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Gjiri i Gramës, 
parajsa e fshehur e shqipërisë
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Ishulli i Hainanit, destinacioni juaj turistik

Të kuptojmë Zen-in dhe lumturinë 

Anica

Besjan Shehu modeli shqiptar
 që po bën karrierë në azi

Qendra kineze e masazhit “New Life”

Dashuri në kohërat e teknologjisë

Sfidat e nënës së re….

Dështimi që na bën mirë.....

Mbretëresha e harqeve, arkitektja më e 
mirë në botë, Zaha Hadid

Shtëpia parë me sytë e Timothy Ollten-it

Vazo kineze

Fshati i flokëve të gjatë i pakicës Yao,
 në Guinness

E kuqja ne kulturen kineze

përmbajtja

20 minuta në diell ju mjaftojnë për ….

Dobësohuni 4 kg në muaj dhe pastroni organizmin

Vaj arre kokosi për thonj, 
flokë, lëkurë e gjithçka

10 Përfitimet nga konsumi i shalqirit

Festat e birrës

“Oktoberfest”, 
festa më e madhe e birrës në botë

Festa ndërkombëtare 
e birrës e Qingdaos

Festa e birrës në Korçë

Kuinoa, “nëna e drithërave”,
 pse duhet ta konsumojmë

Kultura aziatike e ngrënies
 me shkopinj

Multivitaminat ditore, arroret dhe farat

Gatime

EJANI



ngjarjet dhe hitet me te fundit....

6 EJANI 7  EJANI

STAFI

Drejtore
Qu Ning

Autorë
Fan Lupeng   Wang Lei   Jiang Lei

Wang Xianya   Zhan Dian  Zhang Yan
Zhang Zhuo

Fotografia
Fation Plaku

Vedad Dresevic
MAKE UP

Hair&MUA: Kleda Caco

Redaktorë
Albana Aliaj
Artan Goga

Pergjegjës marketingu
Jiang Lei
Dizajn

Albana Aliaj
Koordinator

Jiang Lei
Redaktor gjuhësor

Artan Goga
Tel:0086-10-68892306
Email: alb@cri.com.cn

Website: albanian.cri.cn
Facebook: www.facebook.com/RadioEjaniFM106

Twitter: www.twitter.com/crishqipnews
Pinterest: www.pinterest.com/crishqip/

Instagram: www.instagram.com/ejani_fm106/
Unipres

 

Rr.”Ismail Qemali”Pallati I Abissnet”, Tirane
Menaxher reklame

Mirela Jaho
Menaxher marketingu

Fatos Thaçi



8 EJANI 9  EJANI

Hainani është një “kënd parajse”, ku mund të harrosh 
botën dhe t’i gëzohesh qetësisë së pafund, qoftë kjo 
edhe për një kohë të shkurtër. Në këtë destinacion 
koncepti “kohë” nuk ekziston.

Ishulli i Hainanit, 

destinacioni juaj turistik!
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Madhështia e Hainanit qëndron tek ishu-
jt e vegjël natyrorë të rrethuar nga ujërat 
kristalorë dhe plazhet me rërë të bardhë. 

Është një strehë që të bën të harrosh gjithç-
ka. Koha e lirë mund të kalohet mes ban-
jave dhe shijimit të qetësisë, por nuk mun-
gojnë edhe aktivitetet e shumta sportive, si 
sërfi, noti, rrëshqitja në ujë apo zhytjet.

Hainani është ishulli i dytë më i madh në 
Kinë, pas Tajvanit. Numri i turistëve në 
këtë ishull është shtuar ndjeshëm nga viti 
në vit. Shumë turistë të huaj sot zgjedhin 
për t’i kaluar pushimet në Hainan, jo vetëm 
për bukuritë ekzotike, por edhe për vetë 
pozicionin gjeografik. 
Ai ndodhet afër Singaporit, Malajzisë, In-
donezisë dhe Filipineve. Tek të gjitha këto 
vende mund të shkosh me avion për 1-4 orë 
nga Hainani.

Miliona turistë e vizitojnë çdo vit ishullin 
Hainan në jug të Kinës për shumë arsye.
Ishulli u ofron vizitorëve një përvojë të 
plotë, pasi aty mund të gjeni gjithçka, që 
nga peizazhet dhe ushqimet ekzotike deri 
tek kultura e grupeve etnike.

Nëse do të keni mundësi ta vizitoni këtë 
ishull, ja ku mund të shkoni:

1. Sanya

Parajsa tropikale e Kinës
Sanya ndodhet në skajin më jugor të Kinës 
dhe është qyteti i dytë për nga madhësia në 
provincën Hainan. Pas Reformës dhe Hapjes, 
Sanya u bë një qytet modern turistik në brigjet 
e Detit të Kinës Jugore. 

Sanya është qendra më e madhe për 
prodhimin e perimeve në dimër dhe të frutave 
ekzotike që furnizojnë pjesën tjetër të Kinës.

Shpesh Sanya cilësohet si “Havaji i Kinës”, ku 
kalohen pushime të lira dhe fantastike. Në 
vitin 2015 aty u mbajt dhe konkursi “Miss 
Bota”, ku mori pjesë dhe përfaqësuesja nga 
Shqipëria.

Ushqimet 
Prej ushqimeve më të famshme në Sanya 
eshte trangulli i detit. Ai ka shije të veçantë 
dhe është tepër i shëndetshëm, një ushqim 

që ia vlen ta provoni.

2. Ledong

Parku Kombëtar Jianfen-
gling ndodhet në perëndim 
të Sanya-s dhe është parku 
më i madh i këtij lloji në 
Kinë. Ky park cilësohet si 
një nga thesaret ekologjike 
të Kinës.

Ushqimet 
Ledong-u njihet për plant-
acionet e akazhuve, të parat 
në Kinë. Në këtë zone aka-
zhut u hidhen gatimeve me 
mish pule, gjithashtu dhe 
frutave apo perimeve.

3. Lingao

Resorti Lingao ka një vijë 
bregdetare të shkëlqyer 
për shëtitje, pasi ka  shumë 
fare dhe kulla antike. Këtu 
ndodhet gjithashtu ujëvara 
Juren, e rrethuar nga pemë, 
lule dhe shpendë të mrekul-
lueshëm.

Sanya
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Ushqimet
Prodhimet e detit janë një specialitet i Lingao-s. Ato për-
gatiten në forma të ndryshme dhe kanë shije të mrekul-
lueshme.

4. Gjiri Qizi

Gjiri Qizi, i njohur gjithashtu si Qiziwan, ndodhet në 
perëndim të ishullit Hainan. Emrin ky gji e ka marrë nga 
guralecët shumëngjyrësh që gjenden përgjatë plazhit. Në 
këtë gji mund të shihni një perëndim dielli që nuk e keni 
parë kurrë më parë.
Ushqimet 
Gatimet me mish derri kanë një shije të mrekullueshme.

5. Haikou

Haikou është kryeqendra e provincës Hainan. Këtu gjen-
det rruga e vjetër “Qilou”, që është një shkrirje e stilit 
arkitekturor europian dhe atij aziatik, si edhe ka elemente 
të kulturës indiane dhe arabe. Shtëpitë e arkitekturës ki-
neze në Qilou formojnë peizazhin më ekzotik të qytetit.
Me një histori rreth 2000 vjeçare, arkitektura në këtë 
rrugë u krijua nga tregtarët kinezë jashtë vendit në vitet 
1820-1840.

Ushqimet
Chingboleung-u është 
një supë e ëmbël me arrë 
kokosi, shumë e njohur 
në kuzhinën e Hainanit. 
Zakonisht ajo shërbehet e 
ftohtë me akull dhe brenda 
përmban fara lotusi, rrush 
te thatë, misër etj. Është 
e shijshme dhe shumë e 
shëndetshme.

6. Wenchang

Wenchang-u ndodhet në 
verilindje të provincës Hain-
an dhe ka qenë prej shekujsh 
qendra kulturore e provincës 
Hainan. Tempulli i Konfu-
cit, një nga ndërtesat më të 
vjetra në ishull, dhe Shkolla 
e Wenchang-ut janë tepër të 
famshme në këtë zonë. Qyte-
ti nuk është aq modern sa 
Sanya, por shpalos më së miri 
stilin e jetësës së përditshme 
të hainanasve. Ky qytet ka 
rreth 520 mijë banorë, por 
edhe e shumë të tjerëve që 
kanë emigruar në Singapor, 
Tajlandë etj. Këto emigrantë 
kanë sjellë në këtë qytet një 
stil unik. Gjatë ditës banorët 
preferojnë të dalin së bashku 
për çaj apo kafe. Në mbrëmje 
ata luajnë ping-pong, shkojnë 
në karaoke dhe kërcejnë tan-
go në Parkun e Wenchang-ut.

Në këtë qytet ka plantacione 
të tëra me arra kokosi, mbi 
500 mijë pemë që zbukurojnë 
dhe ofrojnë hije për zonën e 
plazhit.
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Ushqimet 
Pula e Wenchang-ut njihet në të gjithë 
provincën Hainan për shijen dhe gatimin. 
Zakonisht është e verdhë dhe sipër ka shumë 
erëza. Ky lloj gatimi është i njohur dhe në 
pjesë të tjera të Kinës.

7. Qionghai

Qyteti Qionghai ndodhet në lindje të 
provincës Hainan, pranë qytezës Boao, 
shumë e njohur për bukuritë ekzotike.

Ushqimet 
Yiba është një shprishë shumë e njohur në 
provincën Hainan. Është një kek i bërë me 
oriz veshtullor dhe me mbushje të ëmbël, si 
kikirikë, susam dhe arrë kokosi.

8. Wanning

Edhe në këtë zonë ka ushqime të mrekul-
lueshme ku mbizotëron gaforrja, e gatuar 
në avull. Për të rregulluar shijen shtohet 
hudhër, xhenxhefil dhe uthull.

9. Lingshui

Ishulli i Majmunit Nanwan ndodhet në 
Lingshui në jug të Hainan-it. Këtu rriten 
2 000 majmunë, duke e bërë këtë më të 
madhin në Kinë. Turistët mund të kënaqen 
duke soditur pamjet me teleferik.

Ushqimet
Makaronat e orizit të Lingshui-t janë ushqim 
bazë për vendasit. Ata i hanë ato për mëngjes 
dhe gjatë festave, si dhe qerasin me to miqtë. 
Mendohet se këto makarona e kanë origjinën 
nga dinastia Qing (1644 - 1912), dhe për sh-
kak të popullaritetit, ato gjenden në të gjithë 
ishullin.

10. Gjiri Yalong

Gjiri Yalong është një plazh në juglindje të 
qytetit Sanya. Njihet për ujin e kristaltë dhe 
rërën e bardhë. Në këtë vend ka shumë hotele 
ndërkombëtare, përfshi “St Regis””, “Sher-
aton”, “Marriott”, “Ritz” etj.

Ushqimet
Orizi me arrë kokosi është një gatim me 
oriz të bardhë të zhytur në qumësht arre 
kokosi, dhe hahet gjerësisht në Azinë Jug-
lindore. 

Në Hainan ai bëhet brenda arrës së kokos-
it. Vendasit e hapin pjesën e sipërme të ar-
rës së kokosit, fusin brenda oriz veshtullor 
dhe më pas e ziejnë për disa orë. Ka raste 
që mbushet me mish pule.
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Fjala zen do tё thotё meditim ose 
mendim i vazhdueshёm mbi njё 
ide.

Kur hyri nё Kinё, kjo shkollё e veçantё 
budiste u quajt “ch’an”. Themeluesi i kёsaj 
shkolle ishte budisti indian Bodidarma, qё 
vajti më pas në Kinë. Nё atё kohё ai ngriti 
Tempullin “Shaolin” dhe u mёsoi murgjve 
sekrete mbi zbulimin e së vёrtetёs budiste, 
ndёrmjet tё cilave ёshtё edhe ajo zen.

Zen-i është një ndërthurje e budizmit indi-
an Mahayana dhe taoizmit. Ai nisi në Kinë 
dhe më pas u përhap në Kore dhe Japoni, 
dhe u bë shumë i famshëm në Perëndim në 
shekullin XX.

Thelbi i zen-it është të zbuloni drejt kupti-
min e jetës.

Christmas Humphreys, një nga pionerët më 
të njohur të budizmit në Britani, shkruan 
se “zen-i është një diçka tepër e thjeshtë për 
t’u kuptuar.” Dhe ai ka të drejtë.

Zen-i është diçka që një person bën. Nuk 
është një koncept që mund të përshkruhet 
me fjalë.

Ndriçimi nga brenda

Thelbi i budizmit zen është se të gjitha qe-
niet janë Buda, dhe të gjitha duhet ta zbulo-
jnë vetë të vërtetën.

Zen-i na shtyn ta kërkojmë të vërtetën 
brenda nesh, prandaj mos kërkoni në botën 
e jashtme gjetjen e përgjigjes; ne mund t’i 
gjejmë përgjigjet në po të njëjtin vend ku na 

lindin pyetjet.

Një nga hapat për ta bërë këtë është kon-
trolli i mendimeve tona përmes meditimit 
dhe teknikave të tjera që përfshijnë trupin 
dhe mendjen, duke hequr dorë nga të men-
duarit e logjikshëm dhe nga çdo fjalë.

Zen-i në praktikë

Një perëndimor e ka të vështirë të heqë dorë 
nga mënyrat dualiste të të menduarit që 
mbizotëron në kulturën e tij:
Zen-i mund të nisë nga meditimi dhe pas-
trimi prej mendimeve negative, shqetësi-
meve apo ankthit etj.

Në thelb zen do të thotë të arrini ndriçimin 
duke parë mendjen apo shpirtin tuaj orig-
inal, pa ndërhyrjen e intelektit. Zen do të 
thotë të ndieni që jeni gjallë. 

Zen-i ndonjëherë është quajtur fe dhe 
ndonjëherë filozofi, por në fakt nuk është 
asnjë nga këto. Zen-i përpiqet të pastro-
jë mendjen nga sllavëria e fjalëve dhe e të 
menduarit logjik.

Mёsimi nё filozofinё zen kryhet përmes tё 
ashtuquajturave koan. Nuk kemi tё bёjmё 
me njё filozofi teorike, por me njё formё 
komunikimi simbolik midis mёsuesit dhe 
nxёnёsit, qё synon nё pёrjetёsimin e arritjes 
sё ndriçimit tё vetёdijshёm nga nxёnёsi. Pёr 
t’u arritur ky ndriçim, koani pёrdor mёnyra 
tё ndryshme, si pёr shembull dialogun, hes-
htjen, madje dhe goditjen e nxёnёsit. Kёto 
mёnyra nuk janё tё kundёrta ndёrmjet 
tyre, pasi çdo mёnyrё mund tё bёhet koan. 
Sidoqoftё nё zen nuk ekziston mundёsia e 

TË KUPTOJMË ZEN-IN DHE LUMTURINË
kontradiktёs, sepse zeni funksionon pёrtej 
mёnyrёs dualiste tё mendimit, e cila ёshtё 
dhe shkaku i krijimit tё kontradiktave mid-
is gjёrave ose situatave.

Mёsimet e zen-it pёrpiqen ta ndihmojnё 
nxёnёsin tё tejkalojё të menduarit logjik 
dhe tё arrijё tё kuptojё realitetin me njё 
organ të ri konceptimi, parandjenjёn (in-
tuitёn), qё tejkalon botёkuptimin dualist tё 
botёs pёrreth. Kultivimi i elementit ‘’Buda’’ 
brenda nxёnёsit ёshtё ajo qё do t’i lejojё 
ndriçimin dhe thyerjen e kufijve tё mendjes 
inferiore ose Kama Manas, tё logjikёs for-
male njerёzore.

Kёshtu filozofia zen funksionon me nën-
vetëdijen dhe pёrpiqet tё zgjerojё pjesёn 
tonё të ndërgjegjshme pёrtej kufijve tё 
zakonshёm. Pёr kёtё arsye disa mёsues të 
zen-it thonё se nxёnёsi nuk duhet tё men-
dojë me trurin e tij, nёse do tё kuptojё 
filozofinё zen, por tё ‘’mendojë’’ me barkun 
e tij, domethёnё duhet ta ndiejё tё vёr-
tetёn dhe jo tё mundohet ta kuptojё, duhet 
tё jetё spontan, nё mёnyrё qё tё arrijё tё 
hyjё nё ‘’rrjedhёn natyrore’’ e realitetit, të 
gjithёsisё. Metoda zen ndёrlikohet pёrmes 
thjeshtёsisё sё saj fenomenale, lejon pёrje-
timin e sё vёrtetёs dhe tё jetёs, dhe jo vetёm 
kuptimin e tyre.

A çon zen drejt lumturisë?

