
Měsíčník příznivců Zelené země II/2016

Besedy o alchymii praní a úklidu:

9.2. 17:00 Vysoké Mýto

Jídelna zahrada a Zdraví ve mlýně

fb.com/zdravivemlyne

11.2. 14:00-18:00 Cheb

Medlenka - přírodní produkty

od 14 do 16 hod. poradna

od 16 do 18 hod. beseda

fb.com/medlenkaCheb

25.2. 17:30 Olomouc

Ekokadeřnictví Zelená hlava

www.zelenahlava.cz

Kalendář:
ekoalchymie.cz/prednasky.html

PUER - NENÁPADNÝ PRACANT

Co je to vlastně PUER? Jedná se
o perkarbonát sodný – prací sodu (uhli-
čitan sodný) obohacenou kyslíkem. Při
působení tepla a vlhka se kyslík uvolňuje
a tvoří peroxid vodíku, který má dez-
infekční a bělící účinek. Při zahřátí se ve
vodě rozkládá na sodu, vodu a kyslík a je
tedy zcela biologicky rozložitelný a
vhodný pro použití s čističkou vody ne-
bo septikem.

Nejběžněji jej používáme při praní
prádla:

– Bělí bílé prádlo, zabraňuje jeho šednutí
– Rozjasňuje zašlou bílou barvu
– Je antimikrobiálním činidlem
– Odstraňuje organické skvrny ze stálo-
barevného prádla

Je však také velmi účinným
pomocníkem při úklidu a čistění
domácnosti:

– Čistění WC - do mísy nalejte konvi-
ci horké vody (ve studené vodě se
prášek nerozpustí a nezaktivuje) a
vsypte 1-2 lžíce prášku PUER. Nechte
cca 10 minut rozpustit, potom štětkou
mísu omyjte. Pokud řešíte také vodní
kámen, přidejte lžíci Odstraňovače
vodního kamene (kyseliny citronové)
nebo půl hrnku teplého octa.

– Čistění odtoků dřezu, umývadel a
vany: Do odtoku nasypte 1-2 lžíce
prášku PUER a zalejte hrnkem tep-
lého octa. Ocet s práškem vytvoří pě-
nu a rozpustí mastné usazeniny.

Nechte chvíli působit a potom zalejte
teplou vodou.

PUER je také vhodný také k  čistění
silně znečistěných van a umyvadel a
k likvidaci koupelnových plísní.

Můžete jej koupit v balení 1 kg v dóze
či sáčku na dosypání, nebo potom
v papírových pytlích 3 a 5 kg.

Pro příznivce
levandulové silice:

Nově máme
v nabídce také
50ml lahvičku!



Před koncem roku jsme vás pozvali,
abyste nám napsali o tom, čím obda-
rováváte planetu a děkujete jí tak za jají
štědrost, kterou ona stále obdarovává
nás. Ze záplavy krásných textů a obráz-
ků jsme za všechny vybrali jeden od
Anežky a Lucie Votrubcových:

Máma: "Any, nakreslíš obrázek jako dárek
pro planetu Zemi?"

Anežka: "Takový přece už mám, přece tu
mandalu, jak je uprostřed sluníčko, pak
vrstva zvířat a pak vrstva rostlin!"

Máma: "Nojo, máš pravdu...a jak podle
Tebe pomáháme planetě Zemi?"

Anežka: "Chodíme v létě bosi, takže to ky-
tičky nebolí, že po nich šlapeme!"

Máma: "Hm, to jo, ale...třídíme třeba od-
pad, viď?"

Anežka: "Jo, a taky kupujeme jídlo bez
obalů."

Máma: "A nekupujeme jídlo, ve kterém je
palmový olej..."

Anežka: "A taky ho nevyrábíme! A taky
nekácíme lesy. A chodíme do lesní školky.
A nezabíjíme zvířátka, hlavně pavoučky.

A jíme jenom zvířátka, která byla šťastná,
žejo, mami??"

Máma: "Jo...tak nějak jsem to myslela..."

Děkujeme Anežce, Lucii i všem ostat-
ním, kteří příspěvky poslali - jejich vy-
hodnocení najdete v  únorovém čísle
Pravého domácího časopisu a mozaiku
z  dalších textů a ilustrací pak v  čísle
březnovém.
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Naše výroba, sklad a kancelář od
nového roku frčí na
NANOENERGIES – 100% ENERGII
Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ

Žít v souladu s přírodou nemusí nutně
znamenat bydlet ve srubu z vlastno-
ručně poražených stromů a svítit svíč-
kami z včelího vosku. Harmonie
s okolím lze dosáhnout i méně razant-
ními zásahy do životního stylu. Stačí
uvažovat nad tím, jak co nejméně za-
těžovat omezené přírodní zdroje.
Prvním krokem může být podpora
recyklace tříděním odpadu, druhým
kupříkladu využívání elektřiny
z obnovitelných zdrojů.

Elektřina Zelená pro planetu od Nano
Energies se stala první a je také

dlouhodobě nejvýhodnější 100% ze-
lenou elektřinou v České republice.
Garance původu zelené elektřiny je
každoročně dokládána nezávislým au-
ditem společnosti Pricewaterhouse-
Coopers Audit s.r.o.

Více o zelené elektřině naleznete na

WWW.NANOENERGIES.CZ

Nakreslila Anežka Votrubcová




