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Jíst jahody před milováním je nejen romantické, ale taky 

praktické! Obsahují totiž zinek a hodně antioxidantů. 

Tyto látky zvýší vaši sexuální výkonnost.
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V čem jsou čerstvé jahody unikátní? 

Jen vůni tvoří čtyři sta látek

Jahody jsou zdravé, ale v alkoholickém koktejlu 

ještě zdravější. Tvrdí to alespoň američtí a thajští 

vědci. Ovoce obsahuje složky chránící proti rakovi-

ně, srdečním chorobám a artritidě, ale přidáním eta-

nolu, který je obsažen například v rumu, vodce nebo 

tequille, se prý tyto žádoucí antioxidační vlastnosti 

ovoce ještě zvýrazní.

Jíst jahody před milováním je nejen 

romantické, ale taky praktické! 

Obsahují totiž zinek a hodně antioxidantů. 

Odborníci se snaží kosmickou stravu 
vylepšovat, ale stále jsou to z hlediska 
labužníka náhražky. Jako doma na Zemi 
si lidé ve vesmíru.

Jahody 
ve vesmíru

Jahody v alkoholu 
jsou zdravé!

400látek Chuť, vůni a vlastnosti čerstvých jahod nelze ničím 
nahradit. Aroma náhražek jim nesahá po kotníky a 
dovážené podtržené jahody jsou jen chabou náhradou 
mimo jahodovou sezónu. Chuť, vůni a vlastnosti čers-
tvých jahod nelze ničím nahradit. Aroma náhražek jim 
nesahá po kotníky a dovážené podtržené jahody jsou 
jen chabou náhradou mimo jahodovou sezónu.