“Nuk ka rrugë për tek lumturia, lumturia 
është rruga” - Dan Millman

Mënyra më e mirë për të ushtruar di-
siplinën e nevojshme për lumturi është 
nëpërmjet meditimit zen-aspekt i lumtur-
isë: duke qenë i pranishëm në atë qendër të 
brendshme paqësore, pavarësisht nga trag-
jikomeditë e jetës.

Me praktikë të mjaftueshme dhe ndërm-
jetësim të disiplinuar, ne mund të mësojmë 

se si të ndihmojmë veten duke kontrolluar 
emocionet tona “negative” nëpërmjet vepri-
meve “pozitive”.

Shumica e njerëzve veprojnë në bazë të asaj 
që ndiejnë. Por kjo nuk duhet të ndodhë, 
pasi ne kemi një zgjedhje.

Charlie Kapelan ka thënë: “Buzëqeshni, 
edhe nëse zemra ju dhemb.” Me të vërtetë, 
mënyra e vetme për të qenë me të vërtetë 
i lirë është që të zgjidhni lumturinë ndaj 
kotësisë.

Me alkiminë emocionale ne nuk mësojmë 
guximin, dashurinë dhe lumturinë; thjesht 
veprojmë guximshëm, të dashuruar, dhe 
të lumtur; pavarësisht ndjenjave tona të 
frikës, urrejtjes apo trishtimit.

Lëreni ndjenjën e lumturisë t’ju befasojë, 
qeshni pa arsye. Nëse nuk doni ta bëni këtë 
për veten, bëjeni për të tjerët. Lumturia nuk 
ka nevojë për arsye.

Zgjidhni lumturinë!
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“Nuk ka rrugë për tek lumturia, 
lumturia është rruga”

Dan Millman
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Anica
Anica (20) është një modele që jeton në Malin e Zi. Ajo njihet për ngjashmërinë që 
ka me Irina Shayk.  Shpeshherë në rrjetet sociale atë e ngatërrojnë me Irinën, e 
cila është dhe frymëzimi i i Anicës. Ka qenë pjesë e shumë kopertinave të njohura 
revistash, ka bërë shumë video dhe ka marrë pjesë në disa reklama.

Foto Vedad Drese
Hair & Mua: Kleda Caco
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Foto Vedad Drese
Hair & Mua: Kleda Caco

Foto Vedad Drese
Hair & Mua: Kleda Caco

Ndjek nga afër dhe merr pjesë në 
eventet e modës ndërkombëtare. 
Modelimi ka qenë gjithnjë  ëndrra 
e Anicës, për të cilin ka pasur dhe 
mbështetje të plotë nga prindërit 
dhe miqtë. Nga intervista me të zbu-
luam se kanë qenë pikërisht njerëzit 
e afërt që e kanë shtyrë të bëhet ajo 
që është sot.



“Për të qenë modele duhet shumë punë 
dhe disiplinë, stërvitje të rregullt  dhe 
një stil i shëndetshëm jete. Për të qenë 
modele duhet të jeni karizmatike dhe ta 
bëni me pasion punën tuaj. Puna më ka 
lidhur me njerëz të mrekullueshëm që më 
ndihmojnë të ngjis shkallët e karrierës. 
Ajo pranoi se ka marrë pjesë në trajnime 
aktrimi, pasi e ndihmojnë për të qenë një 
modele e kompletuar. 
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Foto Vedad Drese
Hair & Mua: Kleda Caco
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Besjan shehu 
modeli shqiptar

që po bën karrierë në azi
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Modeli shqiptar Besjan 
Shehu është vetëm 24 
vjeç. Ai aktualisht po 
ndjek karrierën e tij në 
Kinë dhe në vende të 
tjera aziatike.
Ka pasion muzikën dhe 
pikturën dhe është tepër 
i dhënë pas futbollit dhe 
pas basketbollit. Ka për-
funduar studimet e larta 
për elektronikë. Moda e 
ka tërhequr gjithmonë, 
prandaj është bërë dhe 
pjesë e jetës së tij të për-
ditshme. Që në gjimnaz 
ka nisur të merret me 
modeling dhe vazhdon 
deri sot. Gjithmonë i 
pëlqen të jetë aktiv, duke 
u marrë me punë, me 
evenimente të ndryshme 
dhe palestër.

Si ishte përballja e parë me Kinën, a ke ndonjë histori interesante për të na treguar? 
Ardhja ime e parë këtu në Kinë ka qenë në shtator 2010. Përpara se të vija në Kinë, në Pekin, ashtu si 
gjithkush përpara se të shkojë në një vend të ri për të jetuar, pyet dhe kërkon të mësojë sa më shumë 
për atë vend, po ashtu bëra edhe unë. Por duke qenë se Kina është një vend aziatik me kulturë, ush-
qim e shumëçka tjetër të ndryshme nga jona, përballja ime e parë me këtë vend ishte si të hyje në një 
botë krejt tjetër, sa të çuditshme, po aq dhe të bukur. Gjithandej shikoja dyndje njerëzish, ndërtesa 
të një stili që unë i kisha parë vetëm në filma, ushqime nga më të ndryshmet, që shpeshherë, edhe 
pse dukeshin të shijshme, as nuk mund t’i përtypja dot. Binte shumë në sy gjelbërimi që mbulonte 
vendin, por dhe një mizëri makinash nëpër rrugë. Kudo që shkoja, e ndieja veten si të përhumbur, 
sikur ndodhesha në një botë tjetër, dhe madje edhe sikur nuk isha unë. Njerëzit më shikonin me 
dashamirësi dhe ndonjëherë mundoheshin të më bënin fotografi në rrugë, në shkollë, metro e kudo-
qoftë, sepse në atë kohë nuk kishte aq shumë të huaj sa ka tani dhe kjo më bënte të ndihesha mirë. 
Ka qenë shumë e vështirë për mua, ndoshta për arsye dhe sepse kam ardhur i vetëm dhe, përveç pak 
ndihme nga një shqiptar tjetër, të tjerat i kam kaluar i vetëm. Interesante ka qenë kur kam shkuar në 
restorant për herë të parë vetëm. Isha i uritur dhe, në restorantin e parë që pashë afër shkollës, hyra. 
Nuk dija çfarë të zgjidhja, gjithsesi, pasi pashë fotografitë në menu, zgjodha disa ushqime që m’u 
dukën të mira nga pamja. Nuk kisha asnjë mënyrë komunikimi me kamerieret dhe njerëzit e tjerë 
përreth, pasi askush nuk fliste anglisht, dhe as unë nuk flisja kinezçe. Pasi erdhën ushqimet, pashë 
që ishin shumë pikante, por nga uria nuk kisha zgjedhje tjetër, përveçse t’i haja. Por problemi qën-
dronte sepse të gjithë aty hanin me shkopinj. Lugë ose pirun nuk kishte, kështu që u detyrova të haja 
me gishta. Por më e sikletshmja ishte se çdo njeri në restorant po më shikonte dhe filluan të qeshnin. 
Nga sikleti nuk qëndrova shumë, por u çova me gojën flakë nga ushqimi pikant dhe me barkun bosh. 

Me çfarë po merresh aktualisht, po planet për të ardhmen? 
Aktualisht vazhdoj në fushën e modeling-ut, por jo si më përpara. Kam shumë kohë që jam menax-
her modelesh. Punoj me shumë kompani dhe organizoj eventet me modelet. Vetë punoj shumë pak 
si model, pasi jam shumë i zënë me organizimin në gjithë Kinën. Koha ime është e kufizuar, sepse 
në të njëjtën kohë jam duke u marrë edhe me biznes. Jam në bashkëpunim me shumë biznesmenë 
dhe investitorë për shumë fusha të ndryshme biznesi si brenda Kinës, por edhe jashtë saj. Tani për 
tani jam ende në formim të përgjithshëm dhe duke mësuar shumë, dhe ende nuk kam krijuar një 
biznes ose kompani timen në fushat me të cilat merrem dhe projektet që unë kam vetë kanë nevojë 
për investime kolosale. Më shumë jam i interesuar në resurset nëntoksore, kompanitë e operacioneve 
ose injeksioneve të bukurisë, po ashtu dhe marketing dhe banka. E ardhmja ime janë këto fusha në 
të cilat kam hedhur këto hapa dhe shpresoj të më ecin me sukses. Gjithsesi, është diçka për t’ia lënë 
kohës, pasi jetës asnjeherë nuk i dihet, pavarësisht vendosmërisë sime. 

Do të qëndrosh në Kinë apo do të shkosh në ndonjë vend tjetër? 
Të them të drejten, mua nuk më pëlqen të qëndroj në një vend, por të jem në lëvizje gjithë kohës. 
Kam dëshirë të shkoj në të gjithë botën. Më shumë do të më pëlqente te isha i shpërndarë ndërmjet 
Azisë, Europës dhe Amerikës, pasi dhe planet e mia për të ardhmen janë pikërisht për ta ushtruar 
biznesin dhe për t’i zbatuar projektet e mia në këto vende. Në këtë do të ndikoj edhe faza kur do të 
krijoj familjen. Ndoshta në një moshë të vjetër do të kthehesha në Shqipëri për ta mbyllur jetën në 
vendin tim.

Si mendon se do të të shërbejë kjo përvojë në Kinë? 
Unë besoj se përvoja e bën njeriun atë që është. Dhe besoj se kjo përvojë që kam kaluar deri tani në 
çdo lloj aspekti më ka bërë të jem ky që jam. Mendoj se, siç më ka shërbyer deri tani për t’u rritur, për 
t’u pjekur apo mësuar, do të jetë po aq efektive për jetën time në vazhdimësi. Besoj se përvoja, bashkë 
me disa tipare të karakterit tim, do të jenë çelësi i suksesit në jetën time. 
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modeli shqiptar Besjan shehu ne Kinë
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Ndiheni të lodhur? 
Dëshironi që të largoni stresin, 
qoftë edhe për pak minuta? 

Ne ju japim zgjidhjen.  Nje masazh 
relaksues ose kurativ, i cili do t’ju 
ndihmojë të jeni më të relaksu-
ar dhe më të qetë. Do të harroni 
gjithçka dhe do ta ndieni trupin të 
lehtë si pupël. 

Kjo ofertë vjen për ju nga dr. Li Ming 
Zhu, i cili me një përvojë disavjeçare, ju 
ofron një relaks total.

Qendra “New Life” gjithashtu ofron edhe 
shërbimet e akupunkturës, të cilat janë kura-
tive për:

Dhimbjet e qafës
Hernien diskale
Dhimbjet e muskujve
Dhimbjet e kyçeve
Paralizat dhe dëmtimet nervore
Ndrydhjet
Dhimbjet dhe tërheqjet muskulare të 
mesit
Uljen e aftësive seksuale etj.

Li Ming Zhu ka 7 vjet në Shqipëri. Në vitin 
2012 ai hapi qendrën e masazhit “NEW 
LIFE”. 
Dr. Li ka mbaruar Universitetin e Mjekësisë 
në provincën Anhui. 
Pacientët që vijnë në klinikën e tij janë nga 

Qendra kineze e masazhit 
“NEW LIFE”

Rr. “Sulejman Delvina”, Pall. 3, Shk. 1, Ap. 3 
(Sheshi “Wilson”, tek Posta nr. 8, hyrja nga tune-
li, stacioni i Tiranës së Re), 1001 Tirana, Albania
355 69 420 9376 

vende të ndryshme, jo vetëm nga Shqipëria, 
por edhe nga Mali i Zi, Maqedonia, Italia etj.
Nga intervista me të, ai na tha se në fil-
lim shqiptarët nuk kishin shumë besim tek 
Mjekësia Tradicionale Kineze, por tani ata e 
praktikojnë shumë këtë gjë. Shqiptarët, si-
pas tij, pasi shkojnë në spital, marrin ilaçe 

dhe nuk përmirësohen, e kështu u drejtohen 
me shumë shpresë qendrave kineze për një 
mjekim alternativ. 
Dr. Li vëren se shqiptarët vuajnë shumë nga 
migrena, spondiloartrozat, artriti, dhimbjet e 
shpatullave e të mesit, herniet, nervi shiatik etj.
Në qendrën e tij nervi shiatik dhe hernia 
trajtohen me akupunkturë dhe kupa dhe pak 
masazh për muksujt, si dhe me pak barna 
kineze.

Ai na tha se është shtuar shumë kohët e fun-
dit numri i shqiptarëve që vuajnë nga depre-
sioni dhe në klinikën e tij ata trajtohen me 
akupunkturë për zhbllokimin e energjisë, si 
dhe me masazh koke, por ky trajtim kërkon 
kohë të gjatë, deri në 1 – 2 vjet. Dhe këto 
trajtime kanë efekt, sipas tij, dhe pacientët 

që kanë shkuar e i kanë provuar, kanë hequr 
ilaçet pas trajtimit tek kjo qendër.
Ndërsa një personi që vuan nga artriti do t’i 
duhen 7-10 seanca akupunture dhe masazhi, 
por varet dhe nga pacienti.

Dr. Li Ming Zhu i këshillon shqiptarët mos të 
pinë ujë të ftohtë me akull, pasi nga i ftohti që 
futet në organizëm nuk qarkullon mirë gjaku 
dhe lindin bllokimet, e më pas problemet.
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Nga Haris 
VONGLI

Ne, bashkudhëtarë të njerëzimit, 
historisë, legjendave, besimeve 
fetare e kulturave të ndryshme 
botërore. Ne, produkt i peran-

dorive e dinastive, luftrave, fitimeve dhe hum-
bjeve, civilizimit e qytetërimit ndër shekuj. 
Ne qenie biologjike, produkt i dijes, letrave, 
mjeksisë, fizikës, kimisë, teknologjisë, modës e 
dashurisë. Ne, produkt i hapësirës, i shpikjeve 
më të mëdha të njerëzimit. Ne që ndërtuam 
gjithçka jetojmë sot, në të njëjtën kohë u ndër-
tuam dhe ridimensionuam nga çdo faktor i 
tillë i jashtëm, faktor që gjithëherë e më shumë 
merr përmasa zhvillimi marramendës. 
Me zhvillimin e teknologjisë, përdorimin e 
makinave, avionëve, telefonëve dhe internetit, 
ne kemi tejkaluar çdo pengesë duke sfiduar 
kohën dhe hapësirën. Dija njerëzore, më supe-
riorja, nuk ka bërë asgjë më tepër se sa ka vënë 
në punë aftësitë e saj për të arritur shumëçka 
që më parë dukej ndoshta e pamundur. Mar-
rëdhëniet njerëzore janë ndërthurur duke 
përdorur pikërisht ato mjete që na kanë sjellë 
më pranë njëri-tjetrit, duke kuptuar kështu 
kultura të tjera, takuar njerëz nga anë e mbanë 
globit, mbajtur dhe forcuar marrëdhëniet 
familjare e miqësore, komunikuar me të tjerët 
në çdo vend e kohë. Ndërkaq, efektet neg-
ative nuk janë të pakta dhe këtë e vërteton 
më së miri e mbi të gjitha, deformimi i mar-
rëdhënieve midis njerëzve, izolimi i vetes. 
Shumë njerëz, në të njëjtën kohë, janë përf-
shirë në një numër të madh marrëdhëniesh 
sentimentale, por jo vetëm, të mbajtura 
nëpërmjet teknologjisë, më specifikisht rr-
jeteve sociale. Të rinjtë sidomos, shihen të 
jenë përfshirë më së shumti në marrëdhënie 
sasiore se sa cilësore, gjë që i bën ata të ndihen 
më bosh, më pak të plotësuar, më pak të real-
izuar. Komunitetet virtuale duket se luajnë një 
rol më të madh në të përditshmen tonë, se sa 
marrëdhëniet ballë për ballë, krah për krahë, 
mish me mish. Sigurisht që është gjë e bukur 
kur ne, në facebook për shembull, gjejmë një 
mik të vjetër, diku nëpër Botë, që s’mendonim 
se do e “rigjenim” më. Por në perceptimin tim, 

Dashuri 
në kohërat e teknologjisë

dhe perceptimi në konteksin so-
cial është realitet, njerëzit jetojnë 
më tepër në jetën virtuale se sa atë 
të vërtetë. 

Keni menduar ndonjëherë, në 
mënyrë racionale, të shkëputur 
nga rrethi shoqëror i tavolinës 
ku jeni ulur për kafe, se si ngjan 
një bar i mbushur plot me të rinj 
që nuk flasin asnjë fjalë me njëri 
tjetrin, por janë të gjithë të kër-
rusur e përhumbur mbi celularët 
e tyre? 

