KITCHEN & BATH
Створюйте свіжі дизайни, облаштовуйте, творить, покращуйте світ
навколо себе! А ми будемо надихати
ВАС на нові творення і нові проекти.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Designer’s
Choice
OFFERS:

Custom & Standard Cabinetry
New Porcelain Countertops
Countertops: Quartz, Granite, Marble
Powerful Range Hoods
(650-1000 CFM)
Designer’s Faucets & Shower Systems
Designer’s Kitchen Sinks
Vanity + Tops
Tiles / Backsplash
Flooring: Hardwood, Laminate, Vinyl

Ми працюємо для ВАШОГО УСПІХУ!
Бажаємо ВАМ здоров'я, любові, грошей
і часу для того, щоб все вчасно виконати!
З питань розміщення реклами, будь ласка телефонуйте: 416-876-9755

Designer’s Choice – Kitchen & Bath Store
Tel: 647-535-1144 , 416-876-9755 Fax: 647-499-6640

364 Evans Ave. Unit 2 Etobicoke, Toronto, Ontario M8Z 1K5
www.DesignersChoiceCanada.com
Sales@DCCGroup.ca
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РУБР ИК А Д ИЗАЙН ЕРА

Ваша кухня

Ви не
знаєте
з чого
почин
ати

Так зв
ерта

йтеся

?

Якщо вашій кухні давно потрібен ремонт,
а ви все ніяк не можете зрозуміти з чого
починати, то, можливо, варто звернутися
до фахівців, які продумають всі потрібні
моменти для реалізації вашої мрії.

до нас
!

Ми за
в

Необхідно відзначити один важливий
нюанс, що є тільки в нас! Ви можете придбати все потрібне в одному місці для
реалізації вашого проекту -

ONE STOP SHOP.

КУХНЯ

- одне з найважливіших приміщень в будинку,
де ми проводимо немало часу.
Тому в ній все повинно бути
зручно і раціонально. Звертайтесь, і ми зробимо так, щоб
ваша кухня була унікальною і
практичною з врахуванням ваших вимог і особистих потреб!
Корпусний матеріал
Для виробництва кухонь застосовуються (в
порядку убування ціни)
дерево, МДФ і ДСП з покриттям з меламіну або
ламінату.

Стиль кухні
Стиль
вашої
кухні може бути
будь-яким - від
класики до модерну.

Стільниця
Саме стільниця задає тон і стиль всій кухонній атрибутиці. Стільниця з граніту, кварцита
або мармуру, вдало підібрана за кольором
до основної кольорної гами інтер’єру, додає
відчуття монументальності, стабільності і
впевненості.
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Кольорова гама
Кольорна гама кухні повинна допомагати розслабитися або, навпаки, надавати стимулюючу дію. В кухні, яка постійно
перегрівається, хороші холодні тони відтінки блакитного, сірого і зеленого.
У темних кухнях краще використовувати пастельні тони - лимонний, рожевий,
фісташковий, абрикосовий, персиковий.
Аксесуари
Зібрану з влаштовуючих вас модулів композицію, необхідно забезпечити правильною «начинкою», тобто внутрішніми і
зовнішніми аксесуарами. Тут можливості
воістину безмежні.

З питань розміщення реклами, будь ласка телефонуйте: 416-876-9755
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РУБРИК А Д ИЗАЙН ЕРА

від А до Я

ого пр
оцесу

!

Це вигідно з кількох позицій:
*По-перше,

замовник звільняється від такої важкої і
невдячної проблеми, як біганина
по будівельних ринках і магазинах
у пошуку недорогих, але якісних
матеріалів.

*По-друге,

всі меблі робляться на замовлення, тобто під певні
розміри кухні. Отже, меблі будуть
точно відповідати вашому дизайнпроекту.

*По-третє,

поради у виборі
стiльницi (top counter). До ваших послуг висококласні дизайнери, які допоможуть підібрати
найбільш підходящу породу каменю і «впишуть» стільницю в ваш
інтер’єр.

*Ми, звичайно, не забудемо запропонувати вам величезний вибір фурнітури,
кухонних мийок і кранів.

Ми будемо чек ати на вас!
Designer’s Choice – Kitchen & Bath Store
Tel: 647-535-1144 , 416-876-9755 Fax: 647-499-6640

364 Evans Ave. Unit 2 Etobicoke, Toronto, Ontario M8Z 1K5
www.DesignersChoiceCanada.com
Sales@DCCGroup.ca

3

4

З питань розміщення реклами, будь ласка телефонуйте: 416-876-9755

Get Your Business Growing Again
With Our
Small Business Debt Relief Plan
Running a small business or being self employed is not easy.
Money troubles can appear at almost any time and, in a short
period, you could be facing a small business bankruptcy.

It’s true. That’s just one of the many small business debt relief
services you can expect from Morataya & Associates.
Our business debt clients have one thing in common – they
just wish they had come to see us sooner.
You will be amazed by how much better you feel after making
the call and getting some sound business insolvency advice.
In fact, our many clients tell us one thing over and over –
“I just wish I had come to see you sooner.”

