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Redaktor naczelny
Kwartalnika:

      Chociaż dla mnie, jak i większości znanych mi osób lato jest ulu-
bioną porą roku, to pod względem urody zdecydowanie przyćmiewa 
je jesień. Nasza najpiękniejsza pora roku oferuje nie tylko zapierające 
dech kolorowe widoki, ale przede wszystkim swoje smaczne i aroma-
tyczne owoce. Kiedy myślę o jesieni, wyobrażam sobie skąpane w zło-
cistym słońcu bory mieniące się kolorami żółci, czerwieni i wszystkimi 
odcieniami brązu, nasycone zapachem schowanych w szeleszczących 
liściach grzybów. Kolejna myśl to mój rodzinny dom i ogród, gdzie  
na końcu rosło olbrzymie drzewo, pod którego baldachimem, co roku 
zbierałam niemiłosiernie brudzące dłonie orzechy. Dziś jesień nieco 
różni się od tej z przeszłości, często pogoda jest zbyt sroga i magia trwa 
tylko chwilę. Trzymamy kciuki, by w tym roku trwała najdłużej. 

Przygotowaliśmy Wam mały przewodnik po najzdrowszych owocach 
jesieni, znajdziecie dużo przepisów na ich bazie, także na napoje,  
które rozgrzeją każdego po leśnej wędrówce. Po raz drugi zajrzeliśmy 
także do kuchni Waszych ulubionych producentów żywności ekolo-
gicznej.

Życzę Wam prawdziwej Złotej Polskiej Jesieni i koszy wypełnionych  
po brzegi grzybami. Pamiętajcie, aby naładować akumulatory przed 
zimą zdrowymi smakołykami, które oferuje najpiękniejsza z pór roku.

Zarezerwujcie sobie także wolny dzień na największe w Polsce  
X Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej i naturalnej 
– NATURA FOOD & IV Targi Ekologicznego Stylu Życia be ECO,  
które odbędą się w Łodzi 13 - 15 października tego roku. Przy okazji  
nie zapomnijcie odwiedzić naszego stoiska, które znajdziecie wśród 
ekologicznych przysmaków!
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Olej lniany bez goryczy
- tradycja w harmonii z innowacją.
Nowoczesna fitoterapia opiera się na wiedzy i doświadczeniu zdobywanych przez 
ludzi od tysiącleci. W dzisiejszych czasach medycyny konwencjonalnej wiele osób 
wraca do stosowania tradycyjnych środków leczniczych i metod naturalnych.  
W związku z tym zainteresowaniem cieszą się także oleje, które mogą być z po-
wodzeniem stosowane jako wewnętrzny i zewnętrzny domowy środek leczniczy.

Powszechnie znane są walory oleju lnianego, oleju z konopi i oleju z czarnuszki,  
ale coraz większą popularność zyskują również nieco zapomniane oleje, jak np. olej 
rydzowy lub gorczycowy. Do najpopularniejszych oleistych roślin leczniczych należy  
len. Uzyskiwany z niego olej lniany ma bardzo wysoką zawartość kwasów tłusz-
czowych Omega-3, która kształtuje się na poziomie do 47%. Nasz organizm nie 
potrafi samodzielnie wytwarzać tych niezbędnych do prawidłowego funkcjono-
wania kwasów tłuszczowych, dlatego muszą one być dostarczane wraz z pożywie-
niem. Codzienne przyjmowanie 2 g kwasów tłuszczowych Omega-3 w połączeniu  
ze zrównoważoną dietą i zdrowym trybem życia ma istotny wkład w utrzymanie 
prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. 

Mimo jego korzystnego wpływu na zdrowie wiele osób nie przepada za olejem 
lnianym ze względu na wyczuwalną gorycz. Gorzki smak pojawia się bezpośred-
nio po zakończeniu procesu tłoczenia nasion lnu i jest spowodowany obecno-
ścią peptydów, czyli bioaktywnych aminokwasów. Na rynku dostępny jest olej,  
który zachowuje naturalny, ale przyjemnie delikatny smak nasion jeszcze przez 
długi czas po tłoczeniu, jest to filtrowany w technologii 3D Ekologiczny Olej Lniany 
BIO PLANÈTE.

Ekologiczna olejarnia z siedzibą w południowej Francji opracowała przez lata 
specjalny proces filtracji, który usuwa z oleju lnianego cząsteczki odpowiedzialne  
za gorzki smak. Wykorzystywana jest przy tym struktura peptydów, która umożli-
wia wyeliminowanie goryczy w wyniku zastosowania innowacyjnej, trójwymiarowej 
matrycy filtracyjnej. Usunięcie peptydów ma istotne znaczenie z punktu widze-
nia ochrony zdrowia, ponieważ przypisuje się im działanie obniżające odporność,  
co potwierdzają różne badania¹. Ta specjalna technologia produkcji oraz napeł-
nianie butelek z filtrem UV w warunkach eliminujących dostęp tlenu zwiększają 
trwałość oleju lnianego.  

W celu zneutralizowania gorzkiego smaku olej lniany można dodawać zwłaszcza 
do ulubionych twarogów. Olej lniany bez goryczki może być stosowany również 
jako dodatek do innych dań, czy napojów  na przykład w modnych koktajlach typu 
smoothie lub w sałatkach.

¹Benedetti (2005): Podsumowanie badań; żadne z przeprowadzonych badań nie ma jednak wystarczająco przekrojowego cha-
rakteru i nie odnosi się do oleju lnianego. Thell (2013): Podsumowanie badań; wielocząsteczkowe związki peptydów są określane 

terminem peptydy cykliczne, ale także polipeptydy.

Lnicznik siewny, potocznie zwany lnianką lub rydzem należy do rodziny kapustowatych. Kiedyś był upra-
wiany jako roślina olejodajna, na długi czas zapomniany, powoli wraca do łask.

... a  może zamiast lnianego olej rydzowy?
Osobom, które nie przepadają za olejem 
lnianym, nawet pozbawionym goryczy, 
ale szukają dobrego źródła kwasów tłusz-
czowych Omega-3, polecamy spożywanie 
oleju rydzowego. Ma zdecydowany smak 
młodego, zielonego groszku i podobnie 
jak olej lniany jest idealnym dodatkiem  
do dressingów, twarogów i sałatek. Tradycyj-
ny surowiec roślinny, lnicznik siewny (lnian-
ka), został zapomniany pod koniec XIX wieku  
i obecnie przeżywa swój renesans. Uzy-
skiwany z tej rośliny olej zawiera 34% 
kwasów tłuszczowych i jest zaliczany  
do olejów, które mają pozytywny wpływ  
na gospodarkę cholesterolową organizmu.
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Dzień Dobry! Redaktor naczelny
portalu:

Musimy wszystko zacząć od początku. Pierwszy krok to ciepły kubek, 
prosty sposób na skuteczne przebudzenie. Wystarczy ciepła woda, 
łyżeczka miodu i sok ze świeżej cytryny (ewentualnie sok z butelecz-
ki, gdy nie mamy owoców), by zagwarantować, że Twój dzień będzie 
dobry.

A DLACZEGO TAKI DOBRY?
• Po pierwsze, ciepła woda pomaga nam wprowadzić wszystkie 

czynności życiowe na wyższe obroty, a także oczyszcza i przygo-
towuje organizm do przyjęcia pierwszego posiłku.

• Po drugie, miód, bezcenny dar natury, bogactwo mikro i ma-
kroelementów, oczyszcza organizm z toksyn zgromadzonych  
w przewodzie pokarmowym. Ma właściwości bakteriobójcze  
i antywirusowe. Poprawia pracę jelit, zwalcza syndrom leniwego 
jelita. Łagodzi ból związany z zapaleniem stawów. Wspomaga 
mózg w ciężkiej pracy. Naturalny środek na zwiększenie odpor-
ności organizmu.

To już wrzesień. Koniec lata, a co za tym idzie – wakacji 
i wyjazdów. Czas w końcu na dobre wrócić do pracy 
oraz szkoły. I jak tu znaleźć w sobie tyle sił i energii,   
by zmierzyć się z nadchodzącymi wyzwaniami?

• Po trzecie cytryna – królowa cytrusów, choć kwaśna, nie zakwa-
sza organizmu. Wręcz przeciwnie, to jeden z najbardziej alkali-
zujących środków. Sok zawarty w cytrynach jest silnie zasado-
twórczy. Wykazuje działanie przeciwbakteryjne i antywirusowe. 
Wspomaga pracę wątroby i ją oczyszcza.

JAK TAKI ELIKSIR PRZYRZĄDZIĆ?
Wymieszać łyżeczkę miodu ze szklanką ciepłej wody i sokiem z po-
łowy cytryny. Dla bardziej zaawansowanych polecam wieczorem roz-
puścić miód w 1/2 szk. wody, a rano dolać do pełna ciepłej wody, sok 
z cytryny i wypić. Dla leniwych polecam wersję uproszczoną - ciepłą 
wodę tylko z miodem lub tylko z sokiem z cytryny - ale połączenie 
trzech składników uważam za optymalne zarówno w smaku, jak i do-
broczynnym działaniu.

Uwaga! Napój jest uzależniający. Smacznego!!!
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UNIWERSALNY DODATEK I NIE TYLKO
Kasze mają wszechstronne zastosowania kulinarne. Mogą być 
stosowane jako oddzielny posiłek, jako dodatek do śniadań, 
dań głównych, zup (np. kleiki, krupniki). Można je wykorzy-
stać również do zapiekanek, kotletów, potraw półmięsnych,  
a co ciekawe, mogą być podstawą deserów, ciast, a nawet kok-
tajli. Mogą być podawane na zimno, na ciepło, na słodko, słono  
i z różnymi dodatkami. Stanowią duże urozmaicenie pożywienia 
ze względu na różnorodność zbóż, z których są otrzymywane, 
jak również ze względu na szeroki asortyment uzyskiwanych  
z nich potraw. Są również łatwodostępne i łatwe w przechowy-
waniu. Kiedyś królowały na polskich stołach, później wyparte 
przez ziemniaki, teraz wracają do łask.

JAK PRZYGOTOWAĆ KASZĘ?
Aby prawidłowo ugotować kaszę, należy zachować odpowied-
nią ilość wody w stosunku do ilości kaszy oraz trzymać się okre-
ślonego czasu przygotowania. Niektóre kasze przed przygoto-
waniem powinny być wypłukane, aby usunąć piasek, plewy, kurz  
i inne substancje. Płuczemy kasze grube, nie robimy tego w przy-
padku kasz drobnych takich jak manna, czy kuskus kukurydziany,  

Kasze
bezglutenowe z natury
Kasze to rozdrobnione lub całe ziarna zbóż oraz pseudozbóż, które otrzymywane są w wyniku 
oczyszczenia i częściowego pozbawienia okrywy owocowo-nasiennej. Najprościej mówiąc  
to produkty przemiału zbóż. Oczyszczone ziarna mogą być poddawane polerowaniu, gnie-
ceniu, krojeniu, mieleniu lub prażeniu. Rodzaj, jakość ziarna oraz sposób produkcji, głów-
nie obróbka powierzchniowa, decydują o wartości odżywczej kasz, szczególnie wpływają 
na zawartość błonnika pokarmowego, składników mineralnych i witamin. Ogólnie wszyst-
kie kasze charakteryzują się wysoką wartością energetyczną, która wynosi średnio 350 kcal  
na 100 g produktu i dostarczają cennych składników odżywczych, takich jak białko, skrobia, 
błonnik, składniki mineralne oraz witaminy, zwłaszcza z grupy B.

aby nie usunąć części ziaren, skrobi, białka, soli mineralnych,  
czy witamin. Kasze stanowią zdrowy, atrakcyjny smako-
wo dodatek do różnego typu posiłków. Kiedyś odgrywały  
ważną rolę w tradycyjnej kuchni polskiej, ale współcześnie 
również są polecane przez dietetyków, bo mają dużo walorów 
zdrowotnych i przypisuje im się ogromne znaczenie w zacho-
waniu dobrej kondycji. 

Dzisiejsza kuchnia, a w związku z tym nasza dieta zapełniona 
jest wysoko przetworzoną żywnością, pozbawioną pęcznieją-
cych substancji błonnikowych. To powoduje, że ściany żołądka 
stają się coraz słabsze. Wynikiem takiego wadliwego żywienia 
są dominujące we współczesnym świecie choroby cywilizacyjne.  
Kasze dzięki zawartości błonnika, pobudzają do pracy cały układ 
trawienny. Podczas gotowania kasz rozkleja się skrobia, błonnik 
pęcznieje i zmiękcza się, a białko się ścina. Są to korzystne zmia-
ny, które powodują, że potrawy z kasz są łatwostrawne. Kasze 
szczególnie polecane są w okresie jesienno-zimowym, kiedy 
znacznie zwiększa się zapotrzebowanie energetyczne organi-
zmu. W tym numerze przedstawiamy Wam kasze naturalnie 
bezglutenowe.
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KASZA GRYCZANA - ŹRÓDŁO EGZOGENNYCH BIAŁEK I BŁONNIKA
Z gryki produkuje się kaszę gryczaną białą (nieprażoną), kaszę prażoną oraz kaszę drobniej-
szą, łamaną tzw. krakowską. Kaszę nieprażoną charakteryzuje jasne zabarwienie i delikatny 
smak, prażona ma kolor ciemnobrązowy i specyficzny, mocniejszy smak. Nieprażona jed-
nak wymaga dłuższego gotowania niż prażona, której nie musimy wcale gotować, wystarczy 
zalać wrzątkiem i odczekać, aż wchłonie płyn. Kasza gryczana nie zakwasza organizmu. Sta-
nowi świetne źródło błonnika i białka. Białko bogate jest w unikatowe aminokwasy – lizynę 
i tryptofan, których nasz organizm sam nie wytwarza. Kasze gryczane najlepiej komponują  
się z potrawami mięsnymi, wszelkimi gulaszami, sosami mięsnymi i grzybowymi. Pyszne  
z bitkami lub zrazami, polane sosem, również jako składnik pierogów i zapiekanek z warzy-
wami czy mięsem.

KASZA JAGLANA - POMOŻE W WALCE Z ZAKWASZENIEM
Jest uzyskiwana z obłuszczonego prosa, to kasza o drobnych ziarenkach i lekko żółtej barwie. 
Jest zasadotwórcza, nie zakwasza organizmu. Zawiera cenne białko, witaminy z grupy B, lecy-
tynę, wspomagającą pamięć, składniki mineralne: magnez, potas, wapń, żelazo, miedź, fosfor 
oraz krzemionkę, wpływającą korzystnie na wygląd paznokci, skóry, włosów oraz na kondycję 
stawów. Zawiera saponiny, dzięki którym wykazuje działanie przeciwalergiczne i przeciwza-
palne. Niestety saponiny nadają lekko gorzkiego posmaku, a ich nadmiar może utrudniać 
trawienie oraz przyswajanie mikroelementów, dlatego zaleca się płukanie kaszy przed spoży-
ciem. Dobrze komponuje się z potrawami mięsnymi, warzywnymi, sałatkami, deserami, może 
zastąpić płatki śniadaniowe, ugotowana na mleku z dodatkiem owoców stanowi smaczny 
posiłek śniadaniowy. Można z niej przygotować również pasty kanapkowe, zarówno słodkie, 
jak i słone z dodatkiem warzyw. Jest lekkostrawna i łagodna, dlatego może być doskonałym 
składnikiem dziecięcego menu.

KASZKA I KUSKUS KUKURYDZIANY - WITAMINY I SKŁADNIKI MINERALNE
Z kukurydzy uzyskuję się kaszę kukurydzianą oraz smaczny i szybki w przygotowaniu kuskus 
kukurydziany. Kaszka ma postać drobnego lub grubszego grysiku, ma barwę białożółtą  
do żółtej. Zawiera składniki mineralne takie jak: żelazo, magnez, potas, fosfor, selen, a także 
białko i witaminy z grupy B. Dobrze komponuje się z serem twarogowym, owocami, śmieta-
ną, konfiturami, bakaliami. W połączeniu z twarogiem i warzywami tworzy smaczny farsz do 
nadziewania warzyw. Można przygotować z niej pyszne kluseczki z serem na słodko, może 
być także składnikiem zup mlecznych oraz różnego rodzaju panierek, nadaje się również do 
zagęszczania zup i sosów. Powszechnie wykorzystuje się ją w cukiernictwie. Kaszę tę dodaje 
się do mąki, aby łatwiej formować ciasta i placki. Wypieki uzyskują dodatkowo jasnożółtą 
barwę i słodkawy smak. Stanowi podstawowy składnik mamałygi – tradycyjnego dania kuchni 
bałkańskiej lub jej włoskiej odmiany: polenty. Kuskus kukurydziany otrzymywany jest z kru-
szonych, gotowanych i suszonych ziaren kukurydzy. Jest lekkostrawny i łatwy w przygotowa-
niu. Wystarczy zalać osolonym wrzątkiem lub bulionem i zostawić do wchłonięcia wody. Do-
skonały jako alternatywa dla ryżu, makaronu, ziemniaków, czy innych kasz, a także do sałatek.

QUINOA - PEŁNOWARTOŚCIOWE BIAŁKO O ORZECHOWYM POSMAKU
Quinoa, czyli komosa ryżowa – nazywana też ryżem peruwiańskim lub prosem boliwijskim,  
nie jest zaliczana do zbóż, ale do pseudozbóż. Wyróżniamy trzy odmiany komosy: białą, 
czerwoną i czarną. Quinoa biała jest najbardziej powszechna i najdelikatniejsza w smaku,  
najbardziej pęcznieje podczas gotowania, ale nie zwiększa znacząco swojej objętości.  
Czerwona jest najbardziej wartościowa pod względem zawartości składników mineralnych, 
ma mniej białka i więcej węglowodanów niż biała, ale za to więcej błonnika; nie pęcznieje 
podczas gotowania, zachowuje twardość i chrupkość. Czarna jest bardzo rzadkim rodzajem 
komosy, charakteryzuje się orzechowym posmakiem, również nie pęcznieje podczas gotowa-
nia, zachowuje twardość i chrupkość. Ziarno komosy jest niezwykle bogate w pełnowartościo-
we białko oraz w sole mineralne i witaminy. Komosa zawiera saponiny, dlatego również zaleca 
się płukanie jej przed spożyciem. Możne stanowić zamiennik tradycyjnych kasz, ryżu, maka-
ronów, ziemniaków. Można serwować ją na ciepło i na zimno, w daniach słonych i słodkich; 
jako składnik sałatek, dodatek do zup, zapiekanek, warzywnych kotlecików czy deserów. Moż-
na też przygotować pyszne koktajle z dodatkiem komosy miksując ją z sokiem owocowym  
lub warzywnym. Mimo słodkawego smaku dobrze komponuje się z serami, mięsem, warzywa-
mi i owocami. Biała polecana jest szczególnie do zup, dań mięsnych, do pieczonych i duszo-
nych warzyw, a czerwona i czarna urozmaici sałatki i mleczne desery.

