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Harbini-mrekullia e
skulpturave prej akulli

Kur viziton Harbinin me të drejtë mendon se ai është një qytet kaq i veçantë sa
duhet vizituar një herë në jetë. Është rasti të thuash, unë kam qenë në Harbin.
6 EJANI

H

arbini, kryeqendra e provincës veri-lindore të Kinës Heilongjiang është
bërë i famshëm në mbarë botën për skulpturat e tij prej akulli. Sapo
mbërrin në qytet mëson se Heilongjiang është një emër domethënës,
pasi Hei në gjuhën kineze do të thotë “i zi”, “long”- dragua kurse
“jiang”-lumë. Ky kompozim duket si pjesë përralle dhe realisht Harbini u jep
vizitorëve të tij nga e mbarë bota, ndjesinë se po jetojnë një përrallë të akullt.
7 EJANI

Çdo vit në Harbin organizohet Ekspozita Ndërkombëtare e Skulpturave prej
Akulli, në një hapësirë prej 600 mijë
metra katrorë. Atmosfera e skulpturave prej akulli përjetohet ndërsa shëtit
në pedonale, pasi në të dy anët e saj

8 EJANI

janë ekspozuar skulptura me motive të
ndryshme. Të shumtë janë vizitorët që
i admirojnë ato, si dhe i fokusojnë në
foto.
Në fund të pedonales shfaqet madhështor lumi i ngrirë që ngjan me një bule-

vard të akullt, ku fëmijët rrëshqasin me
slita në formë karrigesh të vogla, me
makina të vogla si dhe me karroca me
kuaj. Por nuk mungojnë as slitat me
qen, që turistët i çojnë në bregun tjetër
të lumit të ngrirë.

Shumë prej turistëve preferojnë të shëtisin në këmbë nëpër lumin e ngrirë për
të arritur në bregut tjetër të tij ku ndodhen resorte të shumta, bare, restorante, dhe ekspozita e skulpturave prej
dëbore. Në temperatura tepër të ulta që
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variojnë nga -15 deri në -30 gradë celsius vizitorët e ekspozitave në natyrë
përjetojnë këndshëm çdo çast me atmosferën mahnitëse përreth.

e kristaltë. Atje gjen Koloseun me tulla akulli, godina të njohura të Harbinit,
tashmë “ të akullta”, por dhe pjesë të
godinave më të famshme të botës.

Turistë nga vende të ndryshme të
botës, të moshave të ndryshme nxitojnë të arrijnë në ekspozitën e skulpturave prej akulli, të cilat në pamje të parë
ngjajnë me porcelanin e famshëm kinez
me nuancë të kaltër. Pasi pret biletën,
e cila për të rritur kushton 300 yuanë
ose 50 dollarë amerikanë hyn në botën

Për turistët e shumtë ka një shërbim të
specializuar,si bare të vegjël ku shërbehen pije të ngrohta por dhe ushqime
tradicionale kineze. Vizitorët presin
perëndimin e diellit për të shikuar spektaklin e mbrëmjes , ku ndriçimi shfaq të
njejtat skulptura por tashmë me ngjyra,
për realizimin e të cilave ku artistët për-

dorin metodat tradicionale kineze.
Njëri nga skulptorët, Cheng Hong tregon se për realizimin e këtyre veprave
të artit duhet të përdoren në mënyrën
e duhur lloje të ndryshme pigmentesh,
disa prej të cilave përzihen me akullin.
Ju mund të shihni në ekspozitë kësht10 EJANI

jella mesjetare, figura mitologjike, por
dhe shumë objekte të tjera. Një nga
skulpturat shfaq një vajzë mbi kalë
duke rendur drejt të ardhmes. Përmasat e saj janë gjerësia 140 metra, kurse
lartësia 26 metra.
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Historiku
Ekspozita ndërkombëtare e skulpturave prej akulli në Harbin, ndonëse u
prezantua për publikun në 5 janar 1988
i ka fillesat që në vitin 1963. Ajo buron
nga një festë vendase që quhet “Festa
e fanarit prej akulli”. Ekspozita hapet në
parkun Zhaolin të qytetit.
Qyteti i Harbinit ndodhet në veri-lindje të Kinës dhe nën ndikimin e drejtpërdrejtë të dimrit siberian. Temperaturat në këtë zonë variojnë nga 21,2
gradë celsius në verë, në -16.8 gradë
celsius në dimër. Ka raste kur termometri në dimër shënon -35 gradë Celsius.

Zyrtarisht Ekspozita e skulpturave prej
akulli nis më 5 janar dhe zgjat një muaj,
por kjo varet sipas kushteve të motit.
Teknologjia e dekorimit të skulpturave
prej akulli është sa tradicionale aq edhe
moderne. Disa prej skulptorëve përdorin rrezet lazer për realizimin e veprave të tyre artistike.
Në disa nga parqet e qytetit vendosen
skulptura të tjera dhe zhvillohen veprimtari të shumta, ndër të cilat, skiimi
alpin Yabuli notimi dimëror në lumin
Songhua si dhe ekspozita e fanarëve
prej akulli në parkun Zhaolin.

Festivali i Harbinit është veprimtaria
më e madhe e akullit dhe e dëborës në
botë. Veprimtari të ngjashme zhvillohen
dhe në Saporo të Japonisë, Karnavalet
dimërore në Quebec të Kanadasë apo
Festivali i skive në Norvegji.
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Harbini është një nga 8 qytetet me popullsinë më të madhe në këtë rajon. Harbini është një qendër politike, ekonomike, shkencore, kulturore në verilindje
të vendit.
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Rrugëtim
në “Çatinë e Botës”

R

ajoni Autonom i Tibetit njihet si “Çatia e botës” ose “Toka e Hënës” dhe në
dimër vishet me petkun e bardhë të dëborës. Janë qindra tempuj për t’u vizituar në këtë rajon dhe disa prej tyre pjesë e trashëgimisë botërore shpallur nga
UNESCO-ja.
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Në zemër të Lhasës së
vjetër ndodhet Tempulli
Jokhang, një ndër më të
rëndësishmit në Tibet.
Të ecësh përreth tempullit
në të ashtuquajturin Rrethi
Bharkor është një përvojë
e rrallë që e provojnë të
gjithë pelegrinët budistë,
por edhe turistët. Gjatë
ecjes ke rast të blesh suvenire të ofruara nga tregtarët
e zonës.
Udhëtimi turistik në Rajonin Autonom të Tibetit
ofron dhe eskursione në
Manastirin Ganden ku njihesh me fshatin tibetian, si
dhe në liqenin e magjishëm
Yamdrok, në një distancë

Gjatë ditës së tretë,
flamurët e vjetër të
lutjeve zëvendësohen
me të rinj. Veprimtari të tjera popullore
zhvillohen edhe në
zona të tjera për të
kremtuar këtë ngjarje.
Rrugët e Lhasës,
kryeqendrës së
Rajonit Autonom të
Tibetit mbushen plot
gjallëri gjatë javës së
festës më popullore
në vend. Festa e vitit
të ri tibetian, Losar,
daton në vitin 100
p.e.s, kur sundonte
mbreti i 9-të i Tibetit, Pude Gungyal.
Festimet e vitit të ri tibetian zgjasin rreth 15 ditë.
Reshjet e borës nuk i pengojnë banorët të festojnë, madje qendrat e njohura tregtare të këtij
rajoni si “Ramoche Road” dhe “Barkhor” mbushen me klientë.

si Losar, fillon nga dita e parë e muajit të parë
tibetian deri në të tretën. Përgatitjet për këtë ngjarje festive përfshijnë blatimet e ndryshme që u
ofrohen zotave të familjes, vizatimin e dyerve me
simbole fetare e punë të tjera.
Tibetianët hanë guthuk (ushqim me thërrime
elbi e me mbushje të ndryshme) në mbrëmjen
e Vitit të Ri bashkë me familjet e tyre. Ngrënia
e guthuk-ëve është diçka që sjell hare, meqë ato
janë të mbushura me gjëra të ndryshme për t’i
bërë rreng ndonjërit në familje. Pas darkës organizohet Festa e Përzënies së Shpirtrave të Këqinj.
Kur Viti i Ri afron, ndizen pishtarë e njerëzit
vrapojnë e thërrasin për të shporrur shpirtrat e
këqinj nga shtëpitë e tyre. Përpara agut të Ditës

Gatimet tradicionale të Losarit
Një nga traditat tibetiane të Losar-it është të mos
mungojë në tavolinë gatimi tradicional “guthuk”
një lloj noodles, i cili shërbehet kudo. Nga pikpamja tradicionale “guthuk” përmban 9 përbërës
ushqimorë ndër të cilët mish yak-u, djathë, patate të egër dhe të ëmbël të quajtur “toma”, lakër,
fasule, ujë dhe kripë, shpjegon 13 vjeçarja tibetiane Chezin Lhamo, banore e Lhasës.

prej dy orësh nga Lhasa.

Ndonëse e re në moshë ajo e di se secili përbërës
i këtij gatimi tradicional ka domethënien e vet.

Gjatë udhëtimit në sezonin dimëror në Tibet,
pasi njihesh nga afër me historinë, kulturën,
traditën, peizazhet e këtij rajoni të veçantë nuk
mund të largohesh, pa ndonjë suvenir. Shitësit në
tregjet e Lhasës por edhe në vende të tjera turistike ofrojnë sixhade dhe qilimë tibetianë, piktura
në tangka. Me një suvenir të tillë do të ruani në
kujtesë këtë udhëtim të magjishëm.

Në ditën e parë të javës së vitit të ri, banorët
tibetianë të Lhasës gatuajnë një tjetër specialitet
i njohur si “changku” që përbëhet nga djathë,
sheqer i kuqërremtë, miell i skuquri zier në verë
dhe ky lloj gatimi njihet si fatsjellës në traditën
tibetiane. Madje “changku” shërbehet i shoqëruar me “chemar” një lloj tjetër ëmbëlsire e gatuar
me miell dhe gjalpë.

Tibetianët janë njerëz optimistë e të lumtur. Shumica e tyre janë budistë të devotshëm, ndërsa një
numër i vogël besojnë në bon-in e lashtë. Islami e
katolicizmi gjithashtu kanë disa pasues në Lhasë.
Viti i Ri Tibetian
Viti i Ri Tibetian është festa më e rëndësishme
në Tibet. Ky është një rast kur familjet tibetiane
ribashkohen dhe presin që viti i ardhshëm të jetë
më i mirë se ai që po shkon. Kjo festë, e njohur
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së Vitit të Ri, gratë mbushin kovën e parë me ujë
për të larë shtëpinë e përgatitin mëngjesin. Pas
mëngjesit, njerëzit vishen mirë për të shkuar në
manastire për t’u lutur. Ata gjithashtu vizitojnë
fqinjët e shkëmbejnë urime në dy ditët e para.

Me rastin e vitit të ri tibetian shumë banorë të
Lhasës bëjnë pelegrinazh në tempujt budistë të
Jokhang-ut dhe Ramoche-s por sigurisht edhe në
vendin e famshëm të Rajonit Autonom të Tibetit,
Pallatin Potala.
-Çaji në tibet bëhet me gjalp dhe kripë
(Po Cha)
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Pallati “Potala”
Kjo ndërtesë mahnitëse është pallati i lashtë më
i lartë në botë, më shumë se 3 700 metra mbi
nivelin e detit.

Me një rëndësi të veçantë janë afresket murore që
përshkruajnë jetën dhe veprat e murgjve.
Gjithashtu, në Pallatin “Potala” gjenden vepra të
tjera të çmuara arti, duke përfshirë shtatore të
zbukuruara, skulptura dhe piktura tibetiane.

Pallati “Potala”, një trashëgimi botërore e UNESKO-s, është ndërtuar në shekullin e 7-të para erës
sonë në dinastinë Tang, gjatë sundimit të mbretit Ndër të gjitha zbukurimet e vendosura brenda
tibetian Songtsan Gampo, dhe ende vlerësohet si këtyre mureve të shenjta, vizitorët duhet të gjejnë
një vend i shenjtë për shumë tibetianë.
kohë për të vizituar sallën më të epërme. Kjo
sallë, që quhet “Sasong Langjie”, është ndërtuar
I ndërtuar si një dhuratë nga mbreti Songtsan
në vitin 1679 dhe përmban një portret të peranGampo për nusen e tij të ardhshme, ky pallat
dorit Qian Long. Mbishkrimi në këtë portret
trembëdhjetëkatësh ka mbi 1 000 dhoma dhe një është “Jetë të gjatë perandorit të tanishëm”,
sipërfaqe mbi 130 mijë metra katrorë. Muret prej shkruar në gjuhët hane, tibetiane, mançure dhe
guri kanë një trashësi mesatare tre metra. Brenmongole.
da këtyre strukturave të mahnitshme prej guri
dhe druri ka objekte nga historia, feja dhe kulPallati “Potala” ka qëndruar për shekuj si një testura tibetiane. Statujat e Budës, pikturat murore, tament i tibetianëve dhe i besimit të tyre. Mijëra
antikat qindravjeçare dhe veprat e pabesueshme
pelegrinë nga e gjithë bota vijnë çdo vit t’i bëjnë
të artit hijeshojnë çdo pjesë të këtij pallati të lartë homazhe kësaj pasurie të madhe dhe simbolit që
malor.
ajo përfaqëson.
Pallati “Potala” është i mbushur me vepra arti
dhe piktura murore që tregojnë historitë e shumta të tibetianëve, si dhe përshkruajnë zakonet
e traditat e ndryshme në këtë pjesë të bukur të
botës.

I vlerësuar si një nga mrekullitë e botës për
strukturën fizike dhe rëndësinë në historinë tibetiane. Pallati “Potala” admirohet nga të gjithë ata
që e vizitojnë.

Kur ta vizitoni:
Për ta bërë udhëtimin tuaj në Pallatin “Potala”
përrallor, mbani parasysh:
1. Pallati “Potala” është një vend i mbrojtur. Për
këtë arsye, qeveria ka kufizuar numrin ditor të
vizitorëve që lejohen. Biletat shiten shpejt, prandaj është mirë të rezervoni që përpara. Vizitorët
lejohen rreth një orë ta vizitojnë pallatin para se
t’u kërkohet të largohen, me qëllim që sa shumë
njerëz të shijojnë bukurinë e këtij vendi të mrekullueshëm.
2. Është e rëndësishme të jeni në gjendje të mirë
fizike para se ta vizitoni pallatin. Ngjitja në majë
mund të jetë mjaft e lodhshme, pasi po ngjitni shpatin e një kodre 300 metra të lartë. Ecni
ngadalë dhe shijoni pamjen për të shmangur problemet nga lartësia.
3. Është mirë të visheni me rroba të thjeshta,
meqë ky është një vend i shenjtë. Nuk lejohet mbajtja e kapelave.
4. Aparatet fotografike, videoregjistruesit dhe
pajisje të tjera regjistrimi nuk lejohen, për shkak
të natyrës së shenjtë të këtij vendi dhe relikeve që
përmban.
5. Për hir të sigurisë së atyre që jetojnë këtu dhe të
vizitorëve, janë ngritur pika kontrolli. Ju lutemi të
mos mbani armë, lëngje të ndezshme dhe sende të
tjera të ndaluara.
Tempulli “Jokhang”-u u ndërtua fillimisht për
të mbajtur brenda një imazh të Budës sjellë në
Tibet nga gruaja nepaleze e mbretit Songtsen
Gampo, princesha Bhrikuti.
Megjithatë, një tjetër imazh, i Jowa Sakiamunit,
u vendos më pas këtu nga gruaja tjetër e mbretit
(princesha hane Wen Cheng ), dhe është ky
imazh që i jep “Jokhang”-ut si emrin, ashtu edhe
fuqinë shpirtërore: “Jokhang” do të thotë “kapela
e Jowo-s” dhe Buda e artë në qendër këtu është
më e adhuruara në mbarë Tibetin.
Tempulli dykatësh është më mirë që të vizitohet
në agim, edhe pse turmat e pelegrinëve mund të
jenë të mëdha. Futja është e mundur edhe pasdite nëpërmjet një hyrjeje anësore, por kapelat e
brendshme shpesh janë të mbyllura dhe nuk ka
pelegrinë.
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Yak-u, kafsha simbol e rrafshnaltës
-Jeta e përditëshme e banorëve të Tibetit, transporti, ushqimi madje dhe biznesi, mjekësia apo
kultura kanë vite që lidhen ngushtë me yakun,
një kafshë simbol e kësaj rrafshnalte të Kinës.
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Intervistë me mbretëreshën
shqiptare të modës,

