТО МОЖЕ
ДА СЕ РАЗЧИТА. НЯМА
ЛОШО – ТЪМНИЯТ
ДЕНИМ НА СНИМКАТА
СЕ КОМБИНИРА ЛЕСНО
С ПОВЕЧЕТО ТВОИ
ДРЕХИ.

ОЧЕВИДНО СИ АРТИСТИЧНА НАТУРА, КОЯТО
ОБИЧА ДА ЕКСПЕРИМЕНТИРА С ВЪНШНИЯ
СИ ВИД. НАСИТЕНО
ЖЪЛТИЯТ МОДЕЛ НА
UCB ЩЕ ИЗГЛЕЖДА НАЙ
НА МЯСТО ПРЕЗ
ЛЯТОТО.

МИНАВАШ ТРАНЗИТ
ПРЕЗ МИЛИТЪРИ ТЕНДЕНЦИЯТА, БЕЗ ДА ПРЕКАЛЯВАШ, А МОЖЕ БИ И
СИМПАТИЗИРАШ НА
ЗЕЛЕНИТЕ. ЗЕМНИТЕ
ТОНОВЕ СА НАЙ-ПОДХОДЯЩИ ЗА СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ.

ТИ СИ ИСКРЕН И ОТКРОВЕН ЧОВЕК. НЕТРАДИЦИОННИЯТ ЗА ДЕНИМ
ЦВЯТ Е ЛЕКО АГРЕСИВЕН
КЪМ ОЧИТЕ НА ОКОЛНИТЕ,
НО МОЖЕШ ДА ТУШИРАШ
ТОВА, КАТО ГО СЪЧЕТАЕШ
С РИЗА И ЯКЕ С ПО-НЕУТРАЛНИ ЦВЕТОВЕ.

PLAYLIFE,
120 ЛВ.

UNITED COLORS OF
BENETTON, 100 ЛВ.

PEPE JEANS LONDON,
249 ЛВ.

GAS,
235 ЛВ.

}КОЛКО ЧИФТА ИМАШ?

Наложи се да ги преброя
специално. Оказва се, че са
точно 16 чифта джинси. Имам
само един чифт, който е в
черно. Всички останали са син
деним. Имам джинси за
абсолютно всеки повод.
}ПРЕДПОЧИТАНА ДЕНИМ МАРКА?

Напоследък харесвам моделите
на Dondup. Също така
предпочитам и денима на
Ermanno Scervino.
}НАЙ-СТАРИЯТ ТИ ЧИФТ?

Стар класически Levi’s.
}КОЯ ЧАСТ СЕ ИЗНОСВА НАЙ-БЪРЗО?

Нямам представа (смее се).
Винаги ги сменям, преди това
да се случи. Ако ми е любим
модел, просто си купувам
същия.
}ПРАВИШ ЛИ НЕЩО СПЕЦИАЛНО,
ПРЕДИ ДА ОБУЕШ НОВ ЧИФТ ЗА ПЪРВИ

И л ю с т р а ц и и : А Н Д Р Е А М А Н Д З АТ И

ПЪТ?

Не, късам етикета и направо
ги обувам.
}НАЙ-ВАЖНОТО НЕЩО, КОГАТО СИ
КУПУВАМЕ НОВИ ДЖИНСИ?

Да се чувстваш добре в тях.
}ДЖИНСИТЕ, КОИТО НИКОГА НЕ БИ
НОСИЛ?

Ластични дънки не бих носил.

СЪЧЕТАВАЙ

Носи
Неутрални тонове

Не носи
Ярки десени или цветове

Остави смелия деним да говорим сам за
себе си. Неутралните тонове като
черно, бяло, бежово и сиво балансират
неговия ярък цвят. Нещо повече, опитите да намериш подходящ за комбиниране подобен цвят са опасно занимание.

Ярките нюанси и екстравагантните
принтове (не можем да си представим
колко добре би изглеждала хавайската
ти риза с масленозелени джинси) имат
фундаментален проблем с твоите
цветни джинси, внимавай.
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