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Milý přátelé, partneři, spolupracovníci a kolegové,
již po jedenácté Vám charitativní organizace DEBRA ČR přeje poklidné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok.
Je to neuvěřitelné, ale opravdu společně slavíme již jedenácté Vánoce. Od roku 2004 jsme tu pro ty, kteří bojují se závažným onemocněním epidermolysis bullosa congenita, pro nás v česku nazývaným nemoc motýlích křídel.
Díky nasazení pracovního týmu DEBRA ČR a naší patronky Jitky Čvančarové se nám daří naplňovat naše společné cíle,
které sdílí všechny DEBRA organizace na světě a to, aby se nemocní s EB necítili ve svém boji s nemocí opuštěni, aby
mohli prožívat běžné životní radosti a byli společností přijímáni, aby se o nemoci motýlích křídel vědělo, hovořilo a
takto nemocným byla nabídnuta ta nejlepší dostupné péče a pomoc.
Děti i dospělí, kteří každý den svádí boj s nemocí motýlích křídel, nás učí vnímat a vidět svět jinak. Jsou pro nás
inspirací a jejich síla, odhodlání a chuť k radostnému životu je pro nás všechny hnacím motorem. DĚKUJEME vám
všem, kteří jste se stali součástí naší práce, spolupracovníky, kolegy, donátory a přáteli. Díky vám všem můžeme
s radostí říci, že i rok 2014 byl pro nás úspěšný. Posunuli jsme se zase o krůček dál na naší cestě v doprovázení a pomáhání lidem s nemocí motýlích křídel!
Už deset let usilujeme o to, aby pacienti s nemocí motýlích křídel prožili co nejvíce a trpěli při tom co nejméně!
DĚKUJEM VÁM VŠEM, ŽE SPOLEČNĚ S NÁMI POMÁHÁTE LIDEM S NEMOCÍ MOTÝLÍCH KŘÍDEL!
Velké poděkování patří odborníků Klinického EB Centra ČR za jejich odbornou péči a přátelský přístup
k nemocným s EB.
Velké poděkování patří patronce organizace Jitce Čvančarové, díky jejímž aktivitám a kreativním nápadům již
nepatří pojem nemoc motýlích křídel mezi neznámá onemocnění.
Alice Brychtová
ředitelka organizace DEBRA ČR

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2015
Přejeme Vám příjemné
prožití vánočních
Svátků. Do nového
roku hodně zdraví,
štěstí a radosti.

Váš tým DEBRA ČR

Děkujeme, že společně s námi pomáháte lidem s nemocí motýlích křídel!

DŮLEŽITÉ NOVINKY: Atraumatické krytí pro pacienty s EB
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Atraumatické krytí velkých rozměrů je vázáno na předpis v EB Centru
Vážení a milí,
koncem loňského roku jsem v DEBRA ČR novinách rekapitulovala první rok zkušeností s předpisem atraumatického krytí velkých rozměrů pro naše těžké pacienty s EB. V polovině roku 2014 se nám podařilo rozšířit sortiment
krytí, který naši pacienti potřebují a je vázán na EB Centrum.