Mirela Nurçe

S

tilistja e mirënjohur shqiptare, Mirela Nurçe prezantoi në Tiranë koleksionin e veçantë,
“Demode”. Rikthim në Shqipërinë e viteve “80 me veshjet dhe dizajnin e asaj kohe dhe
një koleksion i shpalosur në një ambjent krejt ndryshe, një bar kafe në kryeqytetin
shqiptar, ku kamarierët vishen me uniformat ushtarake të 30 viteve më parë, me yll
dhe ngjyrë jeshile të errët. Aty gjithcka, që nga arredimi e deri tek ushqimi dhe pijet e servirura risjellin kujtimet e asajkohe.
Sepse, Mirela Nurçe beson fort se pa traditë nuk ka risi dhe nuk ka të ardhme pa
të kaluarën.
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Vajzat modele, jo si ato që shpesh shohim nëpër sfilatat e modës, të superkuruara. Por, vajzat e veshura nga Mirela Nurçe janë të thjeshta, thuajse
pa grim, me flokë të mbledhura bisht, me fustane të lehta, madje edhe me
shamitë përreth kohës, si dikur në kohën e aksioneve.
Për të gjitha veshjet e këtij koleksioni materiali i përdorur është ai origjinali
i prodhuar nga Kombinati i Tekstileve në Berat.
Ky kombinat, i ndërtuar në fillim të viteve ’60 nga ekspertët kinezë mes të
tjerave batanije shumë cilësore dhe tekstilet e fjalës së fundit. Ose ndryshe
prodhonte tekstile me lule. Kjo linjë kishte marrë emrin e shpikësit të një
inxhinieri francez “Xhakart” . Krahas basmave cilësore me lule, në këtë
kombinat u prodhua edhe portreti i Enver Hoxhës. Ky portret ju dhurua
nga Komiteti Qendror, Enver Hoxhës me rastin e 70- vjetorit të lindjes.
1. Mirela, një shpirt i lirë dhe një artiste, krahas koleksionit të saj më të ri
“Demode”, prezantoi edhe brandin “Tonni’86”, që është jo vetëm një homazh
për nipin e saj që prej 6 muajsh nuk jeton më, Eltonin, por tani është brand-i,
që mbart një pjesë nga arti, kultura dhe historia e Shqipërisë.
E apasionuar pas modës që në moshë shumë të re, Mirela në stilin e saj
ndër vite ekspozoi një shumëllojshmëri kulturash. Ajo e nisi karrierën e
saj si stiliste në vitin 1992, duke u bërë stilistja e parë që realizoi një sfilatë
mode në Shqipërinë e fillimviteve ’90.
Gjatë 24 viteve Mirela realizoi shumë sfilata të suksesshme duke bashkëpunuar me fotografë me emër, duke përshtatur konceptet krijuese në stil.
Firmën e saj e mbajnë veshjet e shumë emrave të njohur si: aktorja Isabella Rossellini, aktorja me origjinë shqiptare Eliza Dushku, soprano
Ermonela Jaho. Por, arritjet personale nuk e kënaqin aq sa do të donte
stilisten Nurçe. Mungesa e një industrie mode në Shqipëri është shqetësimi i vetëm i saj.

Zj. Nurçe, si ka ndryshuar qasja e shqiptarëve ndaj modës?
- Shqiptarët ndër vite kanë treguar një përqasje gjithnjë e më të madhe ndaj modës, duke reflektuar prirjen për të ndryshuar. Por, ky ndryshim do të ishte akoma edhe më i madh nëse në Shqipëri do të kishte
një industri mode, e cila fatkeqësisht në këto 26 vite nuk është ngritur.
Në Shqipëri organizohen sfilata të shumta mode, kjo nuk do të thotë
fare se këtu kemi të bëjmë me një industri të mirëfilltë mode. Nëse ky
biznes do të mund të rregullohej përmes stimulimeve të ndryshme,
atëherë ky do të ishte një investim që padiskutim do të zhvillonte
ekonominë e vendit.
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Si e shikoni ndërthurjen e elementeve të Lindjes në veshjet që
dizejnoni, mëndafshi, ngjyrat e ndezura...?
- Unë gjithmonë jam tërhequr dhe frymëzuar nga kultura e Lindjes.
E gjej veten shumë në të. Mendoj se butësia dhe eleganca e copave të
mëndafshit, ngjyrat mahnitëse dhe ornamentet e Lindjes, të gërshetuara me thjeshtësinë e Perëndimit bëjnë që veshjet të jenë unike.

Si e shihni zhvillimin e biznesit online?
- Në Shqipëri biznesi online mbetet një risi, që për hir të së vërtetës po
rritet çdo ditë. Megjithatë unë mbetem skeptike, sepse shqiptarët vishen më së shumti për t‘u ndier komodë. E theksoj sërish se aktualisht
vetëm industri mode nuk mund të quhet. Unë e kam më të lehtë vetëm
të qep vetë veshjet e të huajve, e atyre që e dinë dhe e vlerësojnë punën
e dorës. Në Shqipëri ka njerëz shumë të talentuar, ka stilistë me ide që
mund të eksportojnë në botë një emër të mirë për Shqipërinë, moda
ende nuk konsiderohet si një biznes dhe si investim që duhet inkurajuar.

Me kostumin e kujt treve shqiptare do ta vishnit një modele
kineze?
- Padiskutim që me kostumin e Lunxhërisë. Ky kostum tradicional
për gra e vajza daton 100 vjet më parë. Ka detaje të rralla, në pjesët e
përparme, në kësulën që vendoset në kokë më xhufka dhe pesë rrathë
floriri, në gjerdanin me tri radhë floriri që vendoset në pjesën e gjoksit,
në çengelet që vendosen në formë brezi përreth belit, në mëngoret dhe
pjesët e tjera, të qëndisurat me ngjyra e motive të ndryshme, rrëfejnë
gjurmët e një arti të mahnitshëm. Vendasit e quajnë këtë veshje të rrallë
“lunxhe”, që do të thotë se i përket tërësisht kësaj krahine që ndodhet
në shpatet e malit të Lunxhërisë, përballë qytetit të Gjirokastrës dhe që
në gjirin e saj mban si relike të lashtësisë qytetin antik të Antigonesë.
Lidhet me Antigonën, gruan e parë të Mbretit të Epirit, Pirros, dhe vetë
qytetin e lashtë të Antigonesë, që ai ndërtoi si përkushtim dhe nderim
të saj.

Cilat personazhe shqiptare apo të huaja keni veshur?
- Në këto 20 vite të karrierës time veshjet që kam krijuar janë veshur nga
njerëz të shquar si: soprano Ermonela Jaho; ish-zonja e parë, Lidra
Mejdani; ish-kryetarja e Kuvendit, Jozefina Topalli, Ministrja e Zhvillimit Urban, Eglantina Gjermeni etj. Ndërkohë që shumë personazhe
të huaja si: aktoret Isabella Roselini apo Eliza Dushku; miss USA apo
miss Universe kanë veshur dhe kanë pozuar me krijimet e mia.
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Xhejn bën “breakthrough” e madh në
karrierën e saj. Me
një pamje të re, me
një stil të ri, tashmë
dhe me një identitet
të ri, JANEX nuk e
ndal më asgjë. Publikon “Shadows &
Lights”, shoqëruar
me një videoklip
origjinal dhe pamje
vizuale asnjëherë të
trajtuara më parë në
kanalet muzikore
shqiptare

JANEX N

jë sensacion i ri në muzikën shqiptare; një zë i lezetshëm, por unik; një
diskografi e zgjedhur, përkujdesur
deri në detajin e fundit. Bëhet fjalë
për Xhejn Kumrija, e njohur me emrin e saj të
artit si JANEX, është këngëtarja 23-vjeçare që ka
sjellë një frymë krejt ndryshe nga ajo çka jemi
mësuar të dëgjojmë në muzikën shqiptare. Fillon studimet në Liceun Artistik “Jordan Misja”
në degën e flautit, në moshën 10-vjeçare. Flauti
nuk ishte instrumenti që ajo synonte të studionte, por ishte flauti që do ta ndihmonte atë të
përmirësonte veshin e saj muzikor. E rritur në
një familje ku muzika ka qenë dhe mbetet një
ushqim shpirtëror, JANEX jo vetëm do edukohej
profesionalisht në muzikë, por paralelisht i kishte
vënë vetes një qëllim, atë për të mësuar kitarën.
Kitara ishte si një shpëtim për JANEX. Në një
periudhë që familja e saj po kalonte probleme
ekonomike, dhe gradualisht paqja në shtëpi do
“ngacmohej”, Xhejn gjente ngushëllim tek muzika. Në atë moment, ajo zbuloi që kishte aftësi për
të kënduar, dhe për më tepër, t’i shkruante vetë
këngët e saj.
Performanca e saj e parë përpara një publiku,
ishte në një lokal me motive “heavy-metal”, ku
ajo shkonte zakonisht me miqtë e saj. Me kitarën
në krahë, me zërin e saj, shoqëruar me tinguj të
errët, Xhejn do fitonte besimin e shumë njerëzve,
të njohur dhe të panjohur. Ushqimi më i mirë
për një artist, janë duartrokitjet dhe vlerësimi i
publikut.

në fushën e muzikës, një violiniste virtuoze.
Pjesëmarrja e tyre si “duet” tërhoqi vëmendje
nga publiku, duke u komentuar si “dyshja më e
dashur e vitit”. Edhe sot, nëse përmend një prej
motrave, gjithkush do të thotë: Motrat Kumrija!
Viti 2012 do të ishte një vit plot surpriza dhe
realizime për JANEX. Rikthimi në “Top Fest”,
festivalin që e afirmoi si këngëtare; debutimi në
dy evenimente realizuar nga Radio-Televizioni
Shqiptar, ku ajo synon pjesëmarrjen në Eurovision. Vlerësimi për të nga publiku rritet, ashtu siç
rritet dhe Xhejn artistikisht, duke eksperimentuar në muzikë, gjithmonë në zbulim të dimensioneve të reja. Arrin të bëhet një nga këngëtaret
më të kërkuara të muzikës “live” në Shqipëri,
duke fituar kështu respekt maksimal nga publiku. Projekti i saj i radhës është kënga “Trees”, një
këngë realizuar si pjesë e projektit “Remember!
You are Independent”! Më pas, vjen single i saj
i radhës, “Someday”, shoqëruar po me një videoklip, gjithmonë origjinal. Rreth videoklipit,
JANEX thotë: “Ky videoklip dhe kjo këngë janë
realizuar pa buxhet, por vetëm nga vullneti dhe
pasioni i disa artistëve të rinj”. Kënga “Someday”
flet për një ditë, kur të gjithë do jemi të lirë, dhe
nuk do plakemi asnjëherë.

Pas 3 vitesh pune dhe dedikimi në fushën e
muzikës, Xhejn bën “breakthrough” e madh në
karrierën e saj. Me një pamje të re, me një stil të
ri, tashmë dhe me një identitet të ri, JANEX nuk
e ndal më asgjë. Publikon “Shadows & Lights”,
shoqëruar me një videoklip origjinal dhe pamje
vizuale asnjëherë të trajtuara më parë në kanalet
Viti 2011 do shënonte krijimin e grupit “6
muzikore shqiptare. Regjia e videoklipit është
Strings”, me Xhejn si vokaliste, Enxhin, motrën
ndërmarrë nga Donald Braho, një djalë vërtet
e saj, në violinë, dhe me Gjergj Kaçinarin, i biri i kontrovers dhe origjinal në artin e tij, si në fushArtistit të Merituar, Alfred Kaçinari, në tastierë.
ën e modelingut, si në krijimin e muzikës tekno
Me këngën “Pas shiut del dielli”, një projekt i
dhe house. Suksesi i “Shadows & Lights” mori
realizuar nga vetë anëtarët e grupit, ata konkurdhenë në rrjetet sociale, si dhe arriti të bëhej sigrojnë në festivalin rinor “Top Fest”, ku fitojnë dhe la mbyllëse e një nga emisioneve më të ndjekura
simpatinë e një audience të gjerë. Do të duheshin në Shqipëri, “Zonë e Lirë”.
dhe disa performanca më tepër, që të shërbenin
si katalizator për hapin e rradhës, një hap goxha i Viti 2015, një vit po aq i suksesshëm për të dhe
madh. Pjesëmarrja në “The Voice of Albania”.
motrën e saj Enxhin… por jo vetëm! Grupit i
Pjesëmarrja në “The Voice of Albania” në vitin
bashkohet dhe motra e vogël e tyre, Elisa, me një
2012 do të ishte më tepër një risi, sesa vetëm një
eksperiencë të shkuar si fotomodele.
interpretim vokal i vlerësuar. Xhejn konkurron
krah motrës së saj, Enxhit, dhe kjo një talent
Kështu, formohet projekti JANEX TRIO.
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“Kujtimeve i përkasim,

në kujtime kthehemi.
Janë parajsa e vetme nga
e cila nuk rrezikojmë të
dëbohemi.
Kush nuk do të kujtojë të
shkuarën, është i dënuar
ta përsërisë atë.

”

Me këngën “Kokë e kom” ato konkurrojnë në festivalin prestigjioz “Kënga Magjike” ku vlerësohen
me trofeun e “Best New Artist”. Tashmë, Xhejn
nuk është më e pavaruar në aspektin profesional.
360MRECORDS, një shtëpi diskografike e
sapokrijuar me bazë në SHBA, do të nënshkruante Xhejn si një nga artistet e këtij label-i. Vitin
pasues, rikthehet në “Zonë e Lirë” për të promovuar videoklipin e saj më të ri, “Memories”, ku
u spikat për protagonizmin e saj në videoklip,
dhe një sensualitet të pademonstruar më parë.
Më pas, JANEX TRIO përzgjidhen për të hapur
koncertet e këngëtareve internacionale, si Dua
Lipa dhe Bebe Rexha.
Në profilet e saj në rrjetet sociale, JANEX ka
paralajmëruar publikimin e një videoklipi të ri,
pse jo, ndoshta një risie të re? Shqipëria vuan për
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risi dhe për artiste si JANEX, ja pse dhe publiku
është kurioz për prurjet e reja nga artistë të tillë.
Arsyeja pse Xhejn është personazhi i zgjedhur
për këtë botim është… mund t’ju jap njëmijë
arsye! Por më e rëndësishmja është që kjo vajzë
nuk bën kompromise me muzikën. Krijimet
e saj janë 100% vetvetja, drejtuar një audience
specifike. Kjo nuk do të thotë që jo çdokush
mund ta dëgjojë muzikën e Xhejn, përkundrazi!
Muzikën e Xhejn mund ta gjeni dhe në Spotify,
një aplikacion muzikor në trend. Xhejn do ta
specifikoja si një artiste që bën muzikë për veshët, dhe jo për sytë. Në këngën e saj “Shadows &
Lights”, fare lehtë mund të futesh në një dimension paralel nëpërmjet tingujve “dream-pop” që
përmban projekti.
29 EJANI

Talenti shqiptar në kuzhinat e botës,
Jorgo Hasani
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14

vjet më parë Jorgo Hasani rastësisht pa njoftimin se në një
nga restorantet më luksoze të
Athinës kërkonin pjatalarës.
Kjo mund të thuhet se ishte diçka që do t’i
ndryshonte jetën. I riu nisi të punonte aty për
shumë orë për pak para. Punën e mbaronte
në orët e para të mëngjesit. Ishte i fundit që
largohej, pasi duhej të pastronte kuzhinën pas
14 orësh pune rraskapitëse. Ditët kalonin dhe
shefi i kuzhinës, që do të bëhej më vonë edhe
mentori i Jorgos, Spiros Dosis, dalloi diçka
tek ai: talentin dhe vetëbesimin. Dhe kështu
Spiro nisi t’i mësonte djaloshit shqiptar artin
e kuzhinës. Ditë për ditë Jorgo përvetësonte

gjëra të reja dhe më në fund, pas gjashtë muajsh, Spirosi e këshilloi të ndiqte shkollën që edhe
ai vetë kishte mbaruar. Kjo mund të thuhet se shënoi fillimin e karrierës së tij. Tashmë gatimi
dhe kuzhina ishin futur plotësisht në gjakun e Jorgo Hasanit dhe do të bëheshin pjesë e pandashme e jetës së tij. Të gjithë ditën ai e kalonte duke punuar në restorant e duke studiuar.
Ishte njëfarë jete heremiti, pasi ndonëse i ri, Jorgo nuk kishte kohë për festa e argëtim, për të
dalë me shoqërinë a për të kaluar kohë me familjen.
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“

Çdo ditë me Jamie Oliver është

”

shkolla më e bukur e jetës.

