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JAK ZACZĄĆ PROWADZIĆ

ZDROWY TRYB ŻYCIA?
Jak wprowadzić zdrowe
nawyki do swojej rodziny?
Nie jest łatwo wprowadzić
zdrowy styl życia, gdy po raz
kolejny opuszczasz zajęcia
na siłowni, niedosypiasz,
a posiłki przygotowujesz
w biegu. Kiedy postanawiasz
jednak, że cała twoja rodzina
też będzie zmieniać swoje
nawyki, masz przed sobą
ogromne wyzwanie. Jak
wprowadzić zdrowy styl
życia dla wszystkich
domowników, jeśli na
pokładzie są sami sceptycy?

Spróbuj metody
małych kroczków
www.domzpomyslami.pl

Pamiętaj, że twój zapał nie
oznacza takiego samego
entuzjazmu u innych
członków rodziny. Chociaż
to powinna być wasza
wspólna decyzja, zazwyczaj
chociaż jedna osoba jest
bardziej podekscytowana od
innych. Zdarzyć się również
może kapitulacja dziecka lub
nawet partnera. W takiej
sytuacji nie pomoże krzyk
i płacz. Tylko metoda
małych kroków może
przynieść rezultat.
Zachęcanie do spróbowania
nowego menu czy
aktywności fizycznej
powinno odbywać się

w miłej, niezobowiązującej
atmosferze.

Zacznij od zdrowych
deserów
Jeśli chodzi o triki, pomoże
ustalenie na przykład
jednego w tygodniu dnia,
gdzie wszyscy jemy bardzo
zdrowo wszystkie posiłki.
Kiedy ta propozycja nie
spotka się z aprobatą reszty
ze względu na konieczność
samodzielnego gotowania,
po prostu znajdźcie
restaurację, która podaje
zdrowe dania w atrakcyjny
sposób. Zacznijcie od
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deserów. Smoothie bowl, acai
bowl, deser z tapioki, tofurnik
– na pewno te nazwy
zaciekawią twoją rodzinę, a
nawet najbardziej oporne na
nowości dzieciaki spróbują
tego z ciekawości.

Wprowadzaj zdrową
dietę stopniowo
Po tym smacznym
doświadczeniu na pewno nie
unikniesz pytań o
samodzielne zrobienie takich
dobroci w domu. Wykorzystaj
ten moment, ponieważ
właśnie wtedy najłatwiej
będzie wprowadzić zdrowe
nawyki. Wymyślajcie wspólnie
własne kompozycje i pokaż
wszystkim, że zdrowy styl
życia to nie jest wyłącznie
ograniczanie, ale przede
wszystkim poszerzanie
horyzontów. Niech dzieciaki
nie myślą, że chodzi wyłącznie
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o jedzenie sałaty i bieganie
na bieżni. Zróbcie
owocowy koktajl z masłem
migdałowym, a potem
idźcie na przykład do
parku trampolin. Pokaż, że
zdrowie i zabawa mogą
łączyć się ze sobą.

zdrowe, ponieważ należy
zachowywać również
odpowiednią ilość kalorii
i wartości odżywczych.
Głodzenie się nie jest
żadnym wyjściem, zwłaszcza
w przypadku dzieci, które
przecież cały czas rosną.

Obalaj stereotypy

Pokazuj alternatywne
rozwiązania

Już o tym wspomnieliśmy,
więc wystarczy tylko
utwierdzić rodzinkę w tym
przekonaniu, że śmiech
i spędzanie wspólnie
czasu to podstawowe
elementy waszego
nowego stylu życia.
Najpopularniejszym
stereotypem o zdrowej
diecie jest to, że jesteśmy
ciągle głodni i jemy
wyłącznie korzonki oraz
zieleninę. Nic bardziej
mylnego! Być może są
osoby, które tak jedzą, ale
na pewno nie jest to

Przedstawcie swoje
postulaty w zupełnie innym
świetle. Jemy zdrowo, to
prawda, ale możemy zjeść
więcej niż zwykle. Przykład?
Pokażcie dzieciom dobrze
przyprawione chipsy z
jarmużu. Jeśli im zasmakuje,
powiedzcie, że taką
przekąskę mogą jeść w
większej ilości niż zwykłe
chrupki z paczki. Na pewno
taka alternatywa spodoba
się wszystkim miłośnikom
szybkich przekąsek podczas
wspólnego oglądania kina

Marzysz o własnym domu?
Oblicz koszty budowy
z kalkulatorem Domoekspert
Przed rozpoczęciem budowy domu trudno jest obliczyć jego
koszt końcowy. Ceny zarówno materiałów, jak i robocizny
szybko się zmieniają. Pomocą może być skorzystanie z
kalkulatora na domoekspert.pl.

www.domzpomyslami.pl
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familijnego. Pamiętajcie, że
szklanka jest zawsze do
połowy pełna.

