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та ће те леп ше не го да је
де те оми ље не те сте ни
не, кром пир и пи ри нач 
и да при род но сла би те, 
да мр ша ви те док спа ва

те, јер чо век нај ви ше ма сти са го ре ва у 
сну ка да је ни во ше ће ра у кр ви ста би
лан. Ка да Ана По по вић Ли по вац ова
ко го во ри љу ди ма чи ја је је ди на же ља 
да им се ки ло гра ми то пе без му ке, по
ми сли ће да је ова ну три ци о нист ки ња 
про на шла не ку ча роб ну пи лу лу. Ме
ђу тим, ка да се бо ље упо зна ју са ње
ним про гра мом „фет фрај”, схва ти ће 
да на пу ту до же ље не фи гу ре ипак мо
ра ју да „про бу ше ка ши ку”, што не зна
чи ну жно и му ке гла до ва ња. 

По обра зо ва њу фар ма це ут с ди пло
мом Бе о град ског уни вер зи те та, Ана 
је ду го жи ве ла у Мо скви. Пре се ље ње 
из ру ске пре сто ни це, где се сед мич
но снаб де ва ла за ли ха ма углав ном не
здра ве хра не, у олим пиј ски Ин збрук, 
град ак тив них Ти ро ла ца ко ји је ду 
здра во и ло кал но, на вео ју је да пре
и спи та на ви ке у ис хра ни. У Аустри ји 
је за вр ши ла пост ди плом ске сту ди је 
ну три ци о ни зма и са три ко ле ги ни це 
Аустри јан ке осно ва ла про грам „фет 
фрај” (Fett Frei). 

Основ ни кон цепт је да ни је ва жно 
са мо ко ли ко не ко има ки ло гра ма, већ 
ка квог су ква ли те та, од но сно да ли их 
чи не ма сти или ми шић на ма са. 

Про грам по чи ње ме ре њем ко ли чи
не ми шић не ма се, во де и ма сног тки
ва БИА ана ли зом на спе ци јал ном 
уре ђа ју. Ови ре зул та ти се да ље пра
те то ком чи та вог про гра ма. Циљ је да 
се за сва ког из ра чу на оп ти мал на ре
стрик ци ја ка ло ри ја ка ко би се из бе
гао јојо ефе кат, не же ље ни пра ти лац 
свих ди је та, при ча нам Анан при ли
ком не дав ног бо рав ка у Бе о гра ду, где 
по вре ме но др жи пре да ва ња на те му 
ис хра не. 

Про грам „осло ба ђа ња од ма сти”, 
за сно ван на пи ра ми ди не мач ког дру
штва за ис хра ну, тра је у три фа зе од 

по 20 да на, то ком ко јих се по шту је 
про пи са ни је лов ник са три обро ка 
днев но. Ужи не су не по жељ не и по
треб но је да из ме ђу обро ка про ђе че
ти ри до пет са ти. 

– Осе ћај гла ди је да нас у са вре ме
ном све ту по стао лук суз. То ме су нај
ви ше до при не ли че сти обро ци. Тај 
тренд из осам де се тих и де ве де се тих 
зву чи ло гич но, али је прак са по ка за
ла да чо век укуп но по је де ви ше. Осим 

то га, ин су лин за ду жен за ре гу ла ци ју 
ше ће ра у кр ви, има исто та ко уло гу у 
ства ра њу ма сних де поа, тј. бло ки ра 
са го ре ва ње ма сти. Што че шће је де мо, 
иза зи ва мо че шће лу че ње ин су ли на и 
ти ме сма њу је мо са го ре ва ње ма сти – 
об ја шња ва на ша са го вор ни ца.

Из је лов ни ка ни јед на на мир ни ца 
ни је пот пу но ис кљу че на, а пра ви ла 
спре ма ња хра не су она већ до бро по
зна та: ма ње со ли, ше ће ра, ма сно ћа, 
ма ње пр же ња и по хо ва ња. За сту пље
ни су чак и слат ки ши, али са мо као 
стро го огра ни че ни број „џо ке ра” за 
два ме се ца.

У осно ви пи ра ми де ис хра не су 
ком плек сни угље ни хи дра ти по пут 
ин те грал них жи та ри ца и кром пи ра. 
Уме сто бе лог хле ба на ко ји је ве ћи на 
на шег ста нов ни штва на ви кла, пре по
ру чу је се онај од ин те грал ног бра шна. 
Ана га са ма пе че и у Бе о гра ду и у Ин
збру ку. Ов де за то што је те шко на ћи 
до бар, а та мо јер је при лич но скуп. 