Çdo ditë ai krijonte karakterin e vet dhe
hidhte themelet e karrierës, me qëllimin që të
arrinte standardet e nivelet më të larta. Jorgo po hidhte me shpejtësi hapat në rrugën e
ëndrrës së vet profesionale. “Tre vjetët e parë
ishin më të vështirët, sa të ndihesha i sigurt e
t’u besoja duarve të mia,” kujton Jorgo.
Brenda 5 vjetësh i riu nga vendi fqinj arriti të
punonte në restorantet më të mira të Athinës
e ishujve, me shefa kuzhine të njohur.
Pas përfundimit të shkollës private të kulinarisë, në degën “shef kuzhine”, Jorgo Hasani
kërkoi të hidhte një tjetër hap të madh, që
ishte Parisi dhe “Le Cordon Blue”, rrjeti më i
madh në botë për mësimin e kulinarisë dhe
hoteleri-turizmit. Atje ai studioi kuzhinën
franceze, por edhe menaxhim restorantesh
dhe hotelesh.

Kërkohej pasion dhe profesionalizëm nga unë
dhe i gjithë stafi”. Pasi një viti sukses në tregun e Qipros, do të vinte një tjetër moment
kyç në karrierën e shqiptarit të talentuar:
bashkëpunimi me P.H.C., kompaninë më të
madhe të restoranteve në Qipro, me 200 të
tilla dhe me disa prej emrave më të njohur në
fushën e kulinarisë.
Pas bisedimeve, Jorgo Hasanit iu besua pozicioni i menaxherit dhe i shefit të kuzhinës.
“Pas dy vjet suksesi në disa restorante të
kompanisë dhe pas besimit që krijuan, isha
personi që u zgjodh për të bashkëpunuar me
restorantin dhe me emrin më të madh në
botë në fushën e gatimit, atë të Jamie Oliver.
Ky është momenti më i bukur i jetës dhe i
karrierës sime deri tani,” shprehet Hasani.

Bashkëpunimi me një legjendë si Jamie OlMë pas Jorgo mori përvojë me standardet më iver ishte një barrë e rëndë, por edhe një
të rrepta në fushën e turizmit në vendet skan- krenari për shefin shqiptar të kuzhinës dhe
dinave. Më pas ai u rikthye në kryeqytetin
stafin e tij. “Çdo ditë që kalon meson të kagrek, ku u pranua të punonte në një kompani losh vetveten,” thekson ai. Përsëri shumë
të madhe restorantesh. “Drejtori, pas besimit punë, shumë përkushtim për të arritur majat,
të krijoi në punën time, më ngarkoi detyrën e edhe në kurriz të pjesës personale të jetës. E
megjithatë, Jorgo Hasani nuk duket i penduar
hapjes së restorantit të parë të kompanisë në
Qipro dhe të shefit të kuzhinës të këtij restokur thotë:
ranti,” kujton Jorgo, duke shtuar më tej:
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Bjorn Osmani,
shqiptari i suksesshëm në
Shangai

K

y është Bjorn Osmani, i riu që ka disa
vite që ndjek hapat
drejt suksesit në
Shangai të Kinës.
Edhe pse në moshë të re, Bjorn
Osmani tani e di se në çfarë
rruge po shkon. Edhe pse jo
shumë i njohur në Shqipëri, ai
shkoi në Kinë për të nisur
karrierën si model.
Kontrata e parë e tij ishte në
Pekin, ndërsa ka bërë reklama
të shumta për firmat si ‘Kenzo’,
‘Sryle’ e ‘Gufuao’.
Ndërsa, ndër sfilata kryesore e
tij deri tani ishte ajo në eventin
e revistës së njohur Harper’s
Bazaar, edicioni kinez.

“Dikur të paragjykonin

se po të futesh në botën
e modelingut, ndryshon
preferenca seksuale, por
mua jo vetëm që nuk më
ndryshoi, por më bëri të
rritem psikologjikisht dhe
fizikisht .

”
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“Tregu Aziatik e sidomos ai
kinez për mua është tepër i
përshtashëm dhe kam gjetur
vetveten. Si sot, pothuajse 2
vjet më parë u zhvendosa në
Kinë. Kontrata e parë u realizua me një agjenci modelingu
në Pekin me dy pika “Bindi
model managament dhe Fusion model managament”. Kjo
kompani ishte me ortakë kinezë dhe shqiptarë. Në Pekin
nuk arrita të jem mjaftueshëm
i suksesshëm, kështu që vendosa të bëj pause për një periudhë të shkurtër e të kthehem
në vendlindje, për t’u rikthyer
përsëri në Kinë, por kësaj here
në Shangai. Firmosa kontratë
me agjencinë “KAT models
management” mjaft e njohur ne
Shangai. Më dhanë një kontratë
të mjaftueshme të qëndroja
atje. Më pas nënshkrova një
tjetër kontratë me me agjencinë
“TOPLUS” . Pas përfundimit
të kësaj kontrate shumë agjenci të tjera më kërkuan, por
unë refuzova pasi doja të isha
Freelance. Kam pothuajse 1
vit që jam freelance dhe kam
marrë pjesë në sfilata tepër të
njohura në Kinë dhe shootings të ndryshme për firma të
ndryshme.”
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Viti i Gjelit nis më 28 janar 2017. Të gjitha shenjat këtë vit
mund të arrijnë triumf dhe sukses vetëm me punë të
palodhur dhe durim.

2017 është subjekt i elementit Zjarr në formën e YIN.
Zjarri YIN shpreh ngrohtësinë e brendshme, qetësinë,
privatësinë dhe lidhjet familjare.

VITI I GJELIT
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Horoskopi kinez
2017

V

iti i ri kinez është Viti i Gjelit të Kuq
të Zjarrit. Ai nis më 28 janar 2017 dhe
përfundon më 15 shkurt 2018.

MIU
(1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008)

Shenja e Miut në horoskopin kinez gjatë vitit
Motoja e vitit të Gjelit:
2017 do të shënojë progress.
Punoni shumë, me durim për të arritur qëllimet ! Këshillë: Puno pa u lodhur, qëndro pranë
njerëzve të dashur dhe përkushtoju gjërave që të
Këshillë: Meqë elementi bazë i vitit të Gjelit
pëlqejnë!
është e Kuqja, mos e përdorni atë në veshje apo
aksesorë. Shmangni përdorimin e gurëve të
Dashuria
çmuar të kuq si rubini dhe topazi i kuq. PërdorKëtë vit do të jeni shumë i ndjeshëm, madje
ni ngjyrat e tokës si ngjyrëkafe dhe të verdhë, të
edhe të tjerët do të dallojnë ndjeshmërinë tuaj.
cilat sjellin fat.
Kjo ju ndihmon për një lidhjeje të re intime,
apo një miqësie të bukur. Besimi në vetvete dhe
Parashikimi: Viti i Gjelit do të jetë i mbarë për
ngritja e nivelit shoqëror ju bën tërheqës për të
karrierën, të ardhurat dhe investimet. Ky është
tjerët. Për beqarët, veçanërisht ata që kanë lidhje
një vit i mirë për ata që janë beqarë, pasi do të
online do të jetë e lehtë të gjejnë partner. Nëse
gjejnë partnerin, apo partneren. Ndërsa çiftet
jeni në një lidhje, ajo do të forcohet, duke arritur
mund të shtohen me fëmijë.
në një status të ri, ndoshta martesë. Të martuarit
duhet të përgatiten për një anëtar të ri në familje.
Viti i Gjelit
I mrekullueshëm për:
Gjarprin, Demin dhe Gjelin
I mirë për:
Miun dhe Tigrin
I pranueshëm për:
Delen, Derrin dhe Majmunin
As i mirë dhe as i keq për:
Lepurin, Kalin dhe Qenin

Karriera
Në 2017 Miu do të jetë shumë ambicioz. Jeni të
gatshëm për të punuar shumë, me qëllim rritjen
e llogarisë suaj bankare. Përdorni arritjet tuaja
profesionale për tu ngritur në një nivel më të
lartë. Mos i zhgënjeni punëdhënësit dhe ruani
marrëdhëniet e mira me kolegët.

vendimet e duhuara në karrierë. Kau do të kryesojë çdo konkurs, pasi fokusohet drejt në atë që
synon.

Paratë
Pritet një rritje rroge për Kaun. Kjo është pozitive, pasi mund të keni dhe shpenzime të papara-

Paratë
Miu do të ketë rritje të të ardhurave këtë vit, për
shkak të punës së madhe që do të përballojë. Nuk
duhet të bëheni materialist dhe të ktheheni në
rob i punës.

Shëndeti
Gjatë vitit 2017 do të jeni me energji të ndryshueshme fizike dhe emocionale. Në shumicën
e rasteve do të veproni sipas emocioneve dhe jo
logjikës. Do të forconi lidhjet me miqtë dhe jeta
shoqërore do të lulëzojë. Kujdes dietën ushqimore, kryesisht në verë. Ruani higjienën!

KAU
(1949, 4961, 1973, 1985, 1997, 2009)

shikuara gjatë vitit. Ruani disa para mënjanë, për
Kau do të lëvizë lirisht këtë vit, falë motivimit për të mos u përballur me vështirës financiare.
punë. Kujdes shëndetin dhe financat! Tregoju i
vëmendshëm ndaj të tjerëve dhe dëgjoji ata! Për- Shëndeti
shtatu me njerëzit dhe ambjentin që të rrethon!
Në vitin 2017 Kau do të ndjehet më energjik se
kurrë. Mos e shpenzoni kot energjinë fizike dhe
Dashuria
mendore! Ata që i kanë passion sported, të kujdesen të mos e teprojnë me ushtrimin e tepruar.
Horoskopi kinez i vitit 2017 parashikon që Kau,
Shmangni ushqimet e pashëndetshme !
falë instiktit të tij do ta ketë të lehtë të hyjë në
një lidhje sentimentale, si edhe të krijojë miqësi
të re. Jeta dashurore e Kaut do të jetë e shpejtë,
TIGRI
por ai do të jetë në harmoni dhe me familjarët
dhe miqtë. Kau duhet të flasë për ndjenjat e
(1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, or
tij me partnerin apo partneren, pasi kjo e bën
1998, 2010)
lidhjen më romantike. Fundi i vitit do të jetë më
pasionant për shenjën e Kaut. Çiftet e martuara
Tigri është mësuar të drejtojë, por këtë vit lejoni
duhet të respektojnë vendimin e njeri-tjetrit nëse të tjerët tju ndihmojnë. Përpiquni të organizoni
duan një fëmijë.
mirë të ardhurat tuaja !

Karriera

Dashuria

Rritja juaj në karrierë do të shihet me xhelozi nga Sfida të mëdha i presin marrëdhëniet intime të
kolegët. Instikti do tju ndihmojë për të marrë
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Tigrit këtë vit. Nëse jeni beqar do të gjeni shokun
LEPURI
apo shoqen e jetës. Nëse jeni në një lidhje, ajo
mund të bëhet më e rëndësishme. Tigri do të jetë 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011
në kërkim të miqësive të reja këtë vit, por dhe të
Caktoni objektivat tuaja që në fillim të vitit dhe
zbulojë hobby të reja.
ndiqini ato ! Këtë vit do të zgjidhni çeshtje që
i kishin lënë pas dore në të kaluarën. Bëj më
Karriera
shumë miq, se sa armiq! Puno dhe do të korrësh
sukses!
Nëse doni të keni ngritje në karrierë, duhet të
fokusoheni te drejtori apo pronari dhe te kolegët Dashuria
tuaj. Sado i zoti të jesh, puna në grup do të jetë
Jeta juaj do të ndryshojë këtë vit, përfshirë dhe
përcaktuese për karrierën këtë vit.
atë shoqërore. Do të njihni miq të rinj dhe mos

Shëndeti

Paratë

hezitoni të provoni gjëra të reja, si dating online.
Kjo do tju ndohmojë të krijoni lidhje me njerëz
interesantë. Në mes të vitit, lidhja juaj intime do
të komplikohet. Të martuarit duhet të përpiqen
të ruajnë dialogun, por dhe mund të planifikojnë
një fëmijë.

Ky vit do të jetë shumë sfidues për Dragoin. Mos Këtë vit duhet të pushoni sa më shumë, për të
iu largo përgjegjësive, pasi sfidat të ndihmojnë në pakësuar stresin. Bëni sa më shumë ushtrime dhe
forcimin e karakterit. Viti 2017 për Dragoin do
ndiqni një dietë të shëndetshme ushqimore !
të jetë si një mësim jetësor. Pranoni ndihmën e
miqve në vështirësi, por mos “I përdorni” ata.

Karriera

Dashuria

Shfrytëzoni muajt e pare të vitit për të çuar përpara punët e pambaruara! Përpiquni të forconi
bashkëpunimin me shefin dhe kolegët tuaj. Kjo
do të ndihmojë në karrierën tuaj.

Miqtë tuaj këtë vit do të shtohen, si dhe do të
shfaqni një ndjeshmëri më të madhe se më pare.
Jeta juaj shoqërore këtë vit do të përmirësohet dukshëm. Edhe me partnerin apo partneren Dragoi do të jetë më i sinqertë dhe më i
ndjeshëm. Për të martuarit e kësaj shenje do të
ketë shtim të pjestarëve të familjes. Jeta martesore do të jetë në harmoni. Beqarët mund ti
rikthehen një lidhjeje të vjetër këtë vit.

Po punove me cilësi, do të shpërblehesh ! Ky
shpërblim do tju ndihmojë të shlyeni disa borx-

Paratë
Gjatë pjesës më të madhe të vitit financat tuaja
do të jenë ok. Por nuk përjashtohen shpenzime
të paparashikuara. Nëse keni borxhe përpiquni ti
shlyeni ato !

Ka ardhur koha të përmirësoni pamjen tuaj të
jashtme. Këshilla jonë është një ushqim i balancuar, ushtrime në ajër të pastër dhe një garderobë
e re. Kujdesuni për shëndetin gjatë muajve të
ftohtë. Mos abuzoni me gjumin, por përpiquni të
flini 8 orë çdo natë, për një shëndet të mirë.

DRAGOI

Shëndeti
Stresi dëmton rëndë shëndetin, ndaj shmangeni
atë ! Energjia juaj këtë vit do të ndryshojë. Për
ata që kanë problem mbipeshën është koha e
duhur të arrini formën e duhur fizike.

Paratë

Këtë vit të ardhurat e Dragoit do të rriten dukshëm. Shpenzojini si duhet paratë! Shlyeni çdo
borxh që keni! Bëji vetes ndonjë dhuratë, por pa
e tepruar!

1940, 1952, 1954, 1976, 1988, 2000,2012 Shëndeti

Karriera

Puna këtë vit do të jetë me ngarkesë dhe lodhje

he. Mos harroni të kurseni para për raste emergjente !

më të madhe. Për këtë ju duhet një marrëdhënie
e mirë me shefin dhe kolegët. Gjatë këtij viti do
të keni nevojë për ndihmën e tyre në projektet
tuaja. Bashkëpunimi do të jetë rezultativ për ju
.

GJARPRI

1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013
Emocionet do të drejtojnë përditshmërinë tuaj.
Kjo nuk do të thotë të mos jeni realist, ndaj
përvishjuni punës! Të gjitha faturat do ti paguash
vetë, ndaj mos e kalo kohën vetëm me argëtim !

Dashuria
Ky vit ju gjen më tërheqës, ndaj pritet një partner
apo partnere e re. Për ata që janë në një lidhje intime, ajo do të jetë plot passion gjatë 2017. Çiftet
që nuk ndjehen në harmoni me njeri-tjetrin
duhet të ndajnë rrugët e tyre. Të martuarit duhet
të jenë më të lidhur dhe më të hapur me njeritjetrin.

Karriera

Ka ardhur koha për ide të reja lidhur me profesionin dhe karrierën tuaj. Puna që bëni aktualisht
është e mërzitshme. Ju mund të propozoni ide të
reja në ambjentin ku punoni. Në rast se ato nuk
mirëpriten ju mund të ndryshoni karrierën tuaj.

Paratë

Në fillim të vitit do të paguani borxhet, ose do të
prishni paratë për argëtim. Kjo do të përcaktojë
mbarëvajtjen financiare gjatë gjithë vitit, ndaj
kujdes.