Nyní je možné žádat nejen Mepitel 20x30
Mepilex Lite 20x50
ale nově i

Mepilex 20x30
Mepilex Transfer 20x50
Polymem v roli

V roce 2014 pacienti s generalizovanou formou EB získali ošetřovací
materiál za více než 8 milionů Kč. Pacienti s lehkou EB potřebují atraumatické
krytí menších rozměrů a to řeší na doporučení EB Centra obvodní lékař
v místě bydliště.
Pro těžké pacienty není výjimkou předpis materiálu i za 200 000 —
250 000 Kč na půl roku. Proto mne překvapuje laxní přístup pacienta nebo
jeho rodičů k pravidlům, která je zapotřebí dodržet, aby atraumatické krytí
včas a potřebném množství pacient dostal. Vše bylo uvedeno v loňských DEBRA ČR novinách (červen a září 2013). Vzhledem k velkým položkám
za atraumatické krytí ( 300 000 — 500 000 Kč za rok na jednoho pacienta), mi
připadá zvláštní odpověď: „Já nevím, kolik jsem materiálu měl, napište to
jako posledně…..“ !?! Myslím si, že značku a typ auta si rodina velmi dobře
pamatuje, zda jde o Hyundai za 230 000 Kč, nebo Octavii za půl miliónu!
Dalším problémem je podhodnocení požadavku např. na půl roku.
Pojišťovna může další požadavek pacienta realizovat až po uplynutí období,
které bylo v žádance o schválení uvedeno. (Převážně píšeme materiál na 6
měsíců.) Pokud nedostatek krytí supluje DEBRA ČR, zbytečně odčerpáváte
finanční prostředky, které by mohly být pro Vás využity na jiné věci.
Samozřejmostí je, že těžší pacienti navštěvují EB Centrum minimálně
dvakrát za rok, pokud zdravotní stav nevyžaduje častější kontroly.
Proto Vás velmi prosím, vezměte si výše uvedené poznámky k srdci. Schvalovací proces kolem atraumatického
krytí je pro dermatologa časově velmi náročný. Dodržování domluvených pravidel Vám zajistí potřebný materiál a
nám usnadní práci. Budeme tak mít více prostoru na další komunikaci s pojišťovnami a na jednání s nimi o léčivech,
která pomáhají zlepšit Vaši kvalitu života.

A na závěr nezapomeňte:
• O krytí se žádá na tel. č. 532 234 533 v pracovní dny mezi 7-8 hodinou.
• Volejte měsíc před stanoveným termínem nároku na předpis dalšího krytí.
• Požadujte konkrétní množství a typ traumatického krytí.
Přeji pohodové Vánoce!
Vaše Hana Bučková
koordinátorka EB Centra a odborný garant DEBRA ČR

DŮLEŽITÉ NOVINKY: Změna právní formy DEBRA ČR
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Transformace o.s. DebRA ČR na DEBRA ČR, z.ú.

občanské sdružení
DEBRA ČR

DEBRA ČR,
zapsaný ústav

Vzhledem ke změnám vyplývajícím z nového občanského zákoníku (platnost od 1. 1. 2014) jsme na
doporučení právníků učinili rozhodnutí o změně právní formy z občanského sdružení na zapsaný
ústav. Na 2. zasedání Valné hromady o.s. DEBRA ČR konané 27. 7. 2014 na Vojtěchově, toto rozhodnutí
Valná hromada schválila. K celému procesu byla přizvána JUDr. Deverová, která nás zastupuje u Rejstříkového soudu, kde je žádost o transformaci podána. Dle čerstvé informace JUDr. Deverové bychom měli do poloviny prosince od Rejstříkového soudu obdržet písemné vyjádření k naší žádosti.
Pro vás všechny - naše uživatele služeb se změnou právní formy nic nemění. DEBRA ČR, z.ú. bude
i nadále poskytovat veškeré doposud nabízené služby. Nejvyšším orgánem DEBRA ČR, z.ú. bude Správní
rada, statutárním orgánem zůstává ředitel, revizní komisi nahradil Revizor - právnická osoba. Po písemném vyjádření Rejstříkového soudu vás budeme o transformaci podrobněji informovat na webových
stránkách DEBRA ČR.
(AB)