Zdrowa dieta nie musi
być droga
Inny stereotyp o zdrowym
odżywianiu mówi, że
przepisy są bardzo drogie.
To mit! Wystarczy, że nieco
zmodyfikujesz swoje

www.domzpomyslami.pl
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myślenie o kuchni
i przyrządzaniu potraw.
Zamień smażenie na
gotowanie, pieczenie
i parę. Zamiast słodzonych
napojów kupuj owoce,
z których samodzielnie
wyciśniesz świeży sok. Nie
wydawaj pieniędzy na
słodycze, ale częściej piecz
zdrowe ciasta. Dodaj do
swojego menu więcej

warzyw, a zmniejsz ilość
mięsa. Tych kilka prostych
trików sprawi, że nie
odczujesz dużej różnicy
w portfelu, ale organizm
podziękuje ci za to.

Wartościowe posiłki
nie muszą być nudne
Często zdrowe odżywianie
kojarzy się ludziom po
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prostu z nudą. Oczywiście
nic bardziej mylnego,
ponieważ właśnie
w zmianie nawyków chodzi
o różnorodność. Nie tylko
odżywianie, ale przede
wszystkim codzienna
aktywność, urozmaicanie
swojego czasu wolnego to
klucz zdrowego stylu życia.
Pamiętaj, że taka
perspektywa może
zachęcić do zmian również
dzieci, bo właśnie one
potrzebują codziennego
stymulowania.
Kolejnym mitem,
związanym ze zmianą stylu
życia, jest rzekomy trud
i ponadludzki wysiłek w to
wkładany. Prawdą będzie
fakt, że trzeba zmienić wiele
nawyków, które utrwalane
przez kilkadziesiąt lat
potrafią być trudne do
wykorzenienia, ale warto.
Jeżeli tobie nie jest łatwo,
pomyśl o dzieciach, które
jeszcze mają szansę na
zmiany i nie będą one tak

Zdrowy styl życia nie
przekreśla całkowicie
innych opcji, nawet jeśli
nie wyglądają one
bardzo zdrowo.
Rozsądek jest mile
widziany wszędzie.

www.domzpomyslami.pl
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bolesne, jak dla ciebie. Kto
wie, może za chwile to one
będą główną motywacją
dla całej rodziny. Wysiłek
ten nie dotyczy wyłącznie
odżywiania, bo zdrowy styl
życia to nie tylko dieta, ale
również aktywność
fizyczna, profilaktyka,
a nawet ekologia.

Działajcie jak drużyna
Chociaż możesz na
początku poczuć się
bardziej jak pan i władca,
zmień swoje myślenie
i zostań trenerem w swojej
drużynie. Jeśli
zapoczątkowałeś w
rodzinie myślenie
o zdrowym żywieniu,
podtrzymuj tego ducha, ale
nie rozkazuj wszystkim
wokół. Konsultuj każdą
decyzję i inspiruj do
dalszych działań, lecz nie
zabijaj w innych ciekawości
do sprawdzenia innych
możliwości. Stwórzcie
wspólny jadłospis,
w którym każdy doda swoje
ulubione danie. Jeżeli więc
twoje dziecko zamiast
omletów z warzywami woli
na śniadanie po prostu
tosty, niech je zje. Zdrowy
styl życia nie przekreśla
całkowicie innych opcji,
nawet jeśli nie wyglądają
one bardzo zdrowo.
Rozsądek jest mile widziany
wszędzie.

Stosuj zasadę 80/20
Jeżeli potrzebujecie
koniecznie ram, bo rodzina
w ogóle nie może
przekonać się do pomysłu
zdrowego stylu życia,
wprowadźcie pewne
zasady. Niech każdy ma
swój cheat meal lub cheat
day, w którym dozwolone
jest absolutnie wszystko.
Żelki z czekoladą popite
gazowanym napojem, frytki,
pizza, burgery. Nawet jeśli
trudno ci będzie na to
patrzeć, bo przecież
właśnie tak ciężko
budowane nawyki właśnie
legły w gruzach, bez obaw.
Na pewno z przyjemnością
po takiej uczcie każdy zje
lekką sałatkę z grillowanymi
warzywami.
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Spróbujcie wspólnych
aktywności
Zacznijcie spędzać czas
w weekendy aktywnie.
Zdrowy styl życia nie musi
oznaczać morderczych
treningów na siłowni czy
biegania 10km. Na
początek wystarcza długie
spacery, wyjście na rolki
czy wycieczka rowerowa.
Zimą sanki albo narty
biegowe. Zachęcaj dzieci

www.domzpomyslami.pl
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do próbowania nowych
dyscyplin sportowych,
może spodoba im się
deskorolka, balet albo
wspinaczka!

Zdrowy sen to
podstawa
Dzieci potrzebują aż 10
godzin snu na dobę
w okresie dojrzewania.
Zadbaj o regularne pory
spania dla wszystkich
domowników.