Shëndeti
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Dashuria
Këtë vit do të keni një jetë shoqërore të stabilizuar, por jo të mërzitshme. Lidhjet intime apo
miqësore do të varen nga statusi i tyre gjatë vitit
të kaluar. Nëse keni patur një lidhje dashurie
pasionante, ajo nuk do të ndryshojë. Të pamartuarit nuk do të ndryshojnë statusin e tyre. Kurse
të martuarit do të planifikojnë një fëmijë. Ndaj
fokusohuni te miqtë dhe karriera

Ka rrezik të pësoni dëmtime trupore këtë vit, por
që do të kalojnë lehtësisht. Ju pëlqejnë ushtrimet
fizike, por kujdes mos dëmtoni veten gjatë pranverës apo verës.

KALI

e duhur të partnerit apo miqve. Martesa dhe
shtatzania janë gjithashtu në rrugën e personave
të shenjës së Deles.

Karriera
Ju i tregoni shefit se jeni në gjendje të
përmirësoni aftësitë tuaja. Puna do të shtohet
këtë vit, gjë që do ju stresojë. Mos u merrni me
gjëra të vogla dhe të parëndësishme ! Shikoni
tablonë e përgjithshme dhe ndjehuni mirë “

Karriera

Paratë

Karriera juaj këtë vit do të jetë e paqëndrueshme.
Përgatitu për sfifda nëse merresh me biznes, pasi
mund të keni arritje të papritura. Shumë prej të
njohurve do të xhelozohen nga suksesi juaj.

Do të fitoni më shumë se zakonisht këtë vit, si
pasojë e punës së madhe. Mos kryeni investime

vlerësojnë. Ky vit do të sjellë gëzim në jetën tuaj.

Dashuria
Një jetë dashurore me harmoni dhe surpriza
ju pret këtë vit. Do të keni një marrëdhënie të
qëndrueshme, por dhe romantike. Nëse doni që
lidhja të rritet mos hezitoni të flisni me partnerin
apo partneren tuaj. Ndjenjat tuaja do të tejkalojnë mendimet dhe do të bëheni tërheqës për
partnerin.

Karriera

Paratë
Financat tuaja do të jenë të qëndrueshme. Ju
mund të planifikoni blerjen e një shtëpie apo të
një makine të re këtë vit, por kujfes mos u nxitoni. Pavarësisht se e keni mundësinë, mos tejkaloni mundësitë tuaja.

1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 Shëndeti
Ka ardhur koha të vini rregull në jetën tuaj. Planifikoni çfarë dëshironi të bëni për të realizuar
dëshirat tuaja. 2017 është viti kur planet tuaja
mund të realizohen. Gëzojuni arritjeve, sepse
nuk zgjasin pafund

Qëndrimi juaj indifferent ndaj shëndetit, nuk e
favorizon atë. Nëse nuk kujdeseni për shëndetin
mund të përballeni me shtim apo rënie peshe.
Fillimi i vitit ju gjen plot energji, ndaj shfrytëzojeni atë.

DELJA
1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015
Jini më aktiv këtë vit! Do të jeni shumë i zënë me
punë, por do ja dilni me sukses. Pavarësisht kësaj
gjeni kohë për pushim dhe për kalimin e kohës
së lire me njerëzit e dashur.

Dashuria
Jeta juaj sentimentale do të pësojë shumë ndryshime Ndjenja për një person të ri që hyn në
jetën tuaj. Nëse jeni beqar parashikohet të njihni
dikë, që ndoshta punon me ju. Ndiqni instiktet tuaja dhe kini besim se do të bëni zgjedhjen
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të mëdha, por ruajini paratë për të ardhmen.
Këtë vit do të shlyeni borxhet dhe do të balanconi buxhetin. Kujdes mos shpenzoni për gjëra
që nuk ju nevojiten! Shëndeti
Ju do të kryeni shumë aktivitet fizik këtë vit.
Stresi dhe mbilodhja në punë do të zhduken përballë përgatitjes suaj fizike. Mendja dhe trupi juaj
këtë vit do të jenë në formë të shkëlqyer.

MAJMUNI

Gjatë viteve të kaluara keni punuar vetëm për
para, por këtë vit do tju lindin ide shumë krijuese. Idetë tuaja mund të vlerësohen dhe të keni
rritje të ardhurash apo profesionale. Mos lejoni
që jeta juaj personale të ndërthuret me karrierën.

Paratë
Tregohuni të vëmendshëm ndaj parave këtë
vit! Për të patur një jetë argëtuese duhet të bëni
shumë sakrifica me paratë. Përpiquni të përdorni
paratë në mënyrën e duhur.

Shëndeti

1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 Stresi do tju shoqërojë këtë vit, për shkak të
Jini sa më i zhdërvjelltë në punë dhe miqësi !
Të tjerët do të mësojnë planet tuaja dhe do tju

punës me ngarkesë.
Mos lejoni që gjëra të vogla dhe të parëndë47 EJANI

sishme të ndikojnë shëndetin tuaj fizik dhe
mendor.

GJELI
1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017
Tl rejat e shenjës së Gjelit gjatë vitit 2017 do të
varen më shumë nga veprimet e tij, se sa nga fati.
Jeta juaj do të përmirësohet, ndaj kujdes mos shkatërroni ato që keni arritur me mund. Përpiqu
të përfitosh sa më shumë nga sukseset e arritura,
pasi ato do të të ndihmojnë në të ardhmen.

Dashuria
Emocionet dhe ndjenjat do të jenë në plan të
pare për Gjelin në 2017. Kushtojini vëmendje
të madhe partnerit, pasi kjo do ta rritë marrëdhënien tuaj. Jeta juaj romantike do të arrijë
kulmin e saj me martesë, por mund të shkojë
dhe deri në ndarje të çiftit. Jini të duruar në
marrëdhënien tuaj intime dhe mos abuzoni me
sinqeritetin e partnerit. Beqarët do të kenë njohje
të reja që mund të shndërrohen në dashuri të

pune apo biznesi! Nëse keni besim te vetja dhe
bashkëpunëtorët ndërmerrni pa frikë hapa të
rinj. Shpërblimi do të jetë mjaft i mirë.

Paratë

Paratë
Përpiquni që këtë vit të rritni sigurinë tuaj financiare. Kjo do tju ndihmojë të ndiheni të qetë. Lini
ca para mënjanë për udhëtime apo për veprimtari që ju pëlqejnë në kohën e lire.

QENI
(1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006)

Karriera
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Këtë vit do të ndjeheni më pak i ngarkuar në
punë. Do të keni më shumë kohë të lire. Ndoshta
ka ardhur koha për të hapur një biznes. Për ata
që duan të ndryshojnë karrierë, koha më e mirë
do të jetë në vjeshtë. Përmirësoni marrëdhënien
me shefin dhe kolegët, pasi ata do tju ndihmojnë
në punë të rëndësishme.

Në 2017 do të jeni plot energji fizike dhe mendore.Fiziku juaj është i gatshëm për çdo sfidë,
por kujdes mos abuzoni. Një dietë e mirë ushqimore dhe ushtrime fizike të vazhdueshme do
të ndihmojnë të ruani formën e shkëlyer fizike.
Intuita juaj këtë vit nuk do të gabojë.

Jeta dashurore do të jetë e qëndrueshme për
Qenin në 2017. Ndoshta në të kaluarën keni qenë
më pasionantë, por këtë vit duket se marrëdhënia
në çift është forcuar. Nëse doni ndryshime në
marrëdhënien tuaj të përditëshme flisni me partneren. Beqarët nuk do të sforcojnë gjetjen e një
partneri, por do të vlerësojnë shoqërinë e miqve
të afërt. Një shoqëri e ngushtë mund të shndërrohet në një passion të fuqishëm intim.

Ka ardhur koha për ndryshim. Ju ndjeni energji
të reja që konkretizohen me projekte ambicioze

Karriera

Shëndeti

Dashuria

Karriera

marrëdhënien në çift. Nëse në çift planifikoni
Financat tuaja gjatë 2017 do të jenë të balancuara një fëmijë, kjo gjë duhet diskutuar hapur me
dhe më të qëndrueshme se vitin e kaluar. Kurseni partneren. Miqësia nuk do të jetë në nivelin e
duhur për beqarët, madje ata do të ndjehen më
para, pasi pritet një shpenzim i paparashikuar
të vetmuar këtë vit.

Paratë nuk do të mungojnë për Gjelin këtë vit
por duhet të veproni me shkathtësi. Me paratë
e mbledhura do të mbyllni të gjitha detyrimet e
prapambetura. Por kujdes mos krijoni borxhe të
reja.

Qeni do të bëjë ndryshime pozitive në jetë gjatë
vitit 2017. Bëni çdo gjë që ju jep kënaqësi! Mjaft
argëtues do të jetë ky vit i ri për personat e shenjës së Qenit.

vërtetë.

Paratë

Keni mundësi të mëdha përpara në karrierë këtë
vit. Mund të mos jeni të kënaqur me punën tuaj
dhe të dëshironi një ndryshtim radikal. Nëse ju
shfaqen oferta për punë të re mos vendosni pa u
thelluar mirë.

Shëndeti

këtë vit.

Shëndeti
Në fillim të vitit Qeni do të ketë problem me
shëndetin, por do të kalojë. Për disa persona të
shenjës së Qenit është e domosdoshme nisja e një
diete dobësimi, shoqëruar me ushtrime të përditëshme fizike. Kontrolloni stresin !.

Shenja e Derrit do të gëzojë mjaft energji gjatë
gjithë vitit, por kujdes me dietën ushqimore.
Hiqni dorë nga ëmbëlsirat dhe ushqimet me
shumë kalori! Mos shpenzoni kot energjinë tuaj!

DERRI
(1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995,
2007 ,2019)
Mos krijoni problem, por përqëndrohuni në objektivat e rëndësishëm për ju. Mos lini pas dore
miqtë dhe pasionet tuaja. Duhet të merrni një
vendim të rëndësishëm, që do të ndikojë jetën
tuaj gjatë gjithë vitit.

Dashuria
Marrëdhënia juaj intime do të zhvillohet më tej
këtë vit. Për disa prej jush do të ketë çaste vetmie, por shfrytëzojini ato për të përmirësuar
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Filozofia e Kafese
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Filozofia e Kafes Shqiptare

Për shqiptarët kafeja nuk është thjesht për të
hapur sytë në mëngjes. Kafeja në Shqipëri është
një institucion. Aty lidhen miqësitë, bëhen
armiqësitë, bëhen fejesa, gëzohet e lotohet. Por
me një të rrufitur bëhen edhe miliona. Biznesi i
kafesë është ndër më fitimprurësit.
Vendet kryesore nga të cilat Shqipëria merr kafenë janë vendet fqinje, si Greqia e Italia, ndërkohë që një pjesë shumë e vogël e importeve janë
nga Gjermania, India, Sllovenia dhe Mali i Zi.
Vendet fqinje, së bashku me Italinë janë vendet
që kanë dhe tranzitin më të madh të kafesë në
Evropë, si pasojë dhe të kushteve të favorshme në
portet greke për të transportuar kafenë.
Kjo ka bërë që në vend, kafeja të hyjë lehtësisht,
duke rritur dhe konsumin, për shkak dhe të
kostove më të ulëta të transportit. Një kafe që
vjen nga Brazili do të kishte një kosto më të lartë,
sesa një kafe që vjen nga Greqia apo Italia.
Por pavarësisht çmimit, shqiptarët sërish do të
gjenin një mënyrë për të shijuar një kafe, e cila
është kthyer tashmë në një traditë. Vërtet që kafen turke ne e e kemi trashëgimi nga Perandoria
Osmane, por në atë kohë konsumohej më shumë
çaji i zi, të cilin ne duket se e braktisëm për kafenë turke.

M

egjithëse Shqipëria nuk është mes
50 vendeve me konsumin më të
madh të kafes në botë, ky vend
megjithatë, ka një lidhje të veçantë

me këtë pije.
Shqiptarët e dashurojnë kafenë. Meqë vij nga Rusia, e cila njihet për obsesionin ndaj çajit, (Rusia
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renditet e dyta pas Kinës në sasinë e çajit të konsumuar për person, madje ne rusët pijmë çaj, në
kuptimin e plotë të fjalës, 10 herë në ditë.) duke
parë shqiptarët që shijojnë çdo gllënkë të ekspresit apo të kafes turke për orë të tëra duke marrë
ftesa pafund nga njerëzit “të ulemi për kafe”, e
gjitha kjo është një kontrast kulturor për mua.

një produkt që e merr me vete në dorë rrugës,
është shumë shpresëdhënëse të shohësh njerëzit
të socializohen teksa shijojnë një filxhan kafeje
duke diskutuar mbi jetën e përditshme apo të
bëjnë marrëveshje biznesi. Sipas të dhënave të një
studimi të fundit të Fondacionit Friedrich Erbert
(FES) mbi jetën e të rinjve shqiptarë, të rinjtë në
Shqipëri janë aq të dhënë pas socializimit përmes
pirjes së kafesë, sa shpenzojnë mesatarisht 3870
lekë në muaj për “daljet për kafe”.
Sigurisht që konsumi i kafes ka anët e veta pozitive dhe negative, madje, mund të keni dëgjuar
diskutime pa fund për këtë. Kafeja, jo vetëm ju
jep energji dhe lufton depresionin, por gjithashtu
thuhet të ketë efekt mbrojtës në mëlçi, në uljen
e rezikut për diabetin e tipit të dytë, në parandalimin e disa llojeve kanceri e madje deri në
mbrojtjen nga Alzhajmeri dhe Parkinsoni.
Sigurisht që vëmendja kyçe në pirjen e kafes
duhet të fokusohet tek masa e moderuar e konsumit. Përndryshe, në anën tjetër të medaljes,
kafeina krijon varësi, mund të rrisë presionin
arterial, të rrisë ankthin dhe të ndikojë në

Megjithëse Shqipëria nuk është mes 50 vendeve
me konsumin më të madh të kafes në botë1 (më
tepër ndoshta për shkak të mungesës së statistikave), ky vend megjithatë, ka një lidhje të veçantë
me këtë pije. Kjo lidhje, e cila është aq e fortë sa
shija e kafes shqiptare, ka të bëjë me historinë,
kulturën, traditën dhe ajo që unë pëlqej ta
quaj stilin e jetës “avash-avash” e që u jep arsye
blogerëve të udhëtimit ta quajnë kafenë, pije
kombëtare shqiptare së bashku me rakinë. Le të
mos harrojmë gjithashtu ritualin e parashikimit
të fatit nëpërmjet filxhanit, i trashëguar ky, që
nga kohët otomane!
Një tjetër arsye pse dashuria e shqiptarëve për
kafenë është kaq magjepsëse, sipas meje, qëndron tek fakti që në Shqipëri pirja e kafes nuk
është thjesht një veprim fizik apo tradicional-kulturor i trashëguar. Me botën që bëhet gjithnjë
e më e shfrenuar dhe kafja gjithnjë e më shumë
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pagjumësi. Për të gjithë ju të cilët, nuk i përballoni dot efektet e kafeinës në trupin tuaj, por
megjithatë dëshironi të merrni vrullin energjik,
zgjidhni kafe dekafeinato ose provoni të konsumoni alternativa të tjera të shëndetshme dhe
energjike njëkohësisht.
Po të lemë mënjanë pro-të dhe kundrat e kafesë,
ka një prirje interesante, e cila po merr shumë
vëmendje në pjesë të ndryshme të botës, sa i
përket rikonceptimit dhe ripërdorimit të mbetjes
së kafesë (kokrrizat e ngurta që mbeten pas përgatitjes së kafes ekspres).
Midis shembujve më domethënës janë: riciklimi
i këtyre mbetjeve të kafesë për biokarburant, i
prezantuar si projekt nga një kompani e quajtur
Bio-bean, parashikuar të prodhojë energji për
qytetin e Londrës; përdorimi i mbetjeve të kafesë
si një “depo karburanti” , më saktësisht për të ruajtur metan, i zhvilluar si projekt nga hulumtues
koreano-jugorë; koleksioni i ri i xhinseve i prodhuar nga riciklimi i mbetjeve të kafesë, prodhuar
nga kompania American Eagle e të cilat, kanë
dukshëm nevojë për më pak larje duke qenë se
mbetjet e kafesë thithin aromat; dhe së fund-

mi kompania 3Dom, duke përdorur mbetjet e
kafes për të prodhuar filamente printeri 3D, gjë
që është jo vetëm miqësore me mjedisin, por
gjithashtu lëshon aromë të këndshme kafeje kur
kalon nëpër printerin e nxehur.
Nëse të gjitha këto duken tepër ambicioze,
atëherë po rendisim një listë me gjëra që TI
mund të bësh me mbetjen e kafesë, në shtëpinë
tënde:

1. Përdore mbetjen e kafesë (edhe llumin e

kafes) si insekticid për të mbrojtur kopshtin tënd
nga milingonat, kërmijtë dhe tartabiqët.
2. Për kopshtin tënd si pleh organik.
3. Për të thithur aromat e rënda të ushqimeve
duke e vendosur për shembull, brenda frigoriferit.
4. Për të pastruar mjetet e ndryshme, orenditë
dhe enët e kushinës.
5. Për të mbuluar gërvishtjet në mobiljet prej
druri me ngjyrë të errët.
6. Për të mbajtur poshtë hirin në vendin e zjarrit, duke e bërë më të lehtë pastrimin e vatrës.
7. Për të zhbllokuar lavapjatin duke shtuar gjithashtu edhe pak ujë të valuar me detergjent enësh.