Ç’farë ndjesie keni patur? Unë sa 
herë gjendem në një situatë të tillë, 
fatkeqësisht në më të shumtën e 
rasteve, ndiej mungesë përqen-
drimi e për rrjedhojë mungesë 
serioziteti. Ndiej një realitet pa 
energji, një realitet të humbur në 
ekranet e smartphone-eve. Një re-
alitet të trishtueshëm. Shpesh pyes 
veten, pse takohen njerëzit me 
njëri-tjetrin kur nuk komuniko-
jnë më si dikur me atë që kanë 
përkrah? Në telefona ne flasim 
me miqtë tanë, e kur i kemi pranë 
bëjmë të njëjtën gjë me miq të 
tjerë e të tjerë, e kështu me radhë. 
Kjo më dhemb, se mbi të gjitha më 

dhembin marrëdhëniet dashurore 
që intensitetin e tyre e njohin me 
mesazhe e mesazhe pafund dhe jo 
me kohë fizike pranë njëri -tjetrit.
Shumë prej nesh do të deba-
tonin, duke përdorur si armë 
mbrojtjeje argumentat pro për-
dorimit në masë të internetit, se 
në këtë mënyrë ata mbajnë gjallë 
marrëdhëniet midis njerëzve të 
dashur, që në fakt ndodh, pasi di-
het fare mirë fuqia që ka një mjet 
i vogël për të sjell pranë ata që 
janë larg nesh. Por, kjo nuk do të 
thotë se efektet negative nuk kanë 
deformuar rendin shoqëror, duke 
dëmtuar në thelb marrëdhëniet 
njerëzore, mbi të gjitha ato dashu-
rore. Shumë nga ne përdorin 
mënyrat e komunikimit virtual 
për të shpëtuar nga përgjegjësitë, 
nga përballja, nga emocioni i të 
qenurit pranë e jo ftohtësia e një 
ekrani. Nuk ka asgjë të keqe të 
shkruash një letër, një kartolinë, 
e ta nisësh me postë qoftë edhe 
në fund të Botës. Nuk ka asgjë të 
keqe t’i dërgosh njerëzve që do një 
tufë lulesh të vërteta se sa buqeta 
lulesh elektronike që mundëso-
hen me stickers.  Nuk ka asgjë 

të keqe, madje është e domos-
doshme, ta marrësh personin që 
do në telefon, e ta ftosh për të dalë 
me të, për ta parë, e për t’i thënë, 
jo shkruajtur, “të dua” përballë.  
Duke menduar se arrijmë të 
tregojmë përkushtim nëpërmjet 
shumë fjalëve që shkruajmë lart e 
poshtë, ne reduktojmë cilësinë e 
të ndjerit, shpërfillim thelbësoren 
duke e zëvendësuar atë me sipër-
faqësoren. Në fund të ditës, cilësia 
vlen më shumë se sa sasia. Mendo-
jmë se jemi kështu më produktiv, 
por jo, nuk jemi ne që mendojmë 
si ta shpërfaqim dashurinë, është 
një telefon që na i jep gati të gjitha. 
Njerëzit kanë harruar të shihen sy 
më sy e të nxjerrin zë. Kam frikë 
se po dashurojmë në kohërat e 
teknologjisë, dhe kjo, personalisht 
nuk më gëzon, përkundrazi. 

Dashuria për mua është diçka më 
e madhe se kaq, është sakrificë.

Dashuritë e mëdha kanë qenë 
ato të pamundësive dhe vënies së 
mendjes e shpirtit në punë për të 
gjetur mënyra për t’i treguar tje-
trit, me xheste e jo fjalë, se sa vlen 
për ne, se sa.....
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SFIDAT E NËNËS SË RE….

Mëmësia është një instikt biologjik, i cili 
shoqëron çdo grua që nga momenti i 
konceptimit të  foshnjes e deri në fund 
të jetës së saj. Shumë studime dhe teori 

janë fokusuar pikërisht në 
rëndësinë jetike të  mar-
rëdhënies midis nënës 
dhe fëmijës. John Bowlby, 
një psikiatër/psikoanalist 
britanik, është konsideru-
ar themeluesi i teorisë së 
atashimit duke e përku-
fizuar si “lidhja psikolog-
jike më e qëndrueshme 
ndërmjet qënieve 
njerëzore”. Kjo lidhje  
është konsideruar si një 
“bazë e sigurt” e cila i jep besimin foshnjes që mund 
të eksplorojë mjedisin përreth duke ditur se figura 

atashuese është gjithmonë e gatshme për t’i 
dhënë siguri dhe mbrojtje, në raste nevoje. 
Marrëdhënia atashuese mes nënës dhe fosh-
njes është studiuar në situata ndërveprimi si 
për shembull: gjatë episodeve kur fëmija është 
i pavarur në lojën e tij, gjatë ndërveprimit 
me nënën, gjatë ndërveprimit me persona të 
tjerë të afërm ose familjarë si dhe gjatë epi-
sodeve të ndarjes nga nëna. Kjo lidhje e fortë 
emocionale dhe afektive është e bekuar dhe 
shërben si një ushqim bazik për zhvillimin 
e foshnjes. Por, gjithashtu, ka edhe një sërë 
sfidash emocionale, shpirtërore e fizike  për 
nënën e re. 
Shpesh nënat i drejtojnë pyetje vetes “A është 
mjaftueshëm për fëmijën tim vëmendja, 
dashuria, koha e ushqimit me gji, prania ime”. 
Këto mendime shoqërohen gjithashtu edhe 
me veprime të caktuara që ndonjëherë mund 
të jenë të pashëndetshme për foshnjen edhe 
për nënën.
Ardhja në jetë e një fëmije, është një ndër 
ngjarjet më të rëndësishme për një cift, e cila 
duhet perceptuar si “jemi bashkë në këtë 
moment”. Ndodh shpesh që nëna e për-
jashton thuajse fare partnerin në këtë mar-
rëdhënie duke e fokusuar vëmendjen vetëm 
tek foshnja. Besimi se vetëm nëna mund ta 
mbaj foshnjen në krahë në mënyrë të për-
shtatshme, që vetëm ajo mund ta qetësoj në 

momentet e zgjimit, që vendosja në gji është zgjidhja  
kur foshnja grindet, ndikojnë që babai të vendoset 
në një pozicion të distancuar. Psikologët, sygjero-
jnë që pas kthimit nga materniteti, foshnja duhet të 

ketë krevatin, dhomën 
dhe hapësirën e tij. Të 
vendosurit në krevatin e 
prindërve, nuk është një 
zgjedhje e shëndetshme 
për fëmijën e as për 
prindërit. Nëna mendon 
se duke e pasur fizikisht 
afër foshnjen, e ka më të 
lehtë për ta ndjerë kur 
zgjohet, kur qan e kur 
kërkon të pijë gji. Në të 

vërtet foshnja ka nevojë të ketë hapësirën e tij, të gjejë 
strategjitë e tij për t’u vetqetësuar dhe të marri kohën 
e vet deri sa nëna t’i vijë pranë. Gjithashtu zgjimi 

Shumë studime tregojnë se foshnjat të cilat 
flenë me prindërit në një krevat të përbashkët, 
kanë më shumë momente zgjimi, grinden më 
shumë natën dhe duan një kohë më të gjatë për 
t’u qetësuar. Të fjeturit bashkë me foshnjen, nd-
ikon negativisht edhe në marrëdhënien në çift, 
duke krijuar distancë në intimitetin e tyre dhe 
si pasojë kjo ndryshon edhe dinamikat e komu-
nikimit, e afektit që ndajnë me njëri-tjetrin dhe 
të perceptimit të “jemi një çift”. 

Nga Xhensila XHELILI
Psikologe Klinike
(Terapiste konjitivo - sjellore)

i menjëhershëm i nënës pas çdo lëvizje të fëmijës, 
shoqërohet me gjendje ankthi, të cilat foshnja arrin t’i 
perceptojë. 
Të ushqyerit me gji është një tjetër sfidë për nënat 
e reja. Ekzistojnë shumë mite të cilat trashëgohen 
brez pas brezi dhe që ndikojnë psikologjikisht tek 
nëna dhe tek ky proces. Ushqimi me gji është kon-
sideruar si “ushqim i shpirtit” pasi krahas rëndësisë 
që ka qumështi për sistemin 
imunitar dhe zhvillimin 
fizik të foshnjes, ai është një 
kontakt ku nëna dhe foshnja 
përçojnë dashuri, dialogojnë 
nëpërmjet gjuhës së trupit 
dhe fjalëve, dhe njohin njëra-
tjetrën nëpërmjet prekjes. Ka 
raste kur të ushqyerit me gji është e pamundur dhe 
kjo nuk do të thotë që fëmija nuk mund të zhvillo-
het shëndetshëm apo që nëna duhet ta ndjejë veten 
fajtore. Rëndësia psikologjike e të ushqyerit me gji 
është po aq e rëndësishme sa përbërësit ushqimor të 
qumështit. Një tjetër mit që ekziston mbi të ushqyerit 
me gji, është kohëzgjatja e tij “Sa më gjatë t’i japim gji 
fëmijës, aq më e shëndetshmë është” por periudha që 
sygjerohet si më idealja është 9 mujori i parë i lindjes. 
Një pjesë e rëndësishme  është edhe heqja e gjirit， 
e cila sipas kulturës sonë shoqërohet me histori si: 
nëna largohet nga shtëpia për disa ditë; fëmija dërg-
ohet tek gjyshërit për një periudhë kohe të caktuar; 
gjinjtë e nënës lyhen me erëza djegëse ose me bojë 
të zezë etj. Të gjitha këto ngjarje shënojnë në zhvil-
limin psikologjik dhe mendor të fëmijës, probleme 
serioze të cilat mund të shfaqen më vonë në forma të 
ndryshme. 
Shkëputja e foshnjes nga gjiri, kërkon një vëmendje 
të veçantë dhe ajo duhet të vijë gradualisht duke e 
mësuar fëmijën me ushqim shoqërues dhe duke i 
dhënë gji në orare të caktuara. Përjetimi i ankthit të 
ndarjes nga foshnja, është tregues i çrregullimeve të 
ndryshme në moshën e rritur. 
Një rëndësi të veçantë në rritjen e shëndetshme të 
një fëmije ka gjendja psikologjike dhe emocionale  e 
nënës. Pas ardhjes në jetë të fëmijës, nëna përjeton 
ndryshime të shumta fizike si pasojë e mungesës 
së balancës hormonale, rehabilitimit të sistemit të 
riprodhimit, peshës së shtuar etj. Çdo lindje sho-
qërohet me depresionin e pas lindjes (post-partum) 
dhe nëse nuk trajtohet në mënyrën e duhur mund 
të jetë i dëmshëm si për nënën dhe për foshnjen. 
Prandaj është e domosdoshme që familja të shërbejë 
si një mjedis afektiv që e mbështet, kupton dhe i jep 
vëmendje dhe dashuri nënës. Studimet kanë arritur 
në përfundimin se në rastet kur nëna është e pastabi-

lizuar emocionalisht (vuan nga depresioni post-par-
tum, gjendjet e ankthit etj) marrëdhënia me fëmijën 
do të jetë ankthioze, neglizhuese dhe e pasigurt. 
Të gjitha sfidat e mësiperme ndikohen nga ajo që ne 
perceptojmë si të shëndetshme. 
Nëna ka një mision jetik dhe si e tillë ajo duhet ta 
shijojë këtë ndjesi thellësisht, pa ndjenja faji, duke 
kontrolluar frikërat dhe ankthin e eksperiencës së 

re. Gjithashtu është e rëndë-
sishme të kuptohet që foshn-
ja ka nevojë edhe të provojë 
veten në mënyrë të pavarur 
si psh: të qëndrojë me veten 
e tij duke eksploruar trupin, 
ngacmuesit mjedisor, lodrat 
etj. Nga ana tjetër nëna ka 

nevojë të kalojë kohë me veten, të kujdeset për trupin 
e saj, të bëj aktivitete që i japin kënaqësi dhe në 
mënyrë graduale t’i rikthehet rutinës së mëparshme. 
Nëse do ta perceptonim zhvillimin e fëmijës në 
formën e një peme ku degët e së cilës janë të gjithë el-
ementët kryesor që e përbëjnë si: zhvillimi fizik, psi-
kologjik, emocional, social , në rrënjët e kësaj peme 
duhet të vendosim atashimin e hershëm të foshnjes 
me nënën e vet. Sa më shumë të vlerësohet rëndësia e 
këtij raporti, aq më shumë fëmijë të shëndetshëm do 
të rrisim. Fëmija ka nevojë bazike për dashuri, siguri, 
prani cilësore të figurave prindërore, stabilitet emo-
cional si dhe dy prindër që ndajnë së bashku eksperi-
encën e prindërimit.  

Ajo që unë do të këshilloja është që nëna 
duhet ta shoh veten emocionalisht të 
plotësuar, të gatshme për t’iu përshtatur 
nevojave të foshnjes dhe të ndajë me part-
nerin dhe të afërmit eksperincën e saj. 
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Përvojat negative, të njohura ndryshe si dështimet, jo gjithmonë janë aq negative dhe të 
dëmshme. Është vërtetuar se kjo lloj ndjesie përbën një faktor të pavetëdijshëm që çon drejt 
motivimit, frymëzimit dhe prekjes së suksesit.
Në ceremoninë e 88-të të dhënies së Çmimeve “Oskar”, Leonardo Di Caprio fitoi çmimin e 

aktorit më të mirë, duke përmbushur kështu ëndrrën e tij shumëvjeçare. 
Në 22 vjetët e fundit, ai ishte kandiduar 4 herë për këtë çmim, por asnjëherë nuk e kishte fituar. 
Ky çmim ishte kompensim fati për Di Caprio-n apo sukses i arritur pas përpjekjeve 
22-vjeçare? 
Shumë fansa të tij u mrekulluan pa masë për këtë fitore dhe vlerësuan aftësinë psikologjike të 
këtij aktori të njohur.

Dështimi që na bën mirë.....

“Për të pasur sukses, dëshira jote për sukses 
duhet të jetë më e madhe se frika nga dështimi.” 
— Bill Cosby
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Në fakt, humbja është një dukuri e pash-
mangshme në jetën tonë. Çdokush prej 
nesh preket në mënyra të ndryshme nga 
ndjenja e humbjes. 

Disa njerëz dëshpërohen për dashurinë e 
humbur, e disa të tjerë bëjnë autokritikë 
të ashpër për rastet e humbura në shkollë 
apo punë. Si rezultat, shumë të rinj kanë 
grumbulluar shqetësime dhe tensione pas 
këtyre përvojave të hidhura.

“Në fundjavë organizohet një ndeshje e 
rëndësishme futbolli dhe s’mund ta lë pa e 
parë.” Kështu i thoshte vetes studenti Xiao 
Liu për disa ditë me radhë. Por në fund-
javë ai nuk mundi ta shikonte këtë ndesh-
je, pasi i dolën shumë punë të tjera. Xiao 
Liu-t i erdhi keq për humbjen e këtij rasti.

Ka shumë prej nesh që duan të marrin 
pjesë në takime të rëndisishme, të dalin 
me miqtë, të shkojnë në kinema apo të 
udhëtojnë në vende të tjera. Nëse nuk i bë-
jmë këto, atëherë mund të ndihemi keq, si-
kur nga mungon diçka, dhe na mbështjell 
një ndjenjë mungese, kemi luhatje humori, 
ndiejmë keqardhje, vetëfajësi etj.

Kjo quhet “frika e humbjes”. Në fakt, kjo 
është një përvojë që zmadhon rëndësinë 
e gjërave të humbura dhe zvogëlon atë të 
të fituarave. Ka shumë njerëz sot, për të 
mos thënë pjesa më e madhe, që fokuso-
hen tek gjërat që kanë humbur dhe jo tek 
ato që kanë fituar, fokusohen tek gjërat 
që nuk kanë dhe jo tek ato që kanë etj., e 
këto mendime janë rrënja e dëshpërimit 
në jetë.

“Frika e humbjes” lidhet ngushtë me kuj-
timet e kaluara personale, si humbja e disa 
gjërave të rëndësishme. Për shkak të frikës 
nga përsëritja e kujtimeve të humbjes, 
njerëzit bëhen tepër nervozë për humbjen 
e rasteve sado të vogla.

Xiao Wang-u është një student pasuniver-
sitar, po universiteti ku ai po mëson, nuk 
ishte përzgjedhja e tij e parë. Rezultati i tij 
në provimet për studimet pasuniversitare 
nuk arrinte standardin e universitetit ku ai 
do donte të studionte. Xiao Wang-u u has 
me probleme në provimet pasuniversitare, 
po pas këtij dështimi ai mësoi me zell dhe 
nuk mungoi në asnjë leksion. Në fund, ai 
u diplomua me rezultate të shkëlqyera për 
master, duke arritur deri tek titulli doktor. 
Nga përvoja e Xiao Wang-ut mund të sho-
him se dështimi në jetë ka ndikimin e vet 
pozitiv, pasi çdo gjë e keqe e ka një të mirë 
dhe çdo gjë e mirë e ka një të keqe. 