– „Фет фрај” ни је ди је та, већ вра ћа
ње пра вил ној ис хра ни као мо гу ћем 

на чи ну у бор би с ви шком ки ло гра
ма – ка же Ана ко ја је и са ма ски ну ла 
ви шак од 20 ки ло гра ма. Зна да по је
де бу рек с вре ме на на вре ме, али јој, 
ка же, те шко пад не јер кад се јед ном 
иза ђе на пра ви пут ста ре на ви ке сме
та ју.

Не из о став ни део про гра ма је фи
зич ка ак тив ност.

– Љу ди ми че сто ка жу „во лим да 
ма ло је дем, а да се не ба вим ни ка квом 
фи зич ком ак тив но шћу”. То је по гре
шан при ступ. Мо ра бар три пу та не
де љо да вас про би је зној – по ру чу је 
ова ну три ци о нист ки ња. Ј. Ка ва ја
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Гла му ро зни, све о бу хват ни по глед 
на раз вој ита ли јан ске мод не ин

ду стри је, од пр вих го ди на по сле Дру
гог свет ског ра та до да нас, би ће те
ма из ло жбе „Гла мур ита ли јан ске 
мо де 1945–2014” ко ја ће би ти отво
ре на по чет ком апри ла 2014. у лон
дон ском Вик то ри ја и Ал берт му зе
ју. По се ти о ци ће има ти при ли ку да 
по гле да ју ви ше од 100 ком плет них 

одев них му шких и жен ских ком би
на ци ја, али и де та ља, тка ни на, на ки
та... нај пре сти жни јих кре а то ра да на
шњи це. 

Та ко ђе, би ће апо стро фи ра на ве за 
из ме ђу зве зда злат ног до ба Хо ли ву
да по пут Ели за бет Теј лор и Од ри Хеп
берн, сво је вр сних ам ба са до ра са сти
лом са Апе ни на. 

Ка ко пре но се бри тан ски ме ди ји, 
ку стос из ло жбе Со нет Стен фил ме
се ци ма је на пор но ра дио на ода би ру 
екс по на та у ци љу што успе шни јег до
ча ра ва ња ду ха вре ме на ка да су Рим 
на зи ва ли Хо ли ву дом на Ти бру.  

– По след њих пет го ди на ра дио сам 
на ства ра њу ко лек ци је са вре ме не 
ита ли јан ске мо де и уочио ка ко је ова 
гра на би ла ти пи чан при мер ра ђа ња 
не че га из пе пе ла. Та да мла ди кре а то
ри и ку ће ко је су ста са ва ле до при не

ле су на ста ја њу не че га што је по ста ло 
свет ски бренд, по мно ги ма, пре по зна
тљив знак Ита ли је по пут са мог веч
ног Ри ма. У опу сто ше ној зе мљи по сле 
Дру гог свет ског ра та за крат ко вре ме 
Ита ли ја ни су по ста ли цен тар гла му
ра – сма тра ку стос Стен фил.

Је дан сег мент из ло жбе би ће по све
ћен ди ва ма сед ме умет но сти ко је су 
се од пе де се тих до се дам де се тих го ди
на про шлог ве ка ис кљу чи во оде ва ле 
у Ита ли ји. Раз ли чи те по сти лу, ро ла

ма на ве ли ком плат ну али и у ствар
ним жи во ти ма, ди ве по крет них сли ка 
по пут Теј ло ро ве или Хеп бер но ве до
при не ле су, ни ко не оспо ра ва, ра ђа њу 
име на по пут „Ва лен ти на”, „Бул га ри”, 
„Ми со ни”...

На из ло жби ће би ти ис пи са не и 

анег до те по пут оне да је вла сни ца 
нај леп ших љу би ча сти очи ју Ели за
бет Теј лор то ком 1962. го ди не са та
да шњим су пру гом Ри чар дом Бар
то ном бо ра ви ла у Ри му сни ма ју ћи 

да нас култ ни филм – спек такл „Кле
о па тра”, ка да се њен иза бра ник та да 
на ша лио да је ди на ита ли јан ска реч 
ко ју ње го ва су пру га за и ста зна, гла
си – „Бул га ри”. 

Ка ко ка же ку стос Стен фил, из ло
жба ће би ти нај све о бу хват ни ја пре
сек са вре ме не ита ли јан ске мо де. Ме
ђу из ло же ним пред ме ти ма би ће и 
они са ети ке том мод них ку ћа „Си мо
нет”, „Ва лен ти но”, „Гу чи”, „Ар ма ни”, 
„Дол че и Га ба на”, „Пра да” и „Вер са
че”.

По се бан сег мент по став ке биће по
све ћен мла дим кре а то ри ма 21. ве ка 
по пут Ђан ба ти сте Ва ли ја, двој ца Ма
ри ја Чу ри и Па о ло Пи чо ли. 

Из ло жба се отва ра 5. апри ла и тра
ја ће до 27. ју ла а це не ула зни ца, ко је 
већ мо гу да се ку пе пре ко ин тер не та, 
ко шта ју 13,5 фун ти.  А. Ц.

Варшава–У Вар ша ви је ју че по чео 
гло бал ни са мит о кли ми на ко јем ће 
ви ше од 12.000 уче сни ка из 195 зе
ма ља и ме ђу на род них ор га ни за ци ја 
по ку ша ти да при пре ми ком про ми се 
у ве зи са с бор бом про тив кли мат ских 
про ме на за на ред ни са мит у Па ри зу, 
2015. го ди не. 

Од вар шав ске кон фе рен ци је, ко ја 
ће тра ја ти до 22. но вем бра, не оче ку
ју се пре суд не и кључ не од лу ке, већ да 
утре пут па ри ском са ми ту и обез бе ди 
да се у фран цу ској пре сто ни ци усво
ји но ви спо ра зум о за јед нич кој бор би 
про тив кли мат ских про ме на ко ји би 
за ме нио ста ри про то кол из Кјо та. Он 
пре ста је да ва жи 2020.

Пољ ски ми ни стар жи вот не сре ди не 
Мар ћин Ко ро лец оце нио је да је до
сти жан циљ да се у Па ри зу усво ји но
ви спо ра зум, а услов за то је сте да се у 
Вар ша ви ута на чи пре ци зан ка лен дар 
гло бал них пре го во ра о кли ми. 

На днев ном ре ду вар шав ског са ми
та ва жно ме сто за у зи ма пи та ње фи
нан си ра ња бор бе про тив гло бал ног 
за гре ва ња и кли мат ских про ме на. 
„Знам да мно го љу ди сум ња, али кли
мат ске про ме не су чи ње ни ца и ни јед
на зе мља их не ће из бе ћи, ни бо га та 
ни си ро ма шна. По гре шан је при ступ 
ка да се на пр во ме сто по ста вља про
блем фи нан си ра ња бор бе про тив гло
бал ног за гре ва ња”, ка зао је уочи са
ми та бив ши ге не рал ни се кре тар УН 
Ко фи Анан. 

Анан је пред кли мат ски са мит УН 
ука зао на то да се бор ба про тив кли
мат ских про ме на не мо же пре пу сти

ти са мо по ли ти ча ри ма и ис та као да 
се мо ра ју мо би ли са ти це ла дру штва, 
прем да је при знао да у овом тре нут ку 
кри зе, не за по сле но сти и не из ве сно
сти око рад них ме ста та мо би ли за ци
ја не ће би ти ни ма ло ла ка. 

Пољ ска као до ма ћин са ми та пр ви 
пут на овој кон фе рен ци ји ор га ни зу
је су срет с при вред ни ци ма ко ји су 
че сто глав ни про тив ни ци уво ђе ња 
за њих ску пих ме ра за шти те жи вот
не сре ди не. 

Глав ни иза зов и у Вар ша ви и ка сни
је у Па ри зу је сте да нај ве ће зе мље и 
нај ве ћи за га ђи ва чи при хва те оба ве зе 
у ве зи са за шти том жи вот не сре ди не. 
То су Ки на са 23 од сто свет ских еми
си ја га со ва ста кле не ба ште, САД са 15 
од сто, ЕУ са 11 од сто и Ин ди ја и Ру
си ја са по пет од сто. „За успех пре го
во ра нео п ход но је да но ви спо ра зум 
узме што је ви ше мо гу ће у об зир раз
ли чи те на ци о нал не окол но сти и спо
соб но сти за сма ње ње еми си ја угљен
ди ок си да”, ка зао је шеф де ле га ци је 
САД Тод Стерн. 

Уочи са ми та пољ ски на ци о на ли сти 
одр жа ли су у Вар ша ви свој ми ниан
ти са мит, на ко јем су оп ту жи ли раз ви
је не зе мље да пре ко бор бе про тив гло
бал ног за гре ва ња на сто је да уни ште 
кон ку рен ци ју ма ње раз ви је них зе ма
ља. „Ре дук ци ја еми си ја угљенди ок си
да је сте еле мент при ти ска раз ви је них 
при вре да ко је има ју ма њу по тро шњу 
енер ги је на на ше при вре де у раз во ју 
ко је тро ше ви ше енер ги је”, ка зао је ли
дер пољ ских ра ди ка ла из На ци о нал
ног по кре та Ро берт Ви ниц ки.  Бе та
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Ода ита ли јан ском гла му ру у Лон до ну
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Осно ву ис хра не чи не сло же ни угље ни хи дра ти
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Де ле га ти у пољ ској тре ба да ускла де ста во ве
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по се ти о ци ће има ти при ли ку да по гле да ју мушку и женску гардеробу, а би ће апо стро фи ра на ве за из ме ђу зве зда злат ног до ба Хо ли ву да по пут ели за бет теј лор и италијанског стила
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