• Expert and ethical counselling. We want
to solve your problems, not create new
ones that could lead to other problems.
• A complete review of liability issues,
including guidance on what these issues
mean for business owners and their
businesses.
• Guidance on how to reduce or eliminate
tax debts
• How to keep your business even if you
have personal money troubles
• How to negotiate a reduction in your
business debt

Why wait? Get the financial help you need by
calling today 416-274-7414 arrange your free introductory meeting.
You will be on your way to obtaining a business debt relief plan that will address
your money troubles – and let you sleep at night.

Designer’s Choice – Kitchen & Bath Store
Tel: 647-535-1144 , 416-876-9755 Fax: 647-499-6640

364 Evans Ave. Unit 2 Etobicoke, Toronto, Ontario M8Z 1K5
www.DesignersChoiceCanada.com
Sales@DCCGroup.ca

ФІНАНСОВІ ПОРАДИ від Mortgage Broker Yaroslav Lukan

What happens then?
First, don’t make the mistake of thinking there is nothing that
can be done. You have options. For example, did you know it
is possible to reduce or eliminate tax debts?

Here is what’s included in our business debt
management plan service:
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З питань розміщення реклами, будь ласка телефонуйте: 416-876-9755

ЯКЩО ВИ ОТРИМУЄТЕ ІПОТЕКУ НЕ В НАС,
ВИ, НАПЕВНО, ПЛАТИТЕ ЗАНАДТО БАГАТО!

APPROVED

ПАМ’ЯТАЙТЕ три основні речі, що НЕ МОЖНА робити до закриття
1. Робота

Ви працювали в компанії ABC протягом
п’яти років, заробляючи постійну ставку
на рік. Але безпосередньо перед тим, як
придбати будинок, ви змінюєте роботу. Кредитор захоче переконатися,
що ви не на випробовоючим терміні
та попросить підтвердження цього. Ще
гірше, якщо ви змінюєте ще й галузі роботи - кредитори захочуть побачити
більше доказів того, що ви здатні виконувати нову роботу. Якщо ваша стара
робота включала в себе понаднормові
години або будь-які бонуси, то на новій
роботі бонуси можуть бути відсутні.
Один наш клієнт поміняв місце праці
та індустрію з будівництва на державну
установу. На будівництві вiн отримував
$80,000 + $20,000 бонуси, а на державнiй
роботi платили $85,000 «на початок». В
очах кредиторів вiн почав заробляти на
$15,000 менше. Також було невідомо, чи
вiн взагалi втримається на новій роботі.

Ще один предмет, який може зруйнувати
шанси на отримання іпотеки - це, якщо
ви вирішите перейти з постiйної
ставки до статусу самозайнятого
підприємця (Self-employed). Це зруйнує
вашу купівлю.

2. Борги

того, коли починаються платежі. Не купуйте нову машину і не купуйте меблі для
нового будинку в кредит. Це збільшує
вашу заборгованість і може скасувати
фінансування.

3. Кредитний звіт

На початку липня один наш клієнт придбав Lamborghini 2018 року в кредит,
рівно за два тижні до закриття іпотеки.
Рефінансування мусили перенести, але
наслідки були неприємні... Тиждень
або два до закриття купівлі, кредитор отримав нову копію кредитного
звіту, та шукав будь-які зміни до боргового навантаження. Купівля нового
автомобіля або предметів для нового будинку в кредит повинна бути відкладена
до дня закриття.
Не обманюйте себе рекламними заголовками «Не платите за 12 місяців».
Ви матимите цей борг, незалежно від

Не забувайте робити регулярні платежі
за кредитні картки та позички. Якщо ви
хочете отримати іпотеку з 5% або 10%
передоплати (Down-Payment), ви мусите
мати якомога кращу кредитну історію.
Добрий кредитний звіт допомагає отримати нижчу кредитну ставку. Як правило,
кредитори хотіли б бачити в вашому кредитному звіті користування принаймні
трьома кредитними продуктами на
протязі трьох років.

Ярослав Лукань,
Principal Broker

Ми розуміємося на iпотечних кредитах
Телефонуйте нам сьогодні: 416-274-7414
Designer’s Choice – Kitchen & Bath Store
Tel: 647-535-1144 , 416-876-9755 Fax: 647-499-6640

364 Evans Ave. Unit 2 Etobicoke, Toronto, Ontario M8Z 1K5
www.DesignersChoiceCanada.com
Sales@DCCGroup.ca

ФІНАНСОВІ ПОРАДИ від Mortgage Broker Yaroslav Lukan

Отже, ви знайшли будинок своєї мрії,
обговорили та узгодили ціну, подали
всю необхідну документацію своєму
брокеру, і чекаєте дня, коли підете до
адвоката, щоб підписати заключну
документацію та забрати ключі...
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З питань розміщення реклами, будь ласка телефонуйте: 416-876-9755

Designer’s Choice – Kitchen & Bath Store
Tel: 647-535-1144 , 416-876-9755 Fax: 647-499-6640