Dështimi në jetë është pjesë e 
pashmangshme. 

Leonardo Di Caprio humbi 4 herë çmim-
in e aktorit më të mirë, por përsëri nuk u 
dorëzua. Në një prej ceremonive të dhënies 
së Çmimeve “Oscar”, Walter Matthau ia 
rrëmbeu Di Caprios këtë çmim, por përsëri 
e përqafoi në shenjë ngushëllimi. Katër 
humbjet e këtij çmimi nga Leonardo u bënë 
fokusi i medieve botërore. Por, pas këtij 
dështimi, Leo vazhdoi përpjekjet e tij në 
rolin shumë të vështirë të filimit “Wild Hunt-
er”. Ai bëri sakrifica të mëdha me flokët e 
çrregullt, i zhytur shpesh në një lumë me ujë 
të ftohtë, duke u ftohur disa herë. Pas përp-
jekjeve dhe sakrificave të mëdha, ai arriti të 
fitojë çmimin e jetës. 

Sa herë ndodh që shumë prej nesh mund të 
kenë provuar shijen e hidhur të këtyre eks-
periencave, që sa herë i përjetojmë na duket 
se po prekim fundin e botës, por që në fakt 
janë vetëm fillimi i një rruge dhe mundësie 
të re e mbushur me plot të papritura, që në 
shumicën e rasteve janë më interesante se të 
parat.
 

Të dështosh, ndonjëherë, të bën vërtet mirë, 
pasi kështu mësojmë se si të jemi më të fry-
mëzuar, më të motivuar, më të rritur, duke 

gjetur mënyrën se si të hapim dyer të reja 
për t’u përballur me realitete më të bukura. 
Në fund të fundit, le ta pranojmë që suksesi 
i vazhdueshëm të jep në mënyrë të pandërg-
jegjshme ndjesinë e të pëlqyerit të vetes, në 
raste të shumta më shumë se ç’duhet. Ndaj, 
dhe nëse dështojmë, kuptojmë se ndonjëherë 
na duhet të qëndrojmë me këmbë në tokë. Të 
dështuarit mbetet një përvojë që ka rëndësinë 
e vet.

Kinezët kanë një shprehje: “Kur merr një 
gjë, humbet diçka tjetër”. 

Jeta jonë nuk është e përkryer dhe të mençu-
rit kuptojnë çfarë duan në jetë dhe nga çfarë 
duhet të heqin dorë. Në jetë përballemi me 
shumë zgjedhje, prandaj duhet të vlerësojmë 
gjërat parësore dhe të bëjmë dallimin nga të 
tjerat. Duhet të heqim dorë nga vogëlsirat e 

të planifikojmë me kujdes punën dhe jetën 
tonë. Çdo ditë duhet t’i themi vetes se duhet 
t’u kushtojmë vëmendje të madhe gjërave më 
të rëndësishme dhe të shpërfillim vogëlsirat e 
parëndësishme.

Tek ne ekziston frika e humbjes, shumë frikëso-
hen nga mungesa e të gjitha informacioneve, 
për shembull, si mesazhi i celularit, mungesa e 
telefonit, një takim i thjeshtë, informacionet e 
internetit etj. Bota jonë është ndryshuar thellë-
sisht nga interneti, celulari dhe teknologjia e 
informacionit. Jemi rrethuar nga informacione 
të shumta, që na kanë ofruar shumë favore, por 
në fakt jeta jonë është mbushur edhe me infor-
macione të pavlefshme. Për shembull, dikush 
harron një ditë celularin e vet në shtëpi. Atë e zë 
një ndjenjë paniku për humbjen e mesazheve 
të rëndësishme në këtë ditë dhe shqetësohet 
shumë gjatë gjithë ditës. 
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Në fakt, ai ose ajo nuk mendon për gjë 
tjetër vetëm për mesazhet e humbura. 
Sapo kthehet në shtëpi, puna e parë që 
bën kontrollon celularin dhe sheh që nuk 
ka ardhur ndonjë mesazh i rëndësishëm. 
Nuk humbi asnjë informacion të rëndë-
sishëm, por humbi humorin e mirë gjatë 
ditës pa celular.

Duhet të heqim dorë nga informa-
cioni i tepërt i panevojshëm. Çfarë 
është më e rëndësishme në jetën 
tonë? Është e tanishmja, ky mo-
ment që po përjetoni tani është më 
i çmuari, dhe përjetoheni atë plotë-
sisht, pasi nuk kthehet më. 
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Zaha hadid

mbretëresha

e Arkitekturës
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qendra heydar aliyev, Baku, azerbajxhan 2

Gruaja më e 
famshme në botën e arkitekturës, 

Zaha Hadid ka mahnitur botën duke sjellë 
shumë ndërtesa unike. Stili i saj është vlerësuar shumë 

dhe në vitin 2004, ajo u bë e para femër që fitoi “Pritzker 
Architecture Prize”, që cilësohet si “Nobeli” i arkitekturës.

Në vitin 2016 mori medaljen e artë të “Ribas” për punën e saj. Ajo 
pati gjithashtu disa poste akademike në karrierën e saj, në universi-
tetet më të njohura, përfshi Universiteti i Harvardit, Universiteti i Ili-
noisit, Universiteti Kolumbia dhe Universiteti Yale.
Zaha Hadid lindi në Bagdad në vitin 1950. Ajo studioi për matematikë në 
Universitetin amerikan të Bejrutit, para se t’i bashkohej Shoqatës Arkitekturore 
të Londrës në vitin 1972.
Në vitin 1979, ajo hapi studion e saj në Londër.
Ndërtesa e saj e parë e rëndësishme ishte Rajoni i Zjarrfikësve në “Weil am Reihn” në 

Gjermani, në vitin 1993. Më pas ajo bëri projekte të tjera të rëndësishme, si Qendra 
“Heydar Aliyev” në Baku në 2013-n, si dhe “Galaxy Soho” në Pekin në vitin 2012.

ZA
HA HADID Një emër i madh
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Mbretëresha e harqeve, 
arkitektja më e mirë në botë,
Zaha HADID

Hadid ka dizajnuar ndërtesa në gjithë botën, 
përfshirë një objekt të BMW-së në Lajpcig të 
Gjermanisë, stacione trenash në Austri dhe 
Qendrën Heydar Aliyev në Baku të Azerbajx-
hanit.
 Veprën e Hadid bota për herë të parë e njo-
hu më 1983, me prezantimin e projektit të 

Hong-Kongut «The Peak». Një vorbull for-
mash dhe ngjyrash shpalosën stilin e saj të 
ri, të cilit i mungonte vetëm fama. Projekti u 
shndërrua në një kryevepër. Por, gjenialiteti 
nuk dremit.
Më 1988 Zaha Hadid ishte e ftuar në ek-
spozitën «Deconstructivist Architecture» në 
Museum of Modern Art në New York. Aty 
ajo përkrah mësuesve të saj prezantoi tablonë 
e saj të Hong-Kongut.
Në Londër, në Lidhjen e Arkitektëve, ven-
di që përfaqëson më mirë trajektoren e saj 

qendra heydar aliyev, Baku, azerbajxhan

ZA
HA HADID

intelektuale, Zaha Hadid filloi në vitet ‘60 të 
transformojë magjinë e saj të sofistikuar në 
një sërë projektesh marramendëse. Nga fletë 
me ngjyra, arkitektura u bë një sistem vi-
jëzimesh tredimensionale. 

Zaha ishte një dive, jo vetëm për aureolën 
që e rrethonte dhe që kultivonte me intelig-
jencën e saj.
Veprat e saj gjenden në mbarë botën, ndërsa 
Spiegel e quan ‘gruaja që ndërtonte’.
E famshme për ndërtesat plot forma e 

valëzime, ajo ishte ndër të paktat femra që 
kishte sukses botëror në këtë fushë.
Ajo u nda nga jeta në moshën 65- vjeçare si 
pasojë e një ataku kardiak
Ajo ka bërë disa projekte në Kinë mes së 
cilave veçojmë:
Galaxy Soho në zemër të Pekinit, Operën në 
Guangzhou, Wangjing Soho në Pekin. Ndod-
het në qendrën e Wangjing-ut dhe përbëhet 
nga 3 kulla 118, 127, 200 metra të larta dhe 
Sky SOHO në Shangai.
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shtëpia e Operës, Guangzhou, Kinë

ZA
HA HADID
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sOhO, pekin

ZA
HA HADID
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Historia e Timothy 
Ollten-it fillon në 
vitin 1976, me një 
dyqan fare të vogël 

sendesh antike, pronar i së 
cilës ishte babai i tij. I ndikuar 
thellë nga dashuria e tij për 
antiken dhe për trashëgiminë 
britanike, Tim krijoi një markë 
autentike dhe vizionare, me 
pasionin e padiskutueshëm për 
të sjellë në mbarë botën diçka 
të jashtëzakonshme. 

Një stil i rrallë dhe magjepsës. 
Të gjitha punimet e Timothy 
Ollten-it, të punuara me dorë, 
me teknikat dhe materialet më 
tradicionale, janë të frymëzuara 
nga e kaluara, por të konceptuara 
nga një perspektivë moderne, 
duke prodhuar kështu koleksione 
unike e autentike, të cilat shkojnë 
përtej kufijve të dizenjimit 
të mobilieve dhe arredimit. 
Mobiliet më të famshme të tij 
janë dhe esenca e krijimtarisë së 
tij shumëvjeçare. Krijimtari që të 
lë pa fjalë. Pas çdo orendie, pas 
çdo vepre arti që vetëm duart e 
Timit dinë ta krijojnë, fshihet 
një histori interesante dhe e 
paharrueshme. 

E pikërisht janë këto histori që 
e bëjnë çdonjërën prej tyre, çdo 
copëz, tejet të veçantë dhe të 
ngrohtë. Nga dizenjot klasike 
frymëzuar nga historia e deri 
tek ringjallja e ripërpunimi në 
detaj i drurit, dru ndonjëherë 
i trashëguar dhe nga anijet e 
braktisura të peshkimit; nga 
zbulimet e së kaluarës te rruga 
e gjatë e bërë ndër dhjetëra 
e dhjetëra shekuj e antikave 
autentike. 

Në çdo punim gjendet arti i të 
punuarit me dorë, i gdhendjes 
dhe i përpunimit delikat të çdo 
detaji, sikur çdo copë të jetë një 
qenie njerëzore që ka nevojë për 
përkujdesje, përkëdhelje, për 
t’i kënduar një këngë a për t’i 
dhënë dashuri. Në çdo mobilie 
ndihet aroma e kohës, aroma e 
drurit dhe copave më të vyera e 
të shtrenjta për nga historiku që 
mbartin, në përbërje e jetëgjatësi.

Në çdo punim shihet fare qartë 
dhuntia e lindur e të krijuarit, 

pasioni për të punuar 
në detaj dhe perfeksion 
gjithçka kap dora e 
Timothy-së, si dhe 
shpirti i krijuesit që 
çdo herë përfshin në 
orenditë shtëpiake një 
copëz të shpirtit të tij, 
të antikes, të dyqanit 
të parë të vjetër, të 
shtëpizës, të Britanisë së 
Madhe. 

Shtëpia parë me sytë e Timothy Ollten-it

E kështu, në veprat e Timit 
jetohet jo vetëm e përditshmja 
dhe siguria për jetëgjatësi në të 
ardhmen, por edhe e kaluara. 

Nga duart e tij dalin mobilie 
që i shëmbëllejnë shkrirjes së 
përkryer të së kaluarës, të së 
tashmes dhe të së ardhmes. 
Materialet janë tabani i suksesit. 
Më pas vjen dhe dhuntia për 
të bërë me to më të mirën e 
mundshme. Gjithçka në një tablo 
të vetme. Burimi i materialeve 
me të cilat punohet, është shumë 
i rëndësishëm për Timothy 
Ollten-in. 
Materiale të pastra (pa kurrfarë 
përzierjeje) dhe natyrore janë 
kërkuar dhe marrë nga cilado 

qoshe e globit vetëm me një 
qëllim; për të pasur më të mirat e 
mundshme. 

Disa nga materialet që përdoren 
për të prodhuar magjinë e 
markës së Timothy-së kanë 
përjetuar një përdorim jetëgjatë 
shtrirë në dekada e shekuj dhe 
janë ripërpunuar e rikonceptuar 
për të filluar një kapitull të ri, një 
jetë të re, një përjetësi ndoshta. 
Puna e realizuar me lëkurën 
është një sipërmarrje e tërë më 
vete. Punimi në detaj i lëkurës, 
e cila transformohet me dorë 
dhe makineri gjithashtu, e bën 
atë t’i qëndrojë çdo gërvishtjeje 
ose prekjeje. Pigmentet punohen 
në lëkurë në mënyrë shumë 

origjinale, siç bëhet zakonisht 
me dorë, gjë që çon në paleta 
shumëngjyrëshe të pasura 
me jetë dhe shumëllojshmëri 
detajesh. 

Pra, në punët e tij e zakonshmja 
është e pagjendshme, ndryshe 
nga ç’ndodh rëndom sot. Madje 
është aq intensive puna e bërë 
me mobiljet, saqë kthehet në 
diçka të zakonshme brenda 
ritmit aq gjallërues. Jeta sot vjen 
me një energji marramendëse, 
me shpejtësi ere, dhe mobiliet e 
Timothy janë mëse të jetueshme. 

Duke filluar nga e para, 
përbërësit më të çmuar, druri, 
lëkura, metali apo pëlhura, janë 
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përdorur për të prodhuar pjesët 
më të dashura dhe unike…të 
përfunduara me sukses. 

Ky mund të quhet një triumf 
i plotë. Mjafton të shohësh 
mobiliet e Ollten-it dhe shpesh 
nuk gjen fjalë për të përshkruar 
ndjesinë, pa folur pastaj për të 
jetuar mes këtyre veprave kaq 
unike. 

Fama e tyre vjen jo vetëm nga 
përbërja dhe puna e bërë me 
to, por nga unikja dhe stili që 
i karakterizon. E kush nuk i 
imiton, e kush nuk frymëzohet 
nga to? Çdo cep i botës, çdo lloj 
stili, çdo lloj klase, çdo individ. 

Po aty mes artit të bërë me këto 
mobilie, perfeksioni vazhdon 
të prodhojë krijueshmëri në 
kombinimin e mobilieve, në 
arredimin e mjediseve, në 
shtëpitë e mëdha dhe të vogla, në 
lokale dhe restorante, kudo ku 
jetohet, ku merret frymë. 
Një art më vete. Me punët e 
Timothy Ollten-it, britanikët 
janë të gjendur gjithandej. Të 

ngjan me një botë të tërë të 
kolonizuar nga ata. Trashëgimi 
dhe autentizëm. Një ngjarje 
e madhe e shpërfaqjes së 
vlerave artistike të prodhimit 
të mobilieve dhe kombinimit 
të tyre me njëra-tjetrën. Një 

ndjeshmëri e lartë përgjegjësie 
për të prodhuar dhe arreduar në 
mënyrë të përkryer jetesën tonë 
të përditshme. 
Vendin ku ulemi, ku flemë, 
ku hamë, ku jetojmë. Stili i tij 
është kaq i lexueshëm dhe me 
ngazëllim emocionues, mjafton 
të shohësh fotografitë dhe 
në fraksion sekonde kupton 
gjithçka. Futesh në një botë 

magjie dhe çudirash që s’kanë të 
sosur. 
E aty mrekullohesh….

Ngjyrat bardhë e blu, 
trendi i dekoreve të 2016-s

 “China” ka kuptim “Kina” dhe gjithashtu ka edhe kuptim 
“porcelan”.  Kina është quajtur “vendi i porcelanit”.
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Fshati i Flokëve të gjatë 
i pakicës Yao, 
në guinness

Fshati Huangluo ku 
jetojnë kryesisht 
banorë të pakicës 
kombëtare Yao ka 

hyrë në Librin e Rekordeve 
Guinness. Në këtë fshat 
gratë kanë flokë të gjatë që 
i presin vetëm një herë në 
jetë. Madje thuhet se gjatë-
sia e flokëve të femrave të 
kësaj pakice mund të arrijë 
deri në 2 metra. Tepër in-
teresant është fakti se gratë 
e moshuara të kësaj zone 
kanë flokë të zinj sepse ato i 
lajnë me ujin e përdorur për 
larjen e orizit. 
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Pothuajse në gjithë botën gjatësia dhe mirëm-
bajtja e flokëve luan një rol të madh në jetën e 
grave, mirëpo për gratë e fshatit Huangluo në 
Kinë, flokët e gjata janë një nga gjërat më të 
çmuara që posedojnë.
 
Ky fshat në Gulin, numëron rreth 82 ekonomi 
familjare të grupit etnik “Yao i kuq”, i cili e ka 
marrë emrin sipas veshjes së tij tradicionale.

