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П Р О Ф И Л

Категория перо
До неотдавна изглеждаше, че на Димитър Калбуров е предопределено да бъде
футболист. Само за няколко години обаче той стана един от най-разпознаваемите
млади писатели тук. В специално интервю за Men’s Health Калбуров ни разказва за
спорта, поезията и една пощенска кутия приказки
ТЕКСТ НИКОЛА ШАХПАЗОВ — ФОТОГРАФИЯ ЯНЕ ГОЛЕВ

П

ътят на Димитър Калбуров е

няколко години, като през този период изобщо не

необикновен. Син е на Ангел Кал-

практикувах футбол. Дори на малки вратички.

буров – легендарен футболист

След това нямаше връщане назад.“

на ЦСКА (от големия армейски

Без да осъзнава обаче, Калбуров вече бил напра-

тим в началото на 80-те), на-

вил крачката напред – далеч извън света на спор-

ционален играч и дългогодишен

та, към една неподозирана по-рано територия –

треньор в детско-юношеската школа на армейци-

тази на литературата и поезията. В други случаи

те. Затова и изобщо не е учудващо, че от малък Ди-

подобен преход би бил дълъг, труден и най-вече –

митър Калбуров тренира здраво, за да следва стъп-

неуспешен. При Калбуров обаче бил точно обра-

ките на баща си. Учудващото е, че напук на стара-

тното – получил се плавен, неочакван и неусетен.
„Бях започнал да пиша още докато играех и по-

нието, непрестанните тренировки и вродения му
стремеж към победата, той така и не успява.

степенно осъзнах, че това е нещо, което ми дос-

„Футболът беше моята голяма, безумна мечта.

тавя огромно удоволствие. Първоначално обаче не

Преследвах я до последно – дори на години, в които

беше сериозно или целенасочено. Ставаше въпрос

някои футболисти приключват кариерата си, аз се

просто за драсканици в личния ми Facebook профи-

надявах да я започна,“ обяснява ни той. „Лошото е,

ла, както и в нещо като блог. Гери Турийска беше

че колкото и да вярваш, времето минава. Всеки ден

първият човек, който ги забеляза и ме покани да

се събуждаш и осъзнаваш, че си с един ден по-стар.

участвам в „Пощенска кутия за приказки“. Това

И всеки ден се чудиш какво ще правиш, ако в крайна

беше и моментът, в който започнах да развивам

сметка с футбола не се получи.“

стила си.“

В гласа му обаче не долавяме нито болка, нито

Турийска е особен феномен в нашето попкул-

някаква празна носталгия по отминалото време и

турно пространство. Едновременно радиоводещ

непостигнатата мечта. Калбуров излъчва най-вече ведрост, комбинирана с един прагматично-оптимистичен поглед върху живота. Може би в момента, когато окончателно се разделя с мечтата
си за спортна кариера, не му е било толкова лесно.
„Получих много екзотична травма – отчупена костица на ходилото. Възстановяването отне
12 MEN’S HEALTH / юни 2017

Най-доброто от
„Пощенска кутия за
приказки“ можеш да
видиш и чуеш в рамките на фестивала
„София моно“ в парка
на софийската Военна академия на 9 и
10 юни. Калбуров ще
чете, разбира се.

(в БГ Радио), текстописец (спомни си за емблематичното „Ти“ на Нина Николина), певица (в Рубикуб), писател и създател на литературно-разказвателната поредица „Пощенска кутия за приказки“. Стартирала на мускули и ентусиазъм преди
седем години, „Пощенска кутия“ днес е съвсем истински бранд с внушителна аудитория и ежеме-
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П О Л Е З Н О

Наръчник
за
добър
живот

Тя каза

Приянка Чопра
ЗВЕЗДАТА НА ИНДИЙСКОТО КИНО И КРАСИВАТА
ПРИЧИНА ДА ОЧАКВАМЕ РИМЕЙКА „СПАСИТЕЛИ НА
ПЛАЖА“ ТЕ СЪВЕТВА КАК ДА ВПЕЧАТЛИШ ЕДНА ЖЕНА,
НИЩО ЧЕ ПРИЗНАВА, ЧЕ САМАТА ТЯ ТРУДНО МОЖЕ ДА
БЪДЕ ВПЕЧАТЛЕНА
Накарай я да танцува
Индийците изразяват
волния си дух, като танцуват при всяка възможност.
„Всеки празник е повод да
танцуваш.“ Как да бъдеш
добър партньор на дансинга? Бъди себе си. „Не
всеки може да е Траволта,
но от всеки става добър
танцьор. Просто усети
емоцията и ритъма и задръж вниманието на жената, било с очи, с движения
или с ръце.“

Години
34
Место
живеене
Мумбай

Полагай усилия за малките неща
Дребните ти жестове ѝ
показват, че държиш на
нея, че я подкрепяш и знаеш какво обича. „Накарай
я да се почувства като
единственото момиче
на света.“ Тя си спомня
как една сутрин намерила
кафемашина на прага си.
Неин приятел забелязал,
че тя обича кафе и то ѝ
се отразява добре. „Беше
сладък, обмислен, значим
жест“, спомня си тя.
Бъди открит
„Не можеш да я заведеш на
вечеря на яхта? Няма проблем. Важното е да си способен да проведеш смислен разговор“, съветва тя.
Материалните притежания – дрехи, коли, бижута –
не я впечатляват. „Мъж,
който говори за работа-

та си, за убежденията си,
за нещата, в които вярва?
Това е секси“, признава тя.
„И разбира се, трябва да
ме разсмива и да проявява
самоирония.“
Сготви ѝ
„Да гледа как един мъж приготвя храна за нея е едно
от най-възбуждащите
неща за всяка жена.“ Не е
нужно ястието да е сложно и изискано. „Приятел
запретна ръкави и ми направи съвсем обикновена
паста. Важното е, че положи усилия заради мен.“
Винаги казвай истината
Най-голямата грешка, която допускат мъжете във
връзките си, е че послъгват. „Изричаш малка лъжа,
за да избегнеш разправията или да скриеш нещо…
не го прави! Жените имат
огромни сърца. Големият
проблем най-често става по-малък, когато поговорите искрено за него.“
В крайна сметка всичко
опира до уважението и да
не мериш с двоен аршин.
„Отнасяй се с хората така,
както очакваш да се отнасят с теб. Истинският
партньор ти помага да
покажеш най-доброто от
себе си.“
„СПАСИТЕЛИ НА ПЛАЖА“
Е ПО КИНАТА ОТ 2 ЮНИ

„Мъж, който говори
за целите и
убежденията си е
секси. Важно е и да
може да ме разсмее.“
16
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Винаги има
вариант

СИЛА
Винаги има
вариант

СТАНИ ПО-СИЛЕН ОТ КОГАТО И ДА БИЛО С
ТЕЗИ ЩАДЯЩИ СТАВИТЕ ТИ АЛТЕРНАТИВИ НА
ГОЛЯМАТА ТРОЙКА / ОТ ТОД БЪМГАРДНЪР

УКАЗАНИЯ

Сменяй тренировки
1 и 2 с поне 48 ч почивка между тях.
Буквите са мини-цикъл, изпълнявай всички серии от
част A, преди да минеш към част B. Почивай колкото ти е
необходимо. В Тре-

Напредвай
без усилия

нировка 1 изпълни
2 до 3 загряващи серии за придърпването от опора. В
тренировка 2 имаш
поне една загряваща серия за предния
клек. Целта ти е да
вдигаш малко повече с всяка следваща
тренировка.

Т РЕ Н И РО В К А 1 / 45 м и ну т и

A1 Придърпване от опора

Постави щангата върху кутии на ниво средата на
пищялите. Хвани я в надхват, изтласкай бедрата
назад и го изтегли със сила нагоре. Отпусни контролирано тежестта. Направи 4 сер. с по 4 повт.

A2 Изтласкване на дъмбели от наклон

Вземи два дъмбела и ги дръж над гръдния кош с
изпънати ръце. Отпусни ги бавно, в продължение
на 5 сек., докато достигнат гърдите, след което
рязко ги изтласкай нагоре. 4 сер. с по 4 повт.

A2

A3 Въртене на гръди от стойка на коляно
Поеми въздух, после направи пълно издишване,
завъртайки главата и раменете наляво, без да
движиш долната половина на тялото. Върни в
изходно положение. Направи 4 повт., смени краката
и повтори надясно. Направи 4 серии.

A1

B1 Преса над глава с пудовка

Вземи две пудовки горе до раменете си. Стегни
торса, напрегни седалищните мускули и със сила
изтласкай пудовките над главата си. Спусни ги
контролирано обратно. Направи 4 сер. по 6 повт.

B2 Румънска мъртва тяга с дъмбели

Хвани дъмбелите пред бедрата си, изтласкай хълбоците назад и спусни тежестите в продължение
на 5 сек. Когато стигнат под коленете ти, изтласкай хълбоците напред и върни в изходно положение.
Направи 4 серии с по 6 повторения.

Т РЕ Н И РО В К А 2 / 45 м и ну т и

A1 Преден клек

Застани прав с две
пудовки пред раменете с крака на ширина
на раменете. Изтласкай хълбоци назад и
клекни бавно в продължение на 5 сек, преди
да се изтласкаш нагоре. Направи 4 серии с
по 4 повторения.

A2 Набиране

Хвани се за лост за
набиране в подхват с
ръце на ширината на
раменете. Изтласкай
рязко тялото нагоре,
докато брадичката
ти е над лоста. Отпусни тялото бавно, за
5 сек. Направи 4 серии с
по 4 повтoрения.
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A3 Бедрени ротации
Вдигни коляно, докато
бедрото стане успоредно на пода. Премести го встрани, след
което завърти бедрото така, че пищяла да
е успореден на пода зад
тялото ти. Обърни до
изходно положение и
повтори с другия крак.
По 2 повторения в посока за всеки крак. Направи 4 серии.

B1 Разделен клек с
вдигнат крак

Вземи дъмбел или
пудовка в гоблет-позиция. Сложи десния
крак на пейка зад теб.
Спусни тялото бавно,
за 5 сек, стягайки мускулите на левия крак.
Изтласкай тялото
нагоре. 6 повторения,
смени страните и повтори. Направи по 4 серии за крак.

B2 Гребане с подпрян гръден кош

Постави пейката
под ъгъл от 35°. Вземи 2 дъмбела и седни
напред, с гръден кош,
подпрян на облегалката, брадичката над
края ѝ и крака на пода.
Изтегли рязко тежестите нагоре, след
което ги отпусни
за 5 сек. 4 серии с по
6 повторения.

 ЕЗПЛАТНИ
Б
ТРЕНИРОВКИ!
Открий
интерактивната
версия на тази
и много други
тренировки
в новото
приложение на
Men's Health.
Свали го от
apple.co/
2msL2Dz

ФОТОГРАФИЯ ДЖЪСТИН СТИЙЛИ

B1

B2

A3

A1

A2

A3

B1

B2
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Магически зърна Много хора биха определили японския специалитет наттó като отвратителен. Учените обаче ще ти
кажат, че това е една от най-здравословните за теб храни.

Х РАН А
Готви без страх
Хапвай смело
Вдигай пара

Гадно,
но полезно

Някои от
най-противнo
изглеждащите
храни са найполезни за теб.
Научи се да ги
обичаш
OT ТРЕВОР КОРСЪН
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Кажи нещо, което мразиш да ядеш. Брюкселско
зеле? Сарепска горчица, кимчи, рибен сос, синьо сирене? Лично аз
не понасям наттó, японско ястие от ферментирали соеви зърна,
което на вид е толкова очарователно, колкото и грах със сос от
сополи. На мирис е сравнявано с „потни крака“, „повръщано“ и
„немити гениталии“. И все пак се трупат доказателства за това,
че наттó, както и повечето храни със силна миризма, прелива
ФОТОГРАФИЯ ТУУКА КОСКИ

ХРАНА

1

2
3

1.	Запознай се с шеф-готвача Ричард Кормик.
2. Пробвай неговия тост със синьо сирене
и смокини
3.	Не се притеснявай от плесента.

от хранителни супер сили. През 2015 г. един
смел биолог на име Тоширу Нагай публикува обзор на ползите за здравето от консумацията на наттó, включително това,
че засилва имунитета. Други изследвания
показват, че тази храна може да укрепи
костите и да те предпази от инсулт. От
друга страна брюкселското зеле и сарепската горчица са пълни с вещества, които
борят болестите. Маринованата херинга
съдържа полезни за сърцето омега 3 маст-

по езика са значително по-многобройни и

ни киселини. Кимчи, подобно на много други

чувствителни, отколкото останалите.

ферментирали храни, е пръв приятел на

Учените си обясняват , че това се дължи

добрите чревни бактерии.

на еволюцията на езика и на неговото пре-

И така нека зададем очевидния въпрос.

връщане в детектор за отрова.

Защо някои здравословни храни са толкова

Бактериите, които се съдържат в си-

противни? И възможно ли е да се научим да

ньото сирене и наттó, ни отблъскват по

ги харесваме? Можем ли да обикнем наттó?

друга причина: мирисът. Храните с остър
вкус като кимчи и киселото зеле преми-

ЗАЩО МРАЗИШ ТОВА, КОЕТО ТЯЛОТО ТИ ОБИЧА

нават през ферментация – което си е вид

Майката природа има извратено чувство

контролиран процес на гниене. Нашите

за хумор. Много от веществата с горчив

носни канали имат аларма за лошите ми-

вкус, които в по-големи дози биха те по-

ризми като предпазна мярка срещу жи-

болели или усмъртили, всъщност в малки

вите бактерии. Подобно на токсините,

количества са много полезни за теб, казва

бактериите също могат да бъдат опасни

проф. Пол Бреслин, преподавател по науки
за храненето в Rutgers University. Пример
за това е изотиоцианатът, химичното
оръжие, което растенията използват
срещу пестицидите и гладните животни. Едно малко късче зелево листо, може да
противодейства на свободните радикали,
които разрушават твоето ДНК. Отровата е в дозата. Рецепторите за горчив вкус

ТОСТ СЪС СИНЬО СИРЕНЕ, СМОКИНИ И САРЕПСКА ГОРЧИЦА
КАКВО ТИ ТРЯБВА
6 МАЛИНИ
1	Ч.Л. БЯЛ ВИНЕН ОЦЕТ
2	ТЪНКИ РЕЗЕНА КИСЕЛ
ХЛЯБ, ЛЕКО ЗАПЕЧЕН
НА ТОСТ

50	Г СИНЬО СИРЕНЕ , НА
ФИЛИЙКИ
2	С.Л. НАРЯЗАНА НА
СИТНО САРЕПСКА
ГОРЧИЦА
2	СМОКИНИ, НАРЯЗАНИ
НА РЕЗЕНЧЕТА

В една малка купа намачкай на каша малините. Сложи оцета и
добави по щипка сол
и черен пипер. Залей
тостовете с дресинга. Прибави синьо-

то сирене, сарепската горчица и резенчетата смокини. 2
порции 470 кал., 21 г
протеини, 58 г въглехидрати (5 г фибри),
18 г мазнини.
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СПЕЦИАЛЕН ДОКЛАД
Избери
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Глътни

Отпусни се
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Психеделичните
наркотици могат
да се окажат найдобрият начин за
борба с тревогите на
съвременния живот
ТЕКСТ МАТЮ ШАЙЪР

въздействие, също като алкохола. „Е, има и още една
възможност,“ казал му докторът. „Ако си навит да я
пробваш.“
Негов колега в NYU Langone Medical Center подготвял изследване с псилоцибин – активната съставка в
халюциногенните гъби, за да определи доколко с него
могат да бъдат лекувани безпокойството и депресията, които често вървят в пакет с диагностицирането на рак. Все още имало свободни места и макар
че никога не бил пробвал нищо по-силно от марихуана,
Михай се включил.
Няколко седмици по-късно той седял в огряна от
мека светлина стая в Langone Medical Center, а двама
психотерапевти също били там, за да помогнат в първия му психеделичен трип. Подали му малка капсула,

Малко преди двадесет и втория си рожден ден,

която той глътнал. През първия половин час не усетил

Октавиан Михай, по онова време студент в New York

абсолютно нищо. Решил да мине през тоалетната.

University, бил диагностициран със злокачествена

Докато гледал отражението си в огледалото, се слу-

форма на лимфом на Ходжкин – тоест рак на

чило нещо невероятно. „От другата страна се появи

костния мозък и кръвта. Въпреки че изследванията

една различна вселена. Изпитах огромно желание да

показали, че болестта се е разсеяла из цялото тяло,

скоча през огледалото и достигна този нов свят.“

онкологът на Михай бил уверен, че ракът ще реагира

Но се върнал в стаята, където психотерапевтите

на химиотерапия. Бил прав – след осем месеца

го помолили да легне на кушетка, да сложи кърпа на

изтощително лечение, в кръвта на Михай не били

очите и изолиращи външния шум слушалки. Трипът

останали ракови клетки.

започнал. Бил фантастичен - сякаш попаднал в главо-

Логично било младежът да е на върха на щастието.

замайващ филм от сорта на „Генезис“. Светлините

Вместо това, душата му била скована от необяснимо

били безумно ярки, мракът бил пълен. Сякаш можел да

безпокойство. „Знаех, че вероятността излекуваните

пътува през времето и пространството. От онези

от лимфом на Ходжкин да живеят безпроблемно пет

трипове, при които светът се огъва навътре в себе си,

години след лечението е 80%,“ спомня си той. Това

а на теб започва да ти се струва, че това е истинският

обаче означава, че останалите 20% нямат този къс-

му вид – неописуем, красив и хармоничен. Внезапно в

мет и почиват. „Тази мисъл ме глождеше постоянно.

слушалките се промъкнала силно ритмична трайбъл

Страхът буквално ме изяждаше отвътре.“

музика. За първи път от много време Михай се почув-

Михай отдавна пиел по малко, но сега увеличил

ствал абсолютно спокоен. „Сякаш съзнанието ми бе

двойно дозата, опитвайки се да удави безпокойството.

останало напълно отворено. А безпокойството се беше

Получило се, поне до един момент. Но всяка сутрин без-

изпарило.“

покойствието се завръщало – по-силно от всякога и то
ръка за ръка с махмурлука. „В един момент реших, че

Описанието на Михай не било нещо ново. Учените

не може да продължава така.“ Личният лекар му пре-

изследвали потенциалния успокоителен ефект на

поръчал Диазепам, но Михай отказал да го взема, подо-

психеделичните наркотици още от 40-те години,

зирайки, че бензодиазепамът ще има само временно

когато швейцарският химик Алберт Хофман започнал
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Човек на
действието
Главната роля във високоскоростния
екшън „Бензин“ окончателно бетонира
позицията на Калин Врачански като
истински български секссимвол.
Срещаме го във вероятно найнатоварения му с ангажименти сезон,
за да говорим за мотори, мускули и
какво е да бъдеш мъж на място
ТЕКСТ НИКОЛА ШАХПАЗОВ /
ФОТОГРАФИЯ ВАЛЕНТИН ДАНЕВСКИ /
СТИЛ КОНСТАНТИН СТОЙНОВ

46

1
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ОТСЛАБВАНЕТО
ЗАПОЧВА
В
ПОНЕДЕЛНИК
ШЕСТМИНУТНИТЕ ФИТНЕС ТРЕНИРОВКИ И ШОКОВИТЕ ДИЕТИ ОБИКНОВЕНО
ИМАТ ЕФЕКТ В КРАТКОСРОЧЕН ПЛАН, НО ТОЙ ИЗЧЕЗВА САМО ЗА
НЯКОЛКО СЕДМИЦИ. ВМЕСТО ТОВА ИМА СИГУРЕН НАЧИН ДА ВЛЕЗЕШ
ТРАЙНО ВЪВ ФОРМА – БОРИ СЕ С МАЗНИНИТЕ ВСЕКИ ДЕН. ПРЕДЛАГАМЕ
ТИ СТРАТЕГИЯ-БЕТОН ЗА ЕЛИМИНИРАНЕ НА КОРЕМЧЕТО ВЕДНЪЖ
ЗАВИНАГИ. ЗАЛАВЯЙ СЕ ЗА РАБОТА
ТЕКСТ: ДЕЙВИД МОРТЪН — ФОТОГРАФИИ: ПИТЪР КРАУТЪР
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УНИЩОЖИ
ИЗЛИШНОТО ТЕГЛО:
НУЖДАЕШ
СЕ САМО ОТ
ПРАВИЛНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ.
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Битката
за двете
кули

Както и да го погледнеш,
предизвикателството на двете кули в
столичния квартал Изток беше сериозно.
И въпреки това, десетки смелчаци
отговориха на него, включвайки се в
Men’s Health Tower Run и пробягвайки общо
800 стъпала в Sopharma Business Towers. Виж
лицата и прочети историите на бегачите,
които на 14 май покориха двете кули

ТЕКСТ НИКОЛА ШАХПАЗОВ
ФОТОГРАФИЯ ЯНЕ ГОЛЕВ
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Палачинката
се обръща
Палачинките често се сравняват с
пържените филийки и поничките по
хранителните си качества. Това обаче говори
не толкова за самата храна, колкото за
знанията ни в тази област. Крайно време е да
разбием на пух и прах мита, че палачинките са
тежка храна. Време е да извадиш тигана
Текст: Алекс Харис — Фотографии: Майкъл Хедж
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Рецепти

01
02
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В

Щатите ги удавят в сироп и ги наричат закуска. В Япония ги поднасят
като „окономияки“ –
универсално солено ястие, чието име означава
най-общо казано „за всеки вкус“.
„С малко изобретателност палачинката
може да се превърне в
перфектната основа за
идеален баланс между
въглехидрати, протеини
и мазнини в чинията“,
казва Алекс Ферентинос,
хранителен консултант
на британския национален отбор по ръгби. „С
правилния подбор на
плънката можеш да си
гарантираш препоръчителния дневен прием на
макронутриенти.“
Допитахме до трима майстори-готвачи
на здравословни ястия
и те ни показаха как можеш не само да промениш
палачинката, но и да я
превърнеш в един от кулинарните си шедьоври.
Рецептите на следващите страници са не само
полезни за теб, но и истинско гурме.
С мисъл както за килограмите, така и за
небцето ти, ти даваме
12 апетитни предложения, разбира се под строгия надзор на Ферентино.
Грабвай тигана и се захващай за работа!

Майсторите
на тигана
БЪРУИН ДЕЙВИС
НАГРАДЕН СЪС ЗВЕЗДИ
МИШЛЕН ГЛАВЕН ГОТВАЧ
В РЕСТОРАНТ
GLASSHOUSE, ЛОНДОН
АНДРЮ БРЕДЪН
ОСНОВАТЕЛ НА
РЕСТОРАНТА ЗА БЪРЗО
ХРАНЕНЕ BEL-AIR В
ЛОНДОН
АНТЪНИ ДЕМЕТР
ГЛАВЕН ГОТВАЧ В
РЕСТОРАНТ WILD HONEY
В ЛОНДОН
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ТОВА Е ОТКЪС ОТ СПИСАНИЕТО

НАЕТ СИ!
НИКОГА НЕ Е БИЛО ПО-ЛЕСНО ДА
ОТКРИЕШ МЕЧТАНАТА РАБОТА, НИТО
ПЪК ПО-ТРУДНО ДА Я ЗАПОЧНЕШ.
ЕТО НЯКОЛКО РЕВОЛЮЦИОННИ НОВОСТИ
И ТРИКОВЕ ОТ СТАРАТА ШКОЛА, С КОИТО
ДА СИ ПРОПРАВИШ ПЪТ В КАРИЕРАТА
ТЕКСТ ТЕД СПАЙК ЪР / Д ОПЪЛНИТЕЛНИ Д АННИ Д ЖЕРЪЛИН КАВЪРТ И БРИЕЛ ГРЕГ ЪРИ / СТР. 77

Напоследък всички – от захваналите се с отслабване фитнес маниаци до мазохистите,
които тестват колко люто може да понесе устата им – са се побъркали по чилито.
Важното е обаче не колко ти пари, а как да
оползотвориш това. Това е нашият гайд в
света на най-горещата храна в света
ТЕКСТ Е Д ЧИПЪРФИЙЛ Д — ФОТОГРАФИЯ Д ЖОБ ЛОРЕНСЪН
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Не че искаме да се хвалим, но неведнъж сме говорили за различните ползи от лютите чушки.
Вероятно знаеш, че капсаицинът – веществото, което
изгаря устата ти – повишава
телесната температура и гори
допълнително калории. Вероятно знаеш и че грам за грам в
чили чушките се съдържа повече витамин С от портокалите.
Е, явно тази информация
е достигнала и до останалия
свят. Докато при продажбите
на традиционни сосове като
кетчупа Heinz се наблюдава
спад, търсенето на различните видове люти сосове (чиито
продажби възлизат на
приблизително 1,12 млрд.
долара годишно в целия
свят) се покачва неимоверно. Когато през 2014 г.
беше обявено, че има вероятност компанията-производител на най-известния сос
срирача в света, Hui Fong да затвори врати завинаги, последва истински „срирачокалипсис“ и хората се презапасяваха със стоки от щандовете с подправки.
Не ни разбирай погрешно, с две ръце
сме „за“ да вкараш
малко жега
в кухнята.
Но не изчерпвай
подправянето на пилешките гърди с чили. Предлагаме ти да оставиш настрана
бутилката със сос пери-пери
и да овладееш до съвършенство изкуството на лютите
подправки.

ЛЮТ, ЛЮТ СВЯТ

DORSET NAGA
Е ЕДИН ОТ НАЙЛЮТИТЕ СОРТОВЕ
ЧУШКИ В СВЕТА

01
ОТГЛЕ
ДАЙ СИ
САМ

Не се задоволявай с
традиционна градина.
Премини на следващото ниво с тези
горещи съвети от
Джой и Майкъл Мишо,
които отглеждат
люти чушки Dorset Naga.
ЗАХВА
ЩАЙ СЕ ЗА
РАБОТА (САМО
НЕ СИ ПИПАЙ
ОЧИТЕ СЛЕД
ТОВА).

01 Започни веднага

Дори и да знаеш какво правиш, купуването на хубави
семена си е чист късмет.
В момента е сезонът на
лютите чушки – опитай
различни сортове и запази
семената на тези, които
ти харесват). Съхранявай
семките на хладно и тъмно място до началото на
зимата. Ще почакаш, но си
струва.

02 Избирай внимателно

Най-добрата комбинация
между лютост и богата
реколта дават британският сорт Super Tramp (за
отглеждане на закрито в
саксия) и Hungarian Hot Wax
(за отглеждане на открито). През зимата засей семената във форма за разсад
с 6 мм фин компост. Дръж
на тъмно при температура от около 27°С и не допускай почвата да изсъхне.

03 Осветли ситуацията

Когато семената покълнат и пробият, ги прехвърли в 10 см саксии и ги остави на слънце. Използвай
универсален компост и

засипи стеблата почти до
листата, иначе рискуваш
реколтата ти напролет
да е безвкусна. Поливай
редовно с вода на стайна
температура.

04 Перфектната жега

Поддържането на висока
температура за растенията ще помогне за образуване на повече от полезния за метаболизма ти
капсаицин. Оптималната
е до 25°С, ако вдигнеш градусите над това ще ти се
наложи да осигуриш вентилация.

05 Стресирай ги

Най-лютите чушки се получават като стресираш
растенията. Това се случва
най-ефикасно ако спреш да
ги поливаш докато не видиш първите признаци от
повяхване – тогава ги полей
както обикновено. Колкото
по-люта е една чушка, толкова повече антиоксиданти има в нея.

06 Грижи се през цялото време
Най-лютите чушки узряват в средата на лятото,
затова бъди търпелив и
прибери реколтата през
юли и август. Тогава чушлетата ще имат най-интензивен и дълбок вкус. Бери ги
възможно най-често, за да
стимулираш растенията
да раждат още. Нищо, извадено от буркана, вече няма
да е достатъчно добро.

Oт сърце

90 MEN’S HEALTH / юни 2017

душа

Сърцето е
много повече от орган,
който изпомпва кръв.
Най-вероятно
то е по-тясно свързано
с емоционалното ти
състояние,
отколкото
предполагаш

ТЕКСТ БИЛ ГИФЪРД
ФОТОГРАФИЯ ДАН ФОРБС
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ЗНАНИЕ

ТВОЯТ 1-СТРАНИЧЕН ГИД ЗА ВСИЧКО

Как действа кофеинът?
ОТГОВАРЯМЕ НА ВСИЧКИ НАБОЛЕ ЛИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО К ЛЮЧОВАТА СЪСТАВК А , БЕЗ КОЯТО
НЯМАШЕ Д А БЪ ДЕМ НАВРЕМЕ НА РАБОТА ДОРИ Е ДИН ДЕН В СЕ ДМИЦ АТА / ОТ ДЖЕРИЛИН КОВЪРТ

ТВОЕТО ТЯЛО НА ЧАША КАФЕ

Мозък Ще се чувст-

ваш буден и бодър.
Кофеинът се прикрепва
към рецепторите
мозъка, като блокира
сънотворния ефект на
аденозина и ускорява
естествените дейности. Но не замества
съня.

Глава Може да по-

добри действието
на лекарства срещу
главоболие. Кофеинът
спомага за усвояването им и свива кръвоносните съдове,
които са разширени
при мигрена.

Кръвно налягане

Като блокира аденозина, кофеинът може
да попречи на разширяването на артериите и да доведе до
кратък (и не непременно вреден) пик на
кръвното налягане.

1. 95 мг Кофеинът в приблизи-

телно 230 г кафе. (Чашите събират 200-300 г.)

2. 300 мг (около 600 г кафе).

Среднодневно консумирано количество за възрастен в САЩ.

DEATH WISH
COFFEE

3. 400 мг (около 900 г). Количе-

ството кафе, което не трябва да
преминаваш за един ден.

Има два пъти
повече кофеин
от нормална
чаша кафе. Но
ефекта му спада
при ежедневна
употреба, казва
д-р Крис Мор.

4. 500 до 600мг (1200 до 1500 г). Яка
доза, която може да предизвика покачване на пулса, безсъние и тремор.

5. 5 до 50 мг (12 до 120 кг). Количеството, което вероятно ще те
убие. Не е невъзможно, внимавай.

GO CUBES

те в една австралийско изследване,
които поели кофеин
и есенциални аминокиселини (EAA), докладвали за по-малко
умора след спринт
от хора, които приели само ЕАА.

Право черво Кофеинът стимулира
храносмилателния
тракт. Също така
стимулира отделянето жлъчна киселина в червата, отключвайки слабителен ефект. Бягай към
белия трон!

COFFIEST
Този еликсир е
разбита смес от
соев протеин
и кафе в една
удобна бутилка.
Наистина ли си чак
толкова зает?

ВИСОКА КАЛОРИЙНОСТ
2 бисквити с
фъстъчено
масло, 3 мг,
232 кал.

28 г тъмен
шоколад,
70-80%
какао, 23 мг,
190 кал.

230 г горещо
какао (с вода),
4 мг,
113 кал.
200 г безкофеиново,
2 мг, 0 кал.

Starbucks
фрапучино,
130 мг,
290 кал.
450 г
Кока Кола,
45 мг,
190 кал.

240 г Red Bull,
80 мг, 110 кал.
200 г
черен
чай,
47 мг,
0 кал.

НИСКА КАЛОРИЙНОСТ

200 г
черно
кафе,
95 мг,
2 кал.

ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА КОФЕИН

Крака Участници-

КОФЕИНО-КАЛОРИЙНА МАТРИЦА

НИСКО СЪДЪРЖАНИЕ НА КОФЕИН

Всяко кубче за
дъвчене има 50 мг
кофеин (както и
витамин В, който
няма да се отрази
чак толкова на
енергията ти).

Фотография ЛИВАЙ БРАУН (кафени зърна), МИЧ МАНДЕЛ (продукти), илюстрации ХЮБЪРТ ТЕРЕШКЕВИЧ

Нерви Ако си
чувствителен към
кофеина, може да
се разтрепериш.
Той отключва притока на адреналин.

Метаболизъм Кофеинът ограничава
активността на ензимa, който забавя
отделянето на топлина. В резултат
тялото ти произвежда повече топлина, което помага да
гориш калории.

СЛЕДИ ДОЗАТА

ЗАСЛУЖАВАТ
ЛИ СИ „СУПЕР
КАФЕТАТА?“

ТОВА Е ОТКЪС ОТ СПИСАНИЕТО