Najmłodszym dzieciom
ogranicz czas spędzony
przed ekranami na kilka
godzin przed pójściem spać.
Ostatni posiłek jedzcie
wspólnie na około 3 godziny
przed snem, wpłynie to
dobrze na sen, zwiększy twój
wpływ na to co jedzą dzieci
oraz pomoże w budowanie
rodzinnych więzi. Przyda się
również wietrzenie sypialni
przed położeniem się do
łóżka i ograniczenie picia
kawy w godzinach
popołudniowych.
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JAK OSZCZĘDZAĆ WODĘ?

10 POMYSŁÓW!
Jak skutecznie oszczędzać
wodę? Zasoby wody na
świecie stale się kurczą,
głównie przez nierozsądne
gospodarowanie jej
zasobami i zmiany
klimatyczne. Oszczędzanie
wody to już nie zabawa dla
ekologów, ale
codzienność. Zobacz jak
niewielkie zmiany mogą
wpłynąć na środowisko
i dodatkowo obniżyć twoje
rachunki.
www.domzpomyslami.pl

Szybki prysznica
zamiast długiej
kąpieli
Skróć codzienne mycie do
kilkuminutowego
prysznica. Wanna pełna
wody to zużycie rzędu 160
litrów wody, a 8 minutowy
prysznic pochłania tylko
80 litrów. W skali miesiąca
to ogromna różnica. Nie
musisz rezygnować
z relaksujących kąpieli

z bąbelkami na zawsze –
zacznij od ograniczenia ich do
minimum.
Spróbuj także jak najkrócej lać
wodę podczas prysznica.
Kiedy nakładasz szampon lub
mydlisz ciało woda może być
zakręcona, nie potrzeba
odkręcać przez ten czas. To
kolejna oszczędność.

Baterie z perlatorem
Świetnym rozwiązaniem jest
również stosowanie słuchawek
prysznica z perlatorem, który
napowietrza wodę. Dzięki
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takiemu rozwiązaniu
zużywa się 20-40% wody
mniej, w zależności od
możliwości konkretnych
modeli, bez odczuwalnej
różnicy w natężeniu
strumienia wody. Perlator
można również
zamontować na kranach
w kuchni, co znacznie
zmniejszy zużycie wody
w czasie mycia naczyń
i sprzątania. Rozproszona
woda ma takie samo
ciśnienie jak regularny
strumień wody, dzięki temu
nie odczuwa się
zmniejszonej ilości wody.

Wykorzystuj wodę
kilkukrotnie
Ponowne wykorzystanie
wody to coraz
powszechniejszy trend
ekologiczny. Jak
wprowadzić go w życie?
Nie wylewaj wody z mycia
warzyw – możesz użyć jej
do podlania kwiatów
doniczkowych lub roślin
ogrodowych, zaś wodę
z gotowania np. makaronu
możesz wykorzystać do
zrobienia sosu.
Woda z kąpieli lub zebrana
po prysznicu nadaje się
z powodzeniem do
sprzątania, umycia podłogi
lub spłukania toalety. Nie
wylewaj wody, która ostygła
w czajniku po robieniu
www.domzpomyslami.pl
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herbaty – wlej ją do
dzbanka, dodaj cytrynę
i zrób lemoniadę.

Zakręcaj wodę w
czasie mycia zębów
Jedna z najłatwiejszych
zasad oszczędzania wody
w domu, która już stała się
standardem. Odkręcona
woda podczas
szczotkowania zębów to
zupełnie niepotrzebne
marnotrawstwo. W czasie
1 minuty z kranu leci ok. 510 litrów wody, w
zależności od stopnia
okręcenia wody. Podczas 3
minut nakładania pasty
i mycia zębów możemy
zmarnować aż 30 litrów
wody.

Ogranicz pranie
Nastawiaj pranie tylko
wtedy, gdy nazbierasz
pełna pralkę rzeczy. Jeśli
nie masz wystarczająco
dużo rzeczy wstrzymaj się z
praniem, do czasu aż
uzbiera się ich więcej. Pralka
w czasie jednego cyklu
pobiera ok. 40-50 litrów
wody, w zależności od
swojej ładowności.
Jeśli decydujesz się na
nową pralkę wybierz taką,
która jest ładowna i pobiera
najmniej wody. Zwróć
również uwagę na klasę
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energetyczną, wówczas
zmniejszysz również zużycie
prądu. Planeta będzie
wdzięczna!

Postaw na zmywarkę
Ręczne mycie naczyń pod
bieżącą wodą jest bardzo
nieekologicznie. Każda
minuta mycia naczyń to 10
litrów wody. Zmywarka
zużywa aż czterokrotnie
mniej wody. Najlepiej
postawić na modele, które
mają tryb eko, a co za tym
idzie oszczędzają i wodę,
i prąd.

www.domzpomyslami.pl
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Jeśli nie masz zmywarki
i nie planujesz jej
kupować, spróbuj zmienić
chociaż technikę mycia
naczyń. Nalej wody do
zlewu i myj naczynia w tej
samej wodzie, następnie
opłucz je na koniec pod
bieżąca wodą. Jeśli masz
do umycia bardzo
zabrudzony garnek –
wyłącz bieżącą wodę na
czas jego szorowania.
Woda, które nabrała się
w garnku wystarczy do
jego czyszczenia.