364 Evans Ave. Unit 2 Etobicoke, Toronto, Ontario M8Z 1K5
www.DesignersChoiceCanada.com
Sales@DCCGroup.ca
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Лосось або «Салмон»,
як кажуть наші
в Канаді

смакові якості риби - найкращі. М’ясо яскраво червоне, жирне і ідеальне для
будь-якого виду харчової обробки,
включаючи засолювання і копчення.
Це - самий класний лосось!
Риболовля в Онтаріо - це справжній рай
для рибалки. Ви можете ловити дику
форель (native trout) в гірських озерах і річках; лосося (salmon), кижуча
(coho salmon) і мікіжу - сорт райдужної
форелі (steelhead trout) в океані і
річках. Окунь (bass), нерки (kokanee,
або sockeye salmon), сом (catfish), короп і райдужна форель (rainbow trout)
- це ще не повний список. Риболовля в
Онтаріо строго регулюється правилами
та інструкціями, які відрізняються одни
від інших, в залежності від географічної
зони і водойма, типу риби, яку ви ловите, а також від пори року. Правила
лову (Fishing Regulations) оновлюються щорічно, і можуть бути безкоштовно придбані в будь-якому магазині, де
продаються рибальські снасті. Також
правила та інструкції доступні на сайтах
департаментів рибного лову.
Незабаром настане довгоочікувана
пора лову лосося! Під час нересту косяки лосося збираються в гирлах річок
в очікуванні початку сезону дощів, щоб
з підвищенням рівня води в річках рушити в місця нересту. Ловля лосося в
Онтаріо по-справжньому спортивна риболовля: активна і вимагає фізичних зусиль. Лосось - потужна динамічна риба,
що може досягати ваги в кілька десятків
фунтів. Рекорд був зареєстрований на
річці Ампква (Umpqua), де в 1910 році
була спіймана риба вагою в 83 фунта
(37,6 кілограм!). Ця сильна риба, керована могутнім природним інстинктом,
здатна вистрибувати з води на кілька
метрів, рухатися проти стрімкого потоку,
долаючи величезні відстані, щоб досягти місця свого нересту. Зазвичай це те
місце, звідки риба сама з’явилася на світ.
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Щоб зловити лосося, треба трохи знати
його життєвий цикл. Основну частину
життя тихоокеанський лосось проводить
в океані, піднімаючись лише один раз в
річки для ікрометання. Окремі партії лосося входять в річки навесні, інші влітку,
а треті восени і взимку. Для розвитку
ікри потрібна холодна і добре насичена киснем вода, а також дно з дрібними
камінчиками. Крім погодних умов, що

впливають на клювання будь-якої риби,
необхідно враховувати і додаткові фактори, що впливають на успіх лову лососевих
риб.

Справжній рибалка і новачок знає момент довгоочікуваної удачі - раптову,
різку, мертву зупинку котушки спінінга і
потім два-три коротких ривка волосіні.
Лосось відчуває перешкоду і починає свої
перші кидки, намагаючись звільнитися
від гачка. Вискакує вгору над водою,
тягне волосінь як буксир. Іноді зупинити його неможливо і, звичайно, це може
бути небезпечним, так як при повному
гальмуванні котушки, волосінь неминуче обірветься. Рибу треба втомити.
Заздалегідь налаштуйте котушку спінінга.
Щоб не обламати вудилище, тримайте
його під сильною напругою, але під кутом не більше 45 ° до поверхні води. При
першій нагоді підмотувайте волосінь боріться за кожен сантиметр і шукайте
зручне місце, куди будете виводити рибу.
Справажні мисливці кажуть: «Ні пуху, ні
пера», а рибалки: «Ні ікри, ні луски». Тож
і ми вам хочемо побажати: «Ні ікри, ні луски», дорогі друзі!
To join our club please email:
slava@dccgroup.ca

Хімічний склад морської і прісної води
відрізняється один від одного. Вміст
кисню в морській воді набагато менший, ніж у річковій прісній. Вода ж у
гірських річках має найвищий вміст
кисню. Кисень необхідний для розвитку ікри і молочка. А після запліднення
ікри, споживання кисню підвищується в
20 разів. Тому природний інстинкт веде
лосося вище по річці, де умови для нересту значно кращі. Підходячи до гирла
річки, лосось накопичується групами на
кордоні солоної і прісної води, щоб поступово «перебудувати» свій організм
до переходу в прісну воду. У цей період,

З питань розміщення реклами, будь ласка телефонуйте: 416-876-9755

УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ СОБОР ПОКРОВИ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ

Свято Пресвятої
Євхаристії

В неділю, 10-го червня Собор Покрови Пресвятої Богородицi,
що у Торонто, велично відзначав Свято Пресвятої Євхаристії.
Вранцi у 9:30 була відслужена Урочиста Свята Літургія, під
кінець якої відбулося виставлення Святих Тайн і Суплікація,
та обхід з Євхаристійним Ісусом до Вівтарів, побудованих
довкола церкви.
На завершення свята, вірні отримали благословення Святими Тайнами, віддали шанування Реліквії Святого Хреста,
на якому був розп‘ятий Господь наш Ісус Христос, та мощам
Святого Йосафата.