Ngjashëm si shumë fshatra të tjera kineze edhe 
në Huangluo ka peizazhe atraktive dhe tradita 
të lashta, mirëpo ajo që e dallon këtë fshat nga 
të tjerët është fiksimi që kanë gratë për flokët e 
gjata.

Në të shkuarën flokët e grave të këtij fshati 
ishin aq të shenjta sa vetëm bashkëshorti dhe 
fëmijët e saj mund t’i shihnin.

Ato besojnë se floku i gjatë sjell jetëgjatësi, 
pasuri dhe fat të mirë.

Gratë i presin flokët vetëm një herë në jetë, 
në moshën 16-vjeçare, përpara se të nisin të 
kërkojnë për partnerin e jetës.

Sipas traditës në të kaluarën, floku i tyre nuk 
duhet të lëshohej në praninë e familjarëve të 
afërt, por kjo traditë ndryshoi në vitin 1987.

Kombësia Yao banon në Kinën jugore. Kjo 
kombësi ka mbi 60 lloje veshjesh. Por veshjet 
e grave të kombësisë Yao të Rajonit Autonom 
të Guansi-Xhuanit janë të njëjta si për vajzat e 
reja, ashtu edhe për ato të moshuara.

Është e natyrshme që shumica e vajzave në 
botë dëshirojnë të kenë flokë të gjatë. Flokët e 
gjata u shtojnë vajzave bukurinë tërheqëse dhe 
gjatë krehjes së flokëve mund të shprehet edhe 
ndonjë ndjenjë e brendshme.

Në fshatin tashmë me famë botërore të zë syri 
shpesh grupe të rejash të veshura me të kuqe, 
duke krehur flokët buzë lumit. Flokët e gjatë të 
vajzave duken si ujëvara.

Fiset e ndryshme të kombësisë Yao dallohen 
nga veshjet e vajzave dhe të grave. Vajzat me 
flokë të gjatë viishen me të kuqe, prandaj 

quhen vajza të “ Yaos së Kuqe”. 

Ky fis banon në zonën malore në veri të 
Guansi-së dhe ka 13 mijë banorë. Ata, të 
ndikuar thellë nga kultura e Kombësisë Hane, 
flasin gjuhën e kombësisë Hane.

Sipas fisit të “ Yaos së Kuqe”, flokët e grave 
janë simbol i jetës. Prandaj ruajtja e flokëve 
të gjata dhe dashuria për flokët janë bërë një 
nga zakonet e tyre që është respektuar gjatë 
mijërave vjetëve. 

Edhe kur bien disa fije floku gjatë krehjes, 
vajzat i marrin dhe i ruajnë me shumë kujdes. 
Në moshën 16-vjeçare, kur presin flokët për 
herë të parë, fijet e prera duhet të ruhen nga 
gjyshja dhe kur martohen vajzat, këto fije floku 
mbahen në flokët e gjata të vajzave dhe çohen 
si pajë në shtëpinë e dhëndërit.

Banorët thonë se në shtëpinë e fisit të “Yaos së 
Kuqe”, vajzat e martuara dallohen nga modeli i 
flokëve nga vajzat e pa martuara. Ato me model 
të rrumbullakët janë vajza të martuara, por nuk 
kanë lindur akoma fëmijë. 

Ato me model të rrumbullakët dhe me një 
bishtalec janë vajza të martuara dhe kanë 
lindur fëmijë.. Ato me model të rrumbullakët 
dhe të mbështjellë me një shami janë vajza të 
pa martuara.

Flokët e gjatë janë pasuri e çmuar e vajzave 
të fisit të Yaos së Kuqe. Vajzat nuk ua 
demonstrojnë të tjerëve flokët e tyre. Ato i 
mbështjellin me një shami në ngjyrë blu. Thonë 
se i pari meshkull që i sheh flokët e bukura të 
vajzës, është me siguri i fejuari i saj.

Si modelet e flokës, edhe veshjet e vajzave 
të fisit të Yao-s së Kuqe kanë kuptime të 
ndryshme.

Veshjet dallohen nga mosha. Vajzat e reja 
vishen me kuqe. Më të rriturat me të kuqe dhe 
me qëndisje dhe gratë e moshuara, si gjyshet, 
vishen me të zeza.

Të gjitha vajzat e fisit të Yaos së Kuqe dinë të 
qëndisin. Qëndisja më e veçantë është shamia 
për mbështjelljen e flokëve të gjata. Kjo shami 
në formë katrore qëndiset me 5 ngjyra.
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E kuqja është ngjyra kombëtare e Kinës. Kjo ngjyrë përdoret shumë nga kinezët. Nëse i 
referohemi traditës, na kujtohen fenerët e kuq, të cilët zbukurojnë banesa apo qendra 
biznesi në Kinë. Edhe në portat e shtëpive vendosen hieroglife me ngjyrë të kuqe, të 
cilat simbolizojnë lumturinë. Gjatë ceremonisë së dasmës nusja kineze vishet me të 

kuqe, por edhe në festa të ndryshme kombëtare e kuqja mbizotëron te veshjet. 

E KUQJA NE KULTUREN KINEZE

Zarfi 
Një nga dhuratat e përhapura në Kinë 
me rastin e Vitit të Ri janë zarfat e 
kuq me para, që zakonisht u dhuro-
hen fëmijëve nga të afërmit e tyre, por 
janë dhe dhurata që shkëmbehen mes 
miqsh. 

Fenerët
Fenerët e kuq janë zbukurimi më i përhapur gjatë Fes-
tës së Pranverës. Fenerët e kanë skeletin me rripa bam-
buje ose druri dhe mbulohen me cohë të kuqe. Fenerët 
e mëdhenj kanë një diametër prej disa metrash. Në 
natën e Festës së Fenerëve hëna ndriçon qiellin e errët, 
ndërsa mijëra fenerë ndriçojnë tokën. Festa e Fenerëve 
ka një histori të gjatë prej mbi 2000 vjetësh.

Qipao
Qipao është një fustan tradicional kinez me 
jakë të lartë të stilit korean, me kopsa të veshu-
ra me copë, që vendosen në një linjë diagonale 
që zbret deri në pjesën e nënkrahut. Mëngët e 
qipaos mund të jenë të shkurtra ose të gjata, si-
pas parapëlqimit, po ashtu edhe gjatësia e fun-
dit të saj. Modelet tradicionale të qipaos kanë 
një ngjyrë të vetme të copës prej mëndafshi, së 
cilës në disa raste i vihet një fiston te mëngët 
dhe jaka e ngritur në ngjyrë tjetër.

Flamuri
Flamuri Kombëtar i RP të Kinës është fl-
amur i kuq me 5 yje. 5 yjet janë të verdhë, 
4 yje të vegjël që drejtojnë në majë të tyre 
një yll të madh në qendër simbolizojnë 
solidaritetin e madh të popullit nën ud-
hëheqjen e PK të Kinës.

Nyja-Nyja kineze
Mjeshtëria tradicionale e thurjes së nyjes kineze ka një 
histori mbi 1000-vjeçare. Thurja e një nyje të tillë, me 
finesë dhe me ngjyrë të kuqe është një nga zbukurimet 
e Festës së Pranverës.
Një mjeshtëri tradicionale, nyja kineze ka fituar kohët 
e fundit popullaritet të gjerë edhe nga bota. Ashtu si 
Pemët e Vitit të Ri dhe kurorat në Perëndim, nyja e 
kuqe është një zbukurim i parapëlqyer për shumicën 
e familjeve kineze gjatë festimeve të Vitit të Ri. Në 
Pekin, por edhe në qytete të tjera shiten ngado nyje 
kineze me ngjyra, forma dhe përmasa të ndryshme.

Speci djegës
“Ari” i kuq që nuk mungon asnjëherë në tryezën e kinezëve.
Ai lufton kancerin, depresionin dhe ju ndihmon të dobësoheni. 

Portë karakteristike kineze e gjejmë në pallatet perandorake 
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20 minuta në diell 
ju mjaftojnë për ….

Kur mendojmë për detoksifikim dhe shërim, 
zakonisht kemi parasysh mbajtjen e një 
diete të fortë me perime, apo pirjen e lëng-
jeve ose bërjes së masazhit. Aktualisht, nuk 

duhet të mundoheni shumë pasi natyra na ndihmon 
për këtë. Mjafton të qëndroni në diell në orarin e 
duhur për disa rreze shëruese dielli dhe vitaminë D.
Ngrohtësia e diellit jo vetëm që shëron trupin, 
por na përmirëson edhe humorin.

Efektet pozitive të diellit të provuara 
shkencërisht

-Largon toksinat
Nxehtësia e rrezeve të diellit bën që të djersitemi 
duke nxjerrë jashtë helmet e trupit.
-Vret bakteriet.
Mjaftojnë vetëm 20 minuta qëndrim në diell 

çdo ditë për të vrarë 200 lloje bakteriesh dhe 
mikrobesh të tjera.
-Vitamina D
Rrezet e drejtpërdrejta të diellit në lëkurë e bëjnë 
vitaminën D3, vitamina më e rëndësishme për 
rregullimin hormonal, thelbësore për shëndetin, 
dhe parandaluese e shumë sëmundjeve.
20 minuta ekspozim ndaj rrezeve të diellit ju 
mjafton pasi,
-Përmirëson humorin
Rrezet e diellit largojnë depresionin dhe çrregul-
limet e humorit që lidhen me mungesën e dritës. 

Dielli ka fuqi për të rregulluar humorin.
-Ul riskun për kancer
Qëndrimi në kohën e duhur në diell ul riskun 
opër prekje me kancer

-Sistemin imunitar
Rrezet e diellit forcojnë sistemin imunitar

-Forcon kockat dhe dhëmbët
-Ka efekte positive ndaj problemeve në lëkurë 
si psoriazë, akne, ekezemë dhe infeksione 
mykotike.
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Mënyra më e mirë për të larguar toksinat 
nga trupi është nëpërmjet pirjes së ujit. 
Për një rezultat më të mirë ujit duhet t’i 
shtoni këta përbërës

•Limoni: Uji me limon është një pije e 
fuqishme detoksifikuese, pasi ndihmon në 
pastrimin e organizmit dhe për ta kthyer atë 
në mjedis alkalin. Siç e dini që sëmundjet në 
trup shfaqen kur trupi juaj anon më shumë 
nga mjedisi acid. Shtojini një fetë limon në 
një enë qelqi ose shtrydhni disa pika limon 
në gotën me ujë.
•Mendër: Mendra (mint) i jep një shije të 
mirë ujit edhe pa përdorur sheqer, po ashtu 
ndihmon shumë për tretjen.

•Trangulli: Uji me trangull nuk është vetëm 
për SPA. Shtoni disa feta trangulli në ujë për 
një hidratim të mirë, po ashtu kjo pije ka 
edhe veti anti-inflamatore.

•Xhenxhefil: Xhenxhefili është një pastrues 
i mirë i organizmit tuaj, stimulon tretjen. Në 
gotën me ujë hidhni pak copa xhenxhefili të 
prera shumë hollë.
Këto pijet mund të bëjnë që të humbisni deri 
në 1 kg në javë.

Dobësohuni 4 kg në muaj 
dhe pastroni organizmin
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Vaj arre kokosi për thonj, 
flokë, lëkurë e gjithçka

Përdorimi i vajit të arrës së kokosit mund 
të shkojë përtej kuzhinës së gatimit. 

Ju sjellim të gjitha përdorimet e këtij vaji:

1. Vaji më i shëndetshëm për gatim
Vaji i arrës së kokosit është vaji më i mirë për 
gatim. Ai përshpejton metabolizmin, është yndyrë 
e shëndetshme për zemrën tuaj si dhe përmirëson 
tretjen.

2. Vaji i arrës së kokosit për higjienën e gojës
Vaji i arrës së kokosit vret bakteriet në gojë, duke 
ndihmuar në largimin e erës së pakëndshme të 
gojës. Po ashtu ky vaj ndihmon në zbardhjen e 
dhëmbëve.

3. Flokë të shëndetshëm me vajin e arrës së 
kokosit
Nëse doni të keni flokë të shëndetshëm mund të 
bëni këtë maskë.
3 deri në 5 lugë vaj arre kokosi. Masazhoni flokët 
me të, dhe më pas mbulojeni me kapuç plastmasi. 
Lëreni në flokë për 1-2 orë. Lani flokun me shampo 
disa herë derisa ta ndjeni që floku nuk ka yndyrë. 
Thajini dhe do të shihni që floku juaj do të jetë më 
i butë dhe me shumë ndricim. Kjo maskë ndihmon 
gjithashtu edhe kundër zbokthit.

4. Hidratoni trupin
Vaji i arrës së kokosit lështë një ushqyes i shkëlqyer 
për lëkurën e thatë. Ai ndihmon në reduktimin e 
infeksioneve dhe problemet me lëkurën si akne, 
psoriasis, dhe ekzemë.

5. Pas depilimit
Për një lëkurë më të butë dhe për të larguar shenjat 
mund ta përdorni këtë vaj ushqyes pas depilimit 
për të eleminuar dhe skuqjen.

6. Vaj arre kokosi për buzët e thata
Përdorni vajin e arrës së kokosit në formën e 
balsamit për buzët, për vetitë e tij antibakteriale si 
dhe për efektin ushqyes.

7. Shëroni pickimet e insekteve apo shenjat e 
lëkurës
Vaji i arrës së kokosit përshpejton shërimin, 
pushon krruajtjet, redukton fryrjet dhe shenjat e 
lëkurës. Aplikoni vaj arre kokosi në sipërfaqen e 
lëkurës ku keni probleme dhe do të shihni rezultate 
mbresëlënëse.

8. Vaji i arrës së kokosit për kujdesin e 
këmbëve
Vaji i arrës së kokosit kuron lëkurën e thatë të këm-
bëve dhe thembrat e çara. Aplikojeni tek këmbët 
pas dushit, vishni çorape dhe mbajeni tërë natën.

9. Mbron kundër diellit
Vaji i arrës së kokosit ka një mbrojtës 

natyral kundër diellit. Ai ndihmon në 
hidratimin, zbutjen dhe ushqimin e 

lëkurës. Po ashtu trajton me efekti-
vitet djegiet e lëkurës nga dielli.

10. Heq grimin
Fërkoni zonën rreth syve me 

pambuk ku të keni vendo-
sur vajin e arrës së kokos-

it për të hequr grimin e 
syve madje dhe rime-

lin kundër ujit.

11. Vaji i 
arrës së kokosit, 

vaj për ma-
sazh
Vaji i arrës së 
kokosit është 
një bazë e mirë 

në përbërjen e 
vajit të masazhit. 

Ngroheni pak vajin e arrës së kokosit derisa të 
shkrihet dhe bëni me të masazh.

12. Parandalon strijat apo smaliaturat në 
lëkurë
Aplikoni vaj arre kokosi disa herë gjatë ditës në 
lëkurë për të parandaluar shfaqjen e strijave apo të 
çarave të lëkurës.
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10 përfitimet nga konsumi i shalqirit S
halqiri renditet në vendet e para të listës së ush-
qimeve të verës. Ai na freskon dhe është një frutë 
që shuan etjen. Mbi të gjitha, është i pasur në 
elemente ushqyese dhe bën mirë për shëndetin.

Shalqiri është një burim i shkëlqyer fibrash dhe vita-
minash C, A dhe B. Për më tepër ai përmban kalium 
dhe minerale të tjera, si hekur, kalcium magnez dhe 
fosfor. Uji te shalqiri ndihmon në hidratimin e trupit, 
gjatë muajve të nxehtë.

Përfitimet nga ngrënia e shalqirit:

1. Kontrollon tensionin e lartë të gjakut
Shalqiri ndihmon në mbajtjen nën kontroll të ten-
sionit të lartë të gjakut. Kaliumi dhe magnezi që 
përmban ai, ruan shëndetin e enëve të gjakut dhe 
përmirëson qarkullimin e gjakut.
Nëse vuani nga hipertensioni, pini një gotë lëng 
shalqiri çdo ditë.2. Shalqiri të dobëson
Shalqiri ka pak kalori dhe nuk përmban kolesterol 
apo yndyrna. Një substancë e rëndësishme te shalqiri 
që ndihmon për t’u dobësuar, quhet citrulinë.
Me një përmbajtje mbi 90 për qind ujë, shalqiri të 
jep ndjesinë e ngopjes. Përpiquni që këtë verë t’i 
zëvendësoni kekun a ëmbëlsirat me shalqi.

3. Hidraton trupin
Shalqiri përmban mbi 90 % ujë dhe ndihmon në 
hidratimin e trupit dhe ruajtjen e elektroliteve.
Sipas një studimi të vitit 2009 nga Universiteti 
i Mjekësisë i Aberdinit, kombinimi i kripërave 
minerale dhe i sheqerit natyror tek shalqiri arrin të 
hidratojë më mirë organizmin se uji.
Gjatë ditëve të nxehta të verës, konsumoni një ose 
dy gota me lëng shalqiri në ditë për të qëndruar të 
hidratuar.