Wykorzystuj do gotowania
ilości wody, które
naprawdę są potrzebne.
Nie nalewaj pełnych
garnków wody, jeśli
planujesz ugotować
1 jajko. Spróbuj również
nalewać tylko wody do
czajnika, ile rzeczywiście
potrzebujesz do zrobienia
2 kaw. Ta woda najczęściej
po gotowaniu trafia do
zlewu. Dodatkowo
podgrzanie dużej ilości
wody zużywa znacznie
więcej gazu, prądu i czasu.

Gotuj rozsądnie

Zbieraj wodę
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Zbieraj wodę
Jeśli masz ogród lub
miejsce przed domem –
zbieraj wodę deszczową.
Możesz wykorzystać ją do
podlewania ogrodu, mycia
samochodu czy sprzątania
przed domem. Dzięki
łapaniu deszczówki
możemy mieć darmowe
kilkadziesiąt litrów wody –
nawet jeśli się nam nie
przyda, nic nie tracimy.
Do zbierania deszczówki
nie potrzeba drogich
instalacji. Wystarczy
pojemnik ustawiony
w miejscu, gdzie spływa
woda z rynny lub z dachu.
W sprzedaży są nawet
zbiorniki wyglądające jak
dekoracyjne donice
z kwiatami na górze, które
nie będę szpecić nam
ogrodu.

Ogranicz jedzenie
mięsa
Do produkcji mięsa zużywa
się ogromne ilości wody.
Znaczne większe niż do
produkcji żywności
pochodzenia roślinnego.
Wyprodukowanie 1kg
wołowiny pochłania 14 000
litrów wody – dla
porównania produkcja 1kg
chleba to zużycie ok. 1 500
litrów. Ograniczenie
spożycia mięsa przyczynia
www.domzpomyslami.pl
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się do oszczędności wody
w znacznie większej skali
niż tylko nasz dom.
Produkcja żywności
pochłania aż 80%
światowego zużycia
wody, dlatego warto
także ograniczyć
marnowanie jedzenia
i bardziej odpowiedzialnie
podchodzić do zakupów
spożywczych. Spróbuj
kupować tyle produktów,
ile jesteś w stanie
skonsumować przed
upływem ich daty
ważności. Nie wyrzucaj
jedzenia! Jeśli masz
niepotrzebne produkty
spożywcze może dodać je
do jadłodzielni lub
wymienić je na coś
innego w specjalnych
grupach na fb, które
zajmują się wymianą
niepotrzebnego jedzenia.

Zadbaj o instalacje
Nieszczelna instalacja
wodno-kanalizacyjna
i centralne ogrzewanie to
również niekontrolowane
marnowanie wody. Warto
raz na kilka lat czas
sprawdź szczelność rur.
Podobnie jest ze sprzętem
AGD, zweryfikuj jak dużo
wody pobiera pralka
i zmywarka. Czy ich
podłączenie nie
powoduje
niepotrzebnego poboru

wody.
Kontroluj rachunki za
wodę i weryfikuj jak
oszczędzanie wody
wpływa na ich wysokość.
W niektórych miastach
wysokość zużycia wody
przekłada się również na
wysokość opłat za wywóz
śmieci. Oszczędzając
wodę możesz dodatkowo
oszczędzić na innych
rachunkach.

Wiedza na
wyciągnięcie
ręki
LEPIEJ-WIDOCZNI.PL
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CZY KAWA JEST ZDROWA?

OBALAMY MITY NA TEMAT KAWY
Kawa. Ciężko wyobrazić
sobie początek dnia bez jej
wspaniałego aromatu.
Pobudza, redukuje stres,
przyspiesza metabolizm
i jeszcze wspaniale
smakuje. Jednak czy picie
kawy jest szkodliwe? Czy
można przedawkować
kawę? Ile filiżanek kawy
dziennie wpływa
pozytywnie na nasze
zdrowie?

www.domzpomyslami.pl

1.Skład kawy
Kawa, która jest uważana
za najlepszą gatunkowo
i najbardziej aromatyczną
to Arabica, zawiera ok. 0,71,6% kofeiny. Tańszy
i mniej aromatyczny
gatunek kawy to Robusta,
która zawiera aż dwa razy
więcej kofeiny niż Arabica.
Często spotyka się również
mieszanki obu gatunków.