Велика Місія

30 Leeds Street, Toronto, ON, M6G 3R8
Designer’s Choice – Kitchen & Bath Store
Tel: 647-535-1144 , 416-876-9755 Fax: 647-499-6640

Від 4-го до 11-го березня цього року, під час Великого Поста, відбулася Велика Місія, яку провели отці
студити о. Василій Захарусь, о. Рафаїл та отецьпрофесор Мирослав Татарин. Глибокодуховні молитви Отців Місіонерів лягли добрим зерном в серця
вірних парафіян.
На завершення Місії, 11-го березня, був поставлений
та освячений Місійний Хрест. Отже, перша Велика
Місія в історії Собору, свідком якої була численна
кількість парафіян, пройшла велично, урочисто і
успішно.

www.holyprotection.ca

soborpokrova@gmail.com

364 Evans Ave. Unit 2 Etobicoke, Toronto, Ontario M8Z 1K5
www.DesignersChoiceCanada.com
Sales@DCCGroup.ca
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Медальйони з телятини
з гарбузовим пюре

12

200 гр. телячої вирізки
200 гр. гарбуза
30 гр. iмбиру
2-4 помідора чері
2-4 зубчики часнику
сіль та перець (за смаком)
Для подачі:
крес-салат
асорті соусів

імбир, додати до гарбуза. Посолити поперчити,
перемішати. Додати трохи води і варити до готовності.
Подрібнити гарбуз блендером, додати гарячі вершки.

3. На розігрітій сковороді з маслом обсмажити меда-

льйони по 2 хв. з кожного боку. Викласти на паперовий
рушник.

4.

1. Телячу вирізку посолити, поперчити, порізати на медальйони, додати оливкове масло. Залишити на 30 хв.

2. Очищений гарбуз довільно порізати. Оливкову олію
розігріти в сотейнику, туди викласти гарбуз. Подрібнити

Помідори чері вимити, часник почистити. На
сковороді, де смажилися медальйони, пекти овочі до
м’якості.

5. Викласти на тарілку гарбузове пюре, поверх нього

м’ясні медальйони і овочі. Прикрасити крес-салатом,
зробити декоративні штрихи соусом (бальзамічний,
гранатовий).

З питань розміщення реклами, будь ласка телефонуйте: 416-876-9755

Зелена Фея

АБСЕНТ
Він залишає в роті легкий
присмак недомовленості
і гірку нотку полину…
Вінсент Ван Гог увічнив
на полотні графин з
водою і келих з зеленувато-жовтою рідиною,
яка давала творцеві незвичайне бачення світу
в жовтому кольорі та
жахала галюцинаціями.
Абсент руйнував його
свідомість...
«Зелена фея» - напій,
що запалив полум’я у
французькій богеми,
змусивши виноробів неабияк понервувати.
А потім цей напій був
відданий забуттю майже
на 100 років. Напій оповитий щільним покривом
міфів, таємниць, суперечок і загадок.

М’яко струмується світло,
Ллється по венах джаз,
Друзі, я п’ю АБСЕНТ,
Зараз мені не до вас!

Вінсент Ван Гог,
«Натюрморт з абсентом»
Абсент на картині Ван Гога жовтий не випадково. Традиційний
колір - зелений, але він може бути бурштиновим, рубіновим і
навіть чорним.
Ефективний спосіб подачі - абсент з підпаленим цукром - це
всього лише данина моді. У класичному способі - через ложку
з дірочками, на якій лежить цукор, наливають холодну воду, в
пропорції від 3-5 частин на 1 частину води.
Designer’s Choice – Kitchen & Bath Store
Tel: 647-535-1144 , 416-876-9755 Fax: 647-499-6640

364 Evans Ave. Unit 2 Etobicoke, Toronto, Ontario M8Z 1K5
www.DesignersChoiceCanada.com
Sales@DCCGroup.ca
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Як визначитися

зі стилем?

Традиційно виділяють три
функціональні види кухонних
гарнітурів: класика, модерн,
хай-тек.

Класичний стиль
Елегантність, натуральні матеріали, розкішна обробка і різноманітність
деталей. У своєму роді унікальний кухонний інтер’єр.

Стиль модерн
Сміливе і оптимальне рішення,
саме для тих, хто прагне до самовираження і комфорту на кухні.

14

З питань розміщення реклами, будь ласка телефонуйте: 416-876-9755

Стиль хай-тек
Ультра-сучасний. Сміливі рішення та нестандартні форми.
Метал і скло, блискучі поверхні.

Kitchen & Bath Designr's Choice
працює швидко, вигідно, послідовно, якісно!
ви
стверджуєте

зустріч з
дизайнером

дизайнер
готує
проект
Designer’s Choice – Kitchen & Bath Store
Tel: 647-535-1144 , 416-876-9755 Fax: 647-499-6640

монтаж

виготовлення

оплата

доставка

364 Evans Ave. Unit 2 Etobicoke, Toronto, Ontario M8Z 1K5
www.DesignersChoiceCanada.com
Sales@DCCGroup.ca
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Літне оновлення

Ми
за повний
порядок та затишок
в улюбленому
будинку

Багато з вас шукають індивідуальності
і не хочуть бути «сірою мишею». Наша
продукція саме для таких людей.