4. Përmirëson shëndetin e syve
Shalqiri është një ushqim tepër i mirë për sytë, pasi 
është një burim i shkëlqyer i betakarotenit që në or-
ganizëm shndërrohet në vitaminë A, prandaj thuhet 
se shalqiri ndihmën në përmirësimin e shikimit.
Vitamina A, së bashku me likopenin, ndihmojnë 
në prodhimin e pigmentit tek retina e syrit, si dhe 
luftojnë degjenerimin makular, verbimin e natës dhe 
probleme të tjera me sytë. Domatja përmban likopen. 
Konsumoni më shpesh domate me shalqi.
Gjithashtu, shalqiri përmban vitaminë C, lutein dhe 
zeaksantin, që janë tepër të rëndësishme për të ruaj-
tur sytë nga infeksioni.
Konsumoni një tas shalqi çdo ditë, pasi ndihmon në 
shëndetin e syve.

5. Mban të shëndetshme veshkat
Duke qenë një diuretik natyror, shalqiri është shumë 
i dobishëm për shëndetin e veshkave. Ai ndihmon 
në largimin e toksinave nga trupi, pastron mëlçinë, 
stimulon funksionin e veshkave dhe redukton acidin 
urik në gjak.
Nëse keni problem me urinimin, konsumoni shalqi 
ose lëng shalqiri për të zgjidhur këtë problem.
Por kujdes, shalqiri duhet të evitohet nga njerëzit me 
probleme të rënda në veshka.

6. Përmirëson humorin
Shalqiri përmirëson humorin. Ai ka vitaminë B6, 
një përbërës i rëndësishëm ushqimor përgjegjës për 
qetësimin e humorit.
Për më tepër, vitamina C që përmban shalqiri mbron 
trupin ndaj radikaleve të lira, të cilat shkaktojnë 
shumë probleme në organizëm përfshi edhe de-
presionin. Shalqiri ndihmon edhe në ekuilibrimin 
hormonal, të cilat ndikojnë në humorin tuaj.
Ngrënia sa më shumë shalqi gjatë ditës është një hap 
drejt përmirësimit të humorit, pakësimit të stresit 
dhe luftës kundër depresionit dhe ankthit.
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7. Shton nivelet e energjisë
Një racion shalqi në ditë është zbuluar se shton en-
ergjinë dhe vitalitetin me 23 për qind, falë përmba-
jtjes së vitaminave B6 dhe B1. Trupi e përdor vita-
minën B6 për çlirimin e dopaminës.

8. I pasur në antioksidantë
Shalqiri është i pasur në antioksidantë, të cilët 
luftojnë dhe parandalojnë sëmundjet. Ai është 
një burim i shkëlqyer i vitaminës C dhe fla-
vonoideve, si likopeni, betakaroteni, luteini, 
zeaksantini dhe kriptoksantini.
Këta antioksidantë e mbrojnë trupin kundër 
radikaleve të lira që shkaktojnë inflamacion, ar-
trit reumatoid dhe osteoartrit, astmë, goditje 
në tru dhe atak në zemër.
Shalqiri gjithashtu minimizon 
riskun e dëmtimeve të lëkurës, 
si pasojë e rrezeve ultravjollcë 
të diellit dhe mbron lëkurën 
nga ndotës toksikë të mjedis-
it. Kjo ndihmon në reduk-
timin dhe parandalimin e 
rrudhave.
Gjithashtu, vitamina C 
tek shalqiri ndihmon në 

forcimin e imunitetit 
dhe kundër alergjive të 

stinës.

9. Bën mirë për shëndetin e zemrës
Ngrënia e shalqirit përmirëson gjithashtu 
edhe shëndetin e zemrës. Ai përmban një sasi 

të konsiderueshme kaliumi, që ndihmon në 
luftën kundër problemeve të zemrës, ashtu si 

dhe banania.
Shalqiri përmban aminoacidet citruline dhe 

arginine, që përmirësojnë funksionin e arterieve, 
qarkullimin e gjakut dhe funksionin e përgjith-
shëm kardiovaskular.10. Lufton kancerin

Konsumi i rregullt i shalqirit mund të mbajë larg 
kancerin. Shalqiri përmban likopen, një antioksi-
dant që lidhet si me parandalimin, ashtu edhe me 

trajtimin e tipave të ndryshëm të kancerit.
Nga hulumtimet e ndryshme ka rezultuar se likopeni 
ndihmon në uljen e rrezikut për kancer të prostatës dhe 
gjirit, po ashtu edhe të mushkërive e zorrëve.
Për më tepër, falë vitaminave C dhe A, që luajnë një rol 

aktiv në mbrojtjen e qelizave nga shkatërrimi i radika-
leve të lira, shalqiri mbron nga kanceri.
Pra, konsumoni shalqi përditë, për të përfituar kaq 
shumë nga një frutë me shije të këndshme dhe freskuese.
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Festat e Birrës
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Në vitin 1814 në rrugët e Londrës vërshoi birra dhe kjo njihet si Përmbytja e Madhe e 
Birrës. U derdhën 1.5 milion litra birrë.

Birra më e shtrenjtë në botë është ajo e firmës belge “La Vielle Bon Secour”, që kushton 
rreth 900 euro shishja.

Në mesjetë në Britani pihej më shumë birra se uji, për shkak se birra quhej si më e 
sigurt.

Çekët zënë vendin e parë në botë sa i përket pirjes së birrës, me një mesatare 143 litra 
për njeri.

Britanikët konsumojnë rreth 67 litra birrë për njeri.

Birra më e madhe në botë është krijuar në vitin 2002 nga “Carlsberg” në Danimarkë 
me një diametër prej 15 metrash.

Përdoruesit e parë të birrës ndoshta kanë qenë sumerët rreth 10 mijë vjet para erës 
sonë. 

Ninkas ka qenë perëndesha sumere e alkoolit dhe e birrës e besohej se ajo kishte lindur 
“nga uji i freskët me gaz”

Fakte mbi birrën….

Ajo quhet “nektari i zotave” dhe është mikja jonë më e mirë e netëve të verës së nxehtë. 
Mbi 100 miliardë litra prej saj prodhohen çdo vit për të shuar etjen, për të shoqëruar 
ushqime të ndryshme, por edhe për të gatuar e për dhjetëra përdorime të tjera. Është 
birra, një prej pijeve më të hershme të krijuara prej njeriut. 

“Birra është prova që Zoti na do dhe dëshiron që të jemi të lumtur,” kështu thuhet se është 
shprehur Benxhamin Franklini. 

Prandaj birra është kaq e lidhur me harenë e gëzimin, kështu që nuk ka si të mungojë 
kremtimi për këtë “dhuratë hyjnore”. Festat e birrës janë shndërruar tashmë në një tra-
ditë të bukur dhe organizohen në shumë vende të botës, përfshirë edhe aq të largëta nga 
njëra-tjetra si Kina e Shqipëria. 

Kemi përzgjedhur tre prej tyre: Festën Ndërkombëtare të Birrës të Qingdaos, festa më 
e madhe e birrës në Kinë dhe në Azi; Festën e Birrës në Korçë, një ndër eventet më të 
mëdha festive në Shqipëri, dhe pa dyshim “Oktoberfest”, festa më e madhe e birrës në 
botë.
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“Oktoberfest”, 
festa më e madhe e birrës në botë

E njohur më shumë si “Festa e birrës”, ajo përbën sot grishësen më të 
famshme në Gjermani, që mbart një aromë origjinale tradicionale bavareze 
nga shekujt paraardhës, duke u kthyer në simbolin më domethënës të saj.
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Por cila është historia e festës më të madhe popullore në botë, e cila ka 
fituar tashmë vlera shumëdimensionale e që prej dekadash imitohet 
nga shumë popuj, bashkësi lokale 
e rajone në kontinentin e vjetër e 
më gjerë? Përse ajo njihet si “Festa 
e birrës”, ndërkohë që emri zyrtar i 
saj është “Oktoberfest”, pra “Festa 
e tetorit”? Kur nis kjo traditë dhe 
a ka njohur ajo ndonjë ndërprerje 
ndër vite? Çfarë surprizash rezer-
von dhe përse të huajt e pëlqejnë 
aq shumë?



84 EJANI 85  EJANI

“Oktoberfest” ose “Wiesn”

“Festa e tetorit”, ose “Festa e birrës”, e njo-
hur në gjuhën gjermane – por prej kohësh 
tashmë edhe në përdorim ndërkombëtar 
– si “Oktoberfest”, është festa më e madhe 
popullore në botë. Në dialektin bavarez, ajo 
njihet më së miri si “Wiesn”. Kjo festë zhvil-
lohet përvit në Mynih, kryeqendra e landit 
të Bavarisë në Gjermaninë Jugore, që nga viti 
1810, në vendin e quajtur “Theresienwiese”, 
ose në shqipe “livadhi i Terezës”. Ky aktivitet 
shoqërohet çdo vit nga një numër i madh 
vizitorësh e pjesëmarrësish, që kapin shifrën 
e mbi 6 milionë vetave. 
Për të qenë gati për të 
festuar “Wiesn”, birraritë 
dhe qilarët e kryeqen-
drës bavareze prodho-
jnë një birrë speciale 
që quhet “Wiesn 
Märzen”, që përmban 
një përqendrim më 
të madh të lëndës së 
parë e aromave speciale, 
shoqëruar edhe me një 
përmbajtje më të madhe 
alkooli.

Kur nis historia
Festat e tetorit kanë një traditë relativ-
isht të gjatë e kështu edhe më parë nuk 
ishin një gjë e rrallë. Ato shërbenin për 
të nisur sezonin e ri të konsumit të asaj 
që njihet si “birra e marsit”. E zgjeru-
ar shumë në përmasa, në krahasim 
me pjesëmarrjen e famën e asaj kohe, 
“Oktoberfest” e ka fillesën 200 vjet më 
parë, kur shënohet zyrtarisht nisja e 
kësaj tradite. Për herë të parë ajo nisi 
më 17 tetor 1810.

Me rastin e martesës së princit të 
kurorës bavareze, Ludvig, me prince-
shën Tereza, më 12 tetor 1810 në 

një livadh jashtë mureve të qytetit të Mynihut u zhvillua edhe një garë me kuaj. Që nga ajo 
kohë, livadhi ku zhvillohet edhe festa e madhe e birrës njihet si “livadhi i Terezës” (gjerm: 
Theresienwiese), e nga vjen edhe termi i përdorur në dialektin bavarez “Wiesn” (“livadh” ose 
“shesh”).

Ngaqë princi Ludvig interesohej në atë kohë shumë për Greqinë antike, njëri nga vartësit e tij 
propozoi që festa të zhvillohej në stilin e lojërave të lashta olimpike. Propozimi u miratua me 
kënaqësi nga princi bavarez e kështu që “Festa e birrës”, në fillimet e saj, kishte një karakter 
thjesht sportiv me nuanca të një pikniku. Sot kjo festë vlerësohet edhe si një shembull e parar-
endëse e lojërave olimpike moderne. Oborri mbretëror bavarez vendosi t’ia shtonte më shumë 
zbavitjen e kënaqësinë popullit të vet, duke vendosur që të zhvillohej një garë me kuaj çdo vit 
në të njëjtën orë, datë e vend. E kështu nisi dhe tradita e “Festës së tetorit”.

“Festa e birrës” sot tërheq çdo vit më shumë se 6 milionë vizitorë. Numri i tyre shtohet gjithn-
jë e më shumë edhe nga bota, ku vendin e parë e mbajnë italianët në rivalitet me amerikanët, 
por rëndom hasen edhe japonezë e kinezë, si dhe australianë e latinoamerikanë. Në dekadën e 
fundit është vënë re një shtim i veshjes së kostumeve popullore bavareze, ku kilotat prej lëkure 
të burrave dhe veshjet e bardha të vajzave dhe grave bavareze, që njihen si “dirndl”, janë bërë 
simbol autentik i “Festës së birrës”.

Kulmi i festës, hapja e fuçisë së parë

Pas mbërritjes së karrocës me punonjësit e shërbimit e kamerierët e “Festës së birrës”, të cilët 
vijnë nga brendësia e qytetit dhe ndalojnë në livadhin e madh të festës, në orën 12:00, krye-
bashkiaku i qytetit të Mynihut, tradicionalisht bën në mënyrë solemne hapjen e fuçisë së parë 
të birrës. Ky akt shoqërohet me brohoritjet e pjesëmarrësve. Më pas ai, sipas zakonit, i mbush 
gotën e parë kryeministrit të landit të Bavarisë dhe festa shpërthen. Paralelisht në këmbët e 
“Statujës së Bavarisë” dëgjohen 12 të shtëna topash. Kjo përbën edhe sinjalin për punonjësit e 
tjerë të shërbimit se tashmë për ta nis puna. 
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Qingdao, që ndodhet në pjesën juglindore të provincës Shandong të Kinës, është 
një qytet i mrekullueshëm bregdetar ku nuk mungojnë klima e mirë dhe peizazhet 
e bukura natyrore. Çatitë e kuqe, pemët e gjelbra, deti dhe qielli i kthjellët krijojnë 
një pamje të mahnitshme. Ky qytet është quajtur edhe si “Zvicra e Lindjes”.
Si një qytet bregdetar, Qingdao ofron prodhime të mrekullueshme deti.
Por nga ky qytet mund të shijoni edhe birrën e famshme kineze që mban të njëjtin 
emër, birra “Qingdao” (“Tsingtao”).

Festa Ndërkombëtare 
e Birrës e Qingdaos

“Ganbei (Ktheje me fund) me botën”  
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Çdo ditë, fabrika e birrës çon birrën e freskët në restorante dhe birrari të ndryshme. Restoran-
tet dhe birraritë, ku nuk mungojnë edhe produkte të freskëta deti, janë bërë vendet ku qytet-
arët takohen dhe pushojnë. Në të njëjtën kohë, edhe turistët kinezë dhe të huaj shkojnë atje 
për të shijuar birrën dhe prodhime të freskëta deti.
Birra “Tsingtao” renditet tani e gjashta në botë për sa i përket prodhimit dhe shitjes. Firma 
prodhuese e kësaj birre eksporton në 85 vende dhe rajone të botës. “Tsingdao” ka pasur rritje 
të ndjeshme në tregjet e reja, teksa shitjet kanë njohur një rritje mbi 70 për qind vitet e fundit 
në Europën Lindore.
Në Qingdao gjendet edhe një muze i birrës. Në vitin 2002, me rastin e 100-vjetorit të fabrikës 
së birrës “Tsingtao”, Shoqëria e Birrës e Qingdaos e shndërroi repartin e vjetër në Muzeun e 
Birrës “Tsingtao”. Ky është muzeu i parë i birrës në Kinë.
Prandaj nuk është çudi që një ndër ngjarjet më të rëndësishme në këtë qytet, kaq të lidhur 
me këtë pije mjaft të parapëlqyer, është edhe Festa Ndërkombëtare e Birrës, festa më e madhe 
e birrës në Kinë dhe në Azi dhe një ndër dhjetë festat më të mëdha të birrës në botë. Ajo ka 
filluar të organizohet në vitin 1991. Festa nis zakonisht në fundjavën e dytë të muajit gusht 

dhe zgjat rreth dy-tre javë. Gjatë ditëve të festës së birrës, nuk 
ju duhet asgjë tjetër, vetëm kapni gotën e birrës dhe shijoni 
kohën e pushimit. Përveç birrës vendore e birrave të tjera ki-
neze, mund të gjeni edhe market më të njohura botërore nga 
Gjermania, Danimarka, Holanda, ShBA-ja etj., si “Budweiser”, 
“Carlsberg” e “Heineken”. Prandaj është edhe kuptimplotë mo-
toja e saj “Ganbei (Ktheje me fund) me botën”. Po nëse doni të 
merrni pjesë në diçka më aktive se pirja e birrës, ju mund të 
përfshiheni gjithashtu edhe në lojëra të ndryshme, në gara të 
piri a të kënduari etj. 
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Festa e Birrës në Korçë

Festa e Birrës në Korçë është 
ndër eventet më të mëdha 
festive në Shqipëri.
Mbi 100 000 persona mar-
rin pjesë në Festën e Birrës 
në qytetin e njohur për bir-
rën e vet në netët e orga-
nizimit të saj. Numri i madh 
i vizitorëve në festë men-
dohet se vjen prej parimeve 
kryesore të organizimit të 
festës: hyrja falas, program 
muzikor i shkëlqyer me em-
rat më të njohur të muzikës 
shqiptare e jo vetëm dhe 
pjesëmarrja e një game bir-
rash vendase dhe të huaja

Festa e Birrës në Korçë u themelua 
në vitin 2007, si një nismë e Bashkisë 
Korçë. Ajo mirëpret jo vetëm qytet-
arët e Korçës e nga mbarë Shqipëria, 
por edhe emigrantë e të huaj, si my-
asfirë nga Kina, Greqia, Italia, Suedia 
etj. 