Jak se křtí kalendář pro pomoc lidem s nemocí motýlích křídel
12. listopadu v odsvěceném kostele sv. Anny, dnes prostoru nazývaném Pražská
křižovatka, proběhl křest kalendáře 12 plus 12 na rok 2015.
Příležitost uspořádat křest nového kalendáře právě v tomto nevšedním prostoru
jsme dostali od majitele investiční společnosti Monetica. Toto místo s velmi bohatou historií má svou neopakovatelnou atmosféru. Současnou podobu získal gotický chrám díky
Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, od roku 2004 je tento
prostor využíván pod názvem PRAŽSKÁ KŘIŽOVATKA jako místo pro nejrozmanitější setkávání,
přednášky, koncerty, výstavy, happeningy a to
s ohledem na multikulturní pestrost dnešního
světa.
Tento nápad a nabídka byly pro nás výzvou, která skýtala možná i obavy, zda a jak dokážeme tento výjimečný prostor uchopit… Řešení
však bylo nasnadě – chopit se práce na přípravách
vlastníma rukama s odhodláním a jasným cílem
„Jsme tu pro ‚motýlky‘ a jsme tu s nimi!“ A ono to
zafungovalo!

12 plus 12: Osvětová kampaň o životě s nemocí motýlích křídel
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Samotné místo bývalého kostela, založeného sv. Václavem již v roce 927 n. l., vzbuzovalo klid a pocit, že se
člověk má na chvíli zastavit, usednout. Do tohoto prostoru jsme se pokusili vnést kousek světa lidí s nemocí motýlích
křídel. Pak už bylo možné nechat se unést hudbou, fotografiemi a povídáním, proč a jak vznikal kalendář na rok 2015
s tématem „motýl“. A vůbec ničemu nevadilo, že venku zuřilo natáčení dramatu o dánském admirálovi ze 17. století.
Celým večerem provedla Jitka Čvančarová, autorka kampaně 12 pluls 12 a patronka DEBRA ČR. Její osobní
zaujetí nejen pro tvorbu a průběh osvětového projektu, ale především pro samotné pacienty s EB, jejich osudy, radosti i starosti, nenechala nikoho na pochybách, komu
je určen tento večer, ke komu směřuje podpora
z projektu 12 plus 12, a proč je pro nemocné tato pomoc důležitá.
V tomto sdělení Jitce na pódiu pomohlo 7 lidí
na pravém místě. Pojďme počítat:
+
+
+
+
+

autorka nádherných fotografií Lucie Robinson
přední odbornice na EB problematiku prim.
MUDr. Hana Bučková, PhD.
za všechny pacienty s EB Petra Koudelková
ředitelka organizace DEBRA ČR Alice Brychtová
3 kmotři kalendáře - spisovatelka Barbara Nesvadbová, ekonom Tomáš Sedláček a nejlepší
český horolezec Radek Jaroš

Role kmotra je velmi důležitá. Moc nás těší, že
osobnosti z různých oborů, oblastí zájmu spojují své
síly v boji za toleranci a respekt vůči lidem s nemocí
motýlích křídel.
Aby však slavnostní večer získal onu jedinečnou podobu, kterou měl, musíme přičítat dál:
+ naši milý „motýlci“ a jejich rodiny
Mnozí byli přítomni osobně přímo v Pražské křižovatce. Další věnovali svůj čas vzniku letošního kalendáře – zde
patří velké poděkování Olze Joklové mladší (ale i její mamince Olze J. starší).
To právě Vám všem je tento projekt určen. Nejenže je tady pro Vás, ale zároveň by nemohl být bez Vás!
+ talentovaní umělci a hosté večera - zpěvačka a violoncellistka Terezie Kovalová, sólistka Baletu Národního divadla Zuzana Šimáková, hudební skladatel, aranžér a dirigent Varhan Orchestrovič Bauer a orchestr studentů pražského hudebního gymnázia
+ celý tým DEBRA ČR
Kompletní realizace od prvotní myšlenky, přes plány a přípravy, až po konečnou podobu, jsou prací zaměstnanců
DEBRA ČR, bez využití marketingové či PR agentury.
+ ochotní dobrovolníci ze společnosti Aspen
+ skvělé publikum, které se postaralo o výtečnou atmosféru
…a museli bychom počítat ještě dál, abychom nevynechali nikoho z těch, kteří se zasloužili o výsledek této rovnice…
= skvělý křest kalendáře s hlavním a jediným tématem, kterým jsou pacienti s nemocí motýlích křídel