8. Për të lëmuar fytyrën duke qenë se mbetjet e kafesë janë një pastrues i shkëlqyer i trupit dhe

fytyrës.
9. Për të përfituar shkëlqimin natyral të flokëve duke e pastruar lëkurën e kokës me të, përpara se ta
lash me shampo. (Agroweb)

Gjashtë fakte interesante për kafen turke Llokumi i shton ëmbëlsinë shijes së hidhur të
Konsumimi i kafesë për shumicën prej nesh
është një ritual i përditshëm. Adhuruesit e kafesë
nuk e fillojnë ditën pa këtë pije “magjike”. Kafeja
turke është më shumë kulturë sesa pije, ndërsa në
botë kjo është e njohur për shkak të mënyrës së
përgatitjes dhe shërbimit tradicional. Disa madje
do të shtonin edhe thashethemet me një filxhan
kafe.

1. Kafeja turke nuk vjen nga Turqia

Provat e para për pirjen e kafesë me siguri vijnë nga Jemeni në shekullin e 15-të. Nga atje u
përhap në Kajro dhe Mekë. Disa kronistë të famshëm të periudhës osmane thonë se në vitin 1640
është hapur kafeneja e parë në Konstandinopojë.
Emri rrjedh nga fjala arabe “qahwah”. Rëndësia e
kafesë në kulturën turke shihet në fjalën kahvalti
(mëngjes), dhe fjalë për fjalë që do të thotë “para
kafesë”.
2. Cilësia është te ajka
Nëse dëshironi të dini a po pini kafe të mirë
turke, duhet të shikoni ajkën në sipërfaqe të filxhanit. Ky lloj kafeje është me ajkë karakteristike
të butë. Falë ajkës kafeja qëndron e nxehtë një
kohë më të gjatë.
3. Uji e ka një qëllim
Kafeja turke zakonisht shërbehet me një gotë të
vogël uji. A keni menduar ndonjëherë pse është
kështu? Pirja paraprakisht e ujit do t’ju ndihmojë
ta ndieni shijen e vërtetë të kafesë, ndërsa pas
pirjes së saj ju shpëlan qiellzën nga mbeturinat e
pafiltruara.
4. Llokumi bën që gjithë rituali të jetë më i
mirë
E tëra është kur ka gjithçka, forma e porcelanit,
ngjyra e kafesë dhe një copë llokum e bëjnë
pasqyrën e plotë kur është fjala për kafen turke.
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kafesë turke, e cila është e rëndësishme për ata që
pinë kafe pa sheqer. Apo siç thonë në Turqi: “Të
hamë ëmbël, që të flasim ëmbël”.
5. Vjehrrat vlerësojnë dhe gjykojnë
Nuset e ardhshme në Turqi duhet të bëjnë kujdes: vjehrrat e tyre, në bazë të asaj se si e kanë
përgatitur kafenë, si dhe mënyrën e shërbimit të
saj, i vlerësojnë dhe i gjykojnë. Në fakt në shumë
familje kjo është prova e parë e nuses së re: ajo i
bën kafenë vjehrrës dhe më pas vjen edhe vlerësimi. Prandaj, ato duhet përpiqen që të shmangni
turpin, dhe thashethemet në publik.
6. Nuset vendosin kripë
Në traditën turke një nga mënyrat për përcaktimin e burrërisë së dhëndrit të ardhshëm është
hedhja e kripës në kafe. Me kripën nusja sinjalizon ndjenjat e saj ndaj dhëndrit të ardhshëm.
Në fakt, kripa e tepërt në kafe tregon se vajza
nuk është e interesuar për djalin, sasia e mesme
e kripës tregon se djali është i mire, ndërsa sasia
minimale e kripës tregon se djali ka shans të mirë
dhe se vajza është e gatshme për t‘u martuar.
Nëse kandidati për dhëndër e pi të gjithë filxhanin me kafe të kripur, në këtë mënyrë tregon
pjekurinë e tij, por edhe gatishmëri të martohet
me vajzën.
Kafeja turke është futur në Listën e Trashëgimisë
Kulturore të UNESCO-s. Vendimi është marrë
në seancën e 8-të të UNESCO-s, të mbajtur në
vitin 2013 në kryeqytetin e Azerbejxhanit, Baku.
Thonë se, me sa më shumë dashuri t’i bëni gjërat,
aq më shumë dhe aq më gjatë kënaqeni me to.
Kur shkon për mik, të shërbejnë kafe dhe llokum. Kjo kënaqësi e ëmbël ekziston për shumë
vite si traditë.
Dhe vërtet është e ëmbël: kafe turke dhe llokum
me arra dhe plot energji!
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S

Mjekësia
kineze
në
Tiranë

ipas filozofisë tradicionale kineze çdo
trup i universit konsiston në të barabarta
dhe të kundërta: yin dhe yang. Kur yin
dhe yang janë në çekuilibër, lind sëmundja. Nëpërmjet nguljes së gjilpërave të holla, një
akupunkturist mund të nxisë kundërpërgjigjen
shëruese të trupit dhe të vendosë ekuilibrin natyror. Këtë trajtim e gjejmë lehtësisht edhe në Tiranë, pasi vitet e fundit shumë mjekë kinezë janë
vendosur në Tiranë dhe janë punësuar në shumë
qendra mjekësore, që e kanë futur mjekësinë
tradicionale kineze si një alternativë trajtimi.
Specialistja kineze Wang Yan ka një përvojë mbi
20-vjeçare dhe ka rreth 10 vite që është vendosur
në Tiranë, ku kryen aktivitetin e saj profesional
tek qendra kineze “Dragoi i Artë”
Nga biseda që patëm me të, kohët e fundit është
rritur ndjeshëm numri i shqiptarëve që praktikojnë mjekësinë tradicionale kineze. Shumica e

pacientëve që e kanë provuar këtë metodë kanë
pasur rezultat dhe kanë mbetur të kënaqur. Ata
rikthehen ose sjellin të afërmit e tyre që kanë të
njëjtin problem.
Sipas saj, më të shumtë janë pacientët që trajtohen nga spondiliartroza cervikale dhe lumbare,
si dhe ata që vuajnë nga reumatizma. Zonja
Wang thotë se akupunktura është një metodë
mijëravjeçare, e cila është baza e mjekësisë tradicionale kineze. Kjo formë trajtimi nuk është
e dhimbshme dhe nuk ka efekte anësore. Me
anë të saj, mund të shërohen shumë sëmundje.
Përmirësimi tek pacientët është gradual dhe në
varësi të llojit të problemit. Akupunktura konsiston në nguljen e gjilpërave të vogla në pika të
veçanta të trupit, që quhen pika akupunkture.
Gjilpërat janë njëpërdorimshe, të sterilizuara
dhe vendosen në pika të caktuara të trupit. Sipas
mjekësisë tradicionale kineze, trupi i njeriut
është i ndarë në meridianë.
Nëpër këto meridianë paralelë janë të
shtrira pikat e akupunkturës. Të gjithë
organet e trupit kanë pika të caktuara
të akupunkturës. Për shembull, pika
e akupunkturës së zemrës gjendet në
zonën e këmbës. Me anë të shpimeve
të vogla në këto pika nxitet shërimi i
sëmundjes. Procedura të ngjashme janë
edhe ato të elektro-akupunkturës dhe
termo- akupunkturës. Gjatë elektroakupunkturës, gjilpërat lidhen me rrymë elektrike që ndihmon në qarkullimin e gjakut dhe stimulon fijet nervore.

Prej mijëra vitesh, me anë të Mjekësisë
Tradicionale Kineze janë kuruar sëmundje
të ndryshme.
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Në termo-akupunkturë maja e gjilpërës
digjet me një lloj bari që ka efekte kurative. Një tjetër trajtim i ngjashëm që
vjen nga mjekësia tradicionale kineze
është edhe trajtimi me të nxehtë, i cili
është një nga praktikat më të përdorura
në pjesën më të madhe të Kinës dhe
njëkohësisht në të gjithë botën. Sjell
efekte pozitive në qarkullimin e mirë të
gjakut dhe përmirëson shëndetin dhe
forcon sistemin imunitar të trupit të
njeriut.
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Pse prekemi nga depresioni sezonal

M

e ardhjen e stinës së ftohtë, shkurtimi i
orëve me diell mund të shkaktojnë një
lloj depresioni i njohur si depresioni
sezonal, thonë ekspertët.

Personat që ndikohen nga çrregullimet e depresionit
sezonal, të quajtur gjithashtu SAD, mund të ndjejnë
lodhje, mungesë motivimi, madje mund ta kenë të
vështirë të çohen nga shtrati. Në rastet ekstreme,
SAD mund të çojë në vetvrasje, sipas Dr. Angelos
Halaris, një profesor në departamentin e psikiatrisë
pranë Universitetit Loyola të Chicago-s.
“Duhet t’u kushtoni vemendje çrregullimeve sezonale
dhe mos i nënvlerësoni,” tha Halaris
Depresioni sezonal prek rreth 5 për qind të popullsisë, thotë Halaris. Kjo gjë lidhet me pakësimin e
dritës së diellit dhe qiellit gri, që mendohen se shkaktojnë çrregullime kimike në tru.

Përse kemi luhatje të madhe humori
në dimër?
Sipas studimeve, depresioni sezonal lidhet ngusht me
ndërrimin e stinës, pasi ora biologjike e trupit e ka të
vështirë pështatjen me kohën e paktë të ndriçimit të
diellit, duke sjellë çrregullime në ritmin fizik dhe në
sistemin endokrin.
Së pari, dimri është stina e ftohtë, kur thahet shumica
e barit dhe luleve. Shumë bimë janë pa gjethe apo
lule që shpesh ke disa mund të ngjallin një ndjenjë
depresioni. Sipas teorisë së mjekësisë tradicionale
kineze, natyra ka idhje të ngushtë me tupin tonë. Si
rezultat, tek disa njerëz mund të lind një ndjenjë vetmie apo humor negativ, duke shkaktuar një ndjenjë
të pashpejgueshme trishtimi.
Së dyti, dita bëhet më e shkurtër dhe nata më e gjatë.
Trupi ynë ka më pak kontakt me dritën e diellit në
dimër. Si rezultat, do të sekretohet më shumë melatoninë. Me uljen e ndjeshme të temperaturës, do
të pakësohen aktivitetet e jashtme. Kohëqëndrimi
i gjatë brenda nuk favorizon rregullimin e humorit
dhe mund të shkaktojë vështirësi në fokusim, dobësim të kujtesës, lodhje më të madhe dhe ngadalësim
në të menduar.
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Së treti, aktivitetet shoqërore ulen relativisht në
dimër. Mungesa e komunikimit mes njerëzve shton
ndjenjëne vetmisë dhe nuk lehtëson kumorin e
keq. Prandaj, mund të përballemi me ndjenja të
ndryshme si merak, ankth, depresion etj.
Sipas sondazheve, personat që punojnë ose jetojnë
brenda, nëpunësit që punojnë në zyra dhe stërviten
rrallë pasi nuk kanë kohë, të moshuarit e ndjeshëm
dhe personat sensitiv ndaj të ftohtit, mund të preken
më shpesh nga depresioni sezonal.

Simptomat e depresionit sezonal

1. Gjendje jo të mirë shpirtërore, melankoli;
2. Humbje interesi për aktivitetet e përditshme.
3. Mendim dhe reagim relativisht i ngadaltë në kra-

hasim me periudha të tjera të vitit.
4. Autokritikë për humbje apo dështime
5. Lodhje e shpeshtë dhe humbje e dëshirës për aktivitete të jashtme.
6. Shqetësime të panjohura
7. Zgjatja e kohës së gjumit dhe dobësimi i vetbesimit
8. Efikasiteti i ulët në punë
9. Frikë dhe trishtim, humor delikat
10. Dhimbjet në pjesë të ndryshme të trupit, por pa
arsye konkrekte
11. Rënie apo shtim oreksi
12. Kur takoni dikë, por nuk ngjallni interes ndaj tij
13. Nuk i kushtoni vëmendje pamjes suaj të jashtme
Si ta lehtësoni depresionin sezonal
Stina “SAD” nis në tetor e zgjat deri në mesin e prillit. Për këtë Halaris sugjeron se duhet të merrni disa
masat që ndihmojnë si:
1. Dilni më shpesh. Shpenzoni të paktën 30 minuta në ditë jashtë. Mos vini syze gjatë kohës që dilni.
Mbajeni ajrin e dhomës sa më të pastër dhe lejoni
diellin të hyjë.
2. Bëni ushtrime. Aktiviteti fizik çliron endorfinat
dhe kimikate të tjera të trurit që ju ndihmojnë për t’u
ndjerë më mirë dhe për të qenë më energjikë shpjegon Halaris. Ushtrohuni për 30 minuta në ditë.
3. Merruni me meditim. Meditimi do t’ju qetësojë
dhe do të bëjë që të rifitoni balancën shpirtërore
4. Merrni pjesë në aktivitete të ndryshme shoqërore: dilni me miq apo bëni miq të rinj dhe shtoni
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bisedat me të tjerët. Përveç këtyre aktiviteteve,
muzika, shahu, piktura dhe aktivitete të tjera
argëtuese mund të pasurojnë jetën tuaj, duke
lehtësuar tensionin.

5. Kur jeni në humor jo të mirë përpiquni të

lexoni një libër, të strviteni apo të shihni një
film në kinema. Mund të zhvilloni biseda me
familjarë ose miq të mirë të çliruar tensionin
tuaj. Nëse është e nevojshme, mund të kërkoni
ndihmën e psikologug.

6. Ushqimet që luftojnë depresionin

sezonal

Personat që vuajnë nga depresioni sezonal kanë simptoma të ndryshme, si pikëllim,
humbasin interesin për aktivitete të ndryshme,
kanë probleme me gjumin, humbje energjie
dhe ndjenjë pavlefshmërie. Ato ndoshta flenë
shumë ose nuk flenë fare. Nëse keni këto ndjenja gjatë muajve të dimrit, mund të merrni
disa masa, një prej tyre janë dhe ushqimet.
Nëse doni të përmirësoni humorin shkoni në
kuzhinë. Studime kanë treguar se këto 5 ushqime në dietën tuaj përmirësojnë humorin:

Thjerrëzat

Studimet e Universitetit Tufts mblodhën të
dhënat e mbi 3,000 personave nga mosha 15
deri në 39 dhe gjetën se ata që vuanin nga depresioni kishin përqindje më të ul[ët folatesh
në gjakun e tyre se ata që nuk kishin qenë
kurrë me depresion. Një dietë me folate ju
ndihmon të mbani larg depresionin..
Ushqime të tjera që përmbajnë folate janë:
lëngu i portokallit, spinaqi, fasulet, qiqrat dhe
avokadot.

Salmoni

Salmoni është i pasur me vitaminë D dhe
omega-3. Ai jo vetëm që ndihmon shëndetin e
zemrës, por ngadalëson procesin e plakjes dhe
ul rrezikun për humbjen e kujtesës.
Mund ta gatuani në furrë, ta konsumoni të
tymosur, ose në sushi, mund ta përdorni në
sallatë, makarona etj.
Ushqime të tjera të pasura me acide yndyrore
omega-3 janë toni, sardelet, farat e lirit, vaj
kanole dhe farat e kungullit.
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Kosi

Serotonina është një substancë që rregullon ndjenjën e urisë, lumturisë dhe mirëqënies. Kjo substancë
rritet nga drita e diellit. Me uljen e orëve me diell
gjatë dimrit, mungesa e diellit pengon punën e serotoninës në organizëm.
Tryptophan është një aminoacid që ndihmon në
prodhimin e serotoninës, dhe ky aminoacid gjendet
tek kosi.
Ushqime të tjera me tryptophan janë gjeli i detit,
mishi i pulës, mishi i viçit, soja, fasulet, arroret dhe
vezët.

Mishi i viçit

Mungesa e zinkut është lidhur me sjelljen depresive
tek studimet që janë kryer tek kafshët. Ushqimet me
bazë shtazore si mishi i viçit kanë përmbajtje të lartë

zinku, por duhet ta zgjidhni atë pa dhjamë..
Ushqime të tjera që përmbajnë zink janë gocat e
detit, mishi i pulës , kosi bajamet etj.

Kërpudhat

Shumë studime kanë treguar se vitamina D ndihmon
në luftën kundër depresionit sezonal, pasi ndihmon
në prodhimin e serotoninës. Për shkak se trupi ynë e
sintetizon këtë vitaminë vetëm ndaj ekspozimit ndaj
diellit, gjatë muajve të dimrit mund të keni nivele
të ulëta të kësaj vitamine. Vitamina D ndihmon që
neurotransmetuesit e trurit të punojnë më mirë –
dhe kjo është një tjetër arsye pse duhet të konsumoni
ushqime me përmbajtje të lartë të vitaminës D, siç
janë kërpudhat.
Ushqime të tjera që përmbajnë vitaminë D janë
qumështi, salmoni, toni, lëngu i portokallit, veza etj.
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Tirana Business Park
Tirana Business Park (TBP) është investimi më i madh i drejtpërdrejtë Gjerman në fushën imobiliare. Ai ndodhet
pranë Aeroportit Ndërkombëtar “Nënë
Tereza” brenda një hapësire prej 22
hektarësh. Ky projekt ambicioz me vlerë
100 milionë euro po vihet në zbatim nga
Lindner Group i Gjermanisë. Deri në vitin 2022, do të ngrihet një numër prej 17
ndërtesash, me një sipërfaqe të përgjithshme ndërtimi prej rreth 176 500 m2
dhe me 3600 hapësira parkimi.
TBP është i ndarë në dy hapësira kryesore, Hapësira e Zhvillimit të Projektit (PDA - Project Development Area ) dhe Hapësira e Rishitjes (RA - Resale Area), secila prej tyre me sipërfaqe 110 000 m2.
Hapësira e Zhvillimit të Projektit do të jetë e dedikuar për zyra, hapësira shërbimesh, hapësira komerciale, dyqane, pika shërbimi për ngrënie, hapësira magazinimi, hapësira parkimi të brendshme
dhe të jashtme si dhe shërbime ndihmëse; ndërsa Hapësira e Rishitjes do t‘u shërbejë nevojave
që mund të lindin, prandaj është një hapësirë që do t‘u përshtatet nevojave të klientëve të TBP. Ai
aktivitet biznesi të cilësisë shumë të lartë. Në TBP arkitektura ekologjike gërshetohet me natyrën,
duke u sjellë përdoruesve një efekt pozitiv në ekuilibrin mes punës dhe jetës sociale; në të njëjtën
Faza e parë e ndërtimit përfshin tri ndërtesa me një hapësirë të brendshme bruto prej rreth 39 000
metrash katrorë. Ceremonia e madhe e hapjes së kësaj faze u zhvillua në datë 30 qershor 2015.
Gjithashtu, në datë 8 korrik 2015, për herë të parë Shqipërinë e vizitoi Kancelarja e Gjermanisë
Angela Merkel.
Disa prej elementeve kyçe të suksesit të projektit të Tirana Business Park janë:

• Ekuilibri mes punës dhe jetës sociale
• Transporti
• Vendndodhja e shkëlqyer
• Komuniteti dinamik i biznesit
• Shërbimet e menaxhimit të ambienteve
Në Tirana Business Park kërkesat e klientëve tanë mund të plotësohen përmes produkteve shumë
inovative që kemi zhvilluar, siç janë:
• Hapësira Co-Working
• Zyra Virtuale
• Zyra Standarde
• Hapësirat e shërbimeve
• Njësitë industriale
• Sallat e konferencave
• Call Centre
Ndërtesat shprehin një arkitekturë tërheqëse, një vendndodhje të re dhe të shkëlqyer pune; konceptin e një qyteti brenda qytetit dhe, pranë tij, aeroportin.
Ne dëshirojmë që t‘ju ftojmë të vizitoni Tirana Business Park dhe të krijoni perceptimin tuaj rreth
projektit tonë të zhvillimit në Shqipëri.
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Ja si t’i marrim vitaminat...
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Gështenjat,

stomak dhe zorrë gjatë kësaj faze prandaj këshillohet të përdoret.

shoqërueset më të mira të dimrit

D

imri është stina kur gështenjat nuk
mungojnë në treg. Sipas Mjekësisë
Tradicionale Kineze, gështenja futet tek ushqimet e “ëmbla dhe të
ngrohta”. Ajo favorizon shëndetin e stomakut dhe
të shpretkës, luan rol në rezervimin e energjisë
“Yang” në veshkë, nxit qarkullimin e gjakut dhe
largon enjtjen.
Përveç këtyre, gështenja është një ushqim i mirë
për bukurinë e jashtme.
1. Në gështenjë ndodhen shumë acide yndyrore
të pangopura, vitamina dhe minerale, të cilat
kontribuojnë për jetëgjatësinë. Ky frut mund të
parandalojë dhe përmirësojë hipertensionin,
sëmundjet koronare të zemrës, arteriosklerozën,
osteoporozën dhe sëmundjet e tjera. Janë të përshtatshme për femrat e të gjitha moshave.
2. Gështenja përmban vitaminë B2, e cila mund
të nxitë zhvillimin e qelizës. Prandaj, konsumi
i gështenjës mund të përmirësojë lëkurën,
rigjenerojë qelizat e vdekura dhe të lehtësojë
pezmatimin e lëkurës.
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Gështenja ka shumë veti të shëndetshme, por
duhet të keni edhe kujdes...
1. Personat që kanë sistem të dobët tretës ose
ata që vuajnë nga reumatizma nuk duhet të
konsumojnë tepër gështenja, pasi ajo mund t’ua
përkeqësojë gjendjen.

2. Lehtësimi i dhimbjes së mesit gjatë shtatzënisë
Gjatë fazës së shtatzënisë, pjesa më e madhe e
nënave të ardhme do të ndjejnë dhimbje beli, e
cila mund të lehtësohet nga konsumi i gështenjës.
2. Gështenja e freskët mund të prishet shumë
Ky frut mund të përmirësojë edhe problemin e
shpejt dhe konsumi i saj mund të shkaktojë
pafuqishmërisë në mes dhe në këmbë.
helmim. Prandaj, mos konsumoni gështenjat e
prishura.
3. Lehtësimi i edemës së grave shtatzënë
Gështenja përmban përqindje të lartë kaliumi,
3. Konsumi i drejtpërdrejt i gështenjës së freskët
që mund të ndihmojë ekuilibrin e përqindjes së
do të ngarkojë punën e stomakut. Prandaj, nuk
natriumit në trup, duke nxitur metabolizimin e
këshillohet të konsumoni sasi të lartë gështenujit të tepërt dhe asgjësimin e edemës tek gratë
jash. Mjekët kinezë sugjerojnë që mos të konshtatzëna.
sumoni më shumë se 10 gështenja çdo herë.
4. Ndihmon në qëndrueshmërinë e gjendjes
4. Fëmijët e vegjël nuk duhet të konsumojnë
shpirtërore
shumë gështenja, meqenëse ato kanë sistem
Gështenja përmban shumë elementë të cilët
tretës delikat. Gjithashtu diabetikët duhet të
mund të ndihmojnë në reduktimin e luhatjeve
kenë kujdes me përdorimin e gështenjës pasi ajo
emocionale. Gratë shtatzëna që kanë paqënpërmban shumë sheqer dhe mund të përkeqësojë
drueshmëri humori mund ta provojnë këtë frut
sëmundjen e tyre. (Xu Guang)
magjik.

3. Gështenja përmban gjithashtu karbohidrate
të pasura, por më pak yndyrna se sa frutat e
tjera arrore. Ky frut i jep trupit energji dhe nxit
metabolizimin e yndyrave, duke ruajtur rolin e
furnizimit të energjisë “Chi” në veshkë, të nxitjes
së funksionimit të shpretkës, të favorizimit të
shëndetit të stomakut dhe të zorrëve.
4. Gështenja ka edhe funksionin e ndalimit të
gjakderdhjes. Për shkak se ajo përmban shumë
hekur dhe vitamina të tjera, mund të përdoret
për problemet me gjakderdhjen e tepërt gjatë
menstruacioneve, po ashtu edhe për aneminë.
Studiuesit kanë zbuluar se konsumi i gështenjës mund të parandalojë dhe lehtësojë shumë
simptoma dhe probleme gjatë periudhës së
shtatzënisë:
1. Lehtësimi i simptomave në javët e para të
shtatzënisë
Gjatë javëve të para të shtatzënisë shumë gra nuk
kanë oreks, po ashtu mund të kenë të përziera
dhe marrje mendsh. Gështenja, falë vetive të
saj, mund të përmirësojë funksionin e tretjes në
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KAROTA,
një perime që duhet ta konsumoni në dimër

K

arota është një perime shumë
e preferuar në listën e dietës
sonë. Ajo është shumë ushqyese
dhe këshillohet të konsumohet
në dimër. Në gjuhën kineze thuhet se “në
pranverë hamë të njomat si fasule të njoma, qepë dhe hudhra të njoma etj, në verë
provojmë gjethe (pra perimet me gjethe si
spinaqi, lakra sallata jeshile etj), në vjeshtë
shijojmë frutat dhe në dimër konsumojmë
rrënjët si karotat, patatet rrepat panxhari
etj.”

Karota përmban glukozë,
niseshte, karoten, kalium,
kalcium dhe fosfor. Në 100
gramë karota ka 1.67-12.1 mg
karotene, që është 5-7 herë më
shumë se domatja. Karoteni
transformohet në vitaminë A,
ndryshe në vitaminë e syrit.
Vitamina A parandalon verbërinë e natës, sëmundjet e
frymëmarrjes dhe nxit rritjen
e fëmijës. Përveç kësaj, tek
karotat gjejmë minerale të
pasura si kalcium, fosfor dhe
hekur. Sipas studimeve dhe

Kjo është pjesë e teorisë së Mjekësisë
Tradicionale Kineze, që thekson konsumin
e ushqimeve të stinës, të cilat përshtatet me
karakteristikat e çdo stine.
Dimri është stina e rezervës me temperaturë të ulët. Kafshët futen në gjumin
dimëror, ndërsa lulet, gjethet dhe frutat
kanë rënë nga pema. Në këtë stinë, energjia
e perimeve rezervohet tek rrënja nën tokë.
Prandaj, rrënjët e perimeve janë më të
ushqyeshme në dimër. Ne mund të përfitojmë energji dhe vlera të shkëlqyeshme
nëpërmjet konsumimit të rrënjëve. Në këtë
artikull, do të fokusohemi tek një perime
me rrënjë, karota.
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nga inflamacioni. Do të kenë efekte të dukshme.

Shoqërimi i karotës me ushqimet e tjera

5. Zbukurimi i fytyrës: megjithëse karota ka

Pro....

një çmim shumë të lirë, ajo është ndër ushqimet
më të efektshme për zbukurimin e lëkurës. Bëni
një maske me karota. Perzieni karota të grira me
mjaltin dhe lëreni në fytyrë për 20-30 minuta. Kjo
është një metodë e thjeshtë dhe natyrore për të larguar stresin në lëkurën si dhe për hidratimin e saj.

6. Nxit metabolizmin: Vitamina A tek karota

mund të ndihmojë në eleminimin e toksinave në
mëlçi e pakësimin e yndyrës, dhe fibrat dietike të
kësaj perimeje mund të ndihmojnë për pastrimin
e mbetjeve në zorrë.

7. Karota e shkëlqyer për dhëmbët: Karota

është një perime që mund të zëvendësojë pastën
e dhëmbëve, pastron dhëmbësh dhe mbetjet e
ushqimeve.

8. Parandalimi i apopleksisë: Sipas studimeve

mjekësore, personat që konsumojnë 6 karota
një javë kanë përqindje më të ulët të prekjes nga
apopleksia në krahasim me ata që konsumojnë
vetëm një karotë ose më pak.
përvojës mjekësore, konsumimi i përditshëm i 2
karotave mund të ulë 10-20% kolesterolin. Konsumimi i përditshëm i 3 karotave mund të ketë
efekte magjike për parandalimin e sëmundjeve të
zemrës dhe tumoreve.
Karota përmban saharozë dhe fruktozë, prandaj
ajo ka një shije të ëmbël. Në krahasim me perimet
e tjera rrënjë, karota ka më shumë proteina.

Karota e zier mund të konsumohet me vezën,
ky lloj kombinimi sipas mjekëve kinezë mund të
ulë rrezikun e prekjes nga kanceri vezoreve. Veza
përmban proteina, yndyrna, vitamina, hekur etj.
Proteina e vezës është shumë cilësore dhe mund
të mbrojë shëndetin e mëlçisë.

Kundër....
1. Karotat nuk duhet të shoqërohen me
uthull,pasi karotenet tek karota mund të humbasin apo shkatërrohen nga uthulla.
2. Karota nuk duhet të konsumohet së bashku me pijet alkoolike. Dietologët theksojnë se
karotenet dhe alkooli mund të krijojnë toksina
në mëlçi dhe mund të shkaktojnë sëmundje të
ndryshme të mëlçisë. Prandaj, mos pini lëng
karote së bashku me pije alkoolike.

dukshme shëndetësore:

1. Përmirësimi i shikimit: karotenet e pasura në
karotë mund të shndërrohen në mëlci në vitaminë
A, e cila mund të mbrojë shëndetin e syrit. Sipas
të dhënave statistikore, personat që konsumojnë
shpesh karota kanë mundësi më të vogla të prekjes
nga sëmundjet e syrit.
2. Parandalimi i kancerit: Sipas studimeve për-

Në përgjithësi, sa më e thellë të jetë ngjyra e
karotës, aq më shumë karotene dhe hekur përmban ajo. Karota e kuqe është më e ushqyeshme se
ajo e verdhë.

katëse, konsumi i karotës mund të ulë rreziqet e
kancerit të mushkërive, të gjirit dhe të zorrës së
trashë.

Karotat përmbajnë gjithashtu vitaminë B1, vitaminë B2,vitaminat C, D, E, K, folate dhe fibra
dietike. Dietologët theksojnë se karota është vitamina natyrore. Përveç kësaj, fosfori te karota është
një element i domosdoshëm për qelizat e trurit
dhe të palcës kurrizore.
Sipas studimeve mjekësore, karota ka 8 efekte të

tioksidant i fuqishëm që vret radikalet e lira dhe
vonon procesin e plakjes.
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Karota mund të konsumohet drejtpërdrejt, ose të
konsumohet pas zierjes.

3. Vonon plakjen: betakaroteni është një an-

4. Zvogëlimi i inflamacioneve: karota mund të

parandalojë infeksionin. Nëse keni problemet me
ënjtje dhe inflamacioneve në lëkurë, zieni karotat
të prera dhe më pas vendoseni në lëkurën e prekur
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Vera dhe djathi,

një dashuri e përjetshme

Th

onë se vera është për shpirtin e uji
për trupin.

Vera dhe djathi janë një dyshe e
pandashme prej mijëra vjetësh.
Francezët i referohen verës, djathit dhe bukës
si Trinia e Shenjtë e ushqimit. Ky cilësim është
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me të drejtë pasi të tre këta ndajnë një lidhje
të lashtë, të tre janë përmendur disa herë në
Bibël.
Pas çdo kafshate të të njëjtit ushqim, gjendrat
e shijes dërgojnë në tru sinjale gjithnjë e më
të dobët se të parët, duke bërë që ai ushqim të
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shijojë më pak. Këtu ndërhyn vera, që luan
një rol të rëndësishëm, pastron krejtësisht gojën duke u kombinuar në mënyrë harmonike
me ushqimin. E kështu çdo kafshatë është më
e mirë sa e para.
Thuhet se pjesën më të madhe të informacionit për verën mund ta marrësh duke e nuhatur në një gotë. Mund të thuhet e njëjta gjë
edhe për ushqimin. Kur i marrim erë, stimujt
fillestarë të nuhatjes vijnë nga molekulat e
aromave të tij. Ato hyjnë në kanalet e hundës
dhe arrijnë në receptorët e nuhatjes. Kur e
përtypim ushqimin, molekulat e aromës që
çlirohen përzihen me pështymën tonë dhe
arrijnë nëpërmjet pjesës së pasme të gojës
në zgavrën e hundës, duke prekur receptorët
e nuhatjes në hundë, të cilët pastaj dërgojnë
sinjale në tru. Neve na hapet oreksi kur këto
aroma na pëlqejnë, ndërkohë që ato shënohen në kujtesën tonë.
Sot kemi një mori të pafundme djathërash e
po ashtu verërash. Djathin prodhohet kryesisht prej tre lloje qumështi: lope, deleje dhe
dhie. Pastaj vjen lloji i djathit: i butë, gjysmë i
butë, gjysmë i fortë, i fortë etj. Po ashtu kemi
djathë me ngjyrë blu ose me erëza. Patjetër
që nuk duhet të harrojmë origjinën e djathit:

ushqimi i kafshëve që u marrim
qumështin ka një ndikim shumë
jetik tek rezultati.
Vera dhe djathi kanë shumë të
përbashkëta, përveç faktit që
shkojnë shumë me njëra-tjetrën.
Këto dy ushqime e arrijnë kulmin
e shijes pas një periudhe vjetërimi.
Prodhimi i djathit dhe i verës ka
sekretet e veta të artizanatit.

e lashta të prodhimit të djathit
dhe të verës i gjejmë edhe sot
pothuajse në të njejta si qindra
vite më parë.

ABC-ja e kombinimit
të verës me djathin

Ekzistojnë dy rregulla të fortë
për kombinimin e verës me
Ty dy kërkojnë kushte të posaçme djathin. Rregulli i parë është
klimatike dhe gjeografike. Traditat tek aciditeti. Verërat me aciditet të lartë duhet të kombinohen me djathë me shije të fortë
ndërsa ato me më pak aciditet
duhet të kombinohen me
djathëra të butë.
Rregulli i dytë është kombinimi i forcës. Mos lejoni që një
verë e fortë të kombinohet me
një djathë të butë dhe e anasjellta. Më e mira është të krijoni një kombinim produktesh
nga i njëjti rajon. Elementet
territorial janë të rëndësishëm
tek ushqimet, pasi ato i marrin
vlerat nga toka dhe ndikohen
nga klima.

Shijuesit profesionalë të djathit
arrijnë të thonë shumë për
djathin vetëm nga pamja dhe
aroma e tij.
Disa verëra dhe djathëra nuk
kombinohen mirë, por disa të
tjerë janë kombinime magjike:
Vera cabernet kombinohet me
djathin Cheddar, Garrotxa dhe
Meursault, Stilton dhe Port.
Vera dhe djathi janë dy kënaqësitë më të mëdha të kulinarisë dhe gjetja e kombinimit
magjik mund t‘ju lumturojë pa
masë. Ashtu si në çdo kombinim të verës me ushqimin,
duhet të merren në konsideratë disa faktorë, si struktura,
aciditeti, yndyra dhe vjetërsia.
Shërbejeni verën e bardhë në
temperaturën 7.2°C, të kuqen
16.5°F dhe nxirreni djathin
nga frigoriferi 30 deri në 60
minuta përpara se ta shërbeni.
Vera dhe djathi janë kombinuar së bashku për shekujsh, por
jo çdo lloj vere kombinohet
me çdolloj djathi.

Si ta shërbejmë
djathin dhe si ta
kombinojmë me verën Kombinimi klasik:
Djathi Brie me Shampanjë
e duhur?
Në fillim të ngrënies, gjithkush
zgjedh një verë më të lehtë dhe
djathëra që shkojnë me verën
e bardhë: për shebmull lloje
të ndryshëm djathi dhie kombinohen me Loire Sauvignon
Blanc, ato më të ndërlikuar
shkojnë me verën Chenin
Blanc, djathi i thejshtë i lopës
shkon me verën e kuqe. Disa
djathëra shkojnë mirë edhe me
shampanjë si Parmesan apo
Brie.
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Pse shkojnë bashkë: Asgjë nuk
e pastron shijen kremoze të
djathit si shampanja dhe prandaj kjo pije kërkon një djathë
të mirë dhe kremoz.

Kombinimi 2:

Cheddar me Bordeaux të kuqe

Kombinimi 3:

Parmigiano-Reggiano me
Chianti
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Djathi shqiptar

D

hie, lope, deleje. Shqiptarët, me
11.5 kilogramë për frymë në vit,
renditen ndër vendet me konsumin më të lartë të djathit në
botë. Qoftë i bardhë apo kaçkavall me vrima,
djathi është kurdoherë në tavolinën e shqiptarit. Gjirokastra, Tepelena, Vlora, Korça
por dhe Kukësi, Dibra, Tropoja, Shkodra,
Puka, Mirdita apo Kurbini kanë një traditë në
prodhimin e djathit cilësor.
Sekreti qendron tek aroma dhe shija që vjen
dhe nga fakti se lopët, delet dhe dhitë rriten
në kullota me ujë e ajër të pastër.
Që djathi shqiptar është i një cilësie të lartë,
këtë e tregojnë dhe dokumentet historike.
Prodhimi i djathit cilësor ka qenë traditë e
hershme në Shqipëri, duke u eksportuar në
Shtetet e Bashkuara dhe Britani të Madhe.
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Gjiza eksportohej kryesisht në Egjipt ndërsa
gjalpi ka qenë një produkt i rëndësishëm dhe
shqiptarët kishin një pozicion të vlerësuar në
tregun grek dhe turk. Eksportet shqiptare të
djathit u nxitën nga çmimi i lirë dhe cilësia e
lartë.
Eksportet shqiptare të djathit në ShBA arritën deri në 1 mijë tonë në vit, duke arritur
në total në 12 milionë franga ari në vitin
1932, nga vetëm dy milionë që kishin qenë
në vitin 1920. Por pas krizës së madhe ekenomike botërore, ShBA-ja dhe Britania e Madhe vendosën pengesa tregtare për mallrat e
importit dhe djathi shqiptar humbi dy tregje
të rëndësishmëm. Në të njejtën kohë, sipas
historianëve, ish-Bashkimi Sovietik hodhi
në shitje me çmime të ulta, djathë dhe gjalpë
në të gjithë Ballkanin dhe në Turqi, për të
përmirësuar rezervat valutore. Kjo gjë solli
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daljen e gjalpit shqiptar nga tregu i Greqisë
dhe i Turqisë dhe eksportet shqiptare ranë në

vetëm 3 milionë franga në vitin 1923.

Sot, rreth 30% e qumështit të prodhuar në
Shqipëri përdoret për prodhimin e plot 13 mijë
tonëve djathë, afro 4.7 kilogram për frymë. Megjithatë, duke qenë se shumica e blegtorëve akoma punojnë në tregje informale, niveli i vërtetë
i djathit të prodhuar në vend mendohet të jetë
34,000 tonë ose 11.5 kg djathë për frymë në vit.
Djathi i bardhë është një produkt i rrallë dhe i
shtrenjtë në tregun e Bashkimit Europian. Ai
prodhohet nga qumështi i bagëtive të imëta, delet

Shqipëria prodhon rreth 1,131,156 tonë qumësht
në vit dhe 12 përqind e tij vjen nga bagëtitë e
imëta
Një pjesë e këtij qumështi përdoret për
prodhimin e djathit sidomos në zonën e Jugut
dhe atë të Veriut. Por deri më tani nuk ka pasur
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përpjekje të mjaftueshme për ta reklamuar këtë
produkt për eksport.
Djathi është një nga produktet më të kërkuara
sot në botë dhe ai “Made in Albania”, njihet për
cilësinë dhe traditën e gjatë.

dhe dhitë. Në vitin 2011, Greqia i kërkoi Bashkimit Europian që emri “feta” të kthehej në monopol të prodhuesve dhe eksportuesve grekë, me
justifikimin se ky lloj djathi prodhohej në këtë
vend, por vërteta është se vendet e pasura nuk e
marrin mundimin të prodhojnë sasi të mëdha
të këtij djathi për përdorim masiv, për shkak të
kompleksitetit në rritjen dhe mjeljen e bagëtive.
Danimarka e kundërshtoi kërkesën e Greqisë
duke qenë se ky vend ishte gjithashtu një prodhues i djathit feta. Çështja shkoi deri në gjykatë
dhe Greqia fitoi, gjë që tregon rëndësinë e madhe
të tregëtisë së këtij djathi.

Mishavin është djathi më i veçantë në të gjithë
Europën, për të cilin shqiptarët dinë shumë pak
ose aspak. Djathi, i cili prodhohet në mënyrë
artizanale nga gratë e Kelmendit, në një nga
zonat më spektakolare të Alpeve shqiptare dhe
më të izoluara të Europës. Shqiptarët nuk e
kanë idenë që kanë traditën e prodhimit të një
prej djathrave më të mirë në Europë.
Në këtë pjesë të vogël parajse në Kelmend
prodhohet mishavin i shkëlqyer.
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ARTI I SHIJES
SË TURSHIVE SHQIPTARE

P

rocesi i përgatitjes së turshive është një teknikë krejt e veçantë e ruajtjes së perimes duke e
fermentuar atë në uthull ose në shëllirë.

Kur isha e vogël, rrija
duke parë gjyshen se si përgatiste
lakër turshi. Ajo shpenzonte orë të
tëra duke prerë lakra dhe karrota, duke sterilizuar kavanozët dhe
duke shtuar erëzat. Mbaj mend që
kur e provova turshinë e pabërë, u
ankova që nuk ishte aspak e mirë.
Gjyshja më tha ‘Fiksoje mirë shenjën dalluese tek kapaku i kavanozit
dhe do ta hapim atë kavanoz të
parin me të ardhur dimri.’ Stina e
ftohtë erdhi dhe kavanozi im më në
fund u hap. Ajo që provova ma çoi
gojën lëng, ishte aq e mirë sa më
bëri të mendoj që gjyshja patjetë
duhet të kishte hedhur aty ndonjë
përbërës sekret që e bënte lakrën të kishte shije aq të mirë.
Për ne rusët, turshitë janë pjesë e kuzhinës tradicionale. Kastravecët turshi, domatet turshi, specat
gogozhare, lakra turshi, janë të pranishme në çdo tryezë gjatë gjithë vitit. Në fakt, turshia është kaq e
ndërthurur në traditat tona të të ngrënit, sa që ne mendojmë që kura më e mirë pas një nate të tepruar me alkol është pirja e lëngut të kastravecave turshi apo lakrës turshi. Me këtë të fundit ne luftojmë
edhe gripin, për shkak të përmbajtjes së lartë të vitaminës C.
Kur erdha në Shqipëri për herë të parë, nuk e mendoja që rusët dhe shqiptarët ndanin të njëjtin
pasion për turshinë. Mund ta imagjinoni sa shumë u habita kur u përballa me mezen time të parë që
përveç disa llojeve të djathit, mishit, bukës, apo reçelit, përfshinte të gjitha llojet e turshive. E kuptova
menjëherë që ndonëse shija ishte pak e ndryshme nga sa isha mësuar, ishte përsëri krejt e mrekullueshme.
Për mua dhe bashkëkombas apo të tjerë të huaj që jetojnë në Shqipëri, tradita e mezes dhe i
gjithë proçesi që e shoqëron është padyshim një nga zakonet më të shijshme të kuzhinës që ofron
Shqipëria. Gjatë udhëtimeve të mia në këtë vend, sa herë që miqtë më ftojnë për drekë ose për darkë,
në tryezë do të gjeje çdo lloj gatimi të mundshëm: pjatat e mishit, perimet, byrek, gliko dhe sigurisht,
turshi, sepse deri më tani të gjithë e kanë kuptuar sa me qejf i kam turshitë. Shqipëtarët janë me të
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vërtetë njerëzit më mikpritës dhe
dashamirës në botë!
Procesi i përgatitjes së turshive
është një teknikë krejt e veçantë e
ruajtjes së perimes duke e fermentuar atë në uthull ose në shëllirë.
Recetat e bërjes së turshisë variojnë
nga njëri vend në tjetrin, po ashtu
edhe masa e erëzave të përdorura. Turshitë më të njohura këtu
në Shqipëri janë ato të domateve,
lakrës, specave, perimeve të përziera, kastravecave, patëllxhanëve
dhe panxharit (i cili më pëlqen në
veçanti.)
Fjala turshi vjen nga “torsh”, që në Persisht dhe gjuhën Kurde do të thotë “e thartë.”
Teksa flasim për thartësinë dhe mundjen e të ftohtit nëpërmjet turshisë, duhet të dini që lakra e
turshisë ka një përmbajtje shumë të madhe të vitaminës C. Ka aq shumë vitaminë sa marinarët
rekomandohet që kur nisen për rrugë të gjata duhet të furnizohen me sasi të mëdha të lakrës turshi
dhe lëngut të portkallit që të mos vuajnë nga skorbuti, sëmundja e mungesës së vitaminës C. Kjo
sëmundje është një efekt anësor i të kaluarit shumë kohë në det pa përdorur ushqimet e freskëta.
Përveç vitaminës C, proçesi i fermentimit lëshon acidin laktik dhe probiotikë, që ndihmojnë me
tretjen. Të gjithë e dimë se frutat e freskëta dhe perimet përmbajnë antioksidantë natyralë që parandalojnë sëmundjet e zemrës dhe tumoreve.
Megjithatë jo të gjithë e dinë që ndërsa procesi i gatimit
shkatërron antioksidantët, fermentimi i ruan ato. Turshitë përmbajnë sasi të moderuara të hekurit, magnesit,
fosforit, potasiumit, thiaminës, robflavinës, niacinës,
vitaminës B-6, folatit, vitaminës B12, vitaminës A, E, D
dhe vitaminës K.
Sigurisht që nuk duhet tepruar me konsumimin e turshisë pavarësisht sa shumë të pëlqen. Duke qenë se turshia
ka nivel të lartë aciditeti, mund të shkaktojë probleme
me stomakun. Niveli i lartë i sodiumit nga ana tjetër rrit
tensionin e gjakut.
Po të lëmë mënjanë shkencën, për mua personalisht,
kudo që të jem në botë nuk ka pjatë më të rëndësishme
se sa patatet e ziera me kvashenaya kapusta ose lakër
turshi. Ndonëse ju po e lexoni këtë artikull në një ditë të
ngrohtë që zakonisht nuk të shtyn të konsumosh turshi,
kini parasysh që mbrëmjet janë të freskëta dhe ka shumë
viruse përreth. Përse mos të shfrytëzosh një produkt që
të kujton dimrin dhe të kalosh një mbrëmje në shoqërinë
e ngrohtë të mezes dhe turshisë. (agroweb)
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Shpargu, “perimja e mbretërve”

S

hpargu është një nga perimet më
të reja që kultivohet në Shqipëri.

Të qënit aristokrat kërkon
para, tituj por edhe shije të
veçantë krejt ndryshe nga preferencat
dhe mundësitë e njerëzve të zakonshëm. Ndonjëherë të duket sikur
ndasitë mes njerëzve të thjeshtë dhe
aristokratëve janë të pakapërcyeshme
përveç se kur bëhet fjalë për shpargun, ashtu modernisht i quajtur edhe
shparg. I gjithë Mesdheu nga Spanja
në Itali e më tutje në Turqi është angazhuar në rritjen e shpargut. Fermerët lodhen shumë për ta mbledhur
këtë perime të çmuar të pranverës që
shijohet nga të gjithë njësoj, pavarësisht perceptimit si një perime borgjezie!
Historianët francezë thonë që mbreti
Luis XIV ishte i marrosur pas shpargut. Ai urdhëroi ndërtimin e serave
të veçanta në kopshtet e Versajës
për të rritur shpargun. Kjo perime
u bë shumë e preferuar në kuzhinën
franceze të shoqërisë së lartë.

Shpesh ai u quajt “Mbreti i Perimeve”
ndonëse pseudonimi më i saktë do të
ishte “Perimja e Mbretërve”. Legjendat
thonë që Egjiptianët dhe Romakët e
lashtë kanë qenë gjithashtu të magjepsur pas shpargut. Perandori August
ngarkoi një ushtri të tërë për të korrur
kërcenjtë e shijshëm. Nuk është çudi që
vetë Çezari dhe Kleopatra kremtonin
dashurinë e tyre me shijet e shpargut veçanërisht sepse shpargu ka veti
afrodiziake. Çezari thuhej që para se të
hante shparguj, i spërkiste ato me vaj
trëndafili.
Vlerat shëndetësore të shpargut Shpargu është një perime me pak
kalori dhe shumë fibra. Në 100 gramë
shparguj gjenden 20 kalori. - Shpargujt
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e freskët janë një burim i pasur antioksidantësh siç janë: luteina, zea-ksanthina, karoten dhe kripto ksanthina.
Së bashku këto përbërës flavonoidë
ndihmojnë në largimin e radikaleve të
lira nga organizmi. - Shpargujt e freskët
janë një burim i pasur folati. Në 100
gramë shparguj gjenden 14% të dozës
së rekomanduar ditore të acidit folik.
Studimet shkencore kanë treguar që
konsumimi i rregullt i folatit gjatë periudhës para shtatzanisë dhe deri në fazat
e para të saj parandalon defektet tek
fëmijët e sapolindur. - Kërcenjtë janë të
pasur me vitaminat komplekse të grupit
B, që janë thelbësore për funksionet e
metabolizmit dhe enzimat e qelizave
- Shpargujt e freskët përmbajnë edhe
vitamina të tjera antioksidante siç janë:

Vlerat ushqimore (134.00 gramë)
vitamin K 69.6% (burim i shkëlqyer)
vitamin A20.2% (burim i shkëlqyer)
folate 17.4% (burim i shkëlqyer)
hekur 15.9% (burim i shkëlqyer)
vitamin B 1 12.6% (burim shumë i mirë)
vitamin C 12.5% (burim shumë i mirë)
fibra 10.9% (burim shumë i mirë)
manganese 10.5% (burim shumë i mirë)
molybdenum 8.9% (burim shumë i mirë)

potas 7.7% (burim shumë i mirë)
vitamin E 7.5% (burim shumë i mirë)
fosfor 6.9% (burim shumë i mirë)
vitamin B3 6.5% (burim shumë i mirë)
vitamin B6 6% (burim shumë i mirë)
proteina 5.9% (burim i mirë)
zinc 4.8% (burim i mirë)
magnez 4.6% (burim i mirë)
vitamin B5 3.7% (burim i mirë)
calcium 3.2% (burim i mirë)
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Të verdhat e vezës futini në një blender. Hidhni
një lugë çaji me kripë dhe përzijini së bashku.
Shtoni lëngun e uthullës me piperin dhe limonin dhe gradualisht hidhni gjalpin e shkrirë e të
ngrohtë. Përzijeni dalëngadalë deri sa e gjithë
masa të jetë kremoze. Hidheni menjëherë mbi
shpargujt e zier ose të gatuar me avull. Sipër tyre
mund të hidhni pak piper të zi ose lëkurë limoni
të grirë
Këshilla si ta përgatisim:
Shpargu nuk ka nevojë që t’i hiqet lëkura, sidomos kur është i hollë. Lajeni me ujë të bollshëm
për të larguar të gjitha papastërtitë. Më pas priteni pjesën fundore të panevojshme të asparagut

vitamina C, vitamina A dhe vitamina E. Konsumimi i rregullt i ushqimeve të pasura me këto
vitamina ndihmon trupin të zhvillojë rezistencë
të fortë kundër infeksioneve dhe radikaleve të
lira. - Shpargujt janë gjithashtu një burim i mirë i
vitaminës K. 100 gramë shparguj përmbajnë 35%
të dozës së rekomanduar ditore. Vitamina K luan
një rol të rëndësishëm për shëndetin e kockave.
Ato gjithashtu kufizojnë dëmet e neuroneve në
tru dhe kanë një rol thelbësor në trajtimet e pacientëve që vuajnë nga sëmundja e Alzheimer.
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dhe vendoseni në avull. Mirë është ta gatuani atë
si një të tërë dhe nëse dëshironi ta prisni në pjesë
më të vogla bëjeni këtë pas gatimit.
Asparagun mund ta servirni të ftohtë dhe të
ngrohtë.
•Mund ta shtoni në sallatën tuaj të preferuar
•Mund ta shtoni tek makaronat.
•Disa e përdorin së bashku me vezën për ta bërë
omeletën tuaj më të shijshme dhe më shumëngjyrëshe
•Mund ta përdoni duke përzier asparagun me
hudhrën, kërpudhat dhe pulën.
•Një perime e mirë për kombinimin e peshkut
salmon dhe puresë me patate

Receta me shparg
Shpargujt kombinohen shumë mirë me vezët dhe
gjalpin, sidomos me një salcë të njohur me emrin
Hollandaise. Në një tigan të thellë hidhni dy lugë
ujë dhe dy lugë uthull bashkë me disa kokrra të
shtypura peperi të zi. Hidhni një gjethe dafine
dhe një copë qepe të prerë. Zijeni përbërjen deri
sa të ngelet në një masë të njëjtë me atë të një
luge gjelle ose pak më shumë. Hidheni këtë lëng
në një enë tjetër dhe shtoni dy lugë leng limoni.
Në një tigan hidhni 125 gramë gjalpë. Merrni tre
vezë, hiqni të bardhat dhe ruajini për më vonë.
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Oriz me shparg

300 gr oriz
250 gr shparg
50 gr gjalpë
2 lugë gjelle vaj ulliri
150 ml verë të bardhë
100 gr djathë parmixhan
i grirë
1 qepë
pak kripë
pak piper i bardhë

Si fillim marrim asparagët dhe i pastrojmë. I lajmë
me ujë të ftohtë dhe i vendosim të ziejnë në tenxhere
me avull. Pasi janë zier, i presim me kujdes duke lënë
veç majat e asparagut.

Shtojmë ujë pak nga pak derisa të ziejë orizi. Hedhim
pak kripë e pak piper të bardhë të bluar. E trazojmë
mirë. Kur orizi është gjysmë i zier, shtojmë edhe
asparagët e prerë duke lënë veç majat e tyre. I përziejmë mirë me orizin dhe i lemë të përfundojnë zierjen.

Në një tenxhere hedhim vajin dhe 20 gr gjalpë. Shtojmë qepën e grirë hollë. E trazojmë mirë dhe e lemë
të zbutet me zjarr të ngadaltë përreth 15 minuta. Më
pas shtojmë dhe orizin, e kavërdisim pak. E shuajmë
me verë dhe lemë derisa të avullojë alkooli. Pastaj
shtojmë ujë të ngrohtë ose ujin që kemi zier më parë
asparagët.

Fikim zjarrin dhe shtojmë në tenxhere te orizi gjalpin
e mbetur dhe djathin e grirë.
E trazojmë mirë derisa të shkrihet gjalpi. Më pas e
hedhim në pjata duke i vënë sipër majat e asparagut.
Mund ti hedhim pak piper të bardhë e djathë sipas
dëshirës.

Përgatitja
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Supë krem me shparg

Vlerat ushqimore të kësaj supe:
Një racion: 140 kalori, 2.5g yndyrë, 20mg kolesterol, 19g karbohidrate dhe 5g proteina.
Përbërësit
1 lugë gjalpë
4 gota lëng pule
1 patate
1 tufë shparg
Kripë, piper i zi

Metoda e përgatitjes:
Shkrini gjalpin në tigan me temperaturë të
ulët. Hidhini lëngun e pulës dhe pataten e
prerë në kubikë dhe lërini të ziejnë së bashku. Uleni temperaturën dhe shtoni shpargun.
Lërini derisa të zbuten patatja dhe shpargu. Më
pas lëreni të ftohet dhe hidhini në blender dhe
miksojini derisa të jetë bërë një masë e njëtrajtshme. Shtojini kripë dhe piper.
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10 simbolet kulturore të Kinës
Si vendi më i madh në zhvillim dhe destinacion i njohur turistik për shumë të huaj, Kina ka
një histori mbi 5000-vjeçare dhe është një nga qytetërimet më të lashta të botës. Kina është
një vend unik me kulturën dhe qytetërimin e vet të mrekullueshëm që kush e ka njohur nuk
ndahet dot prej saj.
Ndër 10 gjërat që simbolizojnë Kinën bëjnë pjesë Muri i Madh kinez, pandat gjigante, fenerët,
Opera e Pekinit, Jiaozi, Flamuri i Kuq, Qipao, Kungfu-ja etj.

1. Muri i Madh
Muri i madh është padyshim monumenti më i njohur i Kinës dhe një simboli kryesor kombëtar. Ai konsiderohet si një nga 7 mrekullitë e botës. Në vitin 1987, Muri i Madh u përfshi në
radhët e trashëgimeve botërore si “simbol i kombit kinez. Një shprehje e vjetër thotë se: “Nuk
jeni burrë i vërtetë nëse nuk ngjiteni në Murin e Madh “. Ai është mbi 7300 kilometra i gjatë.
Njësoj si një dragua gjigant, Muri i Madh është ndërtuar në shpatet e maleve, në një reliev
shumë të ndërlikuar gjeografik, duke kaluar nëpër shkretëtira, stepa, moçalishte etj.

2. Panda gjigante
Panda gjigante konsiderohet si një nga thesaret
kombëtare të Kinës. Panda (ari i madh bardhë e zi)
është kafsha simbol e provincës Sichuan të Kinës
dhe zona e mbrojtur natyrore Wolong dhe 100
kilometra larg kryeqendrës së Sichuanit, Chengdu,
është vendlindja e pandës.
Panda është simboli i paqes në Kinë.
Sipas filozofisë kineze universi përbëhet nga 2
forca të kundërta, Yin dhe Yang. Panda është simbol i kësaj filozofie me kontrastin që ka në bardhë
e zi. Kinezët besojnë se natyra paqësore e pandës
paraqet faktin se si Yin dhe Yang sjell paqe dhe
harmoni kur është në ekuilibër.

3. Fenerët e kuq
Fenerët luajnë një rol tepër
të rëndësishëm në historinë
e Kinës dhe simbolizojnë
kulturën e shkëlqyer të
vendit me rreth 1.4 miliard
banorë.
Në lashtësi nuk kishte elektricitet dhe kështu fenerët
përdoreshin për ndriçim.
Feneri i kuq është zbukurimi
më i përhapur gjatë Festës
së Pranverës. Fenerët e kanë
skeletin me rripa bambuje
ose druri dhe mbulohen me
vello të kuqe. Feneri i madh
ka një diametër prej disa
metrash.
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5. Jiaozi- ushqimi i bashkimit familjar
Jiaozi apo ravioli kinez, ushqimi i bashkimit familjar, është simbol kulturor në Kinë dhe
preferohet shumë edhe nga të huajt. Jiaozi është një nga ushqimet tradicionale që konsumohet gjatë Festës së Pranverës apo Vitit të Ri kinez.
Nëse gostiten mysafirët me
jiaozi, tregon respektin dhe entuziazmin për ardhjen e tyre.
Jiaozi përgatitet me pite të
vogla, të mbështjella me mish
ose zarzavate dhe më pas zihen
në ujë të valuar për rreth 10- 20
minuta dhe konsumohet me
salca të ndryshme.

6. Flamuri kinez

4. Opera e Pekinit
Opera e Pekinit është një formë e teatrit
tradicional kinez, në të cilin kombinohet
muzika, vokali, gjestet, akrobacitë dhe kërcimi. Fillimet e saj kjo pjesë e artit kinez i ka
që në shekullin e 18-të, por zhvillimin më të
madh e pati në shekullin e 19-të.
Opera e Pekinit bazohet në katër lloje interpretimesh. Aktorët e veshur me kostume shumëngjyrëshe shfrytëzojnë talentin në fjalë, këngë,
valle, akrobaci duke i dhuruar spektatorit skena
shpesh simbolike dhe rrallë realiste. Në qendër
të çdo shfaqje të Operas së Pekinit është bukuria
dhe hijeshia e lëvizjes së aktorëve.
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Gjatë viteve të fundit Opera e Pekinit ka
pësuar mjaft ndryshime në përmirësimin e
cilësisë, përshtatjen e elementeve të rinj të
spektaklit, të gjetjeve origjinale të aktorëve të
saj.
Maskat e Operës së Pekinit përbëhen nga makiazhe të ndryshme në fytyrën e aktorëve,që
simbolizojnë karakterin, sjelljen dhe ngjarjen
e jetës së roleve të ndryshme.
Zakonisht fytyra me ngjyrë të kuqe përfaqëson rol pozitiv, makiazhi blu dhe i gjelbër
përfaqëson heronjtë popullorë, fytyra e bardhë dhe e verdhë përfaqëson rol negativ, makiazhi i artë dhe i argjendtë përfaqëson mister,
etj.

Flamuri Kombëtar i Republikës Popullore të Kinës që ka fushë të
kuqe dhe 5 yje të verdhë.
Yjet, 4 të vegjël që ia drejtojnë majën yllit të madh në qendër.
Ata simbolizojnë solidaritetin e madh të popullit nën udhëheqjen
e PK të Kinës.

95 EJANI

7. Qipao kinez
Cheongsam është një veshje tradicionale për femra me karakteristika kineze që njihet botërisht, madje dhe nga moda
e lartë ndërkombëtare. Shumë vipa të huaj preferojnë këtë
veshje kineze. Emri “cheongsam,” do të thotë thjesht “fustan i
gjatë.”

8. 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.

9. Kung fu
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Kung fu (kin. gong fu, ku gong - arritje, meritë dhe fu - njeri) është një emërtim kinez që
tregon arritjen me punë të vazhdueshme dhe
përkushtim të mjeshtërimit të çdo teknike
luftarake, jo vetëm në artet luftarake. Pra, me
kung fu tregohet të ushtruarit me përpjekje të
gjata deri në arritjen e përsosmërisë në një art,
teknikë apo veprimtari.
Në Europë termi «kung fu» u përdor në vitet
1970 për të treguar filmat kinezë të artistëve
me famë të arteve luftarake, si p.sh. Bruce Lee.

gjeneralë, ushtarë, luftëtarë, etj., të cilët
përpiqeshin të përmirësonin artin e luftimit
dhe filluan të përhapin njohuritë e tyre. Por,
më i njohuri në artet luftarake është Tempulli i Shaolinit në provincën e Hënanit, ku
murgjit e këtij tempulli filluan ta praktikonin
rregullisht si një ndihmë për vetmbrojtje dhe
shëndet, e cila u quajt kungfu. 1500 vjet më
parë në Kinë erdhi një murg budist nga India
i cili solli me vete edhe disa njohuri të tjera që
ai kishte për fenë budiste, emri i tij ishte Budidarma. Ky murg udhëtoi nga jugu i Indisë
deri në veri të Kinës për të arritur në tempulEmërtimi më i përshtatshëm për të treguar
artet luftarake kineze është “wushu” (wŭ : luftë, lin e quajtur Shaolin në provincën e Henanit
ku kaloi pyje male të lartë plot vështirësi.
dhe shù : art) , pra fjalë për fjalë art luftarak.
Në Kinë këto praktika janë përdorur nga

10. Çaji dhe porçelani
Kina është vendlindja e çajit dhe prandaj kjo pije
bën pjesë në listën e simboleve kulturore kineze.
Kinezët kanë mbi 4 mijë vjet që pinë çaj. Me
çaj priten edhe mysafirët, ky është një zakon i
kinezëve. Kur mysafirët hyjnë në shtëpi, u jepet
menjëherë një gotë çaj i ngrohtë me aromë të

Bashkë me çajin porcelani është gjithashtu pjesë
e kulturës kineze.
Prej kohësh Kina është njohur si “atdheu i porcelanit”.
Lindja e porcelanit të bardhë ndikoi shumë thellë
në zhvillimin e këtij sektori në Kinë. “Kryeqytet
i porcelanit” u pagëzua atëkohë qyteti jugor i

këndshme. Duke biseduar dhe duke pirë çaj,
atmosfera miqësore midis të ftuarve bëhet më e
ngrohtë. Çajrat më të famshëm në Kinë janë çaji
jeshil, caji i zi, çaji i kuq etj.

Kinës Jingdezhen, prodhimet e të cilit sunduan
prej shekujsh sektorin e porcelanit në të dyja
dinastitë, madje dhe sot prodhimet me cilësi më
të mirë vazhdojnë të prodhohen në këtë qytet.
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