Na aromat i smak kawy
wpływ ma również stopień
jej wypalenia: ziarna jasno
palone są bardziej
kwaskowe i mniej gorzkiej.
Im ciemniej wypalona
kawa tym bardziej
wyczuwalna jest jej gorycz.
Poza kofeiną kawa zawiera
również minerały takich jak
fosfor, magnez i potas.
Stanowią one jednak
niewielki procent składu.
Ziarna kawy są za to
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Ile kofeiny w kawie?

Kawa, która jest
uważana za najlepszą
gatunkowo
i najbardziej
aromatyczną to Arabica,
zawiera ok. 0,7-1,6%
kofeiny.

bogatym źródłem cennych
dla zdrowia polifenoli:
Arabica ma ich około 6%,
a Robusta 10%, niestety w
wyniku spalania ziaren, ich
ilość się zmniejsza.
Kawa rozpuszczalna
również powstaje z
prawdziwych ziaren kawy.
Ziarna kawy po wypaleniu
są drobno mielone,
następnie zaparzane
w niewielkiej ilości wody
przy użyciu wysokiego
ciśnienia, końcowym
etapem jest suszenie
i rozbijanie na mniejsze
grudki lub pyłek. Kawa
rozpuszczalna zachowuje
część cennych składników
kawy ziarnistej.
Kawa jest niskokaloryczna.
Filiżanka czarnej kawy to
około 2 kcal. Kaloryczności
nadają kawy dodatki –
mleko, śmietanki, posypki
i syropy. Wówczas

www.domzpomyslami.pl
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kaloryczność może
wzrastać nawet do 350
kcal.

2. Ile filiżanek kawy
dziennie można
wypić?
Śmiertelna dawka kawy to
150 mg kofeiny na każdy
kg masy ciała. Tak więc
w przeliczeniu śmiertelna
dawka dla osoby ważącej
75kg to ok. 80 filiżanek
kawy.
Jeśli chodzi o zdrowe
limity, przyjmuje się, że
picie do 6 filiżanek kawy
ziarnistej dziennie nie
wpływa negatywnie na
nasze zdrowie.
W przypadku kawy
rozpuszczalnej może być
to nawet 7-8 filiżanek, gdyż
zawiera ona mniejsza
dawkę kofeiny. Należy
oczywiście wziąć pod
uwagę moc konkretnych
gatunków kawy i jaką jej
ilość wsypujemy do kubka.

3. Dlaczego warto pić
kawę?
Poza stawianiem nas rano
na nogi, kawa ma także
szereg właściwości
prozdrowotnych.
Większość z nich jest
związana z zawartą
w kawie kofeiną oraz
antyoksydantami.

STRONA 16

Główne zalety picia kawy:
dodaje energii – kawa
pobudza, zmniejsza
odczuwane
zmęczenie, poprawia
koncentrację i
wspomaga pamięć,
daje efekt pobudzenia
fizycznego i
intelektualnego,
przyspiesza
metabolizm –
wspomaga proces
odchudzania i
przyspiesza przemianę
materii,
redukuje stres – u
niektórych osób już
sam zapach kawy
wpływa na obniżenie
poziomu stresu,
poprawia krążenie krwi
– może również
wpływać na
zmniejszenie bólów
migrenowych,
zmniejsza również
ryzyko udaru – jedna
filiżanka dziennie
zmniejsza ryzyko
udaru o 20%,
poprawia wydolność –
zawarta w niej kofeina
wpływa pozytywnie na
wydolność i
wytrzymałość podczas
uprawiania sportu,
warto zatem wypić
kawę przed
treningiem,

www.domzpomyslami.pl
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zawiera
przeciwutleniacze –
picie kawy zmniejsza
ryzyko zachorowania
na raka,
zmniejsza ryzyko
demencji i Alzheimera
– naukowcy przypisują
takie działanie ciemno
palonej kawie, nawet
jeśli nie zawiera ona
kofeiny,
poprawia nastrój –
picie kawy powoduje
wzrost stężenia
serotoniny w
organizmie,
dostarcza witaminy B3
– witamina ta
powoduje spadek
cholesterolu LDL
(złego) i wzrost
cholesterolu HDL
(dobrego)
dostarcza składników
mineralnych – jest
źródłem manganu,
potasu i cynku.

4. Zastosowania
kawy
Zalety kawy nie kończą się
na wspaniałym napoju. Ma
również wiele zastosowań
w kosmetologii
i medycynie.
Fusy z kawy wykorzystuje
się jako:

naturalny peelingi do
ciała,
składnik kosmetyków
na cellulitis,
pochłaniacz zapachów
do auta, lodówki, a
nawet do popielniczki,
nawóz do roślin –
odstraszają również
mrówki i koty kopiące
w ogródku,
środek czyszczący –
usuwają nieprzyjemne
zapachy z
czyszczonych
powierzchni,
naturalny barwnik
spożywczy.
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5. Czy picie kawy jest
szkodliwe?
Picie kawy nie jest niestety
pozbawione minusów.
W nadmiernych ilościach
może szkodzić naszemu
zdrowiu, szczególnie jeśli
cierpimy na przypadłości
związane z układem
krążenia czy wrażliwym
żołądkiem.
Główne wady picia kawy:
osad na zębach – przez
zawarte w niej
polifenole, czarna
kawa pozostawia żółte
przebarwiania na
zębach, dodanie mleka
do kawy zmniejsza jej
kwasowość i zmniejsza
ryzyko przebarwień,