Edhe përfaqësuesit diplomatikë të 
vendeve të njohura e me traditë në 
prodhimin e birrës, si ambasadorët 
e Gjermanisë, Holandës, Republikës 
Çeke etj., i janë bashkuar haresë së 
kësaj feste e kanë shijuar birrën shek-
ullore “Korça”, por edhe lloje të tjera.

Festa është nderuar me Çmimin e 
Turizmit nga Ministria shqiptare e 
Kulturës në vitin 2010, për shkak të 
ndikimit që pati në rritjen e numrit 
të turistëve në rajon. Festa e Birrës 
në Korçë jo vetëm ka rëndësi për sa i 
përket tërheqjes së vizitorëve në ra-

jon, por nga viti në vit ka promovuar 
dhe përforcuar imazhin turistik të 
rajonit.

Festa e Birrës nga viti në vit ka ar-
dhur duke e rritur si cilësinë, ashtu 
dhe numrin e pjesëmarrësve. Shqip-
tarë e të huaj bëhen pjesë e një feste 
unike në Korçë, ku ndërthuren bir-
ra e mirë, muzika e përzgjedhur 
dhe disa prej gatimeve me të mira 
tradicionale.
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Kuinoa është një “superushqim”, pasi 
është tepër e pasur me proteina dhe an-
tioksidantë, si flavonoide, kuercetinë etj. 

Ja pse duhet të hamë kuinoa... 

Përfitimet antiinflamatore
Pjesa më e madhe e studimeve kanë treguar 
që, nëse hamë kuinoa çdo ditë, kjo mund 
të rregullojë punën e zorrëve, si edhe të ulë 
nivelet e inflamacionit. Kjo falë substancave 
dhe elementeve që gjenden te kuinoa, si acidi 
fenolik, vitamina E dhe saponina, që ndodhen 
në pjesën e cipës që vesh kuinoan. Saponina 
që gjendet te kuinoa është provuar se ka veti 
antiinflamatore dhe antioksiduese.

Studimet e kryera te kafshët kanë treguar se 
kuinoa ka aftësi të ulë nivelin e kolesterolit në 
gjak. Po ashtu, ajo mbron enët e gjakut, duke 
ulur rrezikun e prekjes nga sëmundjet kardio-
vaskulare, diabeti dhe arterioskleroza.

Antioksidantët e lartë tek ky drithë e bëjnë atë 
një superushqim, i cili ul rrezikun e prekjes me 
kancer.

Sipas hulumtuesve, kuinoa është përdorur që 
rreth 3 mijë vjet para erës sonë, kur konsumi 
i saj u përhap gjerësisht në Amerikën e Jugut. 
Në atë kohë ekzistonin rreth 250 loje kuinoash. 
Ky drithë është i aftë t’u mbijetojë lartësive të 
mëdha, ajrit të ftohtë, shirave dhe tempera-
turës së ulët. Për më tepër, të gjitha pjesët e 
bimës janë të ngrënshme, jo vetëm farat që ne 
blejmë në dyqan, por edhe gjethet dhe pjesët e 
tjera.

Vlerat ushqimore të kuinoa-s 
 (për 100 gram)

372 kalori 
Proteina 11.49 gramë
Yndyrë  4.86 gramë
Karbohidrate 71.2 gramë
Kalcium 66 miligramë
Hekur 8.5 miligramë
Vitaminë C 1 gram
Tiaminë 0.24 gramë
Riboflavinë 0.23 gramë
Niacinë 1.40 gramë

Kuinoa, “nëna e drithërave”,
pse duhet ta konsumojmë

Përfitimet shëndetësore

1. Përmban proteina me 9 aminoacidet esen-
ciale, balanca e proteinave është e ngjashme me 
atë të qumështit. Kuinoa ka më shumë proteina 
se orizi (7.5 për qind). 

2. Burim i shkëlqyer i riboflavinës, e cila 
ul rrezikun e goditjes nga migrena, duke 
përmirësuar metabolizmin brenda trurit dhe 
muskujve.
 Luftëtarët inkas kishin më shumë staminë 
dhe shëroheshin më shpejt duke ngrënë fara të 
kuinoas, duke e kthyer këtë drithë në një supe-
rushqim të lashtë të vërtetë. 

4. Është një antiseptik i mirë. Saponina tek 
kuinoa përdoret për të kuruar problemet
 me lëkurën në Amerikën e Jugut. 

5. Nuk të shëndosh! Vetëm 172 kalori për 1/4 
gotë (24 kalori janë nga proteinat dhe vetëm 
12 nga sheqeri, pjesa tjetër janë karbohidrate 
komplekse, fibra dhe yndyrna të shëndetshme).
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6. Nuk përmban gluten.

7. Ka karbohidrate me nivel të ulët të indeksit 
të glimecisë, kështu që nuk ndikon apo ngre 
nivelin e sheqerit në gjak.

8. Kuinoa përmban dy herë më shumë fibra se 
të gjitha drithërat e tjera. Fibrat njihen për tra-
jtimin e kapsllëkut. Ato ndihmojnë gjithashtu 
në parandalimin e sëmundjeve të zemrës, duke 
ulur tensionin e lartë të gjakut dhe rrezikun për 
diabet. Fibrat ulin nivelet e glukozës dhe koles-
terolit, po ashtu ju ndihmojnë të bini në peshë, 
pasi ju japin ndjesinë e ngopjes për një kohë të 
gjatë.

9. Kuinoa përmban hekur. Hekuri mban të 
shëndetshme qelizat e kuqe të gjakut dhe është 
bazë për formimin e hemoglobinës. Hekuri 
transporton oksigjenin nga një qelizë tek tjetra, 
si dhe ofron oksigjen për muskujt tanë. Hekuri 
rrit gjithashtu funksionin e trurit. Hekuri sjell 
dhe përfitime të tjera për organizmin, si rreg-
ullimi i temperaturës së trupit dhe shtimin e 
energjisë.

10. Kuinoa përmban lysinë, e cila është thel-
bësore për rritjen dhe ripërtëritjen e indeve.

11. Kuinoa është e pasur në magnez, i cili ndih-
mon në qetësimin e organizmin dhe parandalon 
migrenën. Magnezi redukton gjithashtu diabe-
tin e tipit 2 duke nxitur kontrollin e sheqerit. 

Magnezi gjithashtu ka dhe veti të tjera për orga-
nizmin, rregullon temperaturën e trupit, detok-
sifikon organizmin, ndihmon në prodhimine 
energjisë së trupit si dhe në formimin e kockave 
dhe dhëmbëve të shëndetshëm.

12. Kuinoa është e pasur në Riboflavin apo 
vitaminë B2, e cila përmirëson metabolizmin e 
energjisë brenda qelizave.

13. Kuinoa përmban mangan, një antioksidant 
që ndihmon në parandalimin e dëmtimit të mi-
tokondrisë dhe të prodhimit të energjisë si dhe 
mbron qelizat e kuqe të gjakut dhe qeliza të tjera 
nga shkatërrimi i radikaleve të lira.
Nga Inkasit, kuinoa njihej si “nëna e të gjitha 
drithërave “
Kuinoa përmban vitamina, minerale dhe fi-
bra, të gjtiha këto ndihmojnë në rregullimin 
e sistemit tretës dhe jep ndjesi ngopjeje, pak a 
shumë si në rastin e mollës nëse konsumohet 
gjysmë ore para buke apo dhe në konsumimin e 
bollgurit për mëngjes.

Pra kuinoa nuk përmban gluten. Ajo është e 
pasur në hekur, vitamina B, magnez, fosfor, ka-
lium, kalcium, vitaminë E dhe fibra. Ky ushqim 
u propozua nga NASA si një ushqim ideal për 
udhëtime të gjata në hapësirë.
Kuinoa përmban gjithashtu një dozë të shën-
detshme acidesh yndyrore, sipas Melinda Lund, 
një dietologe dhe terapiste e njohur.
“Rreth 25% e acideve yndyrore të kuinoa-s janë në 

formën e acidit oleik, një yndyrë shumë e dashur 
për zemrën, dhe rreth 8% në formën e acidit al-
fa-linolenik, acidin yndyror omega-3 më të njohu-
rin tek bimët”
Futja e kuinoa-s në dietën tuaj të përditshme 
mund të reduktojë rrezikun për sëmundje kar-
diovaskulare, diabetin e tipit 2, tensionin e lartë të 
gjakut dhe obezitetin.
Rekomandohet të përdorni 48 gramë në ditë.

Megjithatë para se ta gatuani kuinoa-n duhet ta 
lani mirë me ujë pasi në cipën e saj të jashtme ka 
saponinë, një kimikat që mban insektet larg, duke 
evituar përdorimin e pesticideve. Saponina mund 
të hiqet me lehtësi duke e larë me ujë.
Kuinoan mund ta përfshini në shumë gatime, ju 
merr vetëm 15 minuta kohë për ta gatuar, mund të 
konsumohet në formë orizi, apo t’i shtohet sallat-
ave të ftohta.



96 EJANI 97  EJANI

Kultura aziatike e 
ngrënies me shkopinj

Në botë ka tri forma të ngrënies së ushqi-
meve: 40 % e njerëzve hanë  drejtpërdrejt 
me duar, 30 % me pirun dhe thikë, kurse 
30 % të tjerë përdorin shkopinjtë – 

“kuaizi” në gjuhën kineze.

Shkopinjtë janë një shpikje e madhe e kinezëve dhe e 
kanë zanafillën në kohën e dinastive Yin dhe Shang 
para mbi 3 mijë vjetëve.

Si u shpikën ato?

Mbështetur në të dhënat arkeologjike, mendohet 
se njerëzit e lashtë, kur hanin ushqime të pjekura 
në zjarr, e merrnin ushqimin nga zjarri me dy degë 
pemësh a bambuje, kështu duart nuk u digjeshin. 
Dalëngadalë dy degët u shndërruan në kuaizi. Nga 
forma kuazi-të janë dy shkopinj të hollë. Ato janë 
të trasha sipër dhe të holla poshtë, pjesa e sipërme e 
tyre është në trajtë katrore, kurse e poshtmja e rrum-
bullakët. Një strukturë e tillë bën që ato të mbahen 
lehtësisht në dorë gjatë ngrënies, kështu kuaizi-të 
nuk rrëshqasin lehtë nga dora dhe as nga tryeza, kur 
vendosen mbi të. Pjesa e poshtme e rrumbullakët 
e kuazi-ve nuk dëmton gjuhën dhe gojën kur futen 
ushqimet në gojë. Pasi u përhapën në Japoni, kuazi-të 
u shndërruan në trajtë konike, për arsye se japonezët 
hanë më shumë ushqime të gjalla e të ftohta, si peshk 
etj., prandaj kuazi të tilla përdoren më lehtë prej tyre.

Megjithëse kuazi-të janë të thjeshta, kinezët kanë 
harxhuar shumë kohë në lëndët dhe në zbukurimet 
e tij. Para mbi 2 mijë vjetëve ata shpikën dhe kuaizi 
prej fildishi dhe prej bronzi. Qysh nga shekulli i 6-të 
a 7-të, oborri perandorak e shtëpitë e të pasurve për-
dornin edhe kuaizi prej ari e argjendi, nefriti, korali 
etj. Në pjesën e sipërme të kuaizi-ve bashkëngjitej 
edhe një kokë prej argjendi, që përdorej për të kon-
trolluar ushqimet, nëse kishin helm apo jo. Nëse 
ushqimi ishte i helmuar, koka e argjendtë e kuaizi-ve 
shndërrohej menjëherë në ngjyrë të zezë a të gjelbër.

Në doket e zakonet e popullit kinez, kuaizi luan edhe 
një rol tjetër të rëndësishëm. Në disa krahina, në 
pajën e nuses duket të ketë patjetër dy palë kuaizi, 
të lidhura së bashku me shirit të kuq. Kjo jo vetëm 
pasqyron fillimin e jetës së re të përbashkët të çiftit 
të ri, por edhe shpreh urimin për “lindjen e shpejtë 

të djalit”, sepse fjala kineze kuai ka shqiptim të njëjtë 
me fjalën që ka përkthimin “shpejt”. Fshatrat e Kinës 
Veriore kanë zakonin që, në natën e parë të mar-
tesës, të afërmit e çiftit të ri fusin kuaizi nga dritarja e 
dhomës së tyre, në shenjë mbarësie dhe të lindjes së 
shpejtë të djalit. Kuaizi-të mund të jenë dy shkopinj 
të thjeshtë, por, kur përdoren, duhet mjeshtëri har-
monizimi të tyre.

Mjeshtëria e përdorimit të shkopinjve kinezë ka 
tërhequr shpesh edhe vëmendjen e të huajve, që 
përdorin pirunj e thikë. Në Perëndim janë hapur 
edhe “qendra përgatitjeje”, ku mësohet përdorimi i 
kuaizi-ve. Specialistët e mjekësisë janë të mendimit 
se përdorimi i shkopinjve të ngrënies stimulon mbi 
30 kyçe e nyje dhe mbi 50 muskuj të trupit të nje-
riut, duke ndihmuar lëvizjet e shkathëta të dorës dhe 

zhvillimin e trurit të njeriut. Kina është vendlindja e 
shkopinjve të ngrënies, por, siç bëhet e ditur, “Muzeu 
i parë i kuaizi-ve” në botë ndodhet në Gjermani, 
ku ekspozohen mbi 10 mijë të tilla, të përbëra nga 
materiale të ndryshme, si ari, argjendi, nefriti, kocka 
kafshësh etj., nga vende e rajone të ndryshme të botës 
dhe nga periudha të ndryshme historike.
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Në kulturën kineze të ushqimit nuk duhet të:

- çoni dëm ushqimin me shkopinjtë.

- gërmoni në pjatë për të gjetur ndonjë ushqim të veçantë, sepse kjo shihet si “të gërmosh varrin 
tënd” dhe konsiderohet si diçka fyese.

- kërcisni me shkopinj fundin e tasit, sepse kjo është ajo çka bëjnë lypësit për të tërhequr vëmendje.

- lëpini shkopinjtë, pasi shihet si shenjë varfërie.

- vendosni shkopinjtë vertikalisht mbi një tas me oriz, pasi kjo ndodh vetëm në funerale.

- luani me shkopinj apo t’ia drejtoni shkopinjtë ndaj dikujt

Nëse fëmijët nuk i mbajnë mirë shkopinjtë, kjo do të thotë se prindërit e tyre nuk i kanë edukuar si 
duhet.

Në kulturën japoneze nuk këshillohet:

- kryqëzimi i shkopinjve mbi tavolinë.

- kalimi i ushqimeve me shkopinj nga një njeri te tjetri.

Në kulturën koreane nuk është mirë:

- t’i merrni të parët shkopinjtë, duhet të lini së pari më të moshuarit

- ta afroni tasin shumë afër gojës.

- të hani oriz me shkopinj, për këtë përdoret luga.

Në kulturën vietnameze nuk këshillohet:

- vendosja e shkopinjve në formë V-je pasi keni mbaruar së ngrëni: kjo konsiderohet si ogur i keq.

- marrja e ushqimit drejtpërdrejt nga tryeza: ushqimet së pari duhet të vendosen në pjatë dhe pastaj 
të hahen.

- vendosja e shkopinjve në gojë përpara kapjes së ushqimit
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Harrojini multivitaminat e farma-
cisë! Sekreti për të jetuar më gjatë 
dhe të shëndetshëm qëndron tek 
një racion me fruta arrore.

Kërkimet e Harvardit kanë zbuluar se per-
sonat që konsumojnë çdo ditë fruta arrore 
kanë 50 % me pak mundësi për t’u prekur nga 
kanceri apo sëmundjet e zemrës.

Arroret janë të pasura me minerale si bakër, 
zink, hekur, magnez (të cilat ndihmojnë në 
mbrojtjen ndaj humbjes së kujtesës dhe prob-

lemet me prostatën) dhe mangan, që është 
i nevojshëm që organet të funksionojnë në 
mënyrë efektive.
Arrat, lajthitë, kikirikët dhe stikat janë dhe 
një burim jashtëzakonisht i mirë i vitaminave 
E dhe B, dhe përmbajnë acide yndyrore (të 
cilat kontrollojnë nivelet e hormoneve të 
stresit të tilla si adrenalina).
Ndërsa arrat janë yndyrore, ato kryesisht 
përmbajnë yndyrna “të mira”, të cilat mund të 
zvogëlojnë rrezikun e sëmundjeve të zemrës 
dhe pakësimin e mundësisë për atak kardiak.