AMARANTUS - NIENASYCONE KWASY TŁUSZCZOWE I ANTYOKSTYDANTY
Jest inaczej zwany szarłatem. Zawiera białko, błonnik, cenne nienasycone kwasy tłuszczo-
we, antyoksydanty, m.in. skwalen, zwalczające szkodliwe wolne rodniki i opóźniające procesy 
starzenia, składniki mineralne, m.in. żelazo i wapń oraz witaminy antyoksydacyjne: A, E, C 
i wit. z grupy B. Dietetycy polecają dania na bazie amarantusa osobom przed stresującym 
egzaminem oraz sportowcom przed intensywnym treningiem. Amarantus jest lekkostrawny. 
Doskonały do dań obiadowych, jako składnik zup, do porannej owsianki, do pieczenia chleba, 
ciast, ciasteczek. Ciekawie wzbogaci sałatki i inne desery.

Sylwia Kaczmarek

Amarantus

Quinoa czerwona

Quinoa biała

Quinoa czarna

Kuskus
kukurydziany

Kaszka
kukurydziana

Kasza Jaglana

Kasza gryczana
niepalona

Kasza gryczana
palona

Kasza gryczana
krakowska



SKŁADNIKI (4 porcje):
jabłka - 4 szt.
ziarno amarantusa - 1/2 szklanki
miód - do smaku
siemię lniane - 2 łyżki
bakalie - 1 garść

WARTO WIEDZIEĆ:

Do masy amarantusowej można dodać np. cy-
namon, syrop z agawy, czarnuszkę, inne owo-
ce. Zamiast „surowych” ziaren amarantusa 
można użyć poppingu, czyli ekspandowanych 
ziaren, gotowych do użycia bez gotowania, 
czas pieczenia pozostaje bez zmian.

SKŁADNIKI (1 porcja):
kasza gryczana niepalona - 3/4 szklanki
płatki migdałów - 2 łyżki
figi suszone - 10 szt.
jajka od szczęśliwej kurki - 3 szt.
kakao - 1/2 szklanki
ksylitol - 7 łyżek
mleko kokosowe - 1/2 szklanki
olej - 1 łyżeczka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1:  Kaszę gryczaną gotujemy do mięk-
kości i studzimy.

KROK 2:  Figi zalewamy wrzątkiem i odsta-
wiamy na 15 min. Następnie odlewamy wodę 
i drobno kroimy.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 
KROK 1:  Jabłka dokładnie myjemy, odcinamy 
„kapelusze” z ogonkiem i usuwamy gniazda 
nasienne.

KROK 2:  Amarantus gotujemy w lekko osolo-
nej wodzie (ok. 35 min), aż ziarna spęcznieją.

KROK 3:  Ugotowany szarłat mieszamy z mio-
dem (lub syropem klonowym) oraz wybranymi 
bakaliami, tym nadzieniem napełniamy jabłka.

KROK 4:  Pieczemy w temperaturze 200°C 
przez pół godziny.

annika

KROK 3: Kaszę, jajka, część fig, kakao, słodzik, 
olej oraz mleko blendujemy na gęsty krem. 
Na koniec dodajemy resztę pokrojonych fig  
i mieszamy.

KROK 4: Podłużną blaszkę wykładamy pa-
pierem do pieczenia i wlewamy masę. Całość 
posypujemy migdałami.

KROK 5: Rozgrzewamy piekarnik do 180°C  
i pieczemy około 45 minut.

Agnieszka Nitsu - AktywneZywienie

90 min

AMARANTUSOWE 
JABŁUSZKO

BROWNIE Z KASZY Z FIGAMI I MIGDAŁAMI

40 min
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SKŁADNIKI (2 porcje):
quinoa czarna - 1/2 szklanki
marchew - 4 szt.
brokuł - 1 szt.
jaja - 2-4 szt.
kiełki słonecznika - 2 garści
kiełki rzodkiewki - 2 garści
masło ghee lub oliwa z ghee - trochę
olej sezamowy - trochę
sos sojowy - 1 łyżka
sól himalajska - do smaku
pieprz - do smaku
czosnek - 2 ząbki
czarnuszka lub sezam - trochę
pomidorki koktajlowe - kilka
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Quinoę płuczemy gorącą wodą kil-
ka razy i zalewamy 1 szklanką wrzątku, lekko 
solimy i gotujemy pod przykryciem na małym 
ogniu.

KROK 2: Marchew obieramy lub szorujemy, 
brokuły dzielimy na różyczki. Gotujemy na pa-
rze marchewkę, a po 15 minutach dokładamy 
brokuły i gotujemy jeszcze 5 minut.

SKŁADNIKI (2 porcje):
jabłka - 2 szt.
daktyle suszone - 2 szt.
banan suszony - 1 szt.
morele suszone - 2 szt.
orzechy nerkowca - garść
kasza jaglana - 1/2 szklanki
cynamon - 2 szczypty
kardamon - szczypta
imbir - szczypta
kurkuma - szczypta
sól - szczypta
syrop klonowy - do smaku
olej z Ghee - 2-3 łyżki
pomarańcza - 1 szt.
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

SKŁADNIKI (2 porcje):
kasza jaglana - 100 g
mleko lub napój roślinny - 400 ml
ksylitol (lub inne słodzidełko) - 2 łyżki
ekstrakt waniliowy (lub 1 laska wanilii) - 1 łyżka
brązowy cukier lub kokosowy - 2 łyżeczki
ulubione owoce (maliny, truskawki)

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1:  Kaszę jaglaną przepłukać kilku-
krotnie, aby pozbyć się goryczki. Podprażyć  
przez chwilę w rondelku (nie przypalić) i za-
lać mlekiem. Następnie dodać wanilię (eks-
trakt lub laskę, jeśli dodajemy laskę należy  
ją przekroić na pół,  wydłubać ziarenka  
i wrzucić do kaszy. Laskę można dodać do 
słoiczka z cukrem i zrobić domowy cukier wa-
niliowy.

KROK 2:  Gotować do miękkości, mieszając  
co kilka minut. Kasza powinna wchłonąć mle-
ko i stworzyć coś na wzór kleiku. 

KROK 1: GOTOWANIE KASZY JAGLANEJ
1/2 szkl. kaszy jaglanej przepłukujemy kilka 
razy wrzątkiem, a następnie zalewamy wodą 
w stosunku 1:3 (czyli 1 i 1/2 szkl. wody). Gotu-
jemy na najmniejszym ogniu pod przykryciem 
od chwili zagotowania ok. 20 minut.

KROK 2: Na patelni rozgrzać lekko olej  
z Ghee. Wrzucić pokrojone w kostkę jabłuszko 
i pokrojone w paseczki suszone owoce: dak-
tyle, morele i banana. Dodać odrobinę syropu 
klonowego. Przyprawić, cynamonu dać sto-
sunkowo najwięcej. Wycisnąć sok z jednej po-
marańczy i podlać jabłka na końcu duszenia 
owoców. Podawać z kaszą i orzechami.

Zielenina

KROK 3: Dosładzamy masę i miksujemy  
na gładki krem. Jeśli masa jest zbyt gęsta, 
dolewamy mleka i miksujemy dalej. Całość 
powinna mieć konsystencję niezbyt gęstego 
budyniu.

KROK 4: Tak przygotowany budyń jaglany 
już można zajadać z ulubionymi owocami,  
ale jeszcze lepszy będzie, gdy go zapieczemy, 
w tym celu należy przełożyć go do kokilek  
i włożyć do piekarnika nagrzanego do 200°C 
na 15 min.

KROK 5: Po tym czasie posypujemy deser cu-
krem brązowym lub kokosowym i karmelizu-
jemy palnikiem, lub wstawiamy na 2-3 minuty 
do piekarnika i włączamy opcję grill, kontro-
lując, czy cukier się nie przypala. Podajemy  
z ulubionymi owocami.

definicjasmaku

45 min

OWOCE DUSZONE W GHEE Z KASZĄ JAGLANĄ 

JAGLANY CRÈME BRÛLÉE Z WANILIĄ

25 min

30 minWARZYWA Z QUINOA I JAJKIEM

KROK 3: Na patelni rozgrzewamy masło ghee 
i sos sojowy. Delikatnie dusimy ugotowane 
marchewki i brokuły.
KROK 4: Quinoę rozkładamy na talerzach, 
wykładamy marchewkę, brokuły i sos sojowy. 
Na tę samą patelnię dodajemy trochę masła

ghee lub oliwy, smażymy sadzone jajka. Wy-
kładamy je na warzywa. Dodajemy kiełki  
i polewamy olejem sezamowym, posypujemy 
czarnuszką lub uprażonym sezamem. Może-
my dodać pomidorki koktajlowe.

Melisa



W TRZECH
SMAKACH

Pasty kremowe firmy Allos - Auf’s Brot cechuje doskonała konsystencja, dzięki której idealnie 
rozsmarowują się na pieczywie oraz intensywnie kremowy, autentyczny smak. To wszystko spra-
wi, że Twoje kanapki będą naprawdę wyjątkowe. Dla wegan, wegetarian i nie tylko!

Dostępne w trzech wyśmieni-
tych wariantach: 

PASTA KREMOWA Z GROSZKIEM 
I MASALA BIO 140 g

PASTA KREMOWA 
Z MANGO I CURRY BIO 140 g

PASTA KREMOWA Z PAPRYKĄ  
I CHILI BIO 140 g

KREMOWY SMAK BEZ ŚMIETANKI
Bez laktozy, bez drożdży i bez glutenu! 

SKŁADNIKI (1 porcja):
kasza jaglana - 1/2 szklanki
soczewica czerwona  - 1/2 szklanki
grzyby suszone lub grzyby shiitake - kilka
siemię lniane lub len - 1/3 szklanki
orzechy piniowe lub inne - 1/3 szklanki
słonecznik - 1/3 szklanki
nasiona chia (opcjonalnie) - 2 łyżki
sos sojowy - 2 łyżki
sól i pieprz - do smaku
majeranek - do smaku
kurkuma - do smaku
suszona natka pietruszki - do smaku
imbir mielony - do smaku
suszone pomidory w oliwie - 6-8 szt.
czosnek - 1-2 ząbek
olej kokosowy - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Do szklanki wsypujemy siemię 
lniane, orzechy, nasiona chia, słonecznik,  
aż do jej napełnienia. Ja z reguły robię prze-
gląd w szafce i wrzucam końcówki orzechów 
oraz pestek. Wszystko zalewamy,  ciepłą 
wodą. Grzyby wkładamy do miseczki i rów-
nież zalewamy wodą, a następnie odstawiamy  
do napęcznienia. 

KROK 2: Kaszę jaglaną przepłukujemy wodą 
najlepiej wrzątkiem i gotujemy w proporcji 
1:2 (na 1/2 szklanki kaszy jaglanej 1 szklanka 
wody). Gotujemy pod przykryciem na jak naj-
mniejszym ogniu bez mieszania kaszy ok. 20 
min. Kaszę możemy lekko posolić.

PASZTET Z SOCZEWICY I JAGŁY 80 min

KROK 3: Soczewicę płuczemy i gotujemy  
do miękkości w lekko osolonej wodzie ok. 20 
minut, w proporcji 1:2 (1/2 szklanki soczewicy 
na 1 szklankę wody).

KROK 4: Wodę z grzybów odlewamy i prze-
kładamy je do moczących się orzechów  
i pestek, dokładamy suszone pomidory 
oraz przeciśnięty przez praskę czosnek, 
następnie miksujemy wszystko przez 
chwilę. Masa nie musi być idealnie gład-
ka. Mieszamy ją z ugotowaną kaszą i so-
czewicą. Przyprawiamy sosem sojowym  
i przyprawami nie żałując ich. Uważajmy 
jedynie z imbirem, bo może narzucić nam 
zbyt intensywny smak. Delikatnie solimy.

KROK 5: Dokładnie wymieszaną masę prze-
kładamy do formy „keksówki” wysmarowa-
nej olejem kokosowym i wyłożoną papie-
rem. Wierzch smarujemy olejem kokosowym  
lub masłem ghee. Wstawiamy  
do nagrzanego piekarnika (180°C), pieczemy  
ok. 1 godz. Po 40 minutach od wstawienia, 
przyglądamy się, czy wierzch jest odpowied-
nio zrumieniony.

KROK 6: Podajemy z warzywami, możemy 
skropić nieco olejem z pestek słonecznika  
lub innym.

Smacznego!

Barbara Strużyna
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Okiem eksperta: Kasze
W dzisiejszych czasach zdecydowanie częściej i dokładniej zwraca się uwagę na sposób od-
żywiania, skład gotowych produktów, jak również na jakość wyrobów jednoskładnikowych, 
które stanowią dodatek do dań bądź są substytutem już użytych składników. Konsumenci, 
dokonując zakupu, bardzo często zwracają uwagę na obecność „zielonego listka” na opako-
waniu. Dodatkowym bodźcem jest promocja ekologicznych produktów w prasie, na blogach, 

a także w wybranych programach telewizyjnych, głównie śniadaniowych.

KASZA - JEDEN Z NAJMNIEJ PRZETWORZONYCH PRODUKTÓW
Przykładem produktów jednoskładnikowych są kasze,  
które zajmują wysokie miejsce w piramidzie żywieniowej. To na-
siona zbóż oczyszczone z niejadalnej części, będące najmniej 
przetworzonymi, a co za tym idzie zachowującymi najwięk-
szą wartość odżywczą. To znakomite źródło węglowodanów 
złożonych, które powoli rozkładają się na glukozę potrzebną  
do pracy wszystkich komórek, nie powodując gwałtownych sko-
ków insuliny. Zawierają bardzo mało tłuszczu, a dużo błonnika,  
który utrudnia przyswajanie tłuszczów z innych pokarmów.  
Pomagają w utrzymaniu prawidłowej wagi ciała i są nieodzow-
ne w różnego rodzaju dietach odchudzających, ponadto 
wspomagają pracę jelit i ułatwiają trawienie. Kasze wypierają  
w codziennej diecie produkty, takie jak: ryż, makaron i ziemniaki  
ze względu na większą wartość odżywczą. Mają szerokie zasto-
sowanie w kuchni oraz idealnie komponują się z produktami 
pochodzenia zwierzęcego, takimi jak jogurty, mleko, sery itp. 
Często są składnikiem drugich dań, mogą być również cieka-
wym dodatkiem do zup i sałatek. Kasze wytwarza się z większo-
ści zbóż, są produktem z pełnego ziarna, a dzięki ich różnorod-
ności można je wykorzystać do wielu różnych potraw. 

NAJPOPULARNIEJSZE KASZE BEZGLUTENOWE
Najczęstszym wyborem konsumentów w sklepach jest kasza 
jaglana, potocznie nazywana „Jaglanką” oraz kasza gryczana  
w dwóch wersjach – palona i niepalona. Klienci zwracają również 
uwagę na egzotyczne kasze, do których możemy zaliczyć komosę  
ryżową i amarantus. Osoby regularnie spożywające te produkty, 
chętnie sięgają po opakowania kilogramowe, natomiast mniej-
sze opakowania doskonale sprawdzą się dla tych, którzy chcą 
poeksperymentować lub decydują się na zakup po raz pierwszy.

MODA NA „BEZGLUTEN”
Coraz większym zainteresowaniem cieszą się diety, wykluczają-
ce gluten z jadłospisu. W związku z popularnością tego trendu,

Zielarnia Lawenda w Rzeszowie stawia na kaszę jaglaną, która jest jedną z naj-
popularniejszych kasz dostępnych na rynku. Warto pamiętać, że kasza ta, podob-
nie jak gryczana i quinoa są naturalnie bezglutenowe.

Rafał Dźwigaj - 
Regionalny kierownik sprzedaży  

Bio Planet S.A., ekspert kategorii - Kasze

coraz więcej osób unika produktów zbożowych powstałych  
z pszenicy, żyta, czy owsa. Dzięki temu rośnie popularność kasz 
naturalnie bezglutenowych.

Wyżej wymienione kasze w pierwszym półroczu 2017 były 
najlepiej sprzedającymi się produktami w swojej katego-
rii. Szacuje się, że dynamika sprzedaży nie powinna osłabnąć  
ze względu na fakt szerokiej dostępności kasz w sklepach,  
jak również nadal pogłębiającemu się trendowi zdrowego stylu 
życia, a tym samym odżywiania.
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Polecamy:                          

Ekologiczna quinoa 
z powodzeniem za-
stępuje tradycyjne 
kasze lub makarony. 
Doskonale sprawdza 
się jako składnik zup 
oraz dodatek do wa-
rzyw, sosów, wypie-
ków, a także deserów.  
Sposób przygoto-
wania: ziarno quinoa 
przelać gorącą wodą 
na drobnym sicie, 
następnie gotować  
w proporcji 1:2 (1 por-
cja quinoa na 2 porcje 
wody) ok. 25 min. Po-
solić pod koniec goto-
wania.

QUINOA TRÓJKOLOROWA BIO  
- BIO PLANET

(250 g, 500 g, 1 kg)

QUINOA CZARNA BIO   
- BIO PLANET 

QUINOA BIAŁA BIO   
- BIO PLANET  

QUINOA CZERWONA  
BIO   

- BIO PLANET  

KASZA JAGLANA BIO  
- BIO PLANET 

Ekologiczna kasza jaglana jest idealna 
do przygotowania pożywnej jaglanki. 
Sposób przygotowania: uprzednio 

wypłukaną kaszę gotować w osolonej 
wodzie w proporcji 1:3 (1 porcja kaszy 

na 3 porcje wody) na małym ogniu  
ok. 20 min.

Doskonały do porannej owsianki, do pie-
czenia chleba, ciast, zup i dań zbożo-
wych. Sposób przygotowania: uprzed-
nio wypłukane na gęstym sicie ziarno 
amarantusa gotujemy w proporcji 1:2  
(1 porcja amarantusa na 2 porcje wody) 
ok. 20 min.

KUSKUS KUKURYDZIANY BIO  
- BIO PLANET

Polecamy jako dodatek do dań głów-
nych, a także do sałatek. Sposób przy-
gotowania: kuskus należy gotować 
przez około 5 min w wodzie lub mleku. 
Można go przygotować również po-
przez zalanie wrzątkiem i pozostawienie  
do całkowitego wchłonięcia wody.