www.domzpomyslami.pl
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wypłukuje z organizmu
wapń – dotyczy to
również czarnej kawy,
dodanie mleka może
pomóc uzupełnić
utracone minerały i
witaminy,
zmniejsza wchłanianie
żelaza – picie podczas
jedzenia zmniejsza
absorbowanie żelaza
przez organizm, najlepiej
jest nie pić kawy w
sąsiedztwie posiłków,
podnosi ciśnienie – picie
dużych ilości kawy jest
niewskazane przy
nadciśnieniu i
problemach z sercem,
zawiera substancje
drażniące – może nasilać
problemy trawienne przy
wrzodach żołądka czy
drażliwych jelitach,

niewskazana dla
kobiet w ciąży i dzieci –
lepiej sięgnąć po kawę
zbożową lub
bezkofeinową,
odradza się popijanie
leków kawą – kawa
może wpłynąć na
zwiększenie działania
leków, dotyczy to
również leków
przeciwbólowych,
problemy ze snem –
nadmiar kawy,
szczególnie
spożywany o późnych
porach, może
doprowadzić do
problemów z
zasypianiem i obniżyć
jakość snu,
zawieraakrylamid – jest
to substancja
określana przez WHO
jako „potencjalnie
rakotwórcza”,
występuje również w
chipsach, ciastach i
frytkach, ma związek z
przetwarzaniem
żywności w wysokiej
temperaturze.

Twoja reklama
w tym miejscu?

Sprawdź naszą
bogatą ofertę reklamową.
w czasopiśmie,
na portalu,
w bazie firm.
Napisz na kontakt@domoekspert.pl
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JAK WYBRAĆ ODPOWIEDNIĄ

FARBĘ DO MEBLI?
Na rynku istnieje wiele
rodzajów farb, które mają
różne zastosowania. Jedne
służą do malowania ścian i
sufitów, inne do drewna, a
jeszcze inne do metalu itp.
Wybór jest tak szeroki, że
nie każdy jest
w stanie idąc do sklepu
czy zamawiając farbę
wybrać tą najlepszą. Jak
więc wybrać odpowiednią
farbę do pomalowania
mebli w domu?
www.domzpomyslami.pl

Czym pomalować
meble?
Kiedy przychodzi czas na
remont jedną z
najpopularniejszych
czynności, jakie
wykonujemy podczas prac
remontowych jest
malowanie. Malowanie
pozwala na odświeżenie
wyglądu pomieszczenia,
zmianę jego koloru, jest też
dobrym sposobem na

redesign pomieszczenia
dzięki czemu możemy
nadać mu nowy blask.
Zwykle malujemy ściany
lub sufity. Co jednak, jeśli
chcemy pomalować
meble, takie jak szafki, stół,
taborety czy biurka? Jaką
farbę wybrać do
pomalowania mebli
wewnątrz domu?

Malowanie mebli
farbą akrylową
Najbardziej popularnym
rodzajem kryjącym meble
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w całości są farby
akrylowe. Pomalowane
nimi powierzchnie mogą
mieć, matowe, półmatowe
oraz połyskliwe
wykończenie. Jako spoiwo
w przypadku tego rodzaju
farb używana jest żywica, a
jako rozcieńczacz woda.
Dzięki temu takie farby
posiadają naturalny,
charakterystyczny zapach,
który powinien być
rozpoznawalny dla
każdego. Niestety
posiadają też one wadę,
a mianowicie w
porównaniu z farbami na
bazie rozpuszczalnika są
one mniej odporne na
uszkodzenia mechaniczne.

www.domzpomyslami.pl
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Dlatego po malowaniu
warto zadbać
o dodatkowy środek
ochronny, który nałożymy
na wyschniętą
i pomalowaną warstwę
mebla, a ich zaleta to to,
że są jednymi z niewielu
farb, które tak dobrze
chronią pomalowaną
powierzchnię przed
warunkami
atmosferycznymi np.
wilgocią.

Do czego użyć farby
akrylowej?
Ze względu na to, że farba
akrylowa do mebli jest
mało odporna na

uszkodzenia mechaniczne
powinniśmy zastosować ją
do mebli, które są rzadko
używane lub podczas ich
używania nie będzie
ryzyka łatwego
uszkodzenia mebla np.
szafa, komoda, ponieważ
nie musimy tych mebli
przenosić, składać oraz
rozkładać co miałoby np.
miejsce w przypadku
mebli ogrodowych. Można
także tego typu farbę
z powodzeniem
zastosować do mebli
dziecięcych, ponieważ gdy
nasze dziecko będzie rosło
i się rozwijało jakiś mebel
z czasem nie będzie nam
potrzebny, dlatego na jego
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renowację nie
powinniśmy wydawać
dużej ilości pieniędzy.

kredową jest sucha
i gotowa do nałożenia
kolejnych warstw.