Jsme poctěni, že se kalendáři i v pátém ročníku velmi daří a těšíme se na další pokračování kampaně, která se snaží vyvolat u lidí úctu a respekt vůči
pacientům s EB.
Určitě je správné zopakovat, že kalendář
vzniká za obrovské podpory partnerů, kteří zajistí
jeho vlastní realizaci. Letos děkujeme těmto našim
partnerům: Repower, Mölnlycke Health Care, La
Roche Posay, HARTMANN-RICO, Babor Cosmetics,
Bosped, Douglas Parfumerie.

OHLÉDNUTÍ: Jamka pro motýlí křídla 2014
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9. ročník benefičního turnaje Jamka pro motýlí křídla přinesl rekordní výtěžek 356 000 Kč !!!
Úvodem bychom rádi poděkoval všem partnerům a účastníkům letošního
ročníku za jejich tradiční podporu charitativní organizace DEBRA ČR prostřednictvím
benefičního golfového turnaje Jamka pro motýlí křídla, který se tento rok uskutečnil v náhradním termínu 26. října 2014. Velké poděkování patří i těm partnerům,
kteří s námi spolupráci tento rok zahájili. Letošní ročník se konal v rámci akce Benefice s Divokými husami. Velice si vážíme toho, že přibývá zájemců, kteří chtějí podpořit lidi s nemocí motýlích křídel!
Máme radost, že i přes tradiční nepříznivou předpověď počasí se sjelo na
Kořenci opět tolik milovníků golfu. Vážíme si jejich osobní účasti a podpory a budeme se těšit na příští rok – desátý ročník Jamky pro motýlí křídla opět
v resortu Sokrates Golf & Ski resort.
Letošní výtěžek turnaje činil úctyhodných 356 tisíc korun!
Výtěžek byl složen z darů od společností: 230 000 Kč před konáním turnaje a z prodeje fee a darů v rámci konání turnaje ve výši 66 100 Kč. Nadace divoké husy zdvojnásobila denní výtěžek o 60 000 Kč.
Mnohokrát děkujeme všem, kteří se podíleli na této částce získané pro podporu činnosti DEBRA ČR – realizace projektů pro pacienty s nemocí motýlích křídel.
Benefiční turnaj již tradičně zahájila ředitelka organizace DEBRA ČR Alice Brychtová společně s ředitelem FN
Brno, kde sídlí DEBRA ČR a Klinické EB Centrum, MUDr. Romanem Krausem, MBA.
Výsledkovou listinu si můžete prohlédnout na stránkách České golfové federace:
www.cgf.cz/TournResults.aspx?IDTournament=438555804
Vítězům gratulujeme a všem děkujeme za milou účast.
Srdečně děkujeme všem partnerům, kteří podpořili letošní ročník benefičního golfového turnaje.
DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE SPOLEČNĚ S NÁMI!

Za finanční podporu děkujeme v letošním roce těmto společnostem:
GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE:
Kořenec Golf&SKI Resort
Repower Trading Česká republika s.r.o - kolektiv pracovníků
HARTMANN - RICO
HLAVNÍ PARTNEŘI TURNAJE:
Synlab
BAUHAUS
Nadace Divoké husy
Za pomoc během turnaje děkujeme pracovníkům spol. HARTMANN - RICO:
Zdeňka Packová, Pavlína Doležalová, Hana Komínková, Iveta Vincurková, Sylwia Říhořková, Aleš Kratochvíl, Mirka
(AB)
Barašová a Irena Malá.

Benefiční akce pro DEBRA ČR konané od října do prosince 2014
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Večer plný hudby aneb i tak se dá pomáhat
Benefiční koncert pro DEBRA ČR vynesl více než 33 000 Kč.
Pobavit se a přispět na dobrou věc mohli všichni, kteří navštívili
7. 10. benefiční koncert pořádaný Spolkem mediků Lékařské fakulty
Masarykovy univerzity v Metro Music Baru. Všechny peníze, které se
vybraly, ať už na dobrovolném vstupném nebo na drobném občerstvení, věnoval spolek občanskému sdružení DEBRA ČR. Říjnový koncert
byl už třetí akcí, kterou Spolek mediků jako Večer plný hudby pořádal.
I přesto však měl jedno prvenství – za tento večer se vybralo
více než za předchozí dvě akce dohromady. Šek přebrala ředitelka
organizace DEBRA ČR Alice Brychtová spolu s Olgou Joklovou, pacientkou s EB, která na koncertě také účinkovala. Částka na šeku však nebyla konečná - na závěr večera se vyšplhala přes 33 000 Kč.

INDUSTRIAL SPINNING® MARATON podpořil nemocné s EB
V sobotu 1. listopadu 2014 se konal jedinečný Industrial Spinning maraton v ocelovém městě Ostrava, Dolní oblasti Vítkovice, v
Multifunkční aule Gong. Tato sportovní akce plná nadšených příznivců
pohybu podpořila z prodeje vstupenek charitativní organizaci DEBRA
ČR. Celkový výtěžek ve prospěch pacientů s nemocí motýlích křídel
se vyšplhal na krásných 18 000 Kč. Společným mottem všech zúčastněných
byla
snaha
pomoci
motýlkům
lépe
žít.
Děkujeme všem, kteří šlápli do pedálů a těšili se z příjemné
(LD)
atmosféry společně s námi.

Módní přehlídka na Žofíně
4. listopadu uspořádal butik Obsession
pro své zákazníky exkluzivní přehlídku modelů oděvních tvůrců Oscara de la Renty a libanonského Elieho Saaba.
Přehlídku moderovala Jitka Čvančarová, která organizátorům představila zaměření
a činnost organizace DEBRA ČR. Majitelka
butiku Monika Ferby neváhala ani chvilku a
ihned se rozhodla pro charitativní podtext přehlídky. Elegantní řešení výběru příspěvků a obrovské zapálení paní Moniky zapříčinilo, že hosté přehlídky přislíbili 491 000 Kč pro organizaci DEBRA ČR.
Děkujeme za skvělou příležitost zasít zrnko povědomí o nemoci motýlích křídel i mezi klienty butiku Obsession
a děkujeme za obrovskou finanční podporu!
(MH)

Galavečer Magnus Regio 2014
Při příležitosti konání III. ročníku slavnostního Galavečera Magnus Regio, který proběhl dne 14. listopadu, jsme byli osloveni jeho jednatelkou paní Magdou Slaninovou k velmi příjemné a přínosné spolupráci. Společnost Magnus Regio se rozhodla věnovat částku 100 000
Kč ve prospěch pacientů s nemocí motýlích křídel. Z výtěžku bude
realizován týdenní ozdravný pobyt pro naše pacienty a jejich rodiny.
Šek byl slavnostně předán v úvodu večera, při němž byli vyhlášeni i
vítězové soutěže o Nejkrásnější úřad či radnici, jež pořádal dvouměsíčník Moravské hospodářství. Hlavním programem Galavečera bylo činoherní představení Králova řeč. Nejen samotná hra, ale i okouzlující prostředí Mahenova divadla v Brně navodilo pohodovou atmosféru a neopakovatelný zážitek.
Za pomoc a podporu pacientů s nemocí motýlích křídel srdečně děkujeme a přejeme společnosti Magnus Re(LD)
gio a hlavnímu partnerovi Galavečera Europe Easy Energy mnoho podobně zdařilých akcí.