4 mc KASZKA JAGLANA 
BEZGLUTENOWA BIO 
- SUN BABY
Pełnoziarnista kaszka, doskonała  
do przygotowania bezglutenowego  
i lekkostrawnego posiłku dla malucha. 
Nie zawiera mleka, cukru, konserwan-
tów, barwników i aromatów. Wystarczy 
zagotować 100 ml mleka lub wody i 
pozostawić do wystygnięcia do tempe-
ratury 40-50°C. Następnie wymieszać  
z 4,5 łyżkami stołowymi kaszki, ostudzić  
do temperatury właściwej do jedze-
nia (37°C) i podawać. Odpowiednia  
dla dzieci powyżej 4 miesiąca życia.

PALUSZKI SOLONE BEZGLUTENO-
WE BIO - BIOPONT
Wspaniała, klasyczna bezgluteno-
wa przekąska dla małych i dużych, 
stworzona z naturalnie bezgluteno-
wych ekologicznych składników naj-
wyższej jakości. Paluszki o długości  
12 cm i średnicy 4 mm. Złote, ude-
korowane solą paluszki o chrupiącej 
teksturze.

MAKARON (JAGLANY)  
ŚWIDEREK FUSILLI  
BEZGLUTENOWY BIO  
 – FABIJAŃSCY
Makaron wytwarzany jest z ekologicznej 
mąki jaglanej oraz z żywej wody źródla-
nej Kapellanka, której źródło znajduje  
się wśród czystych pól i łąk Gór Kaczaw-
skich. Jest ona krystalicznie czysta, pro-
sto z naturalnego źródła, filtrowana przez 
skały wapienne, osadowe sprzed 300 
milionów lat. Co więcej, makaron produ-
kowany jest w małej skali, w warunkach 
jak najbardziej zbliżonych do naturalnych  
i przede wszystkim tradycyjnie.

PAPRYKARZ Z KASZĄ JAGLANĄ BIO 
- PRIMAECO
Głównym składnikiem paprykarza jest 
jaglanka. Bezpieczna dla dzieci, alergi-
ków i osób na diecie bezglutenowej. Od-
kwasza i rozgrzewa organizm. Pomaga 
wrócić do formy po infekcjach. Poleca 
się ją również sportowcom, ponieważ 
nie zalega w żołądku i dodaje energii. 
Kasza jaglana zawiera dużo dobrze 
przyswajalnego białka (prawie 11%). 
Jest bogata w żelazo, co jest ważne  
w terapii anemii oraz witaminy B1, B2, 
B6. Jaglanka także zawiera krzem, który 
przyspiesza metabolizm.

AMARANTUS BIO  
- BIO PLANET  
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HISTORIA ALCE NERO…
…sięga swymi korzeniami 1978 roku. To historia wielu osób, 
których zjednoczyła wielka idea o olbrzymiej sile napędo-
wej.  Wiąże się również z ważnym spotkaniem pomiędzy Co-
napi (Włoskie Krajowe Konsorcjum Pszczelarzy) – powstałego  
w roku 1984 z uprzednio istniejącej Cooperativa Apistica Val-
le dell’Idice (Kooperatywa Pszczelarzy z Doliny Idice) założonej  
w roku 1978 - oraz Cooperativa Alce Nero (Kooperatywa Alce 
Nero). Obie te organizacje rozwijają się i prosperują dzięki umiejęt-
nemu korzystaniu z zasobów ludzkich oraz ciekawych pomysłów,  
a nie wyłącznie dzięki nieograniczonym finansom. Wywodzą  
się one z dwóch sąsiadujących ze sobą części kraju, Apenin  
w regionie Emilia-Romania i w regionie Marche.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ TO TROSKA O ŚRODOWISKO
Pszczoły były symbolem odradzającej się natury, a rolnictwo or-
ganiczne stanowiło odpowiedź na zachwianie naturalnej równo-
wagi w regionach wiejskich oraz rodzaju żywności produkowa-
nej w jego wyniku. Obie kooperatywy podzielały tę samą wizję 
związaną z silnym poczuciem odpowiedzialności w stosunku  
do ziemi, postrzeganiem gleby jako żyjącego, płodnego orga-
nizmu, a nie trywialnego podłoża, którym można manipulować. 
Wizja obejmowała swym zakresem rolnictwo organiczne jako 
praktykę o wymiarze rolnym i środowiskowym, która dostarcza 
ludziom żywność oraz wartości odżywcze. Pyszny, prawdziwy 
pokarm, który stanowi dla nas prawdziwe dobro.

Alce Nero
Marka stworzona przez rolników i pszczelarzy prowadzących uprawy  
i hodowle organiczne oraz zakłady przetwórcze, którzy począwszy  
od lat 70-tych ubiegłego wieku, wytwarzają smaczną i pełnowartościową 
żywność. Alce Nero reprezentuje produkty organiczne od ponad 1000 rol-
ników z Włoch oraz 14 000 gospodarstw rolnych z całego świata!

POGOŃ ZA ZDROWĄ ŻYWNOŚCIĄ W ZGODZIE Z NATURĄ
Od niemalże 40 lat, Alce Nero podąża organiczną drogą. Mar-
ka reprezentuje żywność z pól, które są wolne od substancji 
chemicznych oraz pestycydów. Pól, które każdego dnia są pie-
lęgnowane i uprawiane z najwyższym szacunkiem dla ziemi.  
To rodzaj uprawy roli, w którym korzysta się z wielowiekowych 
tradycji, a także innowacji, zachowując równowagę pomiędzy 
nowymi technologiami, eksperymentowaniem z receptura-
mi oraz składnikami, a także ścisłymi regulacjami właściwymi  
dla prawdziwie organicznych produktów. Ta niezwykła podróż 
w pogoni za zdrowym odżywianiem opiera się na wzajem-
nym zaufaniu pomiędzy firmą, a klientami. Produkcja smacz-
nej, pełnowartościowej żywności stanowi również wyraz naszej 
kultury. Uprawiamy rolę i jednocześnie opowiadamy historię  
o tej ziemi tak, aby jednocześnie nauczyć się do niej szacunku 
i pielęgnować ją jako wartościowy zasób. Przetwarzając w spo-
sób staranny i zrównoważony owoce naszej pracy, oferujemy 
produkty, które wiele mówią o skrawku ziemi, z którego po-
chodzą, o dłoniach, które je pielęgnowały i zbierały, o ludziach, 
którzy je przetwarzali oraz przygotowywali, płacąc rolnikowi 
uczciwą cenę, aby zapewnić sprawiedliwą redystrybucję warto-
ści. Ekologiczne produkty Alce Nero to proste, wykorzystywane  
w codziennej diecie produkty żywnościowe: makaron, ryż, pulpa  
i sosy pomidorowe, warzywa, rośliny strączkowe i zupy, kruche 
ciasteczka oraz soki owocowe, przetwory owocowe, miód  
oraz napoje na bazie roślin, a także produkty bezglutenowe. 
To przysmaki, które powstają dla przyjemności siedzenia wokół 
stołu i dzielenia się jedzeniem z tymi, których kochamy.
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CZARNY ŁOŚ W OBRONIE NATURY
Firma Alce Nero stała się także charakterystycznym głosem  
na rynku, przemawiającym w inny sposób. Nawet samo logo 
opowiada pewną historię. Alce Nero (Black Elk - Czarny Łoś) 
to znachor i przywódca plemienia indiańskiego Oglala, Narodu 
Siuksów, jadący w przeciwnym kierunku, przewożący wiado-
mość ponad granicami i dalej rozprzestrzeniający nowe, zawsze 
możliwe do zrealizowania wizje. Alce Nero dąży do uwolnie-
nia ziemi od substancji toksycznych, chroni bioróżnorodność  
i rozkłada parasol ochrony, promując odpowiedzialność środo-
wiskową, działania w ramach której ulegają ciągłym zmianom. 
Oznacza to, że nie są one ograniczone. Sami partnerzy rolni-
ków są mistrzami we wdrażaniu tej zmiany i stanowią pierw-
sze ogniowo w łańcuchu dostaw żywności. Alce Nero wybiera 
pola, ludzi oraz starannie zarządza całym przedsięwzięciem -  
od miejsca pochodzenia aż po stoły konsumentów, dostarcza-
jąc autentycznych, ekologicznych produktów. Oferuje prawdzi-
wie pełnowartościową żywność. Wierzy, że dobry stan zdrowia 
to nasze najwyższe bogactwo.

15 000 ROLNIKÓW!
Firma Alce Nero była zawsze oddana innowacjom. Produkty tej 
marki są wolne od zbędnych dodatków do żywności, gdyż dodatki  
te nie są pokarmem. To firma otwarta na świat posiadająca du-
cha przedsiębiorczości, dzięki któremu dziś w gospodarstwach 
rolnych leżących na ternie Włoch o powierzchni ponad 6000 
hektarów wprowadzono metody rolnictwa organicznego i na-
dal są one coraz szerzej rozpowszechniane. 

Reprezentuje ona ponad 1000 włoskich rolników i pszczela-
rzy, zorganizowanych w ramach 14 głównych partnerów. Wraz  
z nimi współpracuje 14 000 rolników z Ameryki Łacińskiej pro-
wadzących drobne gospodarstwa rolne i zakłady przetwórcze.

FARRO (ORKISZ)
Farro to jedne z najwcześniejszych rodzajów zbóż uprawianych 
przez człowieka. Silnie rozbudowany system korzeniowy poma-
ga mu przetrwać na górzystych terenach, gdzie rośnie na wyso-
kości pomiędzy 300 a 1000 metrów. Szczególnie dobrze rozwija  
się w regionach Umbrii i Toskanii. To roślina uprawna, która do-
brze nadaje się do uprawy metodami organicznymi. Nie wyma-
ga stosowania nawozów sztucznych czy pestycydów chemicz-
nych, a wręcz przeciwnie na zbyt żyznych glebach wyrasta zbyt 
wysoko ze szkodą dla jej jakości. Orkisz to wartościowe źródło 
składników mineralnych zawierające potas, wapno, żelazo, ma-
gnez, miedź oraz selen. Ziarno to zawiera także znaczne ilości 
błonnika oraz witamin A, B, C, E. Ekologiczny makaron z ziaren 
orkiszu Alce Nero, także w wersji pełnoziarnistej z ziaren orki-
szu, które są uprawiane we Włoszech. W porównaniu z maka-
ronem z pszenicy durum mają one nieco bardziej słodki smak. 
Dzięki specjalnemu procesowi wytłaczania za pomocą matryc 
z brązu makaron ma chropowatą powierzchnię, która idealnie 
nadaje się do podawania z sosami. Poza makaronem Alce Nero 
wykorzystuje to ważne, pełne składników odżywczych ziarno  
do wytwarzania kruchych ciasteczek, niektórych produktów  
z linii dla małych dzieci, mąki, zupy oraz ziaren do przygotowy-
wania dań podawanych na ciepło, oraz na zimno.

Na polskim rynku dostępnych jest prawie 100 produktów Alce Nero. Jest z czego 
wybierać, od podstawowych składników dań, przez dodatki po przekąski i sło-
dycze.

Produkcja spaghetti Alce Nero.



BOGACTWO NAPOJÓW ROŚLINNYCH
Oferta firmy jest bogata w różne napoje roślinne, które mogą 
stanowić doskonały zamiennik mleka w codziennej diecie. Znaj-
dziemy w niej napoje kokosowe, jaglane, orkiszowe, gryczane, 
sojowe, czyste i smakowe z dodatkiem orzechów, migdałów,  
a nawet alg morskich. Jednak to nie wszystko Natumi dostarcza 
także niezapomnianych smaków w swoich deserach na bazie 
kokosa. Dla osób uwielbiających gotować Natumi proponuje 
doskonałe wegańskie substytuty śmietany w zagęszczonych 
produktach z ryżu, soi, owsa, czy orkiszu. Począwszy od klasycz-
nych napojów sojowych po popularne napoje na bazie owsa 
oraz różnorodne napoje z orkiszu czy ryżu. Natumi przykłada 
olbrzymią wagę do jakości oraz walorów smakowych, co znaj-
duje odzwierciedlenie w starannie przygotowywanych receptu-
rach oraz wykorzystaniu lokalnych surowców. Produkty Natumi 
są dostępne w szerokim wyborze w ponad 800 sklepach z żyw-
nością ekologiczną na terenie całej Polski. 
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„Roślinny nabiał”
Natumi jest jednym z głównych producentów roślinnych alternatyw mleka w Europie. 
W segmencie  napojów z owsa i orkiszu jest na pierwszej pozycji. Natumi opracowuje  
i produkuje różne rodzaje napojów na bazie zbóż, kaszy jaglanej i gryczanej, kokosów i innych 
orzechów oraz desery i produkty zastępujące śmietanę. Wszystkie one są szczególnie przy-
datne w dietach eliminujących laktozę, diecie wegetariańskiej i wegańskiej. Większość oferty 
Natumi stanowią produkty bezglutenowe.

NAJWYŻSZA EKOLOGICZNA JAKOŚĆ
Natumi wykorzystuje do produkcji jedynie najlepsze surowce  
i specjalnie wyselekcjonowane składniki organiczne certyfi-
kowanych upraw ekologicznych. Aby zachować jak najwięcej 
składników odżywczych, wykorzystuje pełne ziarna zbóż. Ekolo-
giczny owies i orkisz przeznaczone na napoje i dania pochodzą 
z Niemiec, ziarna soi są sprowadzane z Francji i Włoch, a ryż 
dostarczany jest przez włoskich i hiszpańskich rolników. Oczy-
wiście wszystko w jakości bio.

100% VEGAN
Cała oferta obejmuje produkty wegańskie. Zgodnie z polityką 
czystej etykiety, Natumi, gdy tylko to możliwe unika stosowa-
nia aromatów. Jedynie do napojów waniliowych oraz substytu-
tów śmietany dodaje się małe ilości ekstraktu z wanilii Bourbon  
lub innych aromatów organicznych. Produkty są wytwarzane  
w sielankowej, wiejskiej okolicy Troisdorf (Niemcy). W ten spo-
sób, w bliskim sąsiedztwie natury Natumi odwołuje się do tra-
dycji.
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ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
„Świat nie kręci się wyłącznie wokół Natumi”, tak brzmi mot-
to marki, jednak nie są to tylko deklaracje. Natumi od samego 
początku istnienia aktywnie wspiera prawo do zrównoważone-
go rozwoju oraz od lat staje w jego obronie, to istotny czynnik  
w procesie produkcyjnym. Przykładowo, jeśli to tylko możliwe 
surowce pochodzą z lokalnych źródeł, z Niemiec czy też z te-
renu Europy. Natumi chce promować lokalny przemysł i otrzy-
mywać dostawy z jak najkrótszych odległości. Produkcja jest  
w całości zasilana zieloną energią. Ciepło odpadowe z procesu 
produkcji jest wykorzystywane do ogrzewania budynków. Natu-
mi koncentruje się również na efektywnym i rozważnym wyko-
rzystywaniu wody. 

HISTORIA
Firma Natumi została założona w roku 1999 przez Bruno Fi-
schera (juniora), eksperta w kwestii żywności organicznej. Po-
czątkowo, firma zamierzała prowadzić jedynie działalność jako 
dostawca w branży, lecz potem, w roku 2000, zaczęła zaopatry-
wać indywidualnych hurtowników w produkty organiczne wła-
snej marki. W roku 2002, produkty Natumi obecne były w skle-
pach na terenie całych Niemiec. Gdy rozpoczęto ich dystrybucję  
na ternie Europy, popyt na nie wzrósł jeszcze bardziej. W od-
powiedzi na rosnący popyt w roku 2013 Natumi przeniosła swą 
siedzibę w wiejskie okolice Troisdorf, gdzie obecnie każdego 
roku produkuje różne rodzaje produktów niezawierających 
nabiału na bazie roślin zatrudniając około 100 pracowników  
oraz wykorzystując do tego celu teren o łącznej powierzchni  
29 000 m².
 

Dorota Zdanowska, Dyrektor Dep. Zakupów Bio Planet S.A. i Pieter Van Hoye 
Menedżer d.s. Sprzedaży Natumi GmbH podczas wycieczki po zakładzie produk-
cyjnym Natumi w marcu 2017 roku.

Zrównoważony rozwój to także nowe technologie, które pomagają efektywniej 
zarządzać energią. Zakład jest niezwykle nowoczesny. Jest to jeden z wielu  istot-
nych czynników w całym procesie produkcyjnym.

Linia produkcyjna. Tu powstają napoje ryżowe z wapniem z alg morskich.

Produkty Natumi sprawdzą się w każdej kuchni. W ofercie znajdziemy dużo  we-
gańskich napojów na bazie różnych ziaren, które z powodzeniem mogą zastąpić 
mleko, ale także odpowiedniki śmietany, czy smaczne desery.
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SAMO DOBRO!
Tofu stanowi filar diety wegańskiej, ponieważ jest to pełnowar-
tościowy produkt białkowy, zawierający komplet łatwo przy-
swajalnych aminokwasów egzogennych, które są niezbędne  
do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Może stanowić 
idealny zamiennik mięsa, czy nabiału. Ponadto tofu zawiera 
około 80% tłuszczu roślinnego, w tym nienasycone kwasy tłusz-
czowe, które pomagają w utrzymaniu prawidłowego poziomu 
cholesterolu. To źródło wielu pierwiastków i witamin. Dzię-
ki dużej zawartości wapnia polecane jest osobom cierpiącym  
na osteoporozę oraz młodzieży w okresie wzrostu. Żelazo znaj-
dujące się w składzie tofu pomoże anemikom, borykającym  
się z jego niedoborem. Dzięki niskiemu indeksowi glikemicz-
nemu mogą je spożywać również diabetycy. W składzie tofu 
znajdziemy również witaminę E, witaminy z grupy B oraz takie 
pierwiastki jak: fosfor, potas, czy magnez. Tofu zawiera lecyty-
nę, która wspomaga koncentrację. Warto pamiętać, że cenią  
je sobie nie tylko weganie, ale również osoby uczulone na lak-
tozę, które nie mogą spożywać mleka, ani jego przetworów. 
Sięgają po nie również osoby dbające o zgrabną sylwetkę, po-
nieważ ma niewiele kalorii (80 - 100 kcal na 100 g produktu). 
Tofu ma bardzo delikatny, wręcz neutralny smak, dlatego jest 
idealną bazą do wszelkiego rodzaju dań. Chłonie aromat każ-
dej przyprawy, czy innego wyrazistego produktu. W zależności  
od stopnia zagęszczenia serka powstają jego dwa rodzaje. 

TOFU TRADYCYJNE - Ma nieregularną strukturę i przypomi-
na tradycyjny twaróg. Dzieli się na dwa podrodzaje: miękkie 
(zawiera nieco więcej wody, może być stosowane zamiennie  
z tofu jedwabistym) i twarde (jest wręcz pozbawione wody). 
Najtwardsze tofu produkuje się w Chinach, jest to również naj-
popularniejszy rodzaj w Europie. Twarde Tofu świetnie nadaje 
się do smażenia i gotowania, ponieważ nie traci swojego kształ-
tu. Bardzo dobrze się kroi, dlatego jest też idealnym dodatkiem 
do sałatek. 

TOFU JEDWABISTE - Zawiera o wiele więcej wody, niż tofu tra-
dycyjne. Może występować w wersji bardzo miękkiej lub nie-
co twardszej. Jest substytutem mleka, śmietany, czy jogurtu. 
Sprawdza się w deserach, kremach, wypiekach, koktajlach,  
czy zupach.

Podstawowe rodzaje tofu po wyprodukowaniu mogą być pod-
dawane różnym procesom, dzięki czemu otrzymujemy między 
innymi:

TOFU MARYNOWANE - tofu tradycyjne, które jest zanurzone  
w marynacie (np. z sosu sojowego, pomidorów, oliwy, ziół, 
przypraw). Dzięki temu procesowi nabiera wyjątkowego smaku 
i nadaje się do bezpośredniego użycia głównie w przystawkach,  
czy sałatkach.

TOFU WĘDZONE - tradycyjne, dość twarde tofu poddane na-
turalnemu wędzeniu. Posiada lekko słony smak, sprawdza  
się w daniach obiadowych, sałatkach, przystawkach, czy wy-
kwintnych kolacjach. Może być też bazą do farszów.

TOFU FERMENTOWANE - jest to tradycyjne tofu wysuszone,  
po czym fermentowane najczęściej w solance z dodatkiem octu 
ryżowego i przypraw. Jest ono nieco słone oraz słodkie w zależ-
ności od zastosowanych przypraw.

TOFU SUSZONE - pochodzi z Japonii. Powstaje w procesie liofi-
lizacji. Nie wymaga przechowywania w lodówce, jednak przed 
zjedzeniem trzeba je namoczyć w wodzie o temperaturze około 
50°C przez 1- 2 minuty.

SKÓRKA TOFU - produkt, który powstaje na wierzchu podgrza-
nego mleka sojowego, a następnie jest suszony. Podczas goto-
wania zachowuje się podobnie jak tofu, również chłonie smaki.

TOFU
Najbardziej popularnym i najczęściej wykorzystywanym produktem w kuchni wegańskiej 
jest tofu, inaczej określane jako serek sojowy. Ziarna soi moczy się w wodzie, mieli, a na-
stępnie oddziela część stałą od płynnej. W ten sposób powstają okara i mleko sojowe. Mleko 
sojowe ogrzewa się, po czym łączy ze środkiem koagulującym, które ścina białko znajdujące  
się w mleku i zagęszcza produkt. Koagulant to najczęściej sok z cytryny, siarczan magnezu, 
chlorek magnezu, czy siarczan wapnia. Według legend tofu zostało pierwszy raz wyproduko-

wane w Chinach jeszcze setki lat przed naszą erą!



Przepisy z wykorzystaniem ekologicznych produktów marki 
VITAQUELL znajdziesz na www.gotujwstylueko.pl

Margaryny marki VITAQUELL 
nie zawierają tłuszczów trans 
oraz sztucznych dodatków sma-
kowych i konserwujących. W celu 
poprawy wzmocnienia smaku 
stosuje się wyłącznie naturalne, 
certyfikowane ekologicznie aromaty. 

Jedz zdrowo i ciesz się życiem!

BEZ TŁUSZCZÓW TRANS!

TEMPEH
Podobnym produktem do tofu jest również tempeh. Jednak  
nie należy mylić ich ze sobą. Tempeh jest produkowany z wcze-
śniej fermentowanych ziaren soi, które są widoczne w jego 
strukturze. Posiada bardziej brązowy kolor i lekko orzechowo- 
słodkawy posmak.

Tofu występuje pod wieloma nazwami, w zależności od jego 
rodzaju oraz kraju, w którym jest produkowane! W Chinach- 
DOFU, w Japonii - TOFU, w Wietnamie - DAUHU, czy w Korei- 
TUBU.

Do spożywania tofu zachęcamy również osoby, które nieko-
niecznie stronią od mięsa, czy produktów pochodzenia zwie-
rzęcego. Jest bardzo wartościowe pod względem odżywczym, 
ale również daje wiele możliwości do eksperymentowania  
w kuchni! Każdą potrawę uczyni bardziej pożywną, wzmoc-
ni Twój organizm, dostarczy wielu witamin oraz pierwiastków,  
a także cennych aminokwasów.

Magdalena Nagler

Soja bio!
Powszechnie uważa się, że na świecie uprawiana 
jest wyłącznie soja modyfikowaną genetycznie. 
Nie jest to prawdą, gdyż soja GMO nie mogła-
by otrzymać certyfikatu rolnictwa ekologicznego 
(certyfikat ten wyklucza stosowanie GMO). 
Błędna opinia bierze się stąd, że rzeczywiście 
większość upraw na świecie korzysta z nasion 
GMO. Genetyczne modyfikacje mają na celu uod-
pornić roślinę na masowo stosowane chemiczne 
środki ochrony roślin, które mogą powodować 
zarówno alergie, jak i inne poważne choroby.  
Co więcej, takie opryski pól nie są biodegrado-
walne i bardzo niekorzystnie wpływają na środo-
wisko, jednocześnie wyjaławiając glebę. Zatem 
pamiętajmy, aby wybierać jedynie produkty wy-
produkowane z soi ekologicznej, która jest bez-
pieczna dla naszego zdrowia oraz środowiska.



TOFUCZNICA  
Z WARZYWAMI

SKŁADNIKI (1 porcja):
tofu naturalne - 100 g
pomidor cherry - 4 szt.
cebula - 1/2 szt.
papryka czerwona - 1 kawałek
kurkuma - 1 łyżeczka
sól i pieprz - 1 szczypta
oliwa z oliwek - 1 łyżka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Warzywa kroimy wg uznania, pod-
smażamy cebulę i paprykę na oliwie. W tym 
czasie rozdrabniamy w rękach tofu i miesza-
my z przyprawami.

KROK 2: Dorzucamy do warzyw i na koniec 
dodajemy pomidorki. Mieszamy tofucznicę  
i przez chwilę podsmażamy na patelni.

Make-Life-Green

20    Jesień 2017

WEGAŃSKA ZUPA TAJSKA 
TOM YUM

SKŁADNIKI (2 porcje):
łodygi trawy cytrynowej - 2 szt.
1/2 soku z limonki i 3 liście
galangal - 5 plastrów
malutkie słodkie marchewki - 5 szt.
brokuł, cukinia - po kawałku
papryczka chilli - 1-2 szt.
liście świeżego szpinaku - garść
tofu - 100 g
słomiane grzybki z puszki - kilka
sos sojowy - 2 łyżki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1:  Trawę cytrynową zgniatamy tłucz-
kiem do mięsa, wkładamy do garnka. Dodaje-
my galangal, liście limonki, zalewamy 700 ml 
wody i gotujemy na średnim ogniu przez 20 
minut. Po tym czasie zupę przecedzamy.

KROK 2:  Marchewki i cukinię kroimy  
w plastry, brokuł dzielimy na małe kawałki, 
papryczki chilli kroimy w krążki i wyrzuca-
my pestki, a tofu kroimy w drobną kostkę.  
Do zupy dodajemy brokuł, marchewkę, cuki-
nię i grzybki słomiane. Gotujemy ok. 5 minut.

KROK 3:  Do zupy dodajemy garść liści szpi-
naku, gotujemy 1 min. Zdejmujemy z ognia, 
doprawiamy sosem sojowym (i opcjonalnie 
cukrem), wrzucamy papryczki i tofu. Miesza-
my, przekładamy do miseczek i podajemy.  

Dagooshya

15 min

SNIKERS TOFURNIK

SKŁADNIKI (1 porcja):
tofu naturalne - 180 g
syrop daktylowy - 1 łyżka
mąka owsiana - 3/4 szklanki
mleko migdałowe - 1/4 szklanki
ksylitol - 1/4 szklanki
mleko kokosowe (gęste) - 1 łyżka
karob - 1 łyżka
ulubione orzechy - 4 garści

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Tofu ugniatamy, po czym miesza-
my z syropem daktylowym. Mąkę mieszamy 
z ksylitolem, po czym wraz z mlekiem doda-
jemy do tofu - całość ponownie dokładnie 
mieszamy. Ciasto przekładamy do wyłożonej 
papierem do pieczenia formy (śr. 16-18 cm).

KROK 2: Orzechy delikatnie ugniatamy i po-
sypujemy, wklepując w ciasto. Całość piecze-
my w 180°C przez 20 min.

KROK 3: Mleko kokosowe rozpuszczamy  
w garnuszku, delikatnie podgrzewając, doda-
jemy do niego karob i energicznie mieszamy. 
Gdy powstanie nam jednolita polewa, pole-
wamy nią upieczone ciasto.

healthy-dreams

50 min

30 min

SKŁADNIKI (3 porcje):
tofu naturalne - 300 g
roślinny jogurt naturalny - 300 g
kasza pęczak - 100 g
rzodkiewki - 1 pęk
kalarepa - 1/2 szt.
ogórki gruntowe - 4 szt.
sałata rzymska - 1 szt.
czarne oliwki - 2 garści
świeży koperek - 1 pęk
świeża pietruszka - 1 natka
sól i pierz kolorowy - 2 szczypty

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Kaszę pęczak gotujemy wg instrukcji 
na opakowaniu. Warzywa czyścimy i obiera-
my. Razem z tofu kroimy w drobną kostkę. Sa-
łatę płuczemy i szatkujemy w paski. Koperek  
i pietruszkę drobno siekamy.

KROK 2: W dużej misce mieszamy sałatę, 
pokrojone warzywa i tofu z jogurtem, zioła-
mi oraz oliwkami. Doprawiamy solą i czarnym 
pieprzem. 

Make-Life-Green

WEGAŃSKA TWAROGOWA SAŁATKA Z WARZYWAMI GRUNTO-
WYMI I ZIOŁAMI

25 min
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W Chinach soję uprawiano już 5 tys. lat temu, wtedy nazywano ją „szu”. Dziś w wielu językach wy-
mowa bardzo podobna, np.: po łacinie i francusku soja, po angielsku soj. Do Europy i USA trafiła  
w XVIII wieku. Wszędzie, gdzie rozpoczynano uprawę, używano nasion z Chin. Firma Solida Food po-
wstała 25 lat temu i od początku jest mocno związana z soją.
TO-FU – CENNY SKŁADNIK DIETY
Soja należy do roślin, które mają wiele zastosowań. Z jej nasion 
wytwarza się bardzo dużo różnego rodzaju artykułów spożyw-
czych, m.in. tofu, które jest najbardziej znanym produktem so-
jowym na świecie. Wynalazł je Liu An w Chinach w roku 164 n.e. 
Początkowo było po prostu smacznym jedzeniem, spoży-
wał je każdy, niezależnie od pochodzenia i pozycji społecz-
nej, począwszy od zwykłych robotników, a skończywszy  
na samym cesarzu. Kiedyś kierowano się głównie smakiem  
i nie zdawano sobie sprawy z jej wysokich wartości odżywczych. 
Dziś coraz więcej osób wie, że tofu jest doskonałym substy-
tutem mięsa ze względu na zbliżony do niego skład amino-
kwasowy. Jest ono doskonałym zamiennikiem białka zwierzę-
cego dla wegetarian i wegan. Tradycyjna produkcja odbywa  
się w manufakturach. W Chinach wytwarzacz tofu traktowany 
jest jak zawód (jeden z 73 klasycznych zawodów, obok m.in. 
stolarza, czy murarza).

Z TRADYCYJNEJ KUCHNI AZJATYCKIEJ DO MIĘDZYNARODOWEJ
Najczęściej konsumenci poznają i próbują dań zawierających 
tofu w restauracji. Później gotują sami w domu. Ze względu  
na rosnące tempo życia i związany z tym brak czasu, rozwija 
się przemysł związany z półproduktami zawierającymi soję, 
ułatwiającymi szybkie przygotowanie smacznego i wartościo-
wego posiłku samemu. Jednocześnie, oprócz klasycznego tofu,  
na rynku obecnych jest dużo tradycyjnych wyrobów z soi, m.in. 
napój sojowy, sos sojowy, kiełki sojowe, tofu wędzone, a także 
innych, związanych z typową kuchnią europejską, m.in. parówki 
sojowe, kotlety, czy pasztety.

Produkcja To-Fu

W obecnej siedzibie Solida Food mieści się również zakład produkcyjny.

SOLIDA FOOD 
Solida Food została założona jako firma państwowa,  
która początkowo produkowała kiełki i tofu. Inwestorem było 
miasto Shen Zhen. Pierwsza siedziba firmy, w tym pomieszcze-
nie produkcyjne, mieściła się w Sulejówku, powierzchnia firmy 
wynosiła wtedy niecałe 200 m². W roku 1997 celem dalszego 
rozwoju firma została sprywatyzowana i przeniesiona do My-
siadła, gdzie znajduje się do dzisiaj. W 2007 roku do nazwy 
firmy został dodany człon „Food”, aby wyróżnić, że produkcja 
dotyczy branży spożywczej. Zarząd spółki nieustannie inwestuje  
w rozwój technologii i rozbudowuje park maszynowy. W pla-
nach jest budowa nowego zakładu. W 2015 roku został kupiony 
teren pod inwestycję w miejscowości Urzut niedaleko Nada-
rzyna na południu Warszawy. Wartości, którymi się kierujemy 
to: oryginalność, wysoka jakość oraz przystępna cena. Orygi-
nalność oznacza dla nas produkcję wg tradycyjnej chińskiej re-
ceptury ze względu na stosowaną technologię oraz cechy go-
towego wyrobu (gramatura, konsystencja, twardość, brak okary  
w produkcie). Korzystamy z najlepszych surowców, współpra-
cujemy z SGGW, nie stosujemy żadnych konserwantów, a nasze 
produkty cechują się m.in. wysoką zawartością wapnia i magne-
zu. W ostatnich pięciu latach obserwujemy wyraźny wzrost zain-
teresowania zdrowym odżywianiem. Cywilizacja chińska istnieje 
od 5000 lat. Chiny są rejonem zróżnicowanym geograficznie,  
co przekłada się na różnorodność płodów rolnych i w kon-
sekwencji bogactwo produktów spożywczych. Zdrowe ży-
wienie jest tam codziennością. Kolejnym etapem rozwo-
ju Solidy Food jest import produktów z tego kraju. Są  
to m.in. kasztany jadalne, herbaty, różnego rodzaju nasiona 
oraz ekologiczne sosy sojowe bez glutaminianu sodu. Nasz 
sos marki Pearl River Bridge jest sosem produkowanym tra-
dycyjnie poprzez fermentację. Naturalna fermentacja wymaga 
czasu, dlatego większość dostępnych sosów jest wytwarzana 
chemicznie, żeby przyspieszyć czas produkcji. Jednakże pew-
nych rzeczy nie da się przyspieszyć nie tracąc pewnych wartości,  
jak ma to miejsce, chociażby w przypadku win. 

Solida Food  



WIERZYMY, ŻE SMAK NASZYCH PRODUKTÓW 
PRZYPADNIE PAŃSTWU DO GUSTU.
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SKŁADNIKI (1 porcja):
dynia - dowolna ilość

WARTO WIEDZIEĆ:

Purée z dyni jest podstawą do wszelkiego 
rodzaju przepisów z dyni. Można od razu 
przygotować większą ilość purée, a niewy-
korzystaną część zamrozić lub zawekować. 
Pestki wyjęte z dyni możemy np. uprażyć czy 
wysuszyć.
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Dynię przekroić i oczyścić z pestek.
Pokroić na mniejsze kawałki, zostawiając skór-
kę.

SKŁADNIKI (1 porcja):
tofu - 100 g
purée z dyni - 4 łyżki
ksylitol - 3 łyżki
płatki sojowe - 2 łyżki
cynamon - 1 łyżeczka
orzechy pekan - 1 garść
agar - 1 łyżeczka
woda - 1/2 szklanki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Płatki sojowe mielimy na mąkę, tofu 
blendujemy z purée z dyni.

KROK 2: Kawałki dyni należy ułożyć na blasze 
wyłożonej papierem do pieczenia.

WSKAZÓWKA: Kawałki dyni układamy skór-
ką do dołu.

KROK 3: Wkładamy do nagrzanego do 180°C 
piekarnika i pieczemy do miękkości przez  
ok. 30-35 minut. Następnie, po wyjęciu stu-
dzimy.

KROK 4: Po wystudzeniu oddzielamy miąższ i 
blendujemy na gładkie purée.

Zuzanna Wiśniewska

KROK 2: Wodę zagotowujemy, dodajemy 
ksylitol i agar, gotujemy i mieszamy jeszcze 
3 min.

KROK 3: Gotowy agar wraz z cynamonem 
oraz płatkami sojowymi dodajemy do zblen-
dowanych składników i dokładnie mieszamy.

KROK 4: Masę przekładamy do aluminiowej 
formy (może być również forma wyłożona 
papierem do pieczenia), wierzch dekorujemy 
orzechami pekan i odkładamy do lodówki  
na ok. 15 min.

healthy-dreams

25 min

PURÉE Z DYNI

DYNIOWY TOFURNIK Z PEKANAMI NA ZIMNO

40 min
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WYTRAWNY SERNIK  
DYNIOWY

SKŁADNIKI (1 porcja):
chudy twaróg - 70 g
dynia - 90 g
białko jajka - 1 szt.
przyprawy: czarnuszka, pieprz ziołowy, curry, 
słodka papryka, chilli - do smaku
jogurt naturalny - 50 g

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Dynię trzemy na tarce na małych 
oczkach.

KROK 2: Startą dynię blendujemy z białkiem, 
jogurtem i twarogiem

KROK 3: Do całości dodajemy przyprawy - 
całość mieszamy, przekładamy do naczynia 
do zapiekania - pieczemy 30 min w 180°C.

healthy-dreams

50 min

CIASTECZKA DYNIOWE

SKŁADNIKI (2 porcje):
surowa dynia - 20 dag
płatki owsiane - 8 łyżek
siemię lniane - 4 łyżki
pestki ze słonecznika - 4 łyżki
cynamon - 1 łyżka
ksylitol - puder - 4 łyżeczki
olej kokosowy do wysmarowania formy 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Dynię obieramy, myjemy i blenduje-
my, do masy dodajemy płatki, siemię lniane, 
pestki słonecznika, cynamon i ksylitol - puder 
i wszystko dokładnie mieszamy.

KROK 3: Pieczemy w 160°C przez 20-25 min 
z termoobiegiem w naczyniu żaroodpornym, 
wysmarowanym olejem kokosowym.

zyjezebyjesc.pl

40 min

PRZEPIS Z OKŁADKI:
KREM Z DYNI

SKŁADNIKI (3 porcje):
dynia piżmowa - 1/2 szt.
papryka czerwona - 3 szt.
cebula czerwona - 1 szt.
czosnek - 2-3 ząbki
gruszka - 1 szt.
mango małe - 1 szt.
rozmaryn - do smaku
ostra papryka - do smaku
sól - szczypta
pieprz - do smaku
imbir - do smaku
oliwa - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Dynię, papryki, gruszkę, cebulę  
i czosnek wykładamy na papier do pieczenia, 
kropimy oliwą i posypujemy rozmarynem  
(lub kładziemy świeżą gałązkę rozmarynu). 
Pieczemy ok. 45 minut w 180 stopniach.
Najdłużej pieczemy papryki, wcześniej wycią-
gamy miękkie warzywa.

KROK 2: Upieczoną paprykę zaparowuje-
my (tzn. zawijamy w papier lub wkładamy  
do szklanego pojemnika i zamykamy). Ścią-
gamy skórkę z papryki, obieramy czosnek  
i wycinamy z gruszki gniazdo nasienne, łyżką 
wyciągamy miąższ z dyni. Obieramy mango i 
oddzielamy od pestki.

KROK 3: Miksujemy wszystkie składniki, do-
dajemy przyprawy, miksujemy i smakujemy.

Sos doskonale się sprawdzi do makaronu  
z warzywami. Kilka łyżek kremu z sokiem jabł-
kowym daje nam wspaniały koktajl.

Barbara Strużyna

60 min

DŻEM DYNIOWO  
- POMARAŃCZOWY

SKŁADNIKI (2 porcje):
dynia hokkaido - 1/2 szt.
pomarańcze + skórka - 2 szt.
woda - 250 ml
ksylitol - 60 g
cytryna - 1/2 szt.
nasiona chia - 4 łyżki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Pomarańcze parzymy wrzątkiem. 
Obieramy, dzieląc skórki na ćwiartki. Z każ-
dej ćwiartki wykrajamy białą część. Kroimy 
w cienkie paski lub kostkę, umieszczamy  
w kubku, zalewamy wrzątkiem i odsta-
wiamy. Kiedy woda ostygnie, odlewamy 
ją i ponownie zalewamy wrzątkiem. Prze-
studzoną wodę olewamy, a skórkę prze-
kładamy do rondla i zasypujemy dwoma 
łyżkami ksylitolu. Zalewamy wodą ok. 2 
cm ponad powierzchnię skórek. Gotujemy  
do momentu odparowania wody.

KROK 2: Cząstki pomarańczy obieramy 
ze wszystkich błon i wrzucamy do rondla.  
Z połówki cytryny wyciskamy sok i dodaje-
my do pomarańczy. Dolewamy kilka łyżek 
wody, dodajemy łyżkę ksylitolu i smażymy, 
aż owoce zupełnie się rozpadną.

KROK 3: Dynię kroimy na mniejsze kawał-
ki i gotujemy do miękkości. Odcedzamy, 
przekładamy do blendera kielichowe-
go, zalewamy 250 ml wody i blenudjemy  
na purée. Następnie zblendowaną dynię 
mieszamy z pomarańczami. Dodajemy 
resztę ksylitolu, nasiona chia, skórkę i do-
kładnie mieszamy. Przekładamy do wypa-
rzonych słoików. Wstawiamy do lodówki 
na kilka godzin.

My Chcemy Jeść

40 min



BIGOS WEGAŃSKI BIO 420 g
Złoty medalista Targów WorldFood Warsaw 2017. Niepowtarzalny smak produkt ten  
zawdzięcza recepturze opartej na wyjątkowych, specjalnie wyselekcjonowanych ekologicz-
nych składnikach. Istotną rolę odgrywa własnej produkcji niepasteryzowana kapusta kiszona  
o unikalnych proporcjach komponentów.

CHLEB BEZGLUTENOWY BIO 900 g
Smakowity chleb wypiekany na naturalnym zakwasie, bez  
drożdży, środków spulchniających i innych „polepszaczy”.  
Receptura oparta na kaszy gryczanej i jaglanej sprawia, że jest 
to produkt nie tylko pyszny, ale zdrowy i pełnowartościowy. Na-
tomiast dodatek sezamu, siemienia lnianego i ziaren słonecznika 
podnosi walory smakowe.

OGÓRKI KISZONE BIO 700 g
Produkowane według autorskiej receptury uwzględniającej sposób zbioru i przygotowania 
surowca, dzięki czemu ich smak jest jedyny w swoim rodzaju. Ogórki nie są poddawane 
procesowi pasteryzacji. Naturalne, ekologiczne składniki zastosowane w odpowiednich pro-
porcjach decydują o ich wyjątkowej wartości odżywczej. Produkcja każdego słoika to proces 
wymagający staranności i niezwykle czasochłonny, ale efekt finalny zawsze utwierdza nas  
w przekonaniu, że naprawdę warto!

SOK MARCHWIOWO JABŁKOWY BIO 3 L
Tłoczony na zimno, ekologiczny w 100% naturalny sok bez żadnych dodatków. 
Charakteryzuje się zachowaniem wyjątkowego aromatu i smaku świeżej marchwi 
i jabłka. Pasteryzacja zapewnia utrwalenie soku przy jednoczesnym zachowaniu 
cennych składników mineralnych. Jest doskonałym składnikiem zdrowej i zbilan-
sowanej diety.

JARMUŻ ŚWIEŻY BIO
Warzywo to powinno stać się nieodłącznym elementem diety każdego z nas ze względu  
na niezwykłą ilość zalet zdrowotnych, jakie niesie ze sobą jego spożywanie. Jest 
najbogatszym i najlepszym źródłem wapnia, potasu, witamin: A, K oraz C,  
bogaty w karotenoidy, zawiera sulforafan związek o działaniu przeciwnowotworowym 
i przeciwzapalnym, indole chroniące przed rakiem piersi oraz flawonole o działaniu 
przeciwutleniającym i przeciwzapalnym.

POMIDORY MALINOWE BIO
Pomidory pozyskane dzięki kontrolowanej produkcji ekologicznej są idealnym 
i niezwykle bogatym źródłem cennych dla zdrowia związków organicznych.  
Do najważniejszych należy tutaj likopen będący najsilniejszym antyutleniaczem 
z grupy karotenoidów. Owoce te zawierają również wiele cennych witamin  
i składników mineralnych, a ich naturalny aromat i soczystość są wyjątkową 
cechą zapewniającą rozkosz dla zmysłu smaku.



DE-ÖKO-007
Non-EU Agriculture

nature‘s other milk®

 ekologiczny kokos

mleczko kokosowe do picia.
Jeśli nie możesz pić mleka lub nie chcesz go pić przygotowaliśmy dla Ciebie  
coś wyjątkowego: pyszne mleczka kokosowe. Ekologiczne mleczka kokosowe  
do picia marki Dr Antonio Martins posiadają kremowy i orzeźwiający smak.  
Wypróbuj naszej nowości – mleczka kokosowego do picia z kakao!    
To naturalne bogactwo smaku. Przekonaj się sam  … www.dr-martins.com

NOWOSĆ́



NATURALNE, ZDROWE, 
PYSZNE EKOLOGICZNE SOKI

Z ARMENII
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ZUPA DYNIOWA 55 min

Dodaj ziele angielskie i liść lauro-
wy. Gotuj do miękkości warzyw. 
Wyjmij pietruszkę, marchew, pora 
i selera. Zostaw samą esencję wa-
rzyw.

KROK 2: Obierz dynię, usuń z niej 
pestki i zetrzyj na tarce o ma-
łych oczkach. Umyj dokład-
nie marchew, obierz i zetrzyj  
na tarce o małych oczkach. 
Ziemniaki obierz, umyj i pokrój  
w kostkę.

KROK 3: Cebulę oraz czosnek po-
krój drobno w kostkę.

KROK 4: Na rozgrzanej patelni 
zeszklij cebulę, dodaj startą mar-
chew oraz dynie i podsmaż. Do-
daj czosnek.

KROK 5: Podsmażone warzywa 
z czosnkiem wrzuć do garnka  
z bulionem, dodaj ziemniaki i go-
tuj do miękkości warzyw. Na ko-
niec dodaj passatę i gotuj jeszcze 
kilka minut.

KROK 6: Dopraw do smaku solą 
himalajską, pieprzem i gałką 
muszkatołową. bioart

SKŁADNIKI (3 porcje):
dynia - 1 szt.
marchew - 2 szt.
cebula - 1/2 szt.
czosnek - 1 ząbek
oliwa - trochę
passata - 200 ml
sól himalajska - do smaku
pieprz czarny - do smaku
ziele angielskie - 1 szczypta
liść laurowy - 1 szt.
włoszczyzna - 1 szt.
ziemniaki - 3 szt.
gałka muszkatołowa - do smaku

WARTO WIEDZIEĆ:

• Dla ostrości możemy dodać 
ostrą paprykę lub imbir.

• Zupy nie trzeba miksować. 
Natomiast jeśli ktoś preferu-
je wersję krem, należy zmik-
sować wszystko z ugotowa-
ną wcześniej marchewką.

• Warzywa z bulionu można 
wykorzystać np. na sałatkę.

• Można, ale nie trzeba dodać 
śmietankę ryżową, sojową 
lub naturalny jogurt roślin-
ny.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Obierz włoszczyznę. 
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KREM DYNIA, BATAT, POMARAŃCZA
60 min

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Kawałek dyni odcinamy i wyciągamy łyżką pestki, nie musimy 
obierać dyni ze skórki, jak się dynia upiecze, to miąższ łatwo wyskro-
biemy łyżką. Bataty (ok. 2 szt.) obieramy ze skórki i kroimy na plastry  
o grubości ok 1,5 - 2 cm. z papryk usuwamy ogonek i gniazda nasien-
ne. Wszystkie warzywa układamy na papierze do pieczenia, kropimy 
oliwą, posypujemy oregano, kurkumą i solą. Wkładamy do rozgrzane-
go (180°C) piekarnika i pieczemy przez ok. 40 min.

KROK 2: Miękką dynię i bataty wyciągamy, papryki zostawiamy jesz-
cze w piekarniku na 10 minut i podkręcamy temperaturę do 200°C,  
aby przyciemnić skórkę papryk. Papryki okrywamy papierem, w którym 
się piekły, aby trochę zaparowały i ostygły. Łatwiej zejdzie z nich skórka.

KROK 3: Cebulę obieramy i kroimy w kostkę. Do garnuszka wrzucamy 
cebulę na rozgrzany tłuszcz i dusimy ją na małym ogniu, dodajemy 
rozgnieciony czosnek i dusimy kilka sekund. Dodajemy dynię, batata  
i obrane ze skórki papryki. Wlewamy 2 lub 3 szklanki wody, przyprawia-
my imbirem, ostrą papryką. Wszytko gotujemy 3- 4 minuty. Na koniec 
dodajemy sok wyciśnięty z dwóch pomarańczy. Wszystko miksujemy. 

KROK 4: Zupę przelewamy do miseczek lub słoiczków, posypujemy  
prażonymi pestkami dyni.

Barbara Strużyna

SKŁADNIKI (3 porcje):
dynia - 650 g
batat - 460 g
papryka czerwona - 1 szt.
papryka żółta - 1 szt.
pomarańcze małe - 2 szt.
oregano - trochę
olej do duszenia - trochę

kurkuma - trochę
imbir - 1/4 łyżeczki
woda - 2-3 szklanki
sól himalajska - do smaku
papryka w proszku - do smaku
cebula - 1 szt.
czosnek - 1 ząbek
pestki dyni - 2 łyżki

CIASTO Z DYNI

90 min

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1:  Do miski wsypujemy mąkę, sól i dodajemy margarynę po-
krojoną w drobne kawałki, wszystko rozdrabniamy za pomocą widelca. 
Powoli wlewamy lodowatą wodę i wyrabiamy ciasto. Gotowe ciasto 
schładzamy w lodówce przez minimum pół godziny.

KROK 2:  Aby przygotować dyniową masę, wszystkie składniki umiesz-
czamy w blenderze i miksujemy przez kilka minut.

KROK 3:  Schłodzone ciasto wykładamy na blat posypany mąką i roz-
wałkowujemy je w kształt koła. Ciastem wykładamy spód formy (tarta 
o średnicy 24 cm) wyłożonej papierem do pieczenia.

KROK 4:  Masę dyniową wylewamy na ciasto i pieczemy w temperatu-
rze 175°C przez 60-65 minut.

KROK 5:  Ciasto pozostawiamy do całkowitego ostygnięcia, a następ-
nie umieszczamy je w lodówce na 4-6 godzin.

KROK 6:  Podajemy z kokosową bitą ,,śmietaną”. Aby ją wykonać pusz-
kę mleka kokosowego, schładzamy w lodówce przez 8 godzin. Na-
stępnie umieszczamy w misce jego stałą część, dodajemy cukier puder  
i ubijamy za pomocą miksera ręcznego.

życie roślinne

SKŁADNIKI (8 porcji):

spód ciasta:
wegańska margaryna - 80 g
mąka - 1 i 1/4 filiżanki
sól - 1/2 łyżeczki
woda lodowata - 6 łyżek
masa dyniowa:
purée z dyni - 2 i 3/4 filiżanki
syrop klonowy - 1/4 filiżanki
brązowy cukier - 1/4 filiżanki

mleko roślinne - 1/3 filiżanki
olej - 1 łyżka
skrobia ziemniaczana - 2,5 łyżki
mieszanka cynamonu, imbiru, 
gałki muszkatołowej i goździ-
ków - z przewagą cynamonu 
- 1 i 3/4 łyżeczki
krem:
stała część mleka kokosowego 
z puszki - 1 szt.
cukier puder - 3 łyżki
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La Bergerie de Lozère 
Bergerie to marka należąca do firmy Triballat Noyal z Bretanii, we Francji. Triballat Noyal, (który jest tak-
że właścicielem marki Sojade) specjalizuje się w trzech kategoriach: serach, roślinnych alternatywach 
jogurtów (takich jak jogurty sojowe, jogurty konopne itp.) oraz produktach z mleka owiec i kóz. Firma 
Bergerie rozpoczęła produkcję ekologiczną ponad 40 lat temu - w 1975 roku.
HODOWCY SZCZĘŚLIWYCH OWIEC
„Kiedyś hodowałem moje owce tradycyjnie i sprzedawałem 
mleko dużej firmie produkującej ser Roquefort. Zdecydowałem 
się jednak na hodowlę metodami ekologicznymi (według prawa 
50% żywności dla owiec ekologicznego chowu musi być wypro-
dukowana przez rolnika na własnym terenie. Ciekawostką jest 
to, że w zabiegach pielęgnacyjnych wykorzystywane są natu-
ralne olejki eteryczne, które dodatkowo stanowią alternatywę  
dla antybiotyków). Cały proces konwersji trwał 2 lata. Dziś 
codziennie sprzedaję świeże, owcze mleko firmie Bergerie.  
Od tego czasu czuję się zdecydowanie lepiej, żyję lepiej, a moje 
owce są w doskonałej kondycji!”
To wypowiedź jednego z 53 rolników, którzy hodują owce  
w departamencie „Lozère” w południowej Francji. To piękny  
i czysty region, który otoczony jest starymi, wapiennymi górami.

OWCZE MLEKO
Owca daje około litra mleka dziennie, w porówna-
niu krowa 25 l. Mleko owcze jest bardziej skoncentro-
wane, zawiera więcej tłuszczu i białka, dlatego jogurty  
na jego bazie są gęstsze. Owcze jogurty są lekkostraw-
ne, a także posiadają dobrze przyswajalne wapno i fosfor. 
 

OWCZARNIA BERGERIE
„La Bergerie de Lozère” to nowoczesny zakład produkcyjny 
znajdujący się na trawiastym pustkowiu. Placówka powstała  
na obszarze HEQ (France a High Environnemental Quality), nazwa  
ta nadawana jest chronionym terenom, jest to taki odpowiednik 
naszego rezerwatu przyrody. Zobowiązuje to do przestrzega-
nia ścisłych zasad. Zakład musi samodzielnie oczyszczać ścieki, 
korzysta z energii słonecznej, a do ogrzewania używa specjal-
nego pieca, o niskiej emisji CO2 opalanego drewnem. Pracuje 
tu jedynie 30 osób, każdego dnia przerabia się ok. 10 tys. litrów 
świeżego, owczego mleka. Produkuje się tu głównie jogurty,  
takie jak: z wanilią, cytrynowe, jagodowe, a nawet z kasztanów. 
Chodzi oczywiście o kasztany jadalne, to najbardziej popu-
larny owoc w Lozère. W Bergerie sami przygotowują owoce,  
które następnie są dodawane do jogurtów. Cały proces pro-
dukcji przypomina bardziej manufakturę niż fabrykę. Wszystko 
wytwarzane jest tu ręcznie od pulp owocowych do jogurtów, 
przez śmietankę owczą, która jest składnikiem idealnie kremo-
wego jogurtu greckiego do serków i twarożków.
 
CSR - ODPOWIEDZIALNY BIZNES
Priorytetem dla Triballat Noyal, jest należyta troska o swoich 
pracowników, partnerów oraz środowisko. To nie tylko przyja-
zna środowisku manufaktura. Firma do przewozu produktów 
używa ciężarówek na biopaliwo. Bezwzględnie przestrzega za-
kazu używania antybiotyków oraz chemikaliów. Do produkcji 
wykorzystuje lokalne owoce i cukier fair trade. To tylko kilka 
przykładów, jednak firma wciąż dąży do doskonałości na każ-
dym etapie działania, a Bergerie dokłada wszelkich starań,  
by przynieść Wam zdrowe jedzenie z pola, prosto na talerz.

Sébastien i Bernadette Dalle (fot.Gwenael Saliou), rolnicy ekologiczni. 

Manufaktura każdego dnia przerabia ok. 10 tys. litrów owczego mleka.

Przyjazny środowisku zakład Bergerie mieści się na terenie chronionym, panują
tam idealne warunki do produkcji ekologicznej.
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Grzyby z lasu 
i nie tylko...
Mówią, że las wycisza i pozwala się zrelaksować od zgiełku dnia codziennego. Czy tu tkwi sekret kul-
tywowanej od wieków słowiańskiej tradycji zbierania grzybów i ich wykorzystania w polskiej kuchni? 
Przez wieki grzyby ceniono ze względu na smak i zapach, nie zawsze zdając sobie sprawę, jaką kryją  
w sobie wartość. Dopiero od niedawna dokładnie poznano zawarte w nich składniki bioaktywne,  
które mogą korzystnie wpływać na nasz organizm.
Grzyby dzikie rosną na łąkach i w lasach. Około 700 ja-
dalnych gatunków zawiera cenne substancje biologicz-
nie aktywne. Dostarczają witamin z grupy B, zwłasz-
cza B6, niacyny, ryboflawiny i tiaminy. Oprócz witamin 
grzyby jadalne są dobrym źródłem błonnika pokarmowego  
i składników mineralnych, takich jak: żelazo, potas, fosfor, ma-
gnez, cynk, czy selen. Dlatego, że grzyby dostarczają znacznych 
ilości żelaza, a ich białko ze względu na korzystny skład cechuje 
się dużą przyswajalnością, często są określane mianem „mięso 
lasu” i dla wielu zastępują mięso w diecie.

DZIKIE GRZYBY LEŚNE:
MAŚLAK ZWYCZAJNY (Suillus luteus) – 
ma ciemnobrązowy lub żółtobrązo-
wy kapelusz, a rurki cytrynowożółte. 
Trzon, na którym zwykle pozostaje 
błoniasty, śluzowaty pierścień, rów-
nież jest zabarwiony na żółto. Wystę-
puje w lasach iglastych, głównie pod 
młodymi sosnami. Aby nadać potra-
wie lepszą konsystencję, warto zdjąć 
śluzowatą skórkę z kapelusza.

BOROWIK SZLACHETNY (Boletus edu-
lis) – ma mięsisty, brązowy kape-
lusz i gruby, jasny trzon. U młodych 
grzybów spód kapelusza zbudowany 
jest z białych lub kremowych rurek,  
a u starszych – żółtawych lub oliwko-
wozielonych. Rośnie w lasach, zarówno 
iglastych, liściastych, jak i mieszanych. 
Należy do jednych z niewielu grzy-
bów, które można jadać na surowo. 

PODGRZYBEK ZWYCZAJNY (Boletus 
badius) – kapelusz młodych grzy-
bów jest półkolisty, ciemnobrązowy  
z czerwonym odcieniem lub kaszta-
nowo-brunatny, a rurkowaty spód 
kapelusza jasnożółty do oliwkowo-
żółtego. Znaleźć go można w mchu 
pod sosną zwyczajną i świerkiem 
pospolitym. Charakterystyczną ce-
chą podgrzybków jest zmiana koloru  
na niebieskozielony w miejscu, w któ-
rym został uszkodzony. Co ważne:  
na surowo jest trujący i można go po-
mylić z goryczakiem!

BOCZNIAK OSTRYGOWATY (Pleurotus 
ostreatus) – grzyby te w zależności 
od środowiska, mogą mieć barwę  
w odcieniach brązowego, popiela-
tego, szarobrązowego, fioletowego  
lub stalowoniebieskiego. Blaszki są 
gęste i głębokie, natomiast trzon bywa 
pokryty watowatą grzybnią u nasady.  
W naturalnych warunkach najczę-
ściej spotyka się go na pniach topoli  
i wierzby. W wielu krajach prowa-
dzi się amatorską uprawę boczniaka 
ostrogowatego – można go uprawiać 
na słomie lub na pniach i kłodach 
martwych drzew. Boczniaki zawierają 
beta glukany, które wspomagają od-
porność.

GRZYBY UPRAWNE:



PIECZARKI (Agaricus bisporus) – pieczarki dwuzarodnikowe  
to najbardziej popularne grzyby uprawne na świecie. Wy-
twarzają owocniki z mięsistymi kapeluszami o suchej, nagiej  
lub łuskowatej powierzchni. Blaszki u młodych owocników mają 
kolor różowy a u dojrzałych okazów - brązowe. Na trzonach  
u wielu gatunków znajduje się przyrośnięty pierścień. Jeszcze  
w XVI wieku, we Francji uznawano je za wyjątkowy, bardzo drogi 
rarytas (niemal jak trufle) i raczyła się nimi wyłącznie arysto-
kracja. Wiele zmieniło się od tamtych czasów, ponieważ teraz 
to właśnie pieczarki są jednymi z najpopularniejszych grzybów 
w naszej diecie. Jeśli chcesz zapobiec brązowieniu pieczarki  
po przekrojeniu, skrop je kilkoma kroplami soku z cytryny.

GRZYBY SHIITAKE (Lentinus edodes) - zwane twardziakami japoń-
skimi, cieszą się coraz większym zainteresowaniem w wielu kra-
jach ze względu na swój specyficzny smak i cenne właściwości 
odżywcze. Są grzybami o łagodnym smaku, korzennym i bardzo 
aromatycznym zapachu. Uprawiane są na martwych kłodach 
drzew liściastych, jednak kontrolując lub wzbogacając podłoże, 
na którym się rozwijają, można wpływać na ich skład mineralny. 
Należy pamiętać, że shiitake poddaje się krótkotrwałej, około 
pięciominutowej obróbce cieplnej, gdyż w przeciwnym razie 
twardnieją. Suszone przed wykorzystaniem, należy namoczyć 
przez około 30 minut.

GRZYBY MUN (Auricularia auricula-judae) – Owocnik tych grzy-
bów o wielkości 2-10 cm, często jest powyginany, a jego górna 
powierzchnia matowa w kolorze brązowym. Praktycznie nie po-
siadają trzonów, a owocniki często są ze sobą pozrastane, two-
rząc kępki. Doceniane są ze względu na swoją charakterystycz-
ną galaretowato-sprężystą strukturę i łagodny smak. Rozwijają 
się na martwym lub osłabionym drewnie w lasach, parkach, 
ogrodach, zasiedlając niemal całą kulę ziemską. 
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LAKOWNICA LŚNIĄCA – REISHI (Genoderma lucidum) - grzyb 
znany pod wieloma nazwami, w Japonii nazywany jest on Re-
ishi, w Chinach - Ling Zhi, co oznacza „roślina duch”, a także 
określany jako „roślina nieśmiertelności”, czy „ziele wywołujące 
siłę”. Genoderma lucidum występuje w różnych odmianach: fio-
letowym, niebieskim, czarnym, białym, żółtym i czerwonym – 
uznawanym za najcenniejszy w tradycyjnej chińskiej medycynie. 
Na powierzchni grzyba znajdują się liczne pory, które w miarę 
starzenia, zmieniają swoją barwę z jasnej do brązowo-brunat-
nej. Trzon grzyba Reishi może mieć kształt lśniącej, powygina-
nej rurki, lecz wyróżnia się również osobniki bez trzonu, gdzie 
kapelusz przyrośnięty jest bezpośrednio do podłoża. Reishi, 
w stanie naturalnym, można znaleźć szczególnie na martwych 
konarach drzew liściastych w Azji, Ameryce Południowej i Pół-
nocnej oraz w Europie. W związku z tym, że występowanie  
w przyrodzie jest niezwykle rzadkie, niezbędnym stały  
się uprawy Reishi z zachowaniem optymalnych warunków  
do ich wzrostu. Grzyby Reishi mogą być stosowane jako ele-
ment żywności funkcjonalnej, czyli takiej, która spożywana re-
gularnie, w normalnych ilościach, obniża ryzyko konkretnych 
chorób lub wykazuje dodatkowy korzystny efekt poza wartością 
odżywczą. Pozytywny efekt ich stosowania wynika ze współ-
działania poszczególnych składników bioaktywnych zawartych 
w owocni grzybów.

W ostatnich latach naukowcy zwracają coraz większą uwa-
gę na związki o działaniu antyoksydacyjnym, obecne w wie-
lu gatunkach grzybów. Należą do nich związki polifenolowe,  
które oddziałują pozytywnie na organizm, m.in. chroniąc DNA 
przed zmianami oksydacyjnymi. Od wieków mieszkańcy kra-
jów azjatyckich uważają, że regularne spożywanie grzybów ma 
korzystny wpływ na ogólną kondycję organizmu, a także prze-
ciwdziała wielu chorobom. Ze względu na zawartość cennych 
składników, warto uwzględniać grzyby w diecie, nie tylko w se-
zonie jesiennym. Przetwory, np. grzyby suszone i marynaty moż-
na spożywać przez cały rok. Jednak należy pamiętać, że grzyby  
są ciężkostrawne i powinny być podawane z umiarem, szczególnie  
u osób z problemami z przewodem pokarmowym.
Katarzyna Wroniak

Ze względu na to, że grzyby mun najczęściej występują na bzie 
czarnym, a kształtem przypominają ludzkie ucho, określane są 
jako uszak bzowy, judaszowe uszy, czy ucho judaszowe. W do-
słownym tłumaczeniu nazwy z języka łacińskiego (Auricularia 
auricula-judae) znaczy „ucho Judasza” i jak legenda głosi, nazwa 
ta wywodzi się z faktu, że biblijny Judasz powiesił się na starym, 
masywnym krzewie dzikiego bzu czarnego. Głównie możemy 
je spotkać na drzewach i krzewach liściastych, rzadko iglastych, 
najczęściej na bzie czarnym. 



aus 100 % Bio-Butter

SKŁADNIKI (6 porcji):
marchew świeża - 3 szt.
seler świeży - 1 kawałek
pietruszka świeża (korzeń) - 1 szt.
ziele angielskie - kilka
liść laurowy - 2 szt.
woda - 1 i 1/2 litra
boczniaki świeże - 300 g
pieczarki brązowe - 250 g
cebula - 2 szt.
sól morska - do smaku
pieprz czarny mielony - do smaku
masło - 1 łyżka
koperek świeży - 1 pęk
pietruszka nać - 1 pęk
śmietana 18% - 250 ml

ZUPA BOCZNIAKOWA ZE ŚMIETANĄ

40 min

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Wodę zagotowujemy w garnku. Warzywa ścieramy na tarce o dużych 
oczkach i wrzucamy do wrzącej wody, dodając ziele angielskie i listek laurowy.

KROK 2:  Na patelni rozgrzewamy masło. Cebulę drobno siekamy, solimy  
i wrzucamy na patelnię. W tym czasie pieczarki ścieramy na tarce, a bocznia-
ki kroimy w plasterki. Kiedy cebula się zeszkli - dodajemy grzyby i dusimy,  
bez podlewania wodą.

KROK 3:  Kiedy grzyby będą miękkie, przekładamy je ostrożnie z patelni  
do gotującego się bulionu z warzyw. Gotujemy zupę jeszcze 10 minut,  
a na 2 minuty przed końcem dodajemy pieprz mielony, posiekaną natkę pie-
truszki oraz koperek.

KROK 4:  Do ugotowanej zupy dodajemy ostrożnie śmietanę (najlepiej jest  
ją przelać do większego pojemnika i stopniowo rozcieńczać gorącą zupą).  
Po rozprowadzeniu śmietany doprowadzamy zupę do wrzenia i zdejmujemy  
z ognia. Katarzyna Burzyńska

60 min

polecam!

ŚMIETANA 18% BIO 
- EKO KNIAŹ  
Jej gęsta konsystencja sprawia,  
że jest ona idealnym dodatkiem  
do zup i sosów. Tradycyjny i przyjazny 
naturze proces produkcji pozwala 
uzyskać produkty o niepowtarzalnych 
walorach smakowych i zdrowotnych.
 



SKŁADNIKI (2 porcje):
makaron ryżowy (nitki) - 50 g
suszone grzyby mun - 30 g
kukurydza konserwowa - 3 łyżki
marchew - 1 szt.
sezam - 2 łyżeczki
natka pietruszki - 1 łyżeczka
sos sojowy - 2 łyżki
limonka - 1/2 szt.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Grzyby mun namoczyć przez co 
najmniej 40 min w gorącej wodzie, następnie 
ugotować je wraz z pokrojoną w słupki mar-
chewką.

SKŁADNIKI (1 porcja):
woda - 4 litry
mięso chude - kawałek
marchew - 4-5 szt.
korzeń pietruszki - 2 szt.
seler mały - 1/2 szt.
zielone łodygi selera z liśćmi - kilka
por - biała i zielona część - 1 szt.
ziemniaki - 6 szt.
kurkuma kłącze - 1 cm
imbir kłącze - 1/2 cm
sól i pieprz - do smaku
natka pietruszki - 1/2 pęku
grzyby shiitake (suszone) - 6 szt.
koperek świeży - trochę
ziele angielskie - 2-3 szt.
liść laurowy - 2-3 szt.
cebula - 1 szt.                     quinoa - 1 szkl.

KROK 2: Podczas gotowania dodać kukury-
dzę i gotować całość, dodając sosu sojowego.

KROK 3: Sezam lekko uprażyć na teflonowej 
patelni.

KROK 4: Makaron ryżowy przygotować we-
dług instrukcji na opakowaniu.

KROK 5: Do miski nałożyć makaron, nalać 
zupę, całość skropić sosem z limonki i posy-
pać sezamem oraz natką pietruszki.

Magdalena Nagler (foodmania)

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Grzybki shiitake moczymy.  Do garn-
ka z wodą wkładamy mięso (jeśli je dodajemy) 
ziele angielskie, liść laurowy i gałązki natki 
pietruszki, imbir i kurkumę. Gotujemy przez 
ok. 45 min.

KROK 2: Dodajemy włoszczyznę i gotuje-
my 15 min. Obieramy ziemniaki, wkładamy  
do garnka wraz z przepłukaną quinoą. 

KROK 3: Następnie dokładamy cebulę, czo-
snek, zielone części pora i liście selera, solimy 
i pieprzymy. Dorzucamy grzybki. Gotujemy  
10 min i gotowe.

Mariola

70 min

ORIENTALNA ZUPA  
Z GRZYBAMI MUN

BEZGLUTENOWY KRUPNIK Z QUINOA

95 min
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„Dla nas ekologia to nie moda, to styl życia, dbałość o zdrowie i o środowisko, to myślenie o przy-
szłości w sposób dojrzały i odpowiedzialny. Czy wyroby ekologiczne są drogie? Zdecydowanie nie!  
Inwestujemy bowiem w nasze zdrowie, a to inwestycja długofalowa... Zmień sposób myślenia i Ty,  
nie szukaj tylko doraźnych korzyści!”. O firmie Runoland opowiada nam Przemysław Leśniewski.
JAKOŚĆ I EDUKACJA
Jako że jesteśmy firmą rodzinną i w głównej mierze zależy 
nam na zadowoleniu naszych klientów, jakość to nasze hasło 
przewodnie. Potwierdzeniem tego są liczne nagrody (Wice-
mistrz Agro ligi 2014, Gazela biznesu, Great Taste Award 2013  
w Londynie i wiele innych), ale również udział w programie 
„Wiem co jem” Pani Katarzyny Bosackiej. To właśnie nasza firma 
została wybrana przez zespół programu do pokazania, w jaki 
sposób należy przyrządzać zdrowe i naturalne produkty słodkie. 
Naszej firmie zależy również na edukacji naszych najmłodszych 
pociech. Częstymi gośćmi w naszym zakładzie są grupy przed-
szkolne, w których od najmłodszych lat, staramy się zaszczepić 
tę dbałość o środowisko, jak również o swoje zdrowie. Dzieci 
mają możliwość samodzielnego przygotowania oraz oczywiście 
wypróbowania przetworów przyrządzonych w tradycyjny spo-
sób. Dzięki tym lekcjom dzieci będą wiedziały, na co zwracać 
uwagę podczas swych codziennych zakupów.

EKOLOGICZNE SUROWCE + MINIMALNA OBRÓBKA = JAKOŚĆ
Firma Runoland surowce do produkcji wyrobów ekologicznych 
pozyskuje wyłącznie z certyfikowanych gospodarstw rolnych  
i czystych ekologicznie obszarów leśnych. Nasze przetwory  
nie zawierają żadnych syntetycznych dodatków, konserwantów, 
utrwalaczy i barwników. Żywność poddajemy minimalnej ob-
róbce termicznej, dzięki czemu zachowuje ona wysoką jakość 
i jest bogata w witaminy. Nasze przetwory ekologiczne gosz-
czą na stołach nie tylko polskich rodzin. Produkty Runoland są 
dostępne w takich krajach, jak: Australia, Kanada, USA, Korea 
Południowa, Serbia, Gruzja oraz wielu krajach UE. Ciągły wzrost 
zainteresowania naszymi przetworami przyczynił się również  
do wprowadzenia w naszej firmie dodatkowych systemów ja-
kości: certyfikat ekologiczny, Haccp, ISO, IFS oraz Dziedzictwo 
Kulinarne.

HISTORIA
Założycielem firmy jest Bogusław Leśniewski, który przez  
pierwsze lata sam rozwijał firmę. Osiem lat temu wsparł go syn 
Przemek i synowa Jola. Mamy nadzieje, że za kilka lat do grona

Przemysław Leśniewski z żoną Jolą i synami - Radkiem i Michałem.

pracowników dołączą również ich synowie. 

GRZYBY Z NAJCZYSTSZYCH LASÓW
Firma Runoland od początku swego istnienia, czyli już ponad 
25 lat, zajmuje się skupem i przetwórstwem grzybów leśnych. 
Nasze ekologiczne grzyby pozyskujemy wyłącznie z tere-
nów, gdzie przez minimum 3 lata nie były stosowane żadne 
środki ochrony roślin. W takim miejscu, z dala od dużych sku-
pisk ludzkich oraz przemysłu, zakładamy swoje punkty skupu. 
Runo leśne zbierane jest przez naszych długoletnich zbieraczy,  
którzy doskonale znają się na grzybach czy też jagodach. Grzy-
by odbieramy codziennie, a ich przerób następuje jeszcze tego 
samego dnia w naszym zakładzie. Daje to nam pewność, że su-
rowiec używany do produkcji jest najwyższej jakości. W naszym 
zakładzie przetwarzamy między innymi: borowiki szlachet-
ne, podgrzybki brunatne czy też opieńki. Nasi klienci najbar-
dziej zasmakowali w grzybach marynowanych oraz suszonych,  
które są wspaniałym dodatkiem do rodzinnych obiadów.

ZAPRASZAMY DO SMAKOWANIA NASZYCH PRODUKTÓW!

Zakład produkcyjny Runoland znajduje się w miejscowości Góra 
w województwie dolnośląskim.

Magazyn produktów gotowych Runoland.

Runoland  
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SKŁADNIKI (12 porcji):
jaja- 10 szt.
grzyby, pocięte na plasterki - 5 filiżanek
brokuły - 4 filiżanki
tymianek - 1 i 1/2 łyżeczki
sól morska - 1 i 1/2 łyżeczki
oliwa z oliwek - 3 łyżki

WARTO WIEDZIEĆ:
Przechowywane w lodówce muffinki będą 
zdatne do spożycia przez 5 dni.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Ustaw piekarnik na 180ºC. Umieść

SKŁADNIKI (1 porcja):
kapusta kiszona - 1/2 kg
grzyby suszone - 6-10 dag
cebula - 1 szt.
olej - 3 łyżki
liść laurowy - 1 szt.
angielskie ziele - 5-6 szt.
sól i pieprz - do smaku
przyprawa do grzybów - do smaku
jajko - 1 szt.
bułka tarta - 1 łyżka
ciasto francuskie - 2 szt.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1:  Grzyby dokładnie umyć i namoczyć 
(20 min), następnie ugotować, wyjąć z wywaru, 
ostudzić i drobno posiekać. Kapustę kiszoną

brokuły i grzyby w dużej misce, a następnie 
zmieszaj z oliwą i tymiankiem. Umieść tę mie-
szankę na tacy do pieczenia i piecz przez 20 
minut.

KROK 2: W tej samej misce, w której przy-
gotowałeś brokuły i grzyby, rozbij jajka i do-
daj sól morską. Ubijaj, aż się odpowiednio 
zmieszają. Usuń brokuły i grzyby z piekarnika  
i równomiernie rozprowadź jajka na tacy,  
aby się zmieszały z brokułami i grzybami.

KROK 3: Następnie rozprowadź uzyskaną 
mieszankę do odpowiednich naczyń do muf-
finek. Piecz w piekarniku przez 10 minut.

CommonBullet

ugotować w wodzie z zielem angielskim i li-
ściem laurowym, ostudzić, drobno posiekać. 
Na rozgrzanym oleju zeszklić drobno po-
siekaną cebulę, dodać kapustę, bułkę tartą 
i grzyby, podsmażyć. Przyprawić do smaku 
solą, pieprzem i przyprawą do grzybów. Cia-
sto francuskie pokroić w kwadraty 7/7 cm. 

KROK 2:  Na każdy kawałek ciasta ułożyć  
po łyżce farszu, skleić wszystkie cztery rogi. 
Pakieciki ułożyć na przygotowanej blaszce, 
posmarować roztrzepanym jajkiem i włożyć 
do nagrzanego piekarnika. 

KROK 3:  Piec w temp 195-200°C około 12-
15 minut.

Renixx

70 min

ZDROWE MUFFINKI 
ŚNIADANIOWE

PAKIECIKI Z CIASTA FRANCUSKIEGO

35 min

40 minKASZA JĘCZMIENNA Z BOCZNIAKAMI
SKŁADNIKI (4 porcje):
kasza jęczmienna - 100 g
boczniaki - 250 g
czerwona cebula - 2 szt.
szczypior - 1 pęk
czosnek - 1 ząbek
sos sojowy - 1 łyżka
zioła prowansalskie - 1 łyżeczka
oliwa z oliwek - 1 łyżka
sól - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Kaszę jęczmienną gotujemy według 
przepisu na opakowaniu lub według własne-
go uznania.

KROK 2: Boczniaki myjemy, osuszamy i kro-
imy w paski. Cebulę kroimy w piórka, a szczy-
pior siekamy. Zostawiamy łyżkę szczypioru, 
aby posypać danie przed podaniem. Czosnek 
siekamy lub ścieramy na tarce na drobnych 
oczkach.

KROK 3: Na dużej patelni rozgrzewamy oliwę 
z oliwek i wrzucamy cebulę i szczypior. Kiedy 
cebula będzie miękka, dodajemy boczniaki 
oraz czosnek, sos sojowy, zioła prowansalskie 
i solimy do smaku. Całość dokładne miesza-
my i dusimy ok. 10 minut. Można dolać trochę 
wody.

KROK 4: Następnie dodajemy kaszę jęcz-
mienną i dokładnie mieszamy. Jeszcze kilka 
minut dusimy. Wykładamy do miseczki i po-
sypujemy szczypiorkiem.

My Chcemy Jeść
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Ekologiczne boczniaki  
i shiitake z Polski 
Największą wartością shiitake jest ich funkcja zdrowotna. O swojej pasji opowiada Marek Strojs,  
hodowca grzybów shiitake i boczniaków, Założyciel i Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia  
Producentów Grzybów Leczniczych (MSPGL).
Jestem biologiem z wykształcenia. W 1991 roku rozpocząłem 
produkcję grzybni pieczarki i to był pierwszy krok. Z czasem 
poszedłem dalej i zorientowałem się, że są jeszcze grzyby 
boczniaki i shiitake. Zainteresowałem się ich prozdrowotnymi 
właściwościami. W 1992 r. rozpoczęliśmy produkcję boczniaka 
na skalę wielkotowarową, uruchomiliśmy eksport. W tym cza-
sie rozglądałem się, jak można spróbować produkcji grzybów 
shiitake znanych wtedy w Japonii oraz w Oregonie w Stanach 
Zjednoczonych.

WIEDZA ZDOBYTA OD NAJLEPSZYCH
Poprzez Ministerstwo Rolnictwa poprosiłem o konsultantów  
z amerykańskiej organizacji VOKA (Ochotnicy amerykańscy  
na rzecz rozwoju nowoczesnego rolnictwa w Europie Środkowo- 
Wschodniej). W 1995 roku przyjechał do mnie pierwszy konsul-
tant. Obejrzał moje gospodarstwo, produkcję grzybni, hodowlę 
boczniaka i przywiózł mi pierwsze materiały na temat możli-
wości uruchomienia w Polsce produkcji shiitake, m.in. książkę,  
której autorem jest John Donahue, jeden z najlepszych fachow-
ców, gdy chodzi o shiitake na świecie. Przeniósł on japońską 
technologię produkcji shiitake do Oregonu. W tym samym roku 
byłem w USA na wizycie szkoleniowej i miałem możliwość zoba-
czyć w stanie Oregon produkcję grzybów shiitake oraz odwie-
dziłem Instytut Leczenia Chorób Cywilizacyjnych w Portlandzie 
zajmujący się leczeniem wyciągami z grzybów reishi i shiita-
ke. Te kilka tygodni tam spędzonych utwierdziło mnie w tym,  
że to jest temat, któremu warto poświęcić swój czas i resztę 
życia. Jako kolejny konsultant przyjechał do mnie do Polski  
już sam John Donahue - mistrz we własnej osobie, szef Sto-
warzyszenia Producentów Grzybów Leczniczych w USA i autor 
książki Shiitake Growers Handbook. Był u mnie później jeszcze 
trzy razy i dzięki jego doradztwu rozpocząłem i z sukcesem pro-
wadzę produkcję grzybów shiitake w Polsce. 

Uprawa grzybów shiitake przebiega w sterylnych warunkach.

Coraz częściej w sklepach specjalistycznych można dostać surowe, ekologiczne 
shiitake. Kupując grzyby uprawiane w Polsce mamy pewność, że będą świeże. 

EKOLOGICZNA UPRAWA – BEZ KOMPROMISÓW
Plecha grzyba boczniaka i shiitake jest bardzo wrażliwa  
na zanieczyszczenia toksyczne otoczenia i w podłożu nie może 
być żadnych związków, które by przyspieszyły ich rozwój, 
czy zwiększyły plon. Grzyb się sam broni przed tym,  
by wprowadzić  do jego produkcji związki przyspieszające jego  
wzrost, takie jak pestycydy, czy antybiotyki. Te grzyby są  
od nich zupełnie wolne! Grzyby rosną na naturalnej celulozie. 
Produkcja prowadzona jest w sterylnych warunkach. Na początku  
pasteryzuje się pożywkę celulozową w specjalnych woreczkach 
z filtrem biologicznym. Są na to dwa sposoby. Można ją stery-
lizować przez 8 godzin w 100 stopniach albo w autoklawach 
przez 1,5 godziny w 125°C i odpowiednim ciśnieniu. Później 
grzyby rosną w pomieszczeniach, w odpowiednio przygotowa-
nym mikroklimacie.

FENOMEN GRZYBÓW SHIITAKE
Dodatkowo grzyby shiitake zawierają substancje aktywne bio-
logicznie, jak: glikozydy, betaglukany, stymulują system odpor-
nościowy i makrofagi, wspomagają w ten sposób detoksykację 
i spowalniają procesy starzenia organizmu. Dzięki obecności 
lekkostrawnego białka możemy z nich przygotować pełnowar-
tościowy posiłek zastępujący z powodzeniem mięso, smaczny 
i zawierający wiele witamin. Biorąc to wszystko pod uwagę: 
dostępność do materiału do produkcji, możliwość, a właściwie 
konieczność produkcji bez żadnych dodatków chemicznych, 
niezastąpioną funkcję zdrowotną shiitake i boczniaka zdecydo-
wałem, że chcę zająć się ich hodowlą oraz propagować wiedzę 
o ich zaletach.

Późnej jeszcze przez dwa lata miałem kontakt z firmą japońską 
i zdobywałem kolejne doświadczenia. Z czasem przetestowa-
łem wiele odmian shiitake, które gdzie indziej rosły, a w Polsce 
nie chciały ze względu na zanieczyszczenie środowiska i inne 
warunki.

Rozmowę przeprowadziła Justyna Olszewska, sPełnomocnik Stowarzyszenia 
MSPGL ds. promocji.
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Okiem eksperta: Grzyby
Myśląc o lesie wyobrażamy sobie: drzewa, ciszę, dzikie zwierzęta oraz grzyby. Ta ostatnia 
rzecz może pozytywnie wpłynąć na nasze zdrowie, grzyby można przyrządzić na wiele 
sposobów, wedle upodobań smakowych.
Wśród wielu kategorii znajdujących się na sklepowych półkach, 
grzyby są jednymi z najmniej docenianych rodzajów produk-
tów ekologicznych. Mogą występować pod różnymi postaciami: 
świeże, suszone, marynowane, sproszkowane oraz jako ekstrakt.
Do najpopularniejszych grzybów, które znajdziemy w sklepie można zaliczyć: 
drożdże, borowika, shiitake, podgrzybki, mun oraz maślaki. 

Jakub Biernat -
Przedstawiciel 

handlowy Bio Planet S.A., 
ekspert kategorii Grzyby

Drożdże, czy to suszone, czy świeże, świetnie spisują się przy 
różnego rodzaju wyrobach piekarniczych np. do wypieku chle-
ba, bułek, spodów do pizz oraz ciast. Drożdże w postaci płatków 
nieaktywnych idealnie podkreślą smak przygotowywanych po-
traw (sosów, zup, kremów), bądź też mogą posłużyć jako posyp-
ka do kanapek, sałatek z warzyw, również zastąpią ser do pizzy. 
Doskonale sprawdzą się także jako prostą przekąska zmieszana 
z jogurtem naturalnym i ulubionymi owocami.

   

Jeżeli chcemy podkreślić smak dania i nadać mu aromatu, warto 
dodać suszonego borowika albo podgrzybka. Shiitake oraz mun 
również idealnie nadadzą się do tego typu dań. Marynowane 
borowiki, podgrzybki czy maślaki doskonale spiszą się jako do-
datek do obiadów. Grzyby nie tylko mają szerokie zastosowanie, 
są łatwe w obróbce, i posiadają sporo składników odżywczych. 
Należy jednak pamiętać, że grzyby są ciężko strawne przez za-
wartość chityny, która nie jest trawiona przez układ pokarmowy 
człowieka, dlatego też nie należy ich podawać małym dzieciom 
oraz osobom z problemami żołądkowymi.
W ubiegłym roku największym zainteresowaniem wśród kon-
sumentów cieszyły się płatki drożdżowe nieaktywne, a zaraz 
po nich świeże pieczarki brązowe. Nowością na rynku są eko-
logiczne świeże białe pieczarki. Na kolejnym miejscu upodo-
bań klientów uplasowały się grzyby suszone – borowik, shiitake  
oraz podgrzybek. Grzyby sproszkowanie, marynowane 
czy też jako ekstrakt nie znalazły uznania w gustach klientów,  
na które powinny sobie zasłużyć dzięki swojemu szerokiemu za-
stosowaniu oraz wartościom odżywczym. 

Na półkach ze świeżymi warzywami i owocami możemy znaleźć także ekolo-
giczne shiitake, boczniaki i pieczarki.



Polecamy grzyby :                          

MUN (GRZYBY SUSZONE)
- BIO PLANET

Charakteryzują się delikatnym, szla-
chetnym smakiem. Idealne jako dodatek  
do zup, potraw duszonych, sosów. Do-
brze komponują się z ostrymi przyprawa-
mi. Sposób przygotowania: grzyby nale-
ży moczyć w gorącej wodzie ok. 20 min,  
a następnie gotować przez ok. 10 min.
 

PODGRZYBEK SUSZONY BIO  
- RUNOLAND
Ekologiczne dzikie grzyby pozyskiwane 
są z najczystszych lasów w Polsce i prze-
rabiane tego samego dnia, by nie stracić  
ich cennych właściwości. Mają  
tak wszechstronne zastosowanie,  
że nie może ich zabraknąć w żadnej  
tradycyjnej kuchni i nie tylko.

GRZYBY SHIITAKE ŚWIEŻE BIO
Ze względu na bardzo wyraźny aromat 
doskonale sprawdzą się jako składnik wie-
lu dań i sosów. Szczególnie cenione są  
w kuchni wschodniej. Zalecamy, aby grzy-
by shiitake poddawać krótkotrwałej obrób-
ce cieplnej (ok. 5 min), w przeciwnym razie 
twardnieją.  
 

PIECZARKI BIAŁE ŚWIEŻE 
BIO (POLSKA)
Najpopularniejsze grzyby  
o wszechstronnym zasto-
sowaniu, można je goto-
wać, dusić, podsmażać 
i zapiekać. Doskonale 
sprawdzą się jako składnik  
lub dodatek do praktycznie 
wszystkich dań. Dostępne 
także pieczarki brązowe 
bio.
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Orzechy i orzeszki 
Wszystkie orzechy dostarczają wielu składników odżywczych, m.in. nienasyconych kwasów 

tłuszczowych, białka, błonnika, witamin oraz składników mineralnych, jednak różnice w zawartości 
poszczególnych składników w różnych rodzajach orzechów są spore. Orzechy wpływają korzystnie  
na nasz organizm, zmniejszają ryzyko wystąpienia wielu chorób, w tym niektórych nowotworów; 

dobrze oddziałują na skórę, włosy i paznokcie. Warto je jeść - jednak z umiarem ponieważ są bardzo 
kaloryczne.

Większość orzechów zawiera w sobie głównie nienasycone 
kwasy tłuszczowe, wyjątkiem jest kokos, u którego przeważa-
ją nasycone kwasy tłuszczowe. Najwięcej tłuszczu występuje 
w orzechach macadamia i pekan, najmniej w kokosach. Indeks 
glikemiczny orzechów jest niski i wynosi IG=15 dla wszystkich, 
oprócz kokosa, którego IG=45. Najlepiej jeść orzechy po garści

ORZECHY LASKOWE - występują w Europie południowo-wschodniej, w Azji Mniejszej, w wielu 
krajach basenu Morza Śródziemnego oraz w Stanach Zjednoczonych. W Polsce pospolite 
zarówno na niżu, jak i w górach na poziomie do ok. 1300 m n.p.m. Rosną na leszczynie, ze-
brane po kilka, o długości do 2 cm, ich łupina jest gruba i twarda. Orzechy laskowe bogate są  
w witaminę E, witaminy z grupy B, kwas foliowy oraz potas, wapń i fosfor. Witamina E oraz 
kwas foliowy są niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka w łonie matki, a także po-
magają wzmacniać układ sercowo-naczyniowy. Oprócz tego zawierają nienasycone kwasy 
tłuszczowe, głównie jednonienasycone, oraz błonnik. Olej z orzechów laskowych zalecany 
jest w profilaktyce miażdżycy, a dzięki temu, że obniżają poziom cukru we krwi, mogą być 
spożywane przez osoby chore na cukrzycę.

ORZECHY WŁOSKIE - występują w południowo-wschodniej Europie, a także w Azji, Himala-
jach, południowo-zachodnich Chinach, Kalifornii i Chile. W Polsce są najczęściej uprawianym 
gatunkiem orzecha, chociaż nie są rodzime. Mają kulisty lub lekko owalny kształt, o śred-
nicy ok. 3-4 cm. Składają się z zewnętrznej zielonej łupiny, środkowej zdrewniałej skorupy  
oraz jadalnego, smacznego, pożywnego nasiona w kształcie mózgu. Nasiona orzecha wło-
skiego zawierają dużo wysokowartościowego białka (ok. 15%), co jest szczególnie doceniane 
przez wegan, w celu uzupełniania niedoborów tego składnika w ich diecie. Orzech włoski 
zawiera: witaminy: A, z grupy B, E, kwas foliowy, wspomagające pracę mózgu sole mineralne, 
związki żelaza i kobaltu, błonnik oraz wielonienasycone kwasy tłuszczowe, które obniżają po-
ziom cholesterolu LDL. Orzechy włoskie wyróżniają się najwyższą zawartością przeciwutlenia-
czy, w porównaniu do innych gatunków orzechów.

ORZESZKI PINIOWE (Piniole) - otrzymuje się z szyszek sosen, a spożywa ich nasiona. Są jednymi 
z najdroższych orzeszków na świecie. Mają jasnokremową barwę, są małe, miękkie, delikatne 
w smaku, bardzo aromatyczne – czuć od nich zapach sosny. Szybko jełczeją. Uważane są  
za afrodyzjak. Zawierają sporo cynku, witaminy K, niacyny, potasu, są także dobrym źródłem 
magnezu. Cynk, którego mają najwięcej ze wszystkich orzechów, odgrywa ważną rolę w pro-
dukcji testosteronu i przedłużaniu żywotności plemników. Witamina K odpowiedzialna jest  
za krzepnięcie krwi, zmniejsza za duże krwawienia miesiączkowe, hamuje rozwój nowotworów 
(wątroby), a także chroni przed osteoporozą, uwapniając kości. Niacyna pozytywnie wpływa 
na układ nerwowy oraz na stan skóry, a potas obniża ciśnienie tętnicze. Orzeszki piniowe po-
magają na suchy kaszel oraz łagodzą stan zapalny.

ORZECHY PEKAN - pochodzą ze Stanów Zjednoczonych i Meksyku. Uprawiane są w Ameryce 
Północnej, Australii i Afryce Południowej. Stany Zjednoczone są ich największym producen-
tem na świecie, oprócz nich produkują je także Meksyk, Australia, Izrael, Republika Południo-
wej Afryki, Chiny oraz Argentyna. Słowo „pecan”, pochodzi z języka Indian Algonkinów, ozna-
cza „orzech zbyt twardy do zgniecenia dłonią” lub „coś do zmiażdżenia tylko narzędziem”. 
Pekany mają owalny kształt długości od 2,5 do 6 cm, szerokości od 1,5 do 3 cm. Jądro orzecha 
pokryte jest zieloną okrywą oraz brązową błyszczącą łupiną. Jest jadalne, brązowe, podobne 
kształtem do orzecha włoskiego, ale o bardziej wydłużonym kształcie i o mniejszych fałdach. 
Są słodsze, bardziej delikatne w smaku od orzechów włoskich i bardziej maślane.

kilka razy w tygodniu, jako samodzielną przekąskę. Można też 
je dodawać do różnych potraw – np. musli, sałatek. Garść orze-
chów dziennie pomaga zminimalizować uczucie głodu oraz 
warstwę tłuszczu w okolicy brzucha. Najlepiej jeść świeże, bez 
dodatków (czekolada, karmel, posypka, sól itp.), prażenia czy 
pieczenia.
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ORZECHY PISTACJOWE - pochodzą z Iranu. Występują w Afganistanie, Pakistanie, Indiach, Gre-
cji, Turcji i Stanach Zjednoczonych. Rosną na drzewach pistacjowych, ukryte są w szarawej 
łupinie. Są jednymi z najsmaczniejszych i najzdrowszych orzechów. Nazywane są także zielo-
nymi migdałami lub orzechami szczęścia. Są cennym źródłem witaminy A, witamin z grupy B,  
z niej najwięcej jest witaminy B6; minerałów: potas – najwięcej ze wszystkich orzechów, żelazo, 
wapń, fosfor, miedź, magnez, mangan. Zawierają także przeciwutleniacze, np. gamma-toko-
ferol (odmiana witaminy E); jako jedyne orzechy karotenoidy: luteinę i zeaksantynę. Warto 
wiedzieć, że znacznie zdrowsze są te nieprażone – wtedy zawierają nawet o połowę więcej 
antyoksydantów.

ORZECHY BRAZYLIJSKIE - rosną dziko w lasach Amazonii. Ich inna nazwa – orzeszki para - po-
chodzi od regionu Pará w Brazylii, gdzie nazywane są złotem brazylijskim. Rosną na drzewach, 
schowane w twardych kulkach, gdzie jest do 12 nasion ukrytych w łupinkach. Charakteryzu-
ją się wysoką zawartością selenu, nienasyconych kwasów tłuszczowych, przeciwutleniaczy,  
a także witamin i składników mineralnych. Pomagają zwalczyć stres, zmęczenie, a także wspo-
magają koncentrację, pracę mózgu i odporność. Jak ze wszystkimi orzechami nie należy prze-
sadzać z ilością, po zjedzeniu orzechów brazylijskich mogą wystąpić objawy alergii pokarmo-
wej: zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zmiany skórne czy katar.

ORZECHY MACADAMIA - występują dziko w Australii, Nowej Kaledonii i Celebes, uprawia  
się na Hawajach oraz w Afryce Południowej. Jądro orzecha umieszczone jest w bardzo grubej  
(do 6 mm) i twardej, okrągłej łupinie (do 3,5 cm) o czekoladowej barwie. Świeżo zebrane 
orzechy mają jasny kolor, jednak bardzo szybko ciemnieją. Najlepiej trzymać je w lodówce 
– wtedy zachowają ładną barwę i świeżość. Mają delikatny, lekko maślany smak – uważane 
za najsmaczniejszy orzech, przez co są bardzo drogie. Ich wadą jest podatność na szybkie 
jełczenie. Orzechy macadamia posiadają największą ilość kwasów tłuszczowych nienasyco-
nych spośród wszystkich orzechów. Co ciekawe, nie należy podawać ich psom, ponieważ  
z nieznanych powodów są dla nich trujące.

ORZECHY NERKOWCA - pochodzą z Brazylii, uprawiane są w Indiach, Wietnamie, Mozambiku, 
Tanzanii, Kenii oraz Brazylii. Orzech ten jest pestką, która wyrasta z jabłka nadnerczowego 
rosnącego na drzewie. Jest delikatny, miękki (łatwy do pogryzienia), bardzo smaczny, lek-
ko słodki, o białym kolorze i kształcie przypominającym nerkę, skąd wzięła się jego nazwa. 
Nazywane orzechami Cashew, są „krewnymi” mango i pistacji. Zawierają wiele witamin (A,  
z grupy B, D, E, K), minerałów (fosfor, wapń, miedź, potas, żelazo, sód, magnez, selen, cynk), 
są źródłem jedno  i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, przeciwutleniaczy oraz białka.

MIGDAŁY - pochodzą z Azji, natomiast uprawiane są w Hiszpanii, Ameryce (Kalifornia), we Wło-
szech. Są sprawdzonym sposobem na mdłości oraz zgagę w czasie ciąży, ponieważ zobojęt-
niają kwasy żołądkowe. Z migdałów słodkich wytwarza się olejek migdałowy, który ma działa-
nie nawilżające i regenerujące, natomiast z migdałów gorzkich wytwarza się kwas migdałowy, 
który wykorzystuje się w medycynie estetycznej, wykonywany nim peeling stosuje się w le-
czeniu trądziku oraz usuwaniu przebarwień – ma on działanie antybakteryjne, odbarwiające  
i przeciwstarzeniowe. W sprzedaży są dostępne migdały ze skórką i migdały pozbawione 
brązowej osłony tzw. blanszowane.

„ORZECHY” KOKOSOWE - rosną tam, gdzie jest dostęp do morza, utrzymuje się wysoka tem-
peratura i jest wilgotno. Nie wiadomo dokładnie skąd pochodzą, ale nazwę palmy kokoso-
wej, tłumaczy się jako „drzewo, które zaspokaja wszystkie potrzeby życia” lub „drzewo o ty-
siącu zastosowań”. Owoc palmy kokosowej (orzech kokosowy) to jednonasienny pestkowiec,  
który składa się z cienkiej skórki, grubej warstwy brązowych włókien oraz zdrewniałej pestki  
z trzema wgłębieniami. Wnętrze wyściela gruba warstwa białego, mięsistego i stałego bielma 
(miąższu) oraz płynnej wody kokosowej w środku. Najbardziej wartościowa pod względem 
wartości odżywczych jest woda z młodego, jeszcze zielonego kokosa. 

Agata Zakrzewska

WARTO WIEDZIEĆ :  NAMOCZ ORZECHY PRZED SPOŻYCIEM!
• zawarte w orzechach inhibitory enzymów (które za-

bezpieczają orzechy przed przedwczesnym kiełko-
waniem) blokują w naszym organizmie enzymy tra-
wienne. To z kolei powoduje słabsze wchłanianie  
(bo tylko ok. 40%) substancji zawartych w tych na-
sionach. Moczenie powoduje, że przyswajamy prawie 
100%;

• łatwiej je zgryźć i zmielić;
• w smaku przypominają orzechy świeżo zebrane spod 

drzewa;

• łatwiej pozbyć się skórki, niektóre orzechy jak migda-
ły właściwie z niej wyskakują po lekkim naciśnięciu;

• zwiększają swoją objętość i jednocześnie ciężar;
• namoczone orzechy możemy następnie lekko pod-

prażyć na patelni.

JAK DŁUGO MOCZYĆ ORZECHY?
 

orzechy nerkowca, pistacje                                                                       2 - 4 godziny
orzechy pekan, włoskie,                                                                               6 - 8  godzin
orzechy ziemne, migdały, laskowe                                                        8 -12 godzin 
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Wartości odżywcze orzechów

WARTOŚĆ 
ODŻYWCZA/100 g

*b.d. - brak danych

Pamiętaj: garść orzechów dziennie - najlepszą przekąską!

wartość energetyczna (kcal) 659 354 628 718 579 533 691 673 560 654

białko (g) 14 3 15 8 21 18 9 14 20 15

węglowodany (g) 12 15 16 14 22 30 14 13 27 14

w tym cukry proste (g) 2 6 4 5 4 6 4 4 8 3

tłuszcze (g) 67 33 61 76 50 44 72 68 45 65

kwasy tłuszczowe nasycone (g) 16 30 4 12 4 8 6 5 6 6

kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) 24 1 46 59 32 24 41 19 23 9

kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) 24 0 8 2 12 8 22 34 14 47

błonnik (g) 8 9 10 9 13 3 10 4 11 7

sód (mg) 3 20 2 5 1 12 0 2 1 2

wapń (mg) 160 14 114 85 269 37 70 16 105 98

magnez (mg) 376 32 163 130 270 292 121 251 121 158

fosfor (mg) 725 113 290 188 481 593 277 575 490 346

żelazo (mg) 2 2 5 4 4 7 3 6 4 3

cynk (mg) 4 1 2 1 3 6 5 6 2 3

potas (mg) 659 356 680 368 733 660 410 597 1025 441

witamina B1 (tiamina) (mg) 0,6 0,1 0,6 1,2 0,2 0,4 0,7 0,4 0,9 0,3

witamina B2 (ryboflawina) (mg) 0 0 0,1 0,2 1,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1

witamina B3 (niacyna) (mg) 0,3 0,5 1,8 2,5 3,6 1,1 1,2 4,4 1,3 1,1

witamina B6 (pirydoksyna) (mg) 0,1 0,1 0,6 0,3 0,1 0,4 0,2 0,1 1,7 0,5

witamina C (mg) 0,7 3,3 6 1,2 0 0,5 1,1 0,8 5,6 1,3

witamina E (mg) 5,7 0,2 15 0,5 25,6 0,9 1,4 9,3 2,9 0,7

witamina K (µg) 0 0,2 14 b.d* 0 34,1 3,5 53,9 b.d* 2,7

kwas foliowy (µg) 22 26 113 11 44 25 22 34 51 98
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KREM ORZECHOWO
- CZEKOLADOWY

SKŁADNIKI (1 porcja):
orzechy laskowe - 1 szklanka
orzechy włoskie - 3/4 szklanki
karob - 4 łyżki
morele suszone - 10 szt.
mleko roślinne/woda - 1 szklanka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Orzechy zalewamy wodą i wkła-
damy do lodówki na całą noc, morele na-
maczamy na około 1-2h.  Odlewamy wodę  
od orzechów i moreli i przekładamy do na-
czynia (garść orzechów zostawiamy). Dodaje-
my mleko/wodę i blendujemy na gęsty krem, 
resztę orzechów drobno siekamy. Do kremu 
dodajemy karob, orzechy i dokładnie miesza-
my.

Agnieszka Nitsu - AktywneZywienie

15 min

BATONY BAKALIOWO 
- MIGDAŁOWE

SKŁADNIKI (4 porcje):
śliwki suszone - 100 g
żurawina suszona - 100 g
suszone daktyle bez pestek - 100 g
migdały - 40 g
migdały w płatkach - 20 g

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Śliwki, żurawinę i daktyle bez pestek 
umieszczamy w malakserze, dodajemy mi-
gdały i całość rozdrabniamy przez 2-3 minuty 
na najwyższych obrotach. Tak przygotowaną 
masę wykładamy do małej, prostokątnej for-
my i dokładnie ugniatamy. Kroimy w prosto-
kąty, imitując kształt batonów.

Jolanta Okonek

10 min

ORZECHOWO - ŚLIWKOWE 
TRUFLE CZEKOLADOWE

SKŁADNIKI (15 porcji):
suszone śliwki - 75 g
suszone daktyle - 25 g
orzechy włoskie - 75 g
orzechy laskowe, migdały - po 25 g
karob/kakao - 2 łyżki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Orzechy moczymy przez noc w wo-
dzie, rano odsączamy. Miksujemy na gładką 
masę ze śliwkami, daktylami i karobem bądź 
kakao. Formujemy małe kuleczki i schładzamy 
w lodówce przez ok. 1-2h. Można przechowy-
wać przez kilka dni w lodówce.

Make-Life-Green

15 min



SKŁADNIKI (8 porcji):
Spód:
mieszane orzechy - 200 g
masło kakaowe  - 30 g
syrop z agawy - 2 łyżki
Krem:
awokado - 2 szt.
pomarańcza - 1 szt.
syrop z agawy - 2-4 łyżki
nerkowce bio - 50 g
surowe kakao - 4 łyżki
masło kakaowe (lub olej kokosowy) - 30 g

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1 (spód): Orzechy zmiksuj na drobno. 
Wyczuwalne grudki wskazane. Masło rozpuść 
w kąpieli wodnej razem z syropem z agawy, 
następnie dodaj je do orzechów i dokład-
nie wymieszaj. Małą formę na tartę wyłóż 
masą orzechową. Wylep boki. Masa może 
wydawać się zbyt rzadka, ale taka ma być.

CZEKOLADOWY TORCIK TRUFLOWY Z AWOKADO I ORZECHÓW

Po schłodzeniu wszystko zastygnie. Włóż  
do lodówki na czas przygotowywania kremu. 

KROK 2 (krem): Zetrzyj skórkę z pomarańczy  
i wyciśnij sok. Wydrąż miąższ z awokado  
i połącz go w misce z sokiem z pomarań-
czy i skórką. Dołóż nerkowce, syrop z agawy  
i kakao. Wszystko zmiksuj na jednolity gładki 
krem. Rozpuść masło w kąpieli wodnej i dodaj  
do masy z awokado. Ponownie chwilę zmiksuj  
i wyłóż na spód orzechowy. Chłodź w lodów-
ce minimum 3 h.

W tym torciku można użyć innych składników, 
np. spód ze słonecznika lub pestek dyni. Moż-
na złączyć je razem pół na pół. Kakao zastąpić 
karobem, a masło kakaowe olejem kokoso-
wym extra virgin. Sok z pomarańczy możesz 
zastąpić innym – jabłkowym albo winogrono-
wym. Magda Gaudyn

SKŁADNIKI (14 porcji):
orzechy nerkowca - 250 g
mleczko kokosowe - 1 opakowanie
amarantus ekspandowany - 1,5 szklanki
mrożone jagody - 1 garść     daktyle - 1 garść        
laska wanilii - 1 szt.                stevia - 2 łyżeczki
 
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Daktyle sparzyć i namoczyć w wo-
dzie, następnie zblendować na gładki mus  
i wymieszać z amarantusem. Spód wyłożyć  
do blaszki (wyłożonej folią spożywczą) 

90 min

i odstawić do schłodzenia.  
KROK 2: Nerkowce namoczyć w wodzie (naj-
lepiej kokosowej) na przynajmniej 4 h. Na-
stępnie zblendować je na bardzo gładki krem, 
dodając stałą część mleczka kokosowego  
i stevię. Krem rozdzielić na 2 części. Jedną 
część kremu zblendować z mrożonymi jago-
dami, drugą z wydrążonym miąższem wanilii.
KROK 4: Masy wyłożyć na spód i ponownie 
odstawić do schłodzenia. 

Magdalena Nagler (foodmania)

 
 

 
 

, ,

KOKOSOWY NERNIK  
Z JAGODAMI I WANILIĄ

35 min
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DOMOWE MLEKO MIGDAŁOWE 
- PRZEPIS NA NAPÓJ
SKŁADNIKI (4 porcje):
migdały - 1 szklanka
woda źródlana - 5 szklanek

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1:  Migdały zalewamy 1 szklanką wody. 
Jeżeli są w skórce, po kilkunastu minutach 
możemy ją ściągnąć (lub ściągnąć po namo-
czeniu), skórka nie zmienia smaku ani koloru 
mleka. Zalane migdały namaczamy przez kilka 
godzin najlepiej przez całą noc. 

KROK 2:  Namoczone migdały odcedzamy 
i wkładamy do blendera, zalewamy szklanką 
wody i miksujemy przez chwilę. Dolewamy 
pozostałe 3 szklanki wody i miksujemy.
 
KROK 3:  Po dwóch minutach miksowania 

otrzymujemy biały płyn przypominający spie-
nione mleko. 

KROK 4:  Na miseczkę kładziemy sitko i wy-
kładamy je gazą lub pieluchą i przelewamy 
Najlepiej zrobić to etapami, bo mleko przecie-
ka powoli. Na końcu możemy zwinąć końce 
gazy i wycisnąć resztki płynu. 

KROK 5:  Z podanych składników otrzymamy 
4 szklanki napoju i kulkę wytłoczyn migdało-
wych. Mleko migdałowe możemy przetrzy-
mywać w lodówce do 48 godzin. 

KROK 6:  Wyśmienite do picia i jako baza 
koktajli, budyni. Odsączone migdały możemy 
wykorzystać do owsianki, sernika lub innych 
ciast.

Barbara Strużyna

SAŁATKA Z BURAKAMI,  
SUSZONYMI MORELAMI,  
PRAŻONYMI ORZECHAMI  
I SOSEM CURRY
SKŁADNIKI (1 porcje):
sałata lodowa - 1 szt.
buraki - 4 szt.
jabłko - 1 szt.
suszone morele - 100 g
orzechy (włoskie, piniowe, pistacje) - 2 garści
jogurt naturalny lub grecki - 400 ml
curry - 1 łyżka
miód - 1 łyżka
ocet balsamiczny jasny - 1 łyżka
sól i pieprz - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Buraki gotujemy do miękkości w wo-
dzie z 1 łyżką octu balsamicznego. Po ugoto-

60 min

waniu, przelewamy zimną wodą i odstawiamy 
do ostygnięcia. Orzechy prażymy na suchej 
patelni i odstawiamy.

KROK 2: Morele kroimy na małe kawałki. 
Buraki i jabłko obieramy, kroimy na ćwiartki,  
a następnie na cienkie plasterki.

KROK 3: Jogurt grecki mieszamy z curry, mio-
dem, doprawiamy solą i pieprzem.

KROK 4: Sałatę lodową myjemy, osuszamy  
i kroimy lub rwiemy. Następnie przekładamy 
do dużej miski i mieszamy z gotowym sosem. 
Na wierzchu układamy buraki, jabłko, suszone 
morele i posypujemy prażonymi orzechami. 
Sałatkę podajemy od razu samą lub z ulubio-
nym pieczywem.

My Chcemy Jeść

ZAPIEKANKA  
BAKŁAŻANOWA
SKŁADNIKI (4 porