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Посрещнете Нова Година  
с традиционна гръцка музика, 

вкусна храна  
и танци в елегантната банкетна зала  

‘Crystal Fountain’, 
60 McDowell Gate, Markham 

За билети и повече информация:  
www.greekcity.com, 416-461-6244

Пентагонът е 
разследвал 
сигнали за НЛО 
до 2012
Министерството на отбраната на САЩ 
потвърди, че от 2007 до 2012 г. е съществувала 
програма, изучаваща неидентифицирани 
летящи обекти (НЛО), предаде New York 
Times. Програмата за идентифициране на 
технологично развити аерокосмически 
заплахи е имала бюджет от $22 млн. 
годишно, като целта и е била проучването на 
НЛО. Според описанията на пилотите, тези 
обекти превъзхождат по възможностите си 
всякаква въздушна техника, на въоръжение 
в САЩ и други страни. Задачите на 
служителите на Пентагона, включени 
в тази програма, включвали разговор с 
военните, забелязали нещо необичайно във 
въздуха. Според вестника създаването на 
програмата се дължи на сенатора от щата 
Невада Хари Рийд, бивш лидер на групата 
на Демократическата партия в горната 
камара на американския парламент. По-
голямата част от средствата по програмата 
са били превеждани на фирмата Bigelow 
Aerospace, чието седалище се намира в Лас 
Вегас, Невада. Предприятието, което и в 
момента работи с НАСА, не беше открито 
за коментар. По данни на New York Times 
Луис Елисондо, ръководил програмата от 
основаването й и напуснал Пентагона през 
октомври, е заявил, че тя е продължила и 
след спирането на финансирането през 
2012.

Apple пусна 
най-скъпия 
си компютър: 
iMac Pro
Новият десктоп компютър, който 
бе предсавен през юни, се появи в 
магазините. Началната цена е $4,999 а 
най-високоскоростната конфигурация над 
$13,000, което го превръща в най-скъпия 
масов компютър на Apple. 27-инчовият 
матово сив компютър има с 8-ядрен, 
10-ядрен или 18-ядрен процесор Xeon и 
има до 22 терафлопа графична мощност. За 
разлика от Mac Pro, цилиндричният десктоп 
компютър на Apple за професионалисти, 
който се предлага без дисплей, iMac Pro е 
система “всичко в едно“ с 5K дисплей, пише 
CNN. Новият компютър е част от усилията 
на Apple да успокои потребителите си 
с творчески професии, които трябва да 
чакат дълго между ъпдейтите на Mac Pro. 
Новият компютър е достатъчно мощен за 
3D анимации в реално време, създаване на 
видеа и съдържание с виртуална реалност. 
Mac Pro не е бил ъпдейтван от 2013 г., а 
следващата му версия ще се появи през 2018 
г. iMac Pro е временното решение на Apple.

Виното увеличава интелигентността
Според американски учен по 
невробиология към Yale University, 
употребата на вино влияе по-добре 
на мозъка от слушането на музика 
или разгадаването на логически 
и математически задачи. Мозъкът 
играе решаваща роля в определянето 
на вкуса на виното. Това може 
да се сравни с определянето на 
цветовете на заобикалящите ни 

обекти. Отделните нюанси са 
невидими за окото, докато то не 
срещне светлина. Едва когато 
това се случи, мозъкът започва 
да разпознава оттенъци, обяснява 
Гордън Шефърд, невробиолог 
от Yale. Сходно е случващото се 
с виното. Молекулите му сами 
по себе си нямат вкус, но след 
като попаднат върху вкусовите 

рецептори, започват да стимулират 
работата на мозъка. Употребата 
на вино активира центровете в 
мозъка, които отговарят за вкуса 
и според Шефърд употребата на 
вино развива най-важния орган в 
тялото ни повече от слушането на 
музика и решаването на задачи. В 
разработката си Шефърд излага 
тезата, че пиенето на вино е 

изключително сложен процес, 
който се състои от много елементи. 
В него са наблюдава начина, по 
който преглъщаме, какво се случва 
с езика и неговите рецептори след 
консумацията на вино и как аромата 
му влияе на носа.
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Никос Макропулос и Костас Карафотис  
на живо в Торонто на  
27 януари, 2018  

в елегантната банкетна зала  
Universal Event Space,  
6250 Hwy 7, Vaughan.  

За билети и повече инфо:  
www.greekcity.com, 416-461-6244

12-ят най-богат човек в Канада и съпругата му 
открити мъртви в Торонто

Канадски милиардер и 
съпругата му бяха открити мъртви 
в дома им в Торонто на 15 декември. 
Създателят на фармацевтичната 
компания Apotex Бари Шърман на 
75 и съпругата му Хони Шърман 
на 70 бяха открити мъртви при 
подозрителни обстоятелства, 

като смъртта им официално вече 
е разследвана като убийства 
чрез задушаване, съобщи CBC.  
Местната полиция е открила телата 
на Бари Шърман и жена му Хони, 
след като се отзовала на сигнал за 
медицинска помощ в къщата им, 
находяща се в Норт Йорк на 50 

Old Colony Rd в района на Bayview 
Avenue и Highway 401. Шърман е 
един от най-богатите бизнесмени 
в света. През 1974 г. основава 
фармацевтичната компания Apo-
tex, която е седмият най-голям 
производител на генерични 
лекарства в световен мащаб. През 

ноември Бърнард Шърмън, чието 
състояние се оценява на US$3.2 
млрд., бе определен от Canadian 
Business за 12-ят най-богат човек в 
Канада. Двамата с Хони Шърман 
имат четири деца.

Къде може 
да избухне 
Третата 
световна 
война?

Южният фланг на НАТО е един от 
5-те региона, в които през 2018 може 
хипотетично да пламне Трета световна 
война според американския професор и 
специалист по сигурността Робърт Фърли 
в прогноза пред изданието The National 
Interest. Първата държава в списъка му 
е Северна Корея. “Успехите на Северна 
Корея в разработването на балистични 
ракети наред с дипломатическата 
неопитност на администрацията на Тръмп 
създадоха необичайно опасна ситуация”, 
отбелязва професорът. Вторият регион в 
списъка му е Тайван. Наскоро китайският 
дипломат Ли Кексин заяви, че Пекин “ще 
обедини Тайван” с военна сила в деня, 
когато на острова акостират американски 
военни кораби. Следващата конфликтна 
точка е Украйна. Според Фърли падане на 
украинското правителство може да доведе 
до редица последици, които може да 
изострят кризата - по-специално на власт 
в Киев може да дойдат ултрадесни сили, 
заради които конфликтът в Донбас да 
избухне с нова сила. Четвъртият регион, 
където потенциално може да избухне 
Трета световна война, Фърли посочва 
южния фланг на НАТО - по-специално 
Турция. По думите му отделянето на 
Анкара от ЕС и САЩ и сближаването й 
с Москва е предвестник за съществена 
промяна на баланса на силите. Нито 
Турция, нито Русия, нито САЩ смятат 
войната за разумен начин да се разреши 
създалата се ситуация, подчертава 
авторът. Но промяната на равновесието на 
силите може да повлияе върху събитията 
в Сирия, Ирак, Иран, на Балканите и в 
Кавказ. Списъкът на Фърли завършва с 
Персийския залив. Той обръща внимание 
на конфронтацията между Саудитска 
Арабия и Иран. 

Алкохолът няма 
хранителна стойност
Във всеки грам алкохол се съдържат около 
7 калории, колкото и в чистата мазнина. 
Но те нямат никаква хранителна стойност. 
Човешкото тяло съхранява хранителни 
вещества като белтъчини, въглехидрати и 
мазнини, но не и енергията от алкохола, 
от който тялото се опитва да се очисти. 
Всички други процеси, включително 
абсорбиране на хранителни вещества 
и изгаряне на мазнини, се прекъсват. 
Различните алкохолни напитки обаче са 
с различна калоричност, в зависимост от 
това с какво са смесват или разреждат.
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10 стартъпа, които трябва да успеят през 2018
Business Insider потърси 

мнението на венчър-инвеститори, 
специализирани в разнообразни 
отрасли, и с тяхна помощ състави 
списък на стартъпи, които 
непременно ще добият успех през 
2018. Ето и първите десет: 1. Nauto 
- изобретение: видеорегистратор 
за велосипеди с изкуствен 
интелект. Финансиране: $173.9 млн. 
Произвежда видеорегистратори с 
изкуствен интелект за велосипеди, 
които помагат за идентифицирането 
на опасности за водачите, 
предлагат отчет за пътуването 
и анализират причините при 
нещастни случаи на пътя. 2. Rela-
tivity Space - Изобретение: 3D 
ракети. Финансиране: $8.4 млн. 

Това е автоматизиран завод за 
производство на ракетни установки 
на 3D принтер. 3. Duo Security - 
изобретение: услуга за повишаване 
на безопасността на паролите. 
Финансиране: $121.5 млн. Облачна 
услуга, която предлага опции за 
управление на паролите и проверява 
устройствата за наличието на вируси 
в тях, преди да предостави достъп до 
корпоративната мрежа. 4. MoveWith 
- изобретение: фитнес програми на 
високо ниво за мобилния телефон. 
Финансиране: $3.8 млн. Персонално 
приложение за фитнес, което 
осигурява аудиотренировки от 
известни треньори. Включва в себе 
си упражнения за тялото, мозъка 
и душата. 5. Remix - изобретение: 

програма за планиране на 
градската транспортна система. 
Финансиране: $12 млн. Програмата 
помага на проектантите, които 
планират инфраструктурата на 
населените места. 6. Molekule - 
изобретение: нано-прочиствател на 
въздуха. Финансиране: $13.4 млн. 
Унищожава замърсяващите въздуха 
вещества на молекулярно ниво. 7. 
Handshake - изобретение: аналог на 
LinkedIn за студенти. Финансиране: 
$34 млн. Помага на студентите да 
търсят работа. В платформата са 
регистрирани 450 учебни заведения 
и 6 милиона студенти, както и 
много работодатели. 8. Deepmap 
- изобретение: карти за дронове. 
Финансиране: $32 млн. 9. Just-

Works - изобретение: ефективен 
HR за малкия бизнес. Финансиране: 
$53 млн. Малките компании, 
които не могат да си позволят 
щатен служител HR, могат да се 
възползват от програмата на Just-
Works. 10. Pindrop - изобретение: 
защита от „гласови мошеници“. 
Финансиране: $122.8 млн. Кол 
центровете използват Pindrop, с 
чиято помощ анализират гласа на 
клиента и разпознават мошеника. 
Технологията е способна да отличи 
гласа на човека от звука, генериран с 
помощта на компютърни програми. 
Ежегодно Pindrop изобличава 
стотици хиляди телефонни 
мошеници и спестява на големите 
компании десетки милиони долари.

Джинът отново е любимата спиртна напитка на британците
.. след като отношенията 

помежду им бяха “поохладнели”, 
пише в. Daily Express. През 2017 
жителите на Обединеното кралство 
са закупили равностойността 

на рекордните над 47 милиона 
бутилки джин - с над 7 милиона 
повече, отколкото през 2016. Според 
миналогодишните продажби 
напитката заемаше трето място сред 

спиртните фаворити на британците. 
Резултатите от годишното 
проучване на Асоциацията на 
търговците на вино и спиртни 
напитки показват, че джинът отново 

е любимото питие на англичаните, 
посочено от 29% от потребителите. 
Следват уискито с 25% и водката с 
23%.

“Ултравиолетовото” е цвета на 2018
Pantone Color Institute избра 

нюанса “ултравиолетово” за цвят 
на 2018, съобщи Associated press. 
“Ултравиолетово” се наложи заради 
асоциацията с контракултурата, 

стремежа към оригиналност, 
изобретателност и въображение, 
обясни вицепрезидентът на Pantone 
Лори Пресман. “Живеем в сложни 
времена - каза Пресман. - Свидетели 

сме на страх от напредничавостта и 
на това как хората реагират на този 
страх”. Когато бъде използван за 
интериор, промишлени помещения, 
продукти, мода, изкуство, храна, 

не става въпрос дали живееш с 
ограничения или без, а въобще да не 
се съобразяваш с ограничения.

Лорд излиза от заведение и вижда 
просяк: 
 - Ето ти 5 паунда, да си купиш 
пура.  
- Сър, аз не пуша. 
 - Ето ти 10 тогава, за бутилка 
хубаво вино. 
 - Аз и не пия. ... 
- Вземи тогава 50, иди в бардак, да 
си поръчаш мацка.  
- Сър, в тази криза изобщо не ми е 
до мацки, а съм и стар. 
 - Тогава вземи тези 100 паунда, 
отиди на този адрес и се покажи на 
милейди. Нека види как изглежда 
човек, който не пие, не пуши и не 
ходи по жени. 
 
 
 
Вървят трима арменци по улицата, 
пред тях се разхожда красива 
девойка. Единият арменец казва:  
- Ех, за да преспя с такава девойка, 
бих дал и пет хиляди долара!  
Вторият:  
- Какви пет, аз и десет не бих 
пожалил!  
Третият:  
- Абе, вие добре ли сте?! Такава 
красавица трябва да първо да я 
облечеш, да я обуеш, да й подариш 

скъп автомобил, нов апартамент, да 
я водиш всяка вечер на ресторант!  
Девойката се обръща:  
- Извинете, а кой от вас се обади 
трети?  
Арменците:  
- Върви си, върви си, не се бъркай в 
чужди разговори... 
 
 
 
Шеф към кандидат за работа:  
- В началото ще Ви плащаме по 700 
лева на месец, а по-нататък повече.  
- Ами ще дойда тогава по-нататък. 
 
 
 
Имаш ли си приятел?  
- Имам си.  
- Ами тогава...предполагам...мога 
да ти бъда любовник?  
- Мерси - и любовник си имам!  
- Тоест...всички писти са заети, така 
ли?  
- Ми да - всички писти са заети.  
След кратко мълчание:  
- А едно аварийно кацане...може 
ли?   
 
 
Седя си в хола, пия ракия и гледам 

телевизия, а детето обикаля около 
мен и пита:  
- Тате, к’во пиеш?  
- Ракия.  
- Може ли да пробвам малко?  
- Па пробвай.  
Пийна малко, намръщи се и вика:  
- Ееееееее, ма то много гадно това, 
бе тате! Казвам му:  
- Аааааа така моето момче! Гадно 
е, я! А, майка ти вика, че съм си 
правел кефа! 
 
 
- Тате, тате! Какво е това 
нарисуваното, до надписа “аптека”?  
- Майка ти как яде сладолед. 
 
 
Булката казва на младоженеца:  
- Скъпи, знаеш, че съм девствена 
и не знам нищо за секса. Би ли 
ми обяснил какво всъщност 
представлява преди да започнем?  
- Добре, миличко. Нека да наречем 
твоето тайно място “затвор”, а 
моето - “затворник”. Това, което 
става е, че “затворникът” влиза в 
“затвора”. Правят секс за първи 
път. Мъжът се отпуска блажено на 
възглавницата. Смеейки се, жената 
го побутва и му казва:  

-Скъпи, затворникът май избяга.  
Мъжът се усмихва и отговаря:  
- Тогава трябва пак да го вкараме 
в затвора. След втория път мъжът 
се пресяга за цигарите, но жената, 
която наистина се наслаждава на 
новия опит в секса, му отправя 
предизвикателна усмивка с думите:  
- Скъпиии, затворникът пак избяга.  
За трети път правят секс, след което 
мъжът се отпуска изтощен.  
Жената отново го побутва. 
 - Скъпииии, затворникът пак 
избяга. 
 - Е, ти какво искаш?! Той да не е с 
доживотна присъда!!! 
 
 
 
Фермер всеки ден носел в мандрата 
по 200 литра мляко, като имал 
само 5 крави. Другите фермери се 
чудели и накрая го попитали как 
става това. 
 - А, лесно е. Всеки ден влизам 
в обора и казвам: Какво ще 
продаваме днес - мляко или 
говеждо?

З А Б А В Н О

Л Ю Б О П И Т Н О
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1808 Pharmacy Ave.

USE YOUR WORK BENEFITS
- Direct Billing
- FREE brand-name Sunglasses (all new clients)

RELAXATION MASSAGE
ACUPUNCTURE
PHYSIOTHERAPY
ORTHOPEDIC SHOES
CUSTOM MADE OTHOTICS
EYE GLASSES

MAPLE HEALTH CENTRE

(Sheppard/Pharmacy)

416.497.2525

FREE

555 Burnhamthorpe Road
Suite 201, Toronto, ON
M9C 2Y3 CANADA

MIHAELA KEREZOVA, MA

T: +1 416-800-3898
F: +1 416-800-4164
E: immpaths@gmail.com
www.immigrationpaths.ca

Member of:
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Забавяне 
въртенето на 
Земята може 
да доведе 
до повече 
земетресения
Ново проучване предполага, че леко 
забавяне във въртенето на Земята 
през следващата година може да 
доведе до повече земетресения от 
обичайното. Изминали периоди, 
в които Земята е забавила своето 
завъртане в последните 100 г., са 
съпроводени с повече земетресения, 
твърди проучването, представено 
на годишната среща на Геоложкото 
общество на Америка. „Броят 
на земетресенията, които се 
случват всяка година в последното 
десетилетие са ни добре познати. 
Измененията в скоростта на въртене 
на Земята също са известни. Всичко, 
което направихме, е да сравним 
тези списъци и да съобщим за 
интересната зависимост между тях“, 
обяснява съавторът Роджър Билхам, 
геофизик към Университета Боулдър 
в Колорадо, пред Life Science. 

Тектонските плочи обаче не се 
свиват толкова лесно и ъглите им 
остават притиснати. Въпреки че 
натискът не е толкова голям, той 
добавя допълнително напрежение 
по границите на плочите, които така 
или иначе са под голямо напрежение 
и вероятността от земетресение 
нараства, разяснява геофизикът 

Билхам. Ако обичайно годишно се 
случват по около 15 земетресения 
с магнитуд над 7 по Рихтер, в 
следващите 4 години би трябвало 
да са по поне 20 годишно, смята 
геофизикът. Екипът не може да 
предскаже къде точно ще се случат 
земетресенията, но може да каже, че 
те ще са по ъглите на тектонските 

плочи. Учените все още не разбират 
напълно какво предизвиква 
земетресенията, затова нямат метод 
за предсказването им, но все пак 
съществуват начини Билхам и Нур 
да затвърдят твърденията си.
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E:  info@friendlytravel.ca
W:  www.friendlytravel.ca

T: 905 849 4664 
C: 647 999 2010

407 SPEERS RD, Suite 203, OAKVILLE, ON, L6K 3T5

Самолетни билети
„All inclusive” почивки

Visitors to Canada Insurance
Туристически застраховки

Cruises

TICO # 4631602

BOBBY DONEVA

TICO#04332359
7851 Dufferin St.,Ste.100, Thornhill, ON L4J 3M4

Office:(905)660-7000 ext.301

1.877.(999-4768)x301

Самолетни билети до България и по света

  Бизнес пътувания, почивки на Карибите    

    Застраховки

    Коли под наем, хотели

   Билети за вашите гости  

от България

Direct: 416-992-4030
YYZ Travel Group

Преките инвестиции в 
България намаляват с 

6.2% през първите  
10 месеца

От януари до октомври в 
България са влезли чуждестранни 
инвестиции в размер на 855.5 млн. 
евро, показват предварителните 
данни на Българската народна 
банка (БНБ). Те намаляват с 
над 6.2% в сравнение със същия 
период на миналата година, когато 
бяха 912,8 млн. евро, пресметна 
Investor.bg.  Преките инвестиции в 

чужбина през октомври нарастват 
с 19.1 млн. евро, като през 2016 
бе с 6.6 млн. евро по-малко. За 
първите десет месеца на тази 
година инвестиции в чужбина 
се повишават с 255.2 млн. евро, 
което е годишен ръст от 29,7%, 
след като за същия период на 
миналата година  увеличението 
беше със 196.7 млн. евро.

50% от българите 
са против еврото и 

единния валутен съюз
Почти толкова посочват, че 

основните проблеми пред общността 
са свързани с имиграцията и 
тероризма, но и българите са едни 
от най-големите оптимисти в ЕС. 
Това показва последното проучване 
на Евробарометър. В България 
39% от анкетираните са за валутен 
съюз и единна европейска валута, а 
50% - против. България е и една от 
страните с най-високото доверие 
в ЕС– 57% от анкетираните. На 
първо място е Литва (64%), а сред 

нас се нарежда Люксембург (56%).
Европейците са все по-големи 
оптимисти за бъдещето на ЕС – 
57% имат позитивни нагласи. Един 
от най-сериозните ръстове записва 
Гърция – от 37% през пролетта до 
60% в есенното проучване. Ръст има 
и във Великобритания – от 44% на 
48% въпреки водените преговори за 
Brexit. Оптимизмът за бъдещето на 
ЕС е най-висок в Ирландия (80%), 
Люксембург (72%) и Малта (70%). 

	 С В Я ТБ Ъ Л Г А Р И ЯБ Ъ Л Г А Р И Я
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Четете  
в. Пламък 
онлайн: 

www.bulgarianflame.com

Find the businesses  
you need! 

Bulgarian Business  
Directory

www.bulbiz.com

* $100,000 minimum per family group  
Insurance products and services distributed through I.G. Insurance Services Inc.
Insurance license sponsored by The Great-West Life Assurance Company.

PLAMEN  SEPETTCHIEV
For many years Mr. Sepettchiev and his team have carefully managed 

capital for high net worth families and busy business owners.  
Our professional full service includes  

a wide range of investments to match your unique needs.

OUR TEAM OF SPECIALISTS

Scott Clews-Hunt 
CFP CIM FCSI - 
Securities Planning 
Specialist
Investors Group  
Securities Inc

Frank Lapierre  
CFP CLU -  
Insurance Planning  
Specialist I.G. 
 
Insurance Services Inc.

Georgia Giannakis - 
Mortgage Planning 
Specialist

I.G. Investment  
Management Ltd.

Get advice as individual as you are.  
Call or email us today to schedule a consultation*

 100% confidential, no cost or obligations:

Toll Free 1(855)597-7787 Ext.6231
Plamen.Sepettchiev@investorsgroup.com

INVESTMENTS     RETIREMENT     TAX PLANNING     ESTATE PLANNING     MORTGAGE PLANNING     INSURANCE

Investors Group is currently one of the largest financial planning companies in Canada 
helping Canadians reach their financial goals since 1926  

and serves approximately one million clients.

Български зимни 
празници

Обредите се изграждат 
като такива и посредством 
народното суеверие, че чрез 
благопожелания и редица 
символични ритуали светът и 
обстоятелствата около хората 
могат да бъдат променени, 
за това пише lubov.spisanie.
to. Годината се дели на два 
основни празнични цикъла 
- зимен и пролетен, които 
обхващат цялото обредно 
творчество. Зимните празници 
са от 30 ноември (Андреевден) 
до 1 февруари. Игнажден (20 
декември) се смята за начало 
на коледните празници. В 
миналото българите вярвали, 
че ако на Игнажден дойде 
добър полазник (така се 
нарича първият гостенин), 
това вещае добра година. Най-
многобройни са традициите и 
обичаите около Нова година 
- обхващат периода от Бъдни 
вечер до първите дни на януари 
и са свързани със зимното 
слънцестоене. В периода 
от Коледа до Богоявление 
са т.н. Мръсни дни, когато 
границата между небето и 
земята изчезва и сред хората 
обикалят различни зли сили. 
Това са дванадесет дни, през 
които водата е нечиста. През 
тези дни не трябва да се пере, 
нито да се мете. Никой не се е 
жени. Ако жена зачене тогава, 
то детето трябва да се лекува. 
Краят на този период настъпва 
с Йордановден, Ивановден 
и Бабинден. Тогава идва 
пречистването с вода, защото 
самата тя вече е обновена. 
Някои от традициите за 
Бъдни вечер са се запазили 
през вековете и са достигнали 
до нас в своя “автентичен” 
вариант. Обредните хлябове 
са неделима част от трапезата. 

А най-характерният от тях 
е боговата пита. Ястията на 
Бъдни вечер задължително 
са постни. Те се приготвят от 
стопанката на дома, като броят 
им трябва да е нечетен. На 
трапезата е редно да се постави 
всичко, което земята може да 
роди. Това е първата „кадена 
вечер”, наречена така защото 
ястията се кадят. Стопанинът на 
къщата е този, който разпалва 
огнището. Важна роля има и 
бъдникът - дървен труп на дъб 
или круша, който гори през 
цялата нощ. Това е и нощта, в 
която пристигат коледарите. 
При българите Нова година 
се е свързвала с Васильовден 
(Сурва, Сурваки). Вечерта 
преди Сурваки била втората 
„кадена вечер” - трапезата се 
кадяла, също както и на Бъдни 
вечер от стопанина на дома. 
На трапезата задължително 
присъствала баница. Освен 
баница, домакинята омесвала 
обреден хляб, в който се 
слагала сребърна монета. На 
Васильовден (Сурваки) из 
селата обикаляли сурвакари 
- млади момчета или 
ергени. Сурвакали не само 
домакините и челядта, но и 
добитъка. Коренът на думата 
идва от „сура” (сила, мощ). 
След Васильовден следват 
празниците Йордановден и 
Ивановден, наричани още 
Водици и Бабинден. Те сe 
свързвали с водата и нейната 
пречистваща сила. С тях 
настъпвал краят на Мръсните 
дни. Хората и добитъкът се 
къпели в реките за здраве. След 
пропъждането на Мръсните 
дни следва февруари - началото 
на пролетта, носеща със себе си 
новото начало.

На Бъдни вечер се 
гадае с орехи

За нощта срещу Коледа, съществуват 
разнообразни поверия и традиции, 
които се изпълняват от всяко семейство, 
за да са здрави и да имат късмет през 
следващата година, пише sanovnik.bg. 
На Бъдни вечер е прието на трапезата да 
се слагат 3, 7 или 9 пости ястия. Тройката 
символизира светата Троица, седмицата 
– седемте дни в седмицата, а деветката 
е символ на завършеност – например 
бременността на жените трае точно 9 
месеца. На масата задължително трябва 
да има мед, за да е сладък животът на 
семейството. Слагат се още лук, който 
е символ на просперитет, чесън, който 
пази дома от зли сили, и жито, което 

е символ на плодородие. На трапезата 
централно място заемат и орехите, 
по които може да се гадае каква ще е 
следващата година. След вечеря всеки 
си счупва по 3 от тях и гадае по вида им 
какво ще му донесе новата година. Ако 
са чисти, годината ще е успешна, ако са 
почернели - неудачна. За Бъдни вечер 
традиционно се приготвя домашна пита, 
която е символ на жертвоприношението 
на Христос, и се украсява с кръстове 
за плодородие. В питката се скрива 
пара и който я намери ще бъде голям 
късметлия през следващата година. На 
Коледа човек може да си пожелае всичко, 
защото желанията ще се сбъднат.

През март в страната 
пристига Бас Лансдорп, който 
ще изнесе лекция по една 
от най-актуалните теми -  
изпращане на астронавти до 
Червената планета, предаде 
Нова тв. Преди шест години 
холандският предприемач 
се отказва от кариерата си в 

компания за вятърна енергия, 
за да създаде фондацията 
„Марс 1“. Целта му – през 
2032-ра година да засели 
Марс с хора. Доброволците 
ще заминат без планиран 
обратен полет. Обучението им 
е планирано за 2018.

Мъжът, който иска 
да колонизира Марс 
до 2032, пристига в 

България

Б Ъ Л Г А Р И Я
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Р Е К Л А М А

Happy New Year  
to all our  
bulgarian 
customers!

128 O’Connor Drive
416.461.5200

Др.Минков  
пожелава на всички свои 

пациенти и приятели
Весели Коледни и  

Новогодишни  
празници!

ROSEDALE MEDICAL CENTRE
600 Sherbourne Str.  

Suite 409, 4th floor, Toronto
Tel: 416.922.3049

www.minkovdental.com

Януари
Н   П   В   С   Ч   П   С

Февруари
Н   П   В   С   Ч   П   С

Септември
Н   П   В   С   Ч   П   С

Октомври
Н   П   В   С   Ч   П   С

Май
Н   П   В   С   Ч   П   С

Юни
Н   П   В   С   Ч   П   С

Весели празници!

LC
B

O
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B
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Весели празници! 
Здраве и късмет!

От нашето 
семейство, 

С любов  
за  

Вашето 
семейство!

Димитър Попов

LC
B

O
 #

 1
75

06
7  

 

LC
B

O
 #

 3
71
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7

Demetra Vino Prospera Inc.
Email:sales@demetravp.ca

Честита Коледа и  
Щастлива Нова Година!

Нека новата 2018 г. ви донесе  
много здраве, любов, 

мир и радост.
На всички мои клиенти 

желая топлина в домовете 
им по време на най-големия 

християнски празник - 
Рождество Христово.
Успешна 2018 година!

2018



Март
Н   П   В   С   Ч   П   С

Април
Н   П   В   С   Ч   П   С

Ноември
Н   П   В   С   Ч   П   С

Декември
Н   П   В   С   Ч   П   С

Юли
Н   П   В   С   Ч   П   С

Август
Н   П   В   С   Ч   П   С

T: 905 849 4664 C: 647 999 2010
BOBBI DONEVA

“Ще бъде Коледа красива,  
годината за вас– щастлива!  

Пътуване до тайнствена страна  
ще имате през годината добра!” 

На всички сънародници желая много сбъднати 
мечти. И независимо дали ще се отправите към 

родна България, или на юг, може да разчитате, че 
ние ще бъдем до вас по време на целият ви път.  

Весела Коледа и прекрасна 2018!  
Боби Донева 

TICO#4631602

Весели Коледни и Новогодишни празници! 
Нека всеки чуе, нека всеки знае - доброта край нас витае!

“Родолюбче”

2018
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Лидер в доставката на  
колетни пратки до България  

и други крайща на Европа

Експресна доставка 
на колети до 
България

СЪБИРАМЕ КОЛЕТИТЕ ОТ ВАШИЯ ДОМ!

Авто експорт | Купуваме авто на търгове в Канада | Контейнерни превозвания

3262 Lenworth drive, Mississauga, ON, L4X 2G1, 905-499-1122

морски превоз - $2.45/кг  
(delivery fee $10) 
минимално тегло 9 кг 

въздушен превоз- $4.35/ кг 
(delivery fee $30) 
минимално тегло 4 кг www.atlanticexpresscorp.com/tracking

Тракинг проверка на 
колета:

Всеки колет е 
застрахован на $100
Седмични пратки 
с контейнери от 
Торонто!

ДОСТАВКА ОТ КАНАДА ДО БЪЛГАРИЯ
 НА КОЛИ, МОТОРИ, ЛИЧНИ ВЕЩИ

В 20’ И 40’ КОНТЕЙНЕР В ЗАВИСИМОСТ ОТ НУЖДИТЕ ВИ
Нашата компания е създадена 1992 г. 

 и е специализирана в превоз на  
автомобили, машини,  
мотори и лични вещи  

от Канада до България.
Доверете се на нас! Ще натоварим и укрепим колата и 

вещите ви, ще ви асистираме с документацията  
по износ и внос!

All-Freight Канада е част от All-Freight Forwarding Inc. и 
разполага със склад под митнически контрол, предлага 

надежни спедиторски услуги и работи директно 
с всички основни морски превозвачи.

Освен това сме лицензиран автомобилен дилър 2212907 Ont 
Inc & All Freight Automobile Purchasing & Trading Inc. и можем 

да закупим от името на нашите клиенти автомобили за износ!
В България нашият партньор Freeline ltd ще ви асистира с 

разтоварнането и локалните процедури!
 За цени и повече информация звъннете на тел.:

905-671-8020  
saleem@allfreight.ca 

www.allfreight.ca 
www.facebook.com/allfreight.warehousingsvcs

Also Looking to hire
warehouse helpers!

Please call us.

We Specialize In Building  
And Desigining Custom Kitchens,  
Vanities, Wall Units & Furnitures

КУХНИ И 
МЕБЕЛИ 

ПО 
ПОРЪЧКА

Станислав Иванов 
Tel: 416 731 6321

stansofia2015@gmail.com 
www.stansofiacustomwoodworking.com 

POWERWASHING    УЛУЦИ    САЙДИНГУСЛУГИ
- Power Washing and Sealing ( Веранди, Патио,        
Каменни плочки, Стени, Фасции, Сводове)
- Eavestrough Cleaning (Почистване на Улуци)
- Corner Sealing
- Leafguards Installation (Монтажна защита от Листа)
- Bird Spikes Installation (Монтажна защита от Птици)

РЕМОНТ И МОНТАЖ
Eavestrough (Улуци)
Fascia (Фасция)
Soffit (Соффит)
Sidding
Aluminium Capping (Козирки)

647-465-6957 | Denys | dzakaliuk@gmail.com
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WWW.FIRSTAUTOGROUP.CA

867 Kipling Ave. Toronto, ON, M8Z-5H1

SALES:  
416-823-2403, 416-821-1221 (Angelo, Peter) 

MECHANIC SHOP:  
416-786-7259, 647-504-6579 (Plamen 1, Plamen 2)

Продажба,  пок упк а и  ремонт на автомобили 
Над 90 автомобила в  наличнос т
Японски,  европейски и америк ански модели
Осиг уряваме финансиране,  leas ing,  
гаранция и гаранционно обс лу жване

WWW.FIRSTAUTOGROUP.CA

867 Kipling Ave. Toronto, ON, M8Z-5H1
SALES:  
416-823-2403, 416-821-1221 (Angelo, Peter) 
MECHANIC SHOP:  
416-786-7259, 647-504-6579  
(Plamen Nedialkov, Plamen Borisov)

Продажба,  пок упк а и  ремонт на автомобили 
Над 90 автомобила в  наличнос т
Японски,  европейски и америк ански модели
Осиг уряваме финансиране,  leas ing,  
гаранция и гаранционно обс лу жване

sales@firstautogroup.ca

24 Hour Service 
Call Vahan: 647-381-8213

Accidents  
Booster Service, Car Rentals,  
Flatbed Service, Flat Tire,  
Local/ Long Distance Service,  
Recovery Specialists

TOWING

Ontario:
Missisauga,
North York, 
Thornhill,
Scarborough,
Vaughan, 
Richmond 
Hill,
Brampton,
Hamilton, etc.
Quebec  
(Montreal)

Call 24 hours, ask David 
(647) 210 4047

Full Insured Company

Пренасяме вашите домове, офиси.
Добри цени, гарантирана доставка  

в определеното време!
ПРОФЕСИОНА ЛНО,

БЪРЗО,  К АЧЕС ТВЕНО!

visa, master card, certified cheques, 
money order and cash

www.smatimoving.com
We accept:
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Отговорите на сканди вижте на стр. 23 
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ХИРОПРАКТОР, ФИЗИОТЕРАПИЯ,  
РЕГИСТРИРАН МАСАЖ ТЕРАПИСТ,  

ЛАЗЕРНА ТЕРАПИЯ, МЕДИЦИНСКА АКУПУНКТУРА
Лекуваме: Joint Replacement  
Rehabilitation, Болки в гърба,   
Разтягания и навяхвания,Главоболие,  
Проблеми след пътнотранспортни  
произшествия Whiplash, Fibromyalgia,  
Ишиас, Тенис / Golfer's Elbow,  
Замръзнало рамо,  Болки в ставите,  
Синдром на карпалния тунел (CTS) 
TMJ (Temporal Mandibular Joint  
Dysfunction), Намаляване на стреса,  
Премахване на бръчки

Имате: 

Мигрена?  

Болки в гърба? 

Болки в ставите? 

Чувствате се отпаднали? 

НИЕ МОЖЕМ  
ДА ВИ ПОМОГНЕМ !2221 Keele St., Suite #302  

(at the intersection of Keele St. and Ingram Dr.) 
Toronto, On, M6M 3Z5

Tel: 416-759-8099, Fax: 416-759-9085
www.iwellness.ca
iwellness.ca@gmail.com

469 Cosburn Ave
(416) 421-5207

8 Six point Road ( Kipling & Dundas)
(416) 503-2950

Всички видове  
ЗАСТРАХОВКИ в Онтарио: 

Иван Иванов
Тел: 647-377-3532

ivan@waddellinsurance.com

Автомобил, къща, бизнес.

Застраховки живот, инвалидност, пътуване.

Конкуренти цени за шофьори без или с малко опит в Канада.

Безплатна консултация на български или английски език.

Waddell Insurance Brokers Limited
110 Matheson Blvd. West, Suite 202, Mississauga, ON L5R 4G7

Ph: 905-712-8400, Fax: 905-712-9400

Rani Randhawa, Pardeep Sharma and Tu Nguyen
Registered Insurance Brokers

416-398-4322 No obligation
Q u o t e s !

1118A Wilson Ave.,
Suite 201, (Keele & Wilson)

Car Insurance/ Motor cycle
Specializing In:
Experienced Clean Drivers
G2 and High risk
Speeding Tickets
No insurance tickets
Carless driving
Impaired driving comviction
Dangerious driving
Stunt Driving

Commercial Auto Insurance
Specializing In:
Painting
Carpentry
Electrician
Plumber
Renovation
Floor Installation
Cleaning

Indentifying & Managing your Insurance Needs

Good Rates for Experienced Drivers,

Low Rates for small business  
liability Insurance

We also insure accident, Tickets,  
Suspension and Impaired Driving

ЗАСТРАХОВКИ
Bethel Insurance Brokers Inc.

Commercial insurance for restaurant, beauty salon, office, garage, body shop, convenient store
Travel insurance for visitors/supervisa and Canadians

Fax: 416-398-0337

AUTO - HOME - COMMERCIAL - TRAVEL - LIFE - HEALTH

Четете в-к Пламък онлайн
www.bulgarianflame.com Join us on:

Четете в-к Пламък онлайн
www.bulgarianflame.com

Нане казва на Вуте: 
– Вуте, дай ми 1000 лв. на заем, 
че много ми трябват. 
Вуте отговаря: 
– А бе… може и да ти дам, ама 
прати жена си Пена довечера да 
спи при мен. 
Нане не му се искало да праща 
жена си, ама много му трябвали 
тия пари и казал на Пена: 
– Пено, довечера да отидеш при 
Вуте и добре да се представиш, 
че обеща да ми даде 1000 лв. 
Отива Пена вечерта при Вуте. 
Прекарва нощта там и на 
сутринта се връща. 
– К’во стана ма, Пено, добре ли 
се представи? Вуте ще даде ли 
1000 лв.? 
Пена отговаря: 
– А бе, той каза, че и 2000 ще 
ти даде… ама нямал! 
 
 
 
- Господинът от Перник кажете 
Люлин? 
- You win... 
 
 
Баща на четвъртокласничка 
крещи на класната:  
- Защо ме накарахте да запиша 
дъщеря си да тренира бокс? От 
10 молби да подреди стаята си 
– 7 завършиха с нокаут, а в 3 ме 
би по точки. 
 
 
Жена пържи яйца на закуска. 
Изведнъж в кухнята влиза 
мъжът и: 
-Внимателно!! !Внимателно!!! 
Сложи повече олио!!! Боже 
мой! Пържиш прекалено много 
яйца наведнъж! ПРЕКАЛЕНО 
МНОГО!!! Обърни ги! Обърни 
ги веднага!!! Трябва им повече 
олио. ОТ КЪДЕ да вземем 
олио? Сега ще залепнат!!! 
Внимателно! ВНИМАТЕЛНО!!! 
Казах ВНИМАТЕЛНО! 
Никога не ме слушаш, когато 
пържиш яйца!!! НИКОГА!!! 
Обърни ги! БЪРЗО!!! Ти да 
не си малоумна?! Съвсем 
ги развали! Не забравяй да 
подсолиш! Винаги забравяш да 

ги подсолиш! Използвай СОЛ 
за Бога! С-О-О-О-Л!!! 
Жената учудено гледа мъжа си: 
- Какво ти става днес? Смяташ, 
че не мога да изпържа едни 
яйца ли? 
Мъжът спокойно обяснява: 
- Исках само да ти покажа 
какво ми е, когато карам 
колата... 
 
 
 
Мъж ядосано удря с юмрук по 
масата. 
- Я ми кажи, кой командва в 
къщи? 
Жената съвсем спокойна. 
- Аз. Е, и? 
- Не, аз исках просто да 
уточним. 
 
 
Двама тийнейджъри.  
Тя: 
- Бременна съм! 
Той: 
- Чудесно! Ще ти изпия бирата 
тогава... 
 
 
България е нереализирала се 
бананова държава. Климатът не 
го позволява. 
 
 
Гледам я на снимката във 
Facebook - тежи към 100 кила, а 
написала отдолу: 
- Ела и ме вземи. 
Веднага и написах: 
- С багера ли? 
 
 
- Девойче, да те изпратя до вас? 
- Аааа, не съм девойче. Мен 
вече са ме изпращали. 
 
 
 
Мъж звъни на вратата:  
- Здравейте, аз съм ваш съсед... 
Случайно да имате бормашина? 
Съседът усмихнат: 
- Мдааа, да ви я донеса ли?  
Мъжът се нахвюрля върху него: 
- Намерих ли те гадинооооо...
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TERRA MARE CARGO INC 
Ник. Георгиев

Превоз на коли, лодки, мотори, 
лични вещи и др. товари

416 526 8435
ACCESSNIKI@GMAIL.COM

ТРАНСПОРТ

Опитен инструктур дава  
УРОЦИ ПО ШОФИРАНЕ.

Early road test booking./Записване 
за шофьорски изпити за по-ранна 

дата. Drive with Pleasure.
Васил: 416-834-5152 N22

Medical Insurance for Visitors to Canada,
Parent Super Visa and Canadian Travellers 

Toll Free: 1-877-838-0020
www.VISITORSinsurance.ca     www.TRAVELLERSinsurance.ca

Owned and Operated by Easy Links Financial Inc.

ЗАСТРАХОВКИ
Патриция Алексиева и Младен Алексиев

Водоравно: Барабан, Атлант, 
Какао, Лава, Фараон, Еседъ, Абе, 
Линукс, Клетка, АБВ, Вилица, 
Секрет, Аас, Рама, Декрет, Лад, 
Ушна мида, Каптаж, Лапа, Етика, 
Нафтан, Ливан, Четина, Кариер, 
Педант, Пора, Момент, Щение, Ина, 
Барета, Гепард, БТА, Лариса, Задар, 
Ага, Едо, Гута, Кавички, Стъргало, 
Закалка, Сеч, Щирия, Цанка, Риби, 
Глезен, Месачка, Палат, Орас, 

Панелка, Кабина, Бир, Баничка, 
Ракел, Вот, Жилетка, Карабо, Ден, 
Бербо, Вагон, Ная, Хан, Перка, 
Матадор, Аларма, Колизия, Кан, 
Кол, Доо, Галеник, Мока, Терен, 
Кош, Жан, Камри, БМВ, Малак, 
Тайфун, Ока, Католик, Хипноза, 
Прокълнатото куче, Рат, Апт, 
Маратон, Карат.

Отвесно:	Алабаш, Епитет, 
Лобода, Отмора, Грабването на 
дъщерите на Левкип, Аве, Сатира, 
Оризар, Акт, Аба, Мина, Грес, 
Падеж, Лирика, Багаин, Биберон, 
КЛМ, Анфилада, Маруля, Палермо, 
Мана, Анима, Корито, Манерка, 
Катар, Каруца, Намеса, Женитба, 
Голота, Така, Карета, Сечко, 
Кашалот, Лос, Дафина, Кацалка, 
Мол, Кито, Сан, Септет, Закачка, 

Валеж, Кон, Нектар, Гаванка, 
Катинар, Ате, Кран, Цедилка, 
Магазин, Хук, Скреж, Пачка, 
Родик, Тича, Скелет, Лещарка, 
Параноя, Капер, Адет, Лидер, 
Рабаб, Майн, Скът, Лаванда, 
Силикон, Комфорт, Клапани, 
Гребане, Анакруза, Поща, Дантела, 
Читалня, На инат.

ОТГОВОРИ НА СКАНДИ

ТЪРСИМ	ЕКИПИ	ЗА	БОЯДИСВАНЕ	
С	ОПИТ,	НЕОБХОДИМИ	СА	ЗА	 

 EXTERIOR AND INTERIOR  
SUBDIVISION WORK.

Трябва да имат инструменти, кола и SIN.
Обадете се на: 905-814-8629   

Пон.-Петък  7AM-5PM. 

Българката Габи отвори врати за 
козметични услуги  

във фризьорския салон на Валя  
“Hair & More Salon”.

266 Donlands Ave, East York,  
Габи: 647-780-1379 

Услуги: 
- diodе laser hair removal - microdermabrasion

- chemical peels - RF skin tightening 
НОВО!!! - fibre plasma blast skin treatment

( безплатна консултация )

Адвокат Станислав Христов, гр. София.
Предлага правни услуги на българи, живеещи в чужбина в областта на:  

гражданско, търговско и административно право, трудово-осигурително право,  
семейно и наследствено право. , тел. + 359 888 558 522

stanislav.hristov1@gmail.com, stashristov@yahoo.com

Suite 700 – 700 Dorval Drive
Oakville, Ontario, L6K 3V3

- Small Claims Court (Граждански 
Дела )
- Landlord and Tenant Board 
(Дела между Наемодател и 
Наемател)
- Traffic tickets (Пътно Транспортни 
Нарушения)
- Criminal Law (Криминално право)
- Real Estate Law (Сделки с 
Недвижими имоти)
- Family Law (Семейно право)

Внимание! 
 

DK Legal Practice се преместиха на нов адрес:
Suite 700 – 700 Dorval Drive, Oakville, On, L6K 3V3
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ПРЕВЪЗХОДНИ ВИНА  
за вашата трапеза

Pascual Toso Malbec 
ARGENTINA
LCBO#: 35170
Tasting Notes
Pascual Toso Malbec is spicy and rich.  
Encapsulating aromas of coffee, violets and 
blackberry with a hint of tobacco notes, the Pascual 
Toso Malbec wine is Old in style with soft tannins 
and a medium-bodied taste.

Rioja Bordon  
Gran reserva 2007 
SPAIN
LCBO#: 428060
Tasting Notes
Medium ruby in colour with a hint of garnet at 
rim; expressive, forward aromas of red and black 
fruit, chocolate, toasty oak, sandalwood and baking 
spice; dry, with full body , supple tannins and lively 
acidity; red berry fruit and savoury spice on the 
palate with chocolate and smoky notes woven 
into a lengthy finish.

Pascual Toso Limited 
Edition Malbec 
ARGENTINA
LCBO#: 162610
Tasting Notes
Aromas of plum and blueberry with spice and pep-
pery notes. Dry with good aroma replays. Struc-
tured with soft tannins and a solid fruity finish.

www.eurovintage.com
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Продукти:
4 парчета телешки ребра
800 мл телешки бульон
700 мл червено вино
3 големи глави лук
2 стръка целина
3 моркова
1 супена лъжица 
изсушен или няколко 
стръка пресен розмарин
4 дафинови листа
сол, черен пипер
Приготвяне:

Загрейте фурната 
на 160 градуса. В добре 
нагорещен тиган с 
няколко капки мазнина, 
запържете овкусените 
със сол и черен пипер 
ребра от всички страни. 
Когато станат златисто-
кафяви ги отделете от 

тигана. В него задушете 
нарязаните зеленчуци и 
билките.

След това върнете 
ребрата, прибавете 
виното и бульона. След 
2-3 минути прехвърлете 
всичко в тава за печене 
(освен ако тиганът не е 
подходящ за печене във 
фурна), покрийте тавата 
с капак или алуминиево 
фолио и печете за около 
2 часа.

Малко преди да 
извадите ребрата 
от фурната може да 
премахнете фолиото, 
за да хванат хубава 
коричка. Сервирайте с 
гарнитура по ваш избор.

Сочни    телешки    ребърца    с червено  
вино
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Refundable Weight Loss  Program
ЗА ПЪРВИ ПЪТ ИМАМЕ ПРОГРАМА ЧРЕЗ, КОЯТО МОЖЕ ДА СИ 
ВЪРНЕТЕ ПАРИТЕ , КОГАТО ОТСЛАБНЕТЕ 15 кг. ИЛИ ПОВЕЧЕ. 
Програмата, която използвам е много специфична и модерна. 
Изработена е от доктори и специално дизайнвана да помогне 
индивидуално на човек, според неговите изследвания на кръвта.

 
Запазете си час за консултация. Консултацията е безплатна.  
Аз ще ви обясня: 

Какво представлява
Как работи
Как да се кандидатсва 
и всякакви други въпроси свързания с нея.

905-916-4900

BIOMEDICINE HOLISTIC HEALING CLINIC
749 Lakeshore Rd. (przy Cawthra) L5E 1C6 Mississauga

www.nutritionistmississauga.ca

ДОБРЕ ДОШЛИ!

НОВ  
ТЕСТ НА 
ГЕНИТЕ за 
персонализирано 
хранене - Genetic 
Testing for Personalized 
Nutrition

BIOMEDICINE HOLISTIC HEALING CLINIC
749 Lakeshore Rd. (przy Cawthra), Mississauga
www.nutritionistmississauga.ca, 905-916-4900

Не можем да постигнем оптимално здраве без 
да знаем какви са нашите гени. Специфичните 
вариации в нашите гени могат да обяснят 
как нашето тяло реагира при консумациата 
на различни храни, напитки и хранителни 
добавки.
Научете как гените ви влияят върху:

- Изчерпателен   
генетичен тест, 
състоящ се от 45 
генетични маркери. 

- Разработен от 
световноизвестни 
изследователи.

- Генетичните тестове 
се основават на най-
солидните научни 
доказателства.

- ДНК се анализира 
като се използва 
обикновена проба от 
слюнка.

- Персонализираните 
препоръки са 
разработени въз 
основа на вашия 
уникален генетичен 
профил.

- Обадете ни се, 
за да ви помогнем 
да започнете да се 
храните според гените 
ви.

128 O’Connor Drive

Dine- In - Take Out - Catering -Delivery
416.461.5200

Grilled Lamb Chops

KOKORETSI

The best  
Greek Food you’ve never had!

Different  
daily 
specials  
every day!

CATERING for your 
event. Our  
Mobile kitchen can 
serve all kinds of 
special events. 
Ask us!

Download full menu from our website!
www.greekgrill.ca

* Licensed LLBO   
* Wheelchair Access 
* Free parking * Kids Menu  
* 2 section enclosed patio

ДОСТАВКА ПО ДОМОВЕТЕ

КЕТЪРИНГ ЗА ВСЯКАКЪВ ВИД 
ТЪРЖЕСТВА

   Lamb rotisserie

Кontosouvli

- Внос на европейски продукти, консерви, подправки,  сирена, 
кашкавали, салами. пушено месо, колбаси и др.
- Домашно приготвена храна: супи, гулаш, пълнени чушки, сърми, боб, 
кебабчета, плескавици.
- Всякакви видове десерти, торти за рождени дни и др. тържества.

780 Burnhamthorpe Rd. Unit#12/ Mavis
     905-232-5246

Оld Мill Pastry & Cafe
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