Multivitaminat ditore, arroret dhe farat Frutat arrore janë të pasura në fibra e pro-
teina dhe mbi të gjitha përmbajnë të tre acidet 
yndyrore: omega-3, 6 dhe 9. Arrat, arrat braziliane, 
akazhut, lajthitë, bajamet, pekanët, arrat makadam, 
fistikët dhe kikirikët janë llojet e arroreve që përmba-
jnë këto acide yndyrore. Truri i njeriut është i përbërë 
nga rreth 60 % strukturë yndyrore, prandaj edhe 
truri ka nevojë për yndyrë omega-3, e cila e ndihmon 
trurin të funksionojë siç duhet dhe e mban fluid dhe 
fleksibël.

Mungesa e omega-3 në organizimin e njeriut pasqy-
rohet në këto probleme: hutim, depresion, humbje 
e kujtesës, aftësi të kufizuara në të mësuar, aftësi të 
dobëta në zgjidhjen e problemeve si dhe çrregullime 
gjatë gjumit.

Përveç Omega-3, arroret janë gjithashtu të pasura me 
antioksidantë, të cilët ndihmojnë për të parandaluar 
dhe riparuar dëmtimet e trurit për shkak të radika-
leve. Ato janë një burim i shkëlqyer ushqimi për të 

rritur aftësinë tuaj, për të kthjelluar mendjen dhe për 
të marrë më të mirën nga truri.

Zbulimet tregojnë se arrat mund të ulin rrezikun e 
të pasurit atak kardiak ose sëmundje të tjera zem-
re, si dhe mbrojnë kundër sëmundjeve të tjera të 
mundshme të natyrës kardiovaskulare.
Pra, arroret janë një ushqim shumë i mirë për zem-
rën, trurin dhe gjithë organizmin. Edhe pse në 
mënyrë të veçantë vlerat ushqyese të arrës janë pr-
ovuar shkencërisht, njihen edhe dobitë shëndetësore 
të arroreve në përgjithësi.

Së fundi, ekspertët thonë se frutat arrore mund të 
jenë një potencial i madh, një ilaç për të ulur koles-
terolin e keq në gjak. Në mënyrë që të përfitoni nga 
arrat, atëherë rekomandohet që të konsumoni një 
grusht prej tyre në ditë. 

Çdo arror ka përparësitë e veta , disa kanë shumë 
vitamina.

Arrat, miket e zemrës, përmba-
jnë sasi të konsiderueshme të ac-
ideve yndyrore omega-3. Ato janë të 
pasura me fibra, vitamina B, magnez 
dhe antioksidantë si vitamina E. 
Studiuesit janë më të bindur se kurrë 

për përfitimet dhe vlerat ushqyese që kanë 
arrat. Rreth 90 % e fenoleve gjenden te cipa 
e tyre.
Arrat ushqejnë trurin, luftojnë depresionin, 
luftojnë kolesterolin, ushqejnë flokun e 
lëkurën, parandalojnë kancerin, përmirëso-
jnë cilësinë e spermës, ndihmojnë tretjen e 
gjumin dhe forcojnë imunitetin.

Bajamet, antidepresantet më të mira, janë të pasura me magnez dhe vitaminë 
E, të cilat luajnë rol në formimin e rruazave të kuqe të gjakut. Ato përmbajnë 
edhe flavonoide, fibra dhe proteina.
Pikërisht për këto arsye, bajamet reduktojnë sasinë e radikaleve të lira që dëm-
tojnë zemrën dhe sistemin kardiovaskular, mbrojnë nga sëmundja e Alzajmerit, 
veprojnë si antioksidantë, përmirësojnë punën e aparatit tretës etj. Përmbajtja e 
lartë e yndyrave tek bajamet është burim energjie dhe nëse gjeni shoqëruesin ide-
al të tyre, atëherë pasioni do të jetë i garantuar. Për shembull bajamet me avokado 
shkojnë shumë mirë

Fistikët, të mrekullueshëm në akullore, 
por edhe për të shoqëruar një aperitiv, 
janë të pasur me vitamina e minerale. 
Ato përmbajnë shumë më pak kalori dhe 
shumë më tepër kalium dhe vitaminë K 
sesa të gjitha llojet tjera të arroreve. 30 
gramë fistikë përmbajnë rreth 160 kalori, 6 
gramë proteinë dhe 3 gramë fibër. Kjo sasi 
përmbush po ashtu 25 % të normave ditore 

të vitaminës B-6.
Fistikët mund t’ju ndihmojnë në 
uljen e tensionit të gjakut dhe për të 
përmirësuar përgjigjen tuaj biolog-
jike ndaj stresit të përditshëm.
Kikirikët përmbajnë sasi të mëdha 
proteinash, duke u bërë një ushqim i 
parapëlqyer i njerëzve që merren me 
body-building.
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Kikirikët janë një burim i mirë i koenzimës Q10, e cila mbron zemrën 
gjatë periudhës së mungesës së oksigjenit, p. sh., nëpër lartësi, si edhe ndihmon 
arteriet e bllokuara.
 Kikirikët rivalizojnë ne përmbajtjen me antioksidantë manaferrat dhe lulesh-
trydhet, dhe janë shumë më të pasur me antioksidantë se molla, karota apo 
panxhari. Përmbajtja e lartë e niacinit te kikirikët ndihmon në shërimin e qeli-
zave të dëmtuara nga sëmundja e Alzajmerit dhe problemet e moshës. Kikirikët 
përmbajnë vitaminë E, një antioksidant i fuqishëm, që ka treguar se redukton 
ndjeshëm rrezikun e kancerit dhe sëmundjeve kardiovaskulare. Ata përmbajnë 
po ashtu fibra, që ndihmojnë për shëndetin e zorrëve.

Lajthitë. Përmbajnë vitaminë A, B1, B2, B3, B5, B6, B9, E, biotinë, acid folik, 
acid oleik, acid linoleik, zink, kalcium, magnez, hekur, kalium, potas, proteina, 
karbohidrate, betasitosterol, vitamina e minerale esenciale, sidomos vitaminë E, e 
cila njihet për vetitë e saj rinuese. Të gjitha këto i japin lajthisë një vend shumë të 
rëndësishëm në mbrojtjen e organizmit. Të konsumosh vetëm 25-30 gr. Lajthi në 
ditë është e mjaftueshme për të marrë vitaminën E dhe një mënyrë shumë e mirë 
për mbrojtjen nga sëmundjet e zemres dhe kanceri. 

Stikat. Antioksidantët tek to ndihmojnë në parandalimin e kancerit, mbajnë 
larg sëmundjet e zemrës, ulin kolesterolin e keq.
Betakaroteni shndërrohet në vitaminë A dhe luan një rol parandalues kundër 
kancerit, ndërsa gamatokoferoli, një formë e zakonshme e vitaminës E, mban 
larg sëmundjet e zemrës. Luteina është gjithashtu e rëndësishme për shikimin 
dhe lëkurën. Këta antioksidantë shmangin bllokimin e mureve të enëve të gjakut 
nga kolesteroli dhe forcojnë imunitetin. Një grusht nga këto fara vajore, si një 
vakt i lehtë midis mëngjesit dhe drekës, është shumë ushqyes i pasur me fibra 
dhe antioksidantë.

Arrat pekan janë të ëmbla dhe u 
ngjajnë arrave klasike, por kanë më 
shumë kalori dhe yndyrë (kanë shumë 
yndyra të mira). Për këtë arsye, duhet 
që të mos konsumohen tepër, e më të 

mira janë kur janë të papërpunuara. Janë 
të pasura me betasisterol, i cili bën mirë 
për prostatën, ndërsa redukton simptom-
at e problemeve me prostatën dhe traktin 
urinar te të moshuarit.

Arrat braziliane përmbajnë kalcium, fosfor, kalium, magnezi, zink, 
hekur e bakër dhe ushqejnë lëkurën dhe luftojnë viruset dhe kancerin. Ato janë 
të pasura me vitamina, sidomos me ato E dhe B, aminoacide, fibra natyrore dhe 
proteina, që janë të rëndësishme për funksionimin e organizmit. Arrat brazil-
iane ulin kolesterolin e keq, ruajnë kockat dhe përmirësojnë transportimin e 
oksigjenit nëpër organizëm, duke forcuar sistemin imunitar dhe atë kardiova-
skular. Arra braziliane rregullon punën e gjëndrave tiroide, është antioksidues, 
forcon qelizat dhe ngadalëson plakjen.

Akazhutë kanë shumë kalori (100gr = 
553 kalori). Ato kanë fibra, vitamina, minerale 
dhe shumë elemente të tjera që që ndihmojnë 
kundër sëmundjeve. Përmbajnë po ashtu acide 
yndyrore, të mira për shëndetin e zemrës, 
si dhe që luftojnë ndaj kolesterolit të keq në 
gjak. Ato kanë gjithashtu minerale të shum-
ta, si mangan, kalium, bakër, hekur, magnez 

dhe zink. Një grusht me akazhu në 
ditë ju ofron sasinë e mineraleve të 
kërkuara, duke parandaluar mung-
esën e tyre dhe shfaqjen e sëmund-
jeve. 
Ato përmbajnë gjithashtu vitaminë 
B5, B6, riboflavinë dhe tiaminë apo 
vitaminë B1. 

Arrat makadam 
janë të ëmbla, freskuese 
dhe të mbushura me min-
erale esenciale, vitamina 
dhe acide yndyrore të pan-
gopura, që bëjnë mirë për 
shëndetin në përgjithësi, 
sidomos për zemrën.
100 g arra makadan përm-
bajnë rreth 718 kalori. 

Ato janë të pasura në minerale. Doza ditore është 8.6 
gr ose 23% të fibrave dietike të rekomanduara për 
konsum ditor. Ato janë një burim i shkëlqyer i min-
eraleve, kalciumit, hekurit, magnezit, manganit dhe 
zinkut. Ato përmbajnë edhe sasi të vogla të vitaminës 
A dhe vitaminës E. Të dyja këto vitamina janë an-
tioksidantë të fuqishëm, që shërbejnë për të mbrojtur 
membranat qelizore dhe nga dëmtimi i ADN-së nga 
radikalet e dëmshme të oksigjenit të lirë.

Farat e kungullit janë burim i 
shkëlqyer të mineraleve si magnezi, kalciumi, 
hekuri, zinku dhe vitamina K. Tek to ka disa 
përbërës që luftojnë qelizat e kancerit. Një 
studim i shkencëtarëve gjermanë ka arritur në 
përfundim se gratë të cilat janë në menopauzë 
dhe konsumojnë fara kungulli përditë, kanë një 
përqindje më të ulët nga rreziku i prekjes me 
kancer.

Studimet kanë treguar gjithashtu se farat e kungullit 
mund të reduktojnë nivelin e 
kolesterolit të keq, duke mbroj-
tur nga problemet në zemër dhe 
sulmet në tru. Për personat të 
cilët vuajnë nga artriti rekoman-
dohet konsumimi i 30 gramëve 
fara kungulli në ditë.
Ato përmbajnë gjithashtu vita-
mina B6 dhe B12, vitaminën C, 

E, K, tiaminë, riboflavin, niacinë, folate etj.

Farat e lulediellit janë një burim i shkëlqyer 
i vitaminës E, e cila “udhëton” në trup duke neu-
tralizuar radikalet e lira, të cilat janë përgjegjëse për 
shkatërrimin e qelizave të mira. Vitamina 
E ka efekte të mëdha antiinflamatore që 
reduktojnë simptomat e astmës, osteo-
artritit, dhe artritit reumatoid. Studimet 
kanë treguar gjithashtu se vitamina E 
redukton rrezikun e kancerit të zorrës së 
trashë, po ashtu ndihmon edhe për lehtë-
simin e diabetit. Për më tepër, vitamina 
E luan një rol të rëndësishëm në paran-
dalimin e sëmundjeve kardiovaskulare. 

Vetëm një gjysmë gote me fara luledielli përmbush 
nevojat ditore për vitaminë E.
Ato përmbajnë gjithashtu magnez, bakër, fosfor, 

vitaminë B1, vitaminë B6 dhe folate. 
Farat e lulediellit qetësojnë nervat 
dhe çlodhin muskujt falë përmbajtjes 
së lartë të magnezit. Shumë studime 
kanë treguar se magnezi është një ele-
ment shumë i rëndësishëm për shën-
detin, pasi ai ka veti të ulë tensionin e 
gjakut, parandalon migrenën, si edhe 
ul rrezikun e problemeve në zemër.
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Supë me krem kungulli

Sallatë me rukola, bajame 
dhe djathë

Përbërësit
200gr rukola, 100gr djath të bardhë ose gor-
gonxola, 1 grusht bajamesh, 1 panxhar, 2 luge 
uthull balsamike, vaj ulliri, kripë, piper

Përgatitja
Pastrojme si fillim rukolen duke e larë dhe 
tharë mirë. E hedhim në një tas së bashku me 
panxharin e gatuar në avull. 
Në një enë të vogël bashkojmë uthullën bal-
samike me 4-5 luge vaj ulliri, pak kripë dhe 
pak piper duke i përzier mirë.

Në pjatën e cekët ku do shërbejmë sallatën, 
vendosim fillimisht rukolën, më pas fetat 
e holla te panxharit, djathin gorgonxola të 
ndarë në copa, e rregullojmë shijen me për-
bërjen me uthull balsamike dhe shtojmë në 
fund bajamet.

Përbërësit
600gr tul kungulli të verdhë, 4 karota mesa-
tare, 1 qepë mesatare, 600ml lëng perimesh 
(ose lëng të pregatitur nga koncentrate per-
imesh), gjalpë, piper te zi te sapobluar, fara 
kungulli të pjekura

Përgatitja
Grijmë qepën shumë hollë dhe e kavardisim 
në pak gjalp në zjarr mesatar derisa të marrë 
ngjyrë të verdhë.
-Lajme karotat dhe kungullin, i qërojmë dhe 
i presim në copa (forma apo madhësia nuk 
kanë rëndësi, pasi në fund supën do ta kalo-
jmë të gjithën në mikser), ja shtojmë qepës 
dhe vazhdojme t‘i përziejmë për pak sekonda. 
Shtojmë lëngun e nxehtë të perimeve, i ven-
dosim kapakun dhe e lëmë të ziejë për afro 30 
minuta. E kalojmë supën në mikser derisa të 
shndërrohet në krem dhe pa copëza perimesh.

E shërbejmë të ngrohtë dhe sipër e spërkasim 
me pak piper të zi të sapobluar dhe fara kun-
gulli.

Spageti me pesto dhe stika 
pishe

Pula kung pao

“Pulë pikante me kikirikë. E thjeshtë për t‘u 
gatuar, përgatitet në kohë rekord. Pula ‘Kung 
Pao’ është ndoshta gatimi më i njohur dhe më i 
preferuar për të huajt, i cili përgatitet me mish 
pule, spec, kikirikë etj.

Përbërësit për 4 persona
2 fileto pule, 2 lugë vere të bardhë, 2 lugë salcë 
soje, 2 lugë vaj susami, 2 lugë miell misri, 2 lugë 
sheqer, 3 qepë,1 lugë hudhra, kikirikë, pak piper 
i kuq, uthull 

Përgatitja 
-Shtojmë kikirikët në një tigan me vaj susami 
(mund të përdorni dhe vaj të thjeshtë). Lerini 
për rreth 3 minuta derisa të marrin një ngjyrë në 
kafe.
-Presim filetot e pulës në kubikë dhe i marino-
jmë në një tas me salcë soje, verë të bardhë dhe 
miell misri dhe i lëmë për 30 minuta.
- Në një tas të veçantë vendosim qepët, hudhrat, 
salcën e sojës, 4 lugë uthull, sheqerin, një lugë 
verë, kripë dhe miellin e misrit.
- Në një tigan skuqim specat e kuq
- Shtojmë filetot e pulës të marinuara
- E skuqim mishin e pulës derisa të marrë ng-
jyrën e dëshiruar.
- Shtojmë përgatitjen me qepë dhe hudhra dhe i 
lëmë të skuqen së bashku për 7-10 minuta.
- Në fund shtojmë kikirikët

Përbërësit
500 gr spageti, pesto, 100gr stika pishe, 2 lugë 
të mëdha vaj ulliri, djathë kackavall i grirë, 
kripë dhe piper i zi, i bluar në çast

Përgatitja
Në fillimi ziejmë makaronat në ujë të bollshëm 
dhe të kripur. Pasi të jenë gati makaronat i 
kullojmë dhe i vëmë në një tas.
I hedhim peston sipas dëshirës së bashku me 
vajin e ullirit dhe i përziejmë disa herë me kuj-
des. Më pas i shtojmë djathin e grirë kaçkavall, 
stikat e pishës, pak piper dhe e zbukurojnmë 
me gjethe borziloku. 
I shërbejmë të ngrohta.