Розкіш, затишок, тепло. Така плитка
прикрасить будь-який інтер’єр. Глянцева або матова, різноманітні форми,
багатий асортимент, що постійно
розширюється і оновлюється з нових
модних колекцій.

Kitchen & Bath Designer’s
Choice дасть рекомендації,
а ви прикрасите СВІЙ будинок за СВОЇМ смаком.

Ексклюзивна
керамічна
плитка
16

З питань розміщення реклами, будь ласка телефонуйте: 416-876-9755

Молочне еко
Деякі навісні шафи задумані зі скляним фасадом,
де можна розмістити гарний посуд.

Цей проект був запропонований і розроблений нашим дизайнером для apartment.
Сучасний інтер'єр з еко – це напрямок, де в обробці підлоги,
меблів, дверей застосовуються натуральні матеріали. Навіть
плитка для підлоги обрана «під дерево». Все «грає в унісон»
загальній ідеї еко. Світла, заспокійлива колірна гамма збільшує
простір. Кухонна зона розташувалася в кутку. Меблі оздобленi
всілякими ящиками для зберігання кухонного начиння.
Підібрана кухонна техніка, яка відповідає останнім вимогам
замовника. «Зелені акценти» створюють настрій і атмосферу.

АКЦЕНТ- два вазона з самшиту

Картини в обідній зоні

Плитка для підлоги «під дерево»

Designer’s Choice – Kitchen & Bath Store
Tel: 647-535-1144 , 416-876-9755 Fax: 647-499-6640

364 Evans Ave. Unit 2 Etobicoke, Toronto, Ontario M8Z 1K5
www.DesignersChoiceCanada.com
Sales@DCCGroup.ca
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В здоровому тілі здоровий дух

смузі для
схуднення

Вам, друзі, навіть не доведеться готувати вівсяні пластівці,
коли будете додавати їх в
напої.
Енергетична цінність вівсяних
пластівців - 366 ккал на 100
гр. Тут 69,3 гр вуглеводів, 11,9
гр білків і 7,2 гр жирів. Завдяки тому, що в вівсі багато
клітковини, вона допомагає
організму довше відчувати
ефект насичення.

Відкриємо вам два важливих правила, як досягти максимального
ефекту, споживаючи коктейль для схуднення:
1. Дієтологи сходяться на думці, що смузі краще все-таки їсти, а не
пити. При цьому слід використовувати ту ложечку, яка у вас вдома
найменша. Так ви не з'їсте весь обсяг швидко. А поступово розтягнете
задоволення і ваш організм відчує насичення.
2. Поїдати смузі можна не тільки на сніданок. Для тих, що худнуть такий корисний коктейль може стати чудовою альтернативою вечері
або перекусу.
Деякі дівчата взагалі виключають на тиждень прийом будь-яких інших
страв, крім смузі. Але така дієта аж надто сувора. Звичайно, вона дає
завидний результат. За відгуками виходить 5 кіло за 7 днів. Однак тут
потрібна сталева сила волі, хороша мотивація і відмінне здоров'я.
Інакше можна зірватися. Один коктейль (нехай він навіть буде різним
для кожного прийому їжі) просто набридне. Та й навантаження на
підшлункову буде важким.
Цей апетитний на вигляд і неймовірно смачний коктейль просто
тане в роті. Повірте, сам процес його
поїдання - це справжнє задоволення. А, як відомо, позитивні емоції
при схудненні не менш важливі, ніж
дієтичне харчування.
250 мл нежирного молока;
45 г вівсяних пластівців (4 ст.
л. без гірки); 1 банан; 10 шт.
замороженої полуниці; 1/2 ч. л.
ванільного екстракту; 1,5 ч. л.
меду.
У блендері змішайте молоко,
подрібнений геркулес, банан і полуницю. Потім додайте ванілін і мед
за бажанням. Змішайте компоненти
до отримання однорідної маси. Розлийте вкусняшку в келихи і подавайте. До речі, мед можете і зовсім
не використовувати, або ж замініть
його коричневим цукром. Зверху
блюдо можете прикрасити м'ятою.

18

Вівсяні смузі в блендері

Щоб в коктейлі не було грудочок від вівсянки, рекомендуємо заздалегідь змолоти її
в порошок. Зробити це можна в блендері або кавомолці.
Просто відміряйте необхідну
порцію пластівців і подрібніть
їх. Після, змішайте вівсянку з
рідиною (молоком або кефіром). Нехай постоїть так 5 хвилин - маса повинна набрякнути. А потім вже закидайте всі
інші інгредієнти. В результаті
у вас вийде більш густий смузі.