Benefiční akce pro DEBRA ČR konané od října do prosince 2014
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Brněnský HANDMADE - originálním tvorba i osvěta nemoci motýlích křídel
VÝSTAVA ... prodejní i výrobní MARKET, nekomerční a vytříbené RUČNÍ PRÁCE v centru
Brna a v místě k tomu více než určeném – to vše nabídl Brněnský HANDMADE v RAG GALLERY
(donedávna Wannieck gallery) v areálu Vaňkovka od 21. do 23. 11. 2014.
Součástí této krásné akce byla také osvětová výstava fotografií 12 plus 12 o životě
s nemocí motýlích křídel. Návštěvníci měli možnost podpořit pacienty s EB např. zakoupením
charitativního kalendáře nebo diáře 12 plus 12 na rok 2015, nebo přispět libovolnou částkou do dobrovolného vstupného. V kasičce se tak podařilo nashromáždit úžasných 28 450 Kč pro lidi s kůži křehkou jako křídla motýlů. Tyto
peníze jsou již vloženy na transparentním účtu veřejné sbírky.
NÁVŠTĚVNÍKŮM I ORGANIZÁTORŮM MNOHOKRÁT DĚKUJEME!
Další informace najdete na webu HANDMADE Marketu - www.brnenskyhandmade.cz

Starožitníci pomohli lidem s nemocí motýlích křídel
23. listopadu 2014: Více než dvacet tisíc korun mezi sebou vybrali starožitníci
během podzimního veletrhu Antique. Výtěžek sbírky využije organizace DEBRA ČR na
pomoc lidem, kteří trpí vzácnou a nevyléčitelnou nemocí motýlích křídel. Dobročinné
sbírky jsou tradiční součástí prodejních veletrhů starožitností, které pořádá Asociace
starožitníků ČR jednou za půl roku v Praze na Novoměstské radnici.
„Každý rok zvažujeme, kam svou podporu nasměrujeme. V organizaci DEBRA ČR
jsme našli spolehlivého a aktivního partnera, který pomáhá na správném místě a na
profesionální úrovni,“ komentoval sbírku prezident Asociace Ing. Jan Neumann.
Spolupráci obou organizací ocenila i dlouholetá patronka DEBRA ČR, herečka Jitka Čvančarová: „Pomoci Asociace starožitníků si jako patronka Debry velmi vážím. Veletrh je pro nás současně místem, kde můžeme opět o něco
zvýšit povědomí o nemoci motýlích křídel.“ říká Jitka Čvančarová.
Více informací o Asociaci starožitníků najdete na www.asociace.com. Sumu 20 200 Kč můžete vidět
na transparentním účtu veřejné sbírky. Asociaci starožitníků ČR za tuto podporu mnohokrát děkujeme!

MOOS: "Bylo nám pomoženo, chceme nyní pomoci."
Chrám sv. Petra a Pavla v Mělníku se po devíti letech dočkal obnovení varhanního stroje. Mělnický osvětový a okrašlovací spolek (MOOS) ve
spolupráci s Římskokatolickou farností – proboštstvím Mělník a varhaníkem Františkem Šťastným tuto událost oslavili v rámci Dne města Mělníka.
K obnově mělnických varhan mohlo dojít díky podpoře široké veřejnosti, podnikatelských subjektů, Nadace ČEZ a samotného města Mělníka.
Organizátoři projektu oprav se rozhodli využít pozitivního naladění a poslat pomoc dál...
Nové varhany byly představeny veřejnosti 23. listopadu 2014. Nástroj poprvé rozezněl varhanní virtuos Aleš
Bárta. Nové varhany byly uvedeny do života, a to liturgického i koncertního. Tomu odpovídají i další akce a koncerty
připravované na adventní období:
7. prosince 2014 od 16 hodin ukáže možnosti nástroje varhaník Pavel Černý za přítomnosti varhanářů Jaromíra Kánského a Josefa Brachtla. 18. prosince v 17 hodin varhany již tradičně rozezní na Varhanní půlhodince František Šťastný. Výtěžek prosincových – adventních pořadů se organizátoři rozhodli věnovat charitativní organizaci DEBRA ČR,
jejíž patronkou je mělnická rodačka Jitka Čvančarová.

Country bazar pro motýlí křídla
Ve dnech před třetí adventní nedělí probíhá první ročník charitativní akce „Country
bazar pro motýlí křídla“.
Kde: Trattoria SIESTA Kunratice, v areálu Kunratické tvrze v Praze.
Kdy: 10. 12. a 11. 12. 2014 (od 10:00 do 19:00 hodin) mají zájemci možnost přinést do
Country bazaru, pro ně již nepotřebnou věc—hračky, oblečení, elektroniku, umění—zkrátka
cokoli, co udělá někomu jinému radost a danou věc si zakoupí.
Prodejní část charitativního bazaru probíhá v pátek 12. 12. 2014 od 12:00 do 20:00
hodin, druhý den (v sobotu 13. 12.) pak od 10:00 do 18:00 hodin. Celý výtěžek akce bude předán organizaci DEBRA
ČR.
V průběhu Country bazaru pro motýlí křídla se můžete setkat se spoustou známých hlasů a tváří—s Wabi Daňkem, Petrou Špindlerovou, Milanem Drobným, Mílou Mejzlíkem a samozřejmě i s moderátory Country Radia.

Recepty pro motýlí křídla
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Proteinový čokopudink s jáhlovými pukanci a Nutridrinkem
Jde o velmi jednoduchý, ale velice výživný recept, který lze použít jako svačinku nebo jako samotný dezert. Do receptu je přidán proteinový prášek s čokoládovou příchutí, který obsahuje vysoké množství bílkovin. Jak již víme,
bílkoviny jsou nepostradatelnou složkou výživy pacientů s EB. Jsou důležité pro správné hojení ran a celkově pro
výstavbu svalové hmoty. Další zajímavou surovinou jsou jáhlové pukance, které připomínají malinký popcorn. Pukance tento recept ozvláštní a navíc obohatí sladký dezert vlákninou, která je prospěšná pro správné fungování
střev a pomáhá předcházet zácpě, která je pro některé pacienty s EB typická. Obecně jsou jáhly bohaté na nenasycené mastné kyseliny, dále obsahují vitamin B1 a B2, vápník, hořčík a jsou bezlepkové.
Ingredience:
• 1 balíček čokoládového pudinku
• 250 ml plnotučného mléka
• 1 Nutridrink Neutral
• 1 odměrka proteinového prášku pro sportovce (čokoládová příchuť),
lze zaměnit za Protifar
• 2 polévkové lžíce jáhlových pukanců
• 2 polévkové lžíce mléka (na pukance)

Postup: V 250 ml mléka rozmícháme pudinkový prášek s odměrkou proteinového prášku a dáme na plotnu vařit.
Až začne směs lehce houstnout, vypneme plotnu a přilijeme jeden Nutridrink a vše budeme míchat na teplé plotně, dokud směs nezhoustne na požadovanou hustotu. Pukance vložíme do misky a polijeme je vlažným mlékem,
aby se nasály a změkly. Po pár minutách jsou pukance měkké a můžeme je servírovat na dno skleniček a poté je
přelijeme uvařeným pudinkem. Pudink s pukanci necháme vychladit a poté podáváme.

Tento a více receptů také najdete v připravované brožurce: Výživa při dysfagických potížích u EB.
Pokud budete mít zájem, bude si ji moci již brzy vyzvednout v kanceláři DEBRA ČR.

(HH)

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SPOLEČNĚ S NÁMI POMÁHAJÍ LIDEM S NEMOCÍ MOTÝLÍCH KŘÍDEL:

FN Brno, Černopolní 9, Brno 613 00
IČ: 26 66 69 52
Tel.: 532 234 318
Bezplatná linka: 800 115 573—v provozu každé pondělí a středu
info@debra-cz.org
www.debra-cz.org
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