Malowanie mebli
farbą kredową

Do czego
wykorzystywana jest
farba kredowa?

Ostatnio dużą
popularnością zaczęły
się cieszyć farby
kredowe, a to dlatego, że
meble posiadają matowe
pastelowe wykończenie,
a taką farbę możemy
wybrać w różnych
odcieniach, kolorze. Jest
też ona łatwa w użyciu,
ponieważ powierzchnia,
która będzie malowana
nie musi być wcześniej
przygotowywana. Dużą
zaletą jest też tutaj to, że
po zaledwie około 30
min powierzchnia
pomalowana farbą

Ostatnio dużą
popularnością zaczęły
się cieszyć farby
kredowe. Są one łatwe
w użyciu, ponieważ
powierzchnia, która
będzie malowana nie
musi być wcześniej
specjalnie
przygotowywana.

www.domzpomyslami.pl

Ze względu na to, że ten
rodzaj farby jest prawie
bezzapachowy idealnie
nada się on do
malowania mebli
dziecięcych. Warto
jednak też rozważyć
zastosowanie jej do
wolnostojących mebli np.
komody, szafy, toaletki.
Stosując dwa różne
kolory farby kredowej
możemy uzyskać efekt
postarzenia mebla.

Malowanie mebli na
biało
Biała farba do mebli to
ostatnio najlepiej
sprzedający się produkt,
ponieważ potrafi ona do
naszego wnętrza
wprowadzić
niepowtarzalny klimat.
Nie musimy jednak chcąc
posiadać biały kolor
w swoim domu
decydować się na
wymianę mebli, ponieważ
możemy je przemalować
tym samym odnawiając je
i nadając im nowego,
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lepszego wyglądu. Białe
meble pasują do wielu
innych układów
kolorystycznych w domu,
dzięki czemu stają się
praktycznie uniwersalne.
Jeśli więc za kilka lat
postanowimy
przemalować ściany,
meble będą wciąż
pasować!

Farby do renowacji
mebli
Wszystkie farby dostępne

www.domzpomyslami.pl
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na rynku posiadają
właściwości ochronne.
Wszystko jednak zależy
od tego, jaki mebel
chcemy zabezpieczyć.
Farby, które są jednymi z
najczęściej stosowanych
w przypadku ochrony
oraz renowacji mebli to
lakiery i lakierobejce. Są
to środki konserwujące,
zabezpieczające drewno.
Mogą one występować
w kolorze, ale też w wersji
bezbarwnej. Tego typu
farby charakteryzują się

tym, że nie zmieniają one
struktury oraz wyglądu
powierzchni, która jest
malowana. Znajdują one
szereg zastosowań przy
meblach wykonanych z
surowego drewna, sklejki
drewnianej, a nawet
pokrytych fornirem
drewnianym. Możemy
nawet w tym przypadku
lakierem i lakierobejcą
pokryć meble, które
wcześniej były
pomalowane farbą
kredową.
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CO WARTO WIEDZIEĆ

O DOMACH Z BALI?
Dom z bali to nie tylko ten,
który jakiś czas temu
mogłeś spotkać w formie
letniskowej nad morzem.
Jego popularność
znacząco zaczęła rosnąć
z powodu tego, że jest to
relatywnie tania opcja
budowy domu, który nie
tylko jest funkcjonalny, ale
także piękny. Na co
zwrócić uwagę przed jego
budową?
www.domzpomyslami.pl

Domy z bali a
murowane
Domy z bali swoją
popularność zyskały na
Suwalszczyźnie, Podlasiu
oraz w rejonach górskich,
gdzie stanowią tradycyjne
budownictwo. Materiał z,
którego wykonywane są
budynki jest ekologiczny
oraz energooszczędny.

Budowa domu z bali –
etapy
Podstawowa różnica
pomiędzy domem
wykonanym z bali, a muru
to sposób i tempo jego
wykonania. W przypadku
tego typu budynków
musisz liczyć się
z niewielką ilością prac
mokrych. W ten sposób
prace budowlane są
krótsze, a dom można
stawiać przez cały rok. Na
oszczędność czasu
wpływa fakt, że po
przygotowaniu projektu
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wszystkie elementy do
budowy domu są
przygotowywane, a nie
zamawiane dzięki, czemu
w trakcie budowy nie
musisz niczego
dodatkowo załatwiać.
W ten sposób cały
przygotowany wcześniej
projekt można
przygotować w max
4 tygodnie. W przypadku
domów murowanych taki
czas jest nieosiągalny.
Sama budowa jednak
przebiega
w następujących etapach:
Budowa fundamentów
– domy z bali mą być
budowane na
fundamentach: z
bloczków, z drewna
oraz żelbetonowych
Budowa ścian
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Poddasze oraz dach
Ocieplenie
Wykończenie

Rodzaje bali do
budowy domów
Bale to jeden z głównych
budulców do budowy
domu. Jest ich kilka
rodzajów i o dziwo, nie
zawsze muszą być
okrągłymi w przekroju
kawałkami drewna! Do
wyboru mamy kilka
rodzajów:
Bale pełne wykonane
są z litego drewna. Ich
przekrój może być
okrągły, dwustronnie
zaokrąglony, klasyczny
oraz prostokątny i ze
ściętymi krawędziami.
Bale klejone składają
się ze sklejonych ze
sobą kilku elementów

drewnianych.
Bale warstwowe za ich
pomocą tworzona jest
izolacja cieplna.
Składają się z
drewnianej okładziny i
wypełnienia z materiału
izolacyjnego. Zakupić
możesz także bale, które
są przewiercone przez
całą swoją długość
otworem dzięki temu są
izolowane pustką
powierzchnią.

Jakie są zalety budowy
domu z bali?
Dom z bali to nie tylko
estetyka, ale także
właściwości termiczne.
W momencie, gdy masz do
czynienia z grubością bali
do 10 cm, to będziesz
musiał położyć warstwę
izolacyjną. Izolacje możesz
wykonać zarówno od

Szukasz

zleceń budowlanych?
Zlecenia
Zlecenia zz całej
całej Polski
Polski na
na domoekspert.pl/zlecenia-budowlane/
domoekspert.pl/zlecenia-budowlane/

www.domzpomyslami.pl
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zewnątrz budynku jak
i wewnątrz.

Osiadające domy z
bali
Do budowy domów z bali
stosuje się najczęściej
dwa rodzaje drewna:
Drewno suche – ma
wilgotność poniżej
19%
Drewno mokre – ma
wilgotność większą
niż 19%
Drzewa jakie są
przeznaczone do budowy
domów z bali to:
świerk
joda
sosna
W przypadku domu
z suchego drewna z jego
osiadaniem nie będziesz
mieć do czynienia. Tego
typu drewno może jednak
pękać, a na jego
powierzchni będą
pojawiać się drobne ryski.
Natomiast mokre drewno
będzie jeszcze przez długi
czas po jego montażu
schnąć. Może zmieniać
się również jego grubość
w wyniku czego deski
zaczną pękać. W
momencie, gdy nie

www.domzpomyslami.pl
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chcesz, aby twój dom
osiadł to powinien on
pozostać w stanie
surowym przez dwa lata.
Dzisiejsza technika jednak
znacząco skraca ten
proces.

Budowa domu z bali,
a problem z jego
osiadaniem
Podstawowy krok, który
powinien być wykonany
na samym początku to
zrobienie
kontrolowanych,
niewielkich nacięć wzdłuż
bali. W ten sposób
niwelowane jest napięcie
w drewnie spowodowane
jego wysychaniem. Drugi
krok to zabezpieczenie
okien oraz drzwi, gdyż
drewno po wyschnięciu
może sprawić, że
wysokość domu będzie
większa nawet o 15 cm.

Okna i drzwi
wstawiane podczas
budowy domu z bali
Ramy ościeżnice okien
oraz drzwi wpuszczane są
luźno w ściany wykonane
z bali. Nie są one jednak
montowane na stałe. Nad
tego typu elementami
zawsze pozostawia się

zamaskowaną przestrzeń,
którą albo się wypełnia,
albo pozostawia, gdyż
wysokość domu w wyniku
jego osiadania się zmieni.

Żywotność domu z
bali
Wiele osób może uważać
tego typu konstrukcje za
mało wytrzymałe. Jednak
jest to błędna ocena, gdyż
dobrej jakości
odpowiednio
zakonserwowane drewno
to gwarancja długiej
żywotności Twojego
domu. W przypadku
grubych 20 cm bali
żywotność szacowana
jest nawet i na 200 lat.
Doskonale widać to w
przypadku tradycyjnych
góralskich domów, które
stawiane są np.
w Zakopanem. Trzeba
jednak wziąć pod uwagę
teren budowy, gdyż
w górach na zboczu dom
się nie rozpadnie, lecz
spadnie w przepaść przez
osuwający się powoli
grunt. Jak widać, domy
z bali są piękne i wcale nie
tak drogie, jak mogłoby
się wydawać. Należy je
jednak budować
z odpowiednim
przygotowaniem, aby
uniknąć kłopotów.

Szukasz zleceń
dla swojej
firmy?

Dodaj bezpłatne ogłoszenie na
DomoEkspert.pl i pozyskaj klientów
dla swojej działalności z całej Polski.