Морквяний
варіант

Коктейль
«Полуничновівсяна
насолода»

Ця страва - справжня вітамінна
бомба. У ньому стільки всього
корисного, що ваш організм
після його прийому буде працювати, як заведений. Тому
на ніч їсти таку вкусняшку не
раджуємо. Інакше вночі спати
вам не судилося - організм буде
вимагати неспання і праці.
2 середні морквини; 1/2 замороженого банана (або замініть його 3 кубиками льоду);
250 мл нежирного молока;
200 г шпинату; 50 г світлого родзинок; щіпка мускатного горіха і
меленої гвоздики; 1/2 ч. л. подрібненої кориці.
Коренеплід очищають і нарізають на невеликі шматочки. Ізюм попередньо замочують. Змішують в блендері шпинат, молоко, банан, моркву,
родзинки і лід. Потім в суміш вводять мускатний горіх, корицю і гвоздику. І знову все перемішують.

З питань розміщення реклами, будь ласка телефонуйте: 416-876-9755

Печериці

корисність для здоров'я

З давніх часів була відома користь печериць для здоров'я. Ще древні римляни
гідно оцінили їх смак і властивості, і вживали як делікатес. В даний час печериці
найвідоміші і популярні гриби.
Добре вивченими є їстівні: печериці
культивованi, печериці звичайні, печериці лісові і Агарік бразильський. Вченими підтверджено наявність в них
великої кількості корисних для людини речовин, багатьох груп необхідних
людині вітамінів, мінеральних сполук,
амінокислот, багато з яких незамінні, так
як синтезуються і надходять тільки з їжею.
Гриби містять легкозасвоювані білки, які
використовуються для будівництва клітин
і відновлення тканин в організмі. Грибні
білки, складові до 30 відсотків сухої ваги
грибів, є чудовою альтернативою м'ясних
білків. У печерицях міститься велика
кількість антиоксидантів, які усувають
вільні радикали в організмі.
У їжу рекомендується споживати свіжі
молоді гриби для зміцнення і активації
імунної системи, для нормалізації роботи шлунково-кишкового тракту, для
поліпшення стану серцево-судинної системи, для захисту організму від інфекцій
і запалень, виведення солей важких

металів, для профілактики і лікування
ожиріння і целюліту. Всі види їстівних
печериць застосовуються в геронтології
- гальмують старіння організму, покращують стан шкіри і слизових оболонок, надають омолоджуючий ефект.
Агарік бразильський - їстівна печериця,
відкрита для медицини порівняно недавно. Американський вчений-міколог
Мьюрілл знаходився в експедиції зі
своїми колегамі в 1965 р. недалеко від
Сан-Паулу в селі Пьєдаде. Він звернув
увагу на те, що гриби агарика, вивченням яких він займався, місцеві жителі
постійно споживають в їжу і вважають
магічними. Використовують ці гриби
при інфекційних захворюваннях, при
хронічних хворобах шлунково-кишкового тракту і практично при всіх інших захворюваннях. Також звернули увагу на те,
що більшість жителів села відрізнялися
бадьорістю, здоров’ям, довголіттям і не
страждали онкологічними захворюваннями. Рибалки у віці 90-100 років активно
займалися рибальством і по виду майже
зовсім не відрізнялися від своїх молодих
співвітчизників.
Багато печериці, як Агарік бразильський,
включаються в дієтології онкологічних

Designer’s Choice – Kitchen & Bath Store
Tel: 647-535-1144 , 416-876-9755 Fax: 647-499-6640

хворих, так як сприяють активному виведенню продуктів розпаду ракових пухлин
на різних стадіях, допомагають виведенню радіонуклідів і токсинів з організму.
Після хіміотерапії і променевої терапії
гриби допомагають нормалізувати роботу печінки і встановлювати мікрофлору
кишечника, не викликаючи алергічних
реакцій.
Агарік бразильський використовується
для профілактики і лікування аутоімунних
захворювань (поліартрит, системний
червоний вовчак, розсіяний склероз,
склеродермія та інші), для лікування
хронічних захворювань кишечника,
шлунка, нирок, сечостатевої системи, при захворюваннях лімфи і крові.
Гриби сповільнюють і запобігають
атеросклеротичні
зміни,
позитивно
впливають на стан кровоносних судин і
серця. Покращують і активують обмін речовин, сприяючи оздоровленню всього
організму незалежно від віку.
Бажаєте більше дізнатися про лікарські
гриби? Пошукайте книгу «Атлас грибівцілителів», яка нещодавно видана і
надійшла до книгарень Торонто.

З повагою, Світлана Полтавець
416-953-7747

364 Evans Ave. Unit 2 Etobicoke, Toronto, Ontario M8Z 1K5
www.DesignersChoiceCanada.com
Sales@DCCGroup.ca
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дитяча

сторiнка

Добра хазяєчка

Валентина Осєєва

Жила-була дівчинка. І був у неї півник. Устане вранці півник,
заспіває:
– Ку-ку-рі-ку! Доброго ранку, хазяєчко!
Підбіжить до дівчинки, поклює у неї з рук крихти, сяде з нею поруч на ґанку. Пір’ячко у нього барвисте, немов маслом змазане,
гребінець на сонечку золотом виблискує. Гарний був півник.
Побачила якось дівчинка у сусідки курочку. Сподобалася їй курочка. Просить вона сусідку:
– Віддай мені курочку, а я тобі свого півника віддам.
Почув це півник, звісив набік гребінець, опустив голову, та що
поробиш – сама хазяйка віддає.
Погодилася сусідка – дала курочку, взяла півника. Стала
дівчинка з курочкою дружити. Пухнаста курочка, тепленька,
щодня свіже яєчко несе.
– Куд-кудах, моя хазяєчко! Їж на здоров’я яєчко!
З’їсть дівчинка яєчко, візьме курочку на коліна, пір’ячко їй гладить, водичкою напуває, пшоном пригощає. Та якось прийшла
у гості сусідка з качечкою. Сподобалася дівчинці качечка. Просить вона сусідку:
– Віддай мені свою качечку – я тобі свою курочку віддам.
Почула це курочка, опустила пір’ячко, засмутилася, та що поробиш – сама хазяйка віддає.

Стала дівчинка
з
качечкою
дружити. Ходять разом на
річку купатися.
– Кря-кря-кря,
моя хазяєчко!
Не пливи далеко – у річці дно
глибоке!
Вийде
дівчинка на берег
– і качечка за
нею. Приходить раз сусід. За нашийник цуценя веде. Побачила
дівчинка:
– Ой, яке цуценятко гарненьке! Дай мені песика – візьми мою
качечку!
Почула качечка, залопотіла крильми, закричала, та що поробиш. Узяв її сусід і поніс.
Погладила дівчинка песика й каже:
– Був у мене півник – я за нього курочку взяла, була курочка – я
її за качечку віддала, тепер качечку на песика виміняла.
Почув це песик, підібгав хвіст, сховався під лавку, а вночі
відчинив лапою двері й утік.
– Не хочу з такою хазяйкою дружити! Не вміє вона дружбою дорожити.
Прокинулася дівчинка – нікого в неї немає!

Регулярні тренування в рішенні задач на
логіку допомагають дитині розвивати нестандартне мислення. Текстові логічні завдання,
на пошук закономірностей, вибудовування
послідовностей особливо рекомендовані дошколятам і молодшим школярам.
1. Який транспортний засіб є зайвим у цьому ряді? Потрібно знайти спільну ознаку для всіх предметів, крім одного.
2. У зоопарку живе стільки жовтих папуг, скільки і блакитних.
Блакитних стільки ж, скільки і червоних. Порахуй, скільки ВСЬОГО
папуг, якщо червоних - три. Жовті = блакитні. Блакитні = червоні.
Червоні = 3.
4. Вибери відповідний олівець з дотриман3. Жаба ЖУ любить сидіти на
ням наступних умов: не синій і не жовтий,
рожевiй подушці. Жаба IЯ ніколи не
не найдовший і не найкоротший.
вибирає ні рожеву, ні блакитну.
На який повинна сидіти кожна з
жаб?
Відповіді: 1. Ровер - автобус, скутер
та автомобіль працюють на паливі,
а ровер - нi. 2. 3 червоних + 3 блакитних + 3 зелених = 9.
3. ЖУ - на рожевiй, IЯ - на жовтiй,
ЖА - на блакитнiй.
4. Зелений олівець.
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З питань розміщення реклами, будь ласка телефонуйте: 416-876-9755
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SAMSUNG
iPad

100 БЕЗКОШТОВНИХ
Річних підписів на журнал
«Kitchen & Bath Designer’s Choice»
+ Розігрується приз
від Mortgage Broker - Ярослава Лукань
100 FREE Annual Subscriptions
for Kitchen & Bath Designer’s Choice Magazine
+ WIN SAMSUNG iPad
from Mortgage Broker - Yaroslav Lukan
*** Subscription Form ***

First Name ____________________________________Last Name____________________________
Address _________________________________________City _______________________________
Postal Code: ____________________ Tel: _______________________Email: ____________________
STEP 1 - Fill out the form STEP 2 - Take a Picture STEP 3 - email to slava@dccgroup.ca
or
Fill out the form and mail to Designers Choice 364 Evans Ave Etobicoke ON M8Z 1K5
Designer’s Choice – Kitchen & Bath Store
Tel: 647-535-1144 , 416-876-9755 Fax: 647-499-6640

364 Evans Ave. Unit 2 Etobicoke, Toronto, Ontario M8Z 1K5
www.DesignersChoiceCanada.com
Sales@DCCGroup.ca
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Помпезність, оригінальність, і в той же час, затишок...

Відвідавши Міланський виставку Salone del Mobile (17-22
квітня 2018 г.), можна було побачити тренди, зрозуміти рух
індустрії і насолодитися шоу. Адже створити нову колекцію означає залишити своє ім'я в скрижалях історії.
Заклик 2018 звучить так: «ігноруйте тенденції, персоналізуйте
інтер'єр і проявляйте свої емоції!».
«Мінімалізм стане бiльш респектабельним і «дорожчим».
Інтер’єри відтворюватимуть затишок «старовинної садиби». Мода в руках молодих, які не бояться змішувати те, що
раніше вважалося непоєднуваним». Уміння змішувати стилі
стає чи не найактуальнішим навиком. Добре поєднуються ардеко зі східними мотивами, неокласика з елементами ф’южн.
Стильно виглядає монохром з геометричними малюнками і
принтами». Незвичайні поєднання можуть бути побудовані
на грі обсягів, відтінків і малюнків...
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Висловлювання відвідувачів:
«Люди так втомилися від
задухи надлишкового декору
і помпезності, що простота
і лаконічність не здаватимуть позиції і залишаться
пріоритетами середнього класу. Це тенденції, які
живуть поки на виставках. І
багато в чому визначаються
стратегіями маркетологів.
Реальне життя внесе корективи».

З питань розміщення реклами, будь ласка телефонуйте: 416-876-9755

Сучасні
способи
очищення
води
Встановлювати систему
фільтрації необхідно в кожному житловому приміщенні!
Ми пропонуємо комплексні
ефективні рішення за
вигідними цінами.
У сучасному світі очищення води
необхідно, так як діяльність людини
робить сильний антропогенний вплив
на природу планети і забруднює
джерела водоспоживання. В наш
час навіть прісноводним водоймам
необхідні спеціальні системи очищення води.
Вода в побуті використовується
постійно. Але не завжди безпечно те,
що тече з-під крана. Тому, щоб позбавити воду від шкідливих домішок,
існують певні способи очищення води
в побуті.

Наприклад: кип’ятіння, відстоювання,
виморожування і фільтрація із застосуванням різних сучасних технологий. Сучасні способи очищення води
в побуті, дозволяють отримувати
якісну чисту воду, яка не зрівняється
з виморожуванням, а тим більше з
простим відстоюванням і тривалим
кип’ятінням.
Ми пропонуємо комплексні системи очищення води для будинку, які
дозволять вирішити всі проблеми
з низькою якістю централізованого
міського водопостачання.

ДЕЯКІ ДИВОВИЖНІ ФАКТИ
1. Вода - липка. Молекули води люблять приставати до різних речей, а особливо один до одного.
Це можливо, завдяки великому поверхневому натягу. Ця властивість води підтримує в нас життя:
вода може тягнути кров вгору крізь вузькі судини в організмі, часто проти сили тяжіння.
2. Гаряча вода замерзає швидше, ніж холодна. Це відомо як «ефект Мпемби», і наука не знає, чому
це відбувається.
3. На п’ятихвилинний душ виливається до 200 літрів води.
4. Вся вода на Землю прибула з кометами і астероїдами. Це сталося в період між 4,5 млрд. i 3,8
млрд. років тому, цей період називається «пізнє важке бомбардування».
5. Щоб виростити кавовi зерна на одну чашку кави, потрібно витратити 200 літрів води.
6. Якщо всю воду рівномірно розподілити по поверхні Землі, то
глибина водного покриву становитиме 3.7 метра.
7. Вода розширюється при замерзанні, на відміну від всіх інших
рідин. Це має вирішальне значення для життя - озера і річки замерзають зверху вниз. Навіть під час льодовикових періодів, там
завжди була рідка вода для життя.

Designer’s Choice – Kitchen & Bath Store
Tel: 647-535-1144 , 416-876-9755 Fax: 647-499-6640

364 Evans Ave. Unit 2 Etobicoke, Toronto, Ontario M8Z 1K5
www.DesignersChoiceCanada.com
Sales@DCCGroup.ca
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оглядаємо
Для початку потрібно уважно оглянути дах. Перевірте
надійність кріплення покрівельного покриття. Також переконайтеся, що на покрівлі немає дефектів. Приділіть увагу
герметичності стиків, вентиляційних і антенних виводів, мансардних вікон. Проблемні місця, на перших порах, закладіть
силіконовим герметиком.

чистимо
З чистої покрівлі легше сходять будь-які опади. Тому напередодні зими потрібно прибрати з неї гілки, листя, мох, лишайник. Для чищення використовуйте пластмасові лопати,
щітки з пластиковим м'яким ворсом, щоб не пошкодити
зовнішній шар покрівлі. Також не забувайте про безпеку як
свою, так і тих, хто ходить внизу.

Ми запасаємося теплим одягом, «перевзуваємо»
автомобілі в зимову гуму, утеплюємо вікна
будинків, а ось про дах оселі думаємо далеко не в
першу чергу.
А між тим, низькі температури, сніг, ожеледь впливають на покрівлю не кращим чином. Саме вона
першою відчуває на собі всі кліматичні капризи.
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перевіряємо теплоізоляцію
Якщо теплоізоляція порушена, тепло з кімнат нагріває дах,
сніг на ній починає танути, вночі температура на вулиці
знижується і підталий сніг перетворюється на лід.
Надійно захистіть дах свого будинку від ударів будь-яких
стихій і він буде служити вам довгий час. А якщо потрібна
наша допомога, то ми працюємо 24 години на добу!

З питань розміщення реклами, будь ласка телефонуйте: 416-876-9755
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