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 Keď vyjde jarné slnko, hneď máme chuť vymeniť šatník, jesť zeleninové šaláty a konečne sa  
 rozhýbať. Dagmar, Barbora, Mimi a Janka ponúkajú niekoľko tipov, ako na to. 

JAR 
MILUJEME
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Neriadim sa módnymi trendmi

„Módne trendy síce sledujem, dokonca o nich píšem,  
 ale neriadim sa nimi.“

 „Verím, že ženy, ktoré nosia farby, žijú  
 farebné životy.“ 

„Módne trendy iba 
ukazujú možnosti, ako 
môže obliekanie vyzerať. 
Nesnažte sa obliekať 
výlučne podľa nich. 
Namiesto toho, aby ste 
nosili trendy úlovok, kto-
rý vám nesedí, vyberajte 
to, čo pristane priamo 
vám,“ hovorí Dagmar 
Gabulová, prvá certifiko-
vaná koučka štýlu.

TAKÚTO 

„Na jarnej párty zažiarite 
vo farebných šatách 
formujúcich postavu 

do siluety presýpacích 
hodín,“ radí Dagmar.

ČO SI NA JAR OBLIEKAM 
V mojom šatníku dominujú farby a oblečenie s nádychom ženskosti 
a elegancie. Priznám sa, že toto sa netýka iba jari, takto sa obliekam 
po celý rok. Módne trendy síce sledujem, dokonca o nich píšem, ale 
neriadim sa nimi. Sú skvelé na inšpiráciu, ale iba ukazujú možnosti, 
ako môže obliekanie vyzerať. Nesnažte sa obliekať výlučne podľa 
nich. Namiesto toho, aby ste nosili trendy úlovok, ktorý vám nesedí, 
vyberajte to, čo pristane priamo vám. Dokázať z trendov vybrať pre 
seba to najlepšie, to je základ.

TOTO SI URČITE NEOBLEČIEM
Čiernu. Nosím ju minimálne, a to iba v zimných mesiacoch. Navyše 
výlučne v spodnej časti tela. Keďže pracujem s farbami, viem, že pri 
tvári sa kompromisy nerobia – cena za ne je príliš vysoká. Pri ich 
výbere odporúčam zamerať sa nielen 
na farbu samotnú, ale sledovať, čo 
daný odtieň robí vašej tvári – či jej 
dodá zdravý nádych, rozžiari celú 
pleť, oči a vlasy, alebo naopak. 
Okrem toho verím, že ženy, ktoré 
nosia farby, žijú farebné životy.

NA TIETO DOPLNKY 
NEDÁM DOPUSTIŤ 
Najviac ma bavia kabelky a náušni-
ce. Doplnky považujem za výkričník 
dámskeho oblečenia a finálnu bodku 
celého stylingu, keďže spestria náš 
vzhľad a dodajú viac osobitosti. 
Sú to drobné detaily, ktoré robia 
obrovský rozdiel. Bez nich by nám 
k celkovej dokonalosti niečo chýbalo. 
Až s nimi sa celé rozžiarime a získa-
me ten pravý šmrnc. V prípade, že 
nie ste fanúšičkou veľkého množstva 
doplnkov a ich nosenie vás obme-
dzuje, nenúťte sa do nich. Vždy však 

Dagmar Gabulová – prvá certifikovaná koučka štýlu pre SR a ČR, autorka knihy Štýl – Cesta ku kráse,  
sebavedomiu a charizme (viac na www.dagmarstyle.com) 

siahnite aspoň po jednej veci – náušniciach. Sú na nezaplatenie, a to 
hneď z dvoch dôvodov – pomáhajú tvár symetricky tvarovať a svojím 
odleskom jej dodávajú iskru.

V ČOM ZAŽIARIM NA JARNEJ PÁRTY    
Vo farebných šatách formujúcich postavu do siluety presýpacích ho-
dín a v topánkach na podpätku. Žena by sa nemala báť prejaviť navo-
nok svoju ženskosť. Mnohé ženy však robia zásadnú chybu – myslia 
si, že voľným oblečením zakryjú všetky nedostatky svojej postavy. 
To je omyl! Neforemné a príliš voľné oblečenie je síce pohodlné, ale 
pridáva kilá navyše. Namiesto toho noste dobre padnúce kúsky, ktoré 
zvýraznia vaše krivky, dodajú vám ženskosť a podporia sebavedomie.

Dagmar napísala  
o tom, ako nájsť 

vlastný štýl oblieka-
nia, aj knihu.
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Chystám sa na prvý    
  polmaratón

V kuchyni využívame  
   sezónne potraviny 

Jana Šimkovičová – autorka 
portálu o cvičení a zdravom 
životnom štýle Cvicte.sk  
(viac na www.cvicte.sk)

 Barbora a Mimi sú autorky blogu Bite me a autorky  
 kuchárskej knihy Zdravé raňajky (viac na biteme.sk) 

 Barbora: „Mám rada zeleninu či bylinky,  
 ktoré práve rastú, ako teraz medvedí cesnak.“

„Šport ma robí  
 vytrvalou, silnejšou,  

 odolnejšou.“

 Mimi: „Aj šťavnaté hrozno s kúskom dobrého syra  
 môže byť gastronomickým zážitkom.“ 
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„Čím dlhšie som cvičila, 
tým viac som začala 

vnímať, ako mi cvičenie 
pomáha relaxovať,“  

hovorí cvičiteľka Jana.

Barbora, Mimi 
a ich zdravé 

raňajky.TOTO MI NA JAR CHUTÍ 
BARBORA: Jar milujem. Na stôl prichádzajú listové šaláty s peče-
nou zeleninou, falafelom či čerstvým kozím syrom. Ráno sa prebú-
dzam so zeleninovým smoothie alebo farebným müsli. Mám rada 
zeleninu či bylinky, ktoré práve rastú, ako teraz medvedí cesnak. Ak 
zablúdite na náš blog Biteme.sk, nájdete tam medvedie palacinky 
naslano s kozím syrom a šmakounom alebo slaný koláč s medvedím 
cesnakom a tempehom. Veľká bašta a pastva pre oči.

MIMI: Na jar je tu mnoho čerstvej sezónnej zeleniny, ktorú sa 
snažím čo najviac využiť v kuchyni. Moje jedlá sú ľahšie a svieže. 
Chutia mi zeleninové polievky a šaláty, či už studené, alebo teplé, 
do ktorých si pridávam quinou, pšeno alebo kuskus. Poteším sa, keď 
si to môžem zjesť na lavičke na slnku, vtedy všetko chutí lepšie a aj 
šťavnaté hrozno s kúskom dobrého syra môže byť gastronomickým 
zážitkom.

TOTO SÚ MOJE POWER RAŇAJKY
BARBORA: Chrumkavá pohánka, voňavé škoricovo-jablkové pyré 
a kešu krém. Tento trojposchodový superpohár ja zaručený životo-
budič. Pohánku a kešu orechy necháme cez noc namočené 

šom množstve. Ráno si ju iba zalejem obľúbeným (rastlinným) 
mliekom, jogurtom alebo ju pridám do smoothie misky. Granolu 
si pripravíme tak, že zmiešame ovsené vločky alebo pohánku 
s rôznymi semiačkami, sušeným ovocím a koreninami (napríklad 
škoricou či kardamómom), polejeme medom a dáme zapiecť do 
rúry. Keď vychladne, skladujeme ju v uzatvárateľnej nádobe.

KEĎ MÁM CHUŤ NA SLADKÉ 
BARBORA: Pravda je, že mávam skôr chuť na slané. Vtedy vyje-
dávam zo svojich orieškových zásob, ktoré mám uskladnené v za-
váraninových pohároch v poličke. Keď mám chuť na sladké, mám 
skoro vždy pripravené domáce power guľôčky alebo semiačkové 
tyčinky, ale neodopriem si ani chutný poctivý koláč v obľúbených 
kaviarničkách či pekárni.

MIMI: Chuť na sladké ma chytí väčšinou popoludní. Vtedy si 
dám prirodzene sladké jedlá alebo domáce koláče z poctivých 
ingrediencií. Keď som doma, najčastejšie siahnem po horkej 
čokoláde so sušenými malinami, datliach, banáne alebo orieškoch 
v čokoláde.

JARNÁ VYCHYTÁVKA V MOJEJ KUCHYNI 
BARBORA: Prišla som na chuť výrobe domácich vegánskych 
syrov. Sú výborné aj pri jarnej očiste, keď sa neodporúčajú jesť 
ani mliečne výrobky. Objavila som super surovinu – lahôdkové 
droždie, ktoré vegánskym syrom dodáva tú pravú chuť. Na výrobu 
vegánskeho parmezánu potrebujeme: 40 g lúpaných mandlí  
(výborná je aj kombinácia 20 g mandlí a 20 g kešu orechov),  
1 PL lahôdkového droždia a ½ ČL soli. Všetky suroviny dáme 
do mixéra, zmixujeme a hotovo. 

MIMI: Začala som používať špiralizér a vyrábať napríklad cuki-
nové špagety. Veľmi ma baví s touto vecičkou narábať, špiralizo-
vať si zeleninu či ovocie a objavovať tak nové kombinácie a chute. 
Napríklad som nikdy predtým nejedla surovú cukinu a dnes ne-
dám dopustiť na raw cukinový dip/omáčku – skvelý recept, ktorý 
nájdete aj na našom blogu.

vo vode. Ráno ich už iba zlejeme cez sitko. Pohánku dochutíme me-
dom a mletou škoricou. Kešu krém si pripravíme zmixovaním kešu 
orechov, javorového sirupu, citrónovej šťavy a kokosového mlieka  
do hustej konzistencie. Stačí už len pripraviť jablkové pyré povare-
ním (10 minút) očistených malých kúskov jabĺčok s troškou vody  
(na 2 jablká, 50 ml vody). Na záver už iba navrstvíme pohár:  
začneme jablkovým pyré, pokračujeme pohánkou, kešu krémom, 
jablkovým pyré... až do naplnenia.

MIMI: Keď potrebujem energiu na celý deň a ráno nemám veľa 
času, siahnem po domácej granole, ktorú mám pripravenú vo väč-

TAKTO SA HÝBEM 
NA JAR
Jar je úžasné obdobie pre každého, 
kto chce začať s behom. Osobne 
behávam aj v zime, ale keď prichá-
dza jar, žiada sa mi viac. Zvyknem 
behávať 3- až 4-krát do týždňa. Aktuálne mám za sebou sériu 
dlhých behov, pretože sa pripravujem na svoj prvý polmaratón. 
Beh kombinujem s HIIT tréningmi a už len čakám na teplejšie 
obdobie, aby som mohla cvičiť na čerstvom vzduchu. Zvyknem si 
zacvičiť 6-krát týždenne a jeden deň v týždni mám celý na regene-
ráciu. 

TOMUTO CVIČENIU SOM ÚPLNE  
PREPADLA
Asi najviac som prepadla powerjoge. Už to nie je len cvičenie, 
ale životný štýl. Powerjoga ma oslovila asi pred ôsmimi rokmi 
a hneď na prvej hodine som vedela, že o tomto cvičení chcem 
vedieť čo najviac. Vyškolila som sa a už štyri roky som trénerkou 
powerjogy. Páči sa mi komplexnosť tohto typu cvičenia. Telu 
dáva silu, pružnosť a energiu. Hlave zas oddych a úžasný relax 
– momenty, keď ste len vy a nikto alebo nič iné. Powerjoga mi 
pomohla vnímať svoje telo a pocity oveľa intenzívnejšie, koncen-
trovať sa na maximum a vnímať vlastnú energiu a intuíciu. Čo sa 
týka fyzických benefitov, po každom tehotenstve (boli dve) som 
denne cvičila 20 až 30 minút a za sedem mesiacov som bola opäť 
vo forme. Dokonca vždy bolo moje telo krajšie vyšportované než 
pred tehotenstvom. 

CHCELA BY SOM VYSKÚŠAŤ 
Momentálne ma veľmi láka joga na surfovej doske, tzv. paddle 
joga. Je možné cvičiť ju na niektorých slovenských jazerách. 
Veľmi by som chcela vyskúšať surfing, rada by som sa venovala 
pole dance a joge v plachtách. Je toho veľa, ale rada vyskúšam 
čokoľvek, čo dáva zmysel.

PRE TOTO ŠPORT MILUJEM 
Keď som začínala športovať a pravidelne cvičiť, prvotnou moti-
váciou bolo schudnúť. Nebola som spokojná s tým, ako vyzerám, 
tých pár kíl navyše bolo zbytočných. Čím dlhšie som cvičila, tým 
viac som začala vnímať, ako mi cvičenie pomáha relaxovať. Vždy 
prinieslo úľavu a nový štart do všetkého, čo som robila. Dnes na 

športe najviac oceňujem, že ma formuje aj psychicky. Robí ma vytr-
valou, silnejšou, odolnejšou. Je neuveriteľné, že odkedy cvičím, stal 
sa zo mňa pozitívne naladený človek! Cvičenie, športovanie, pohyb 
sa stali mojou každodennou súčasťou, pretože sa im venujem aj pra-
covne. Pred šiestimi rokmi som založila portál Cvicte.sk, ktorý denne 
informuje čitateľov o cvičení a zdravom životnom štýle. Je vždy plný 
nových informácií, motivuje ľudí k pohybu a zdravej strave. Moje 
hobby sa mi stalo aj prácou, za čo som veľmi vďačná.

„Po oboch tehotenstvách som denne cvičila  
 20 až 30 minút a za sedem mesiacov som bola 

opäť vo forme. Dokonca vždy bolo moje telo  
 krajšie vyšportované než pred tehotenstvom.“

LEN NA skvelý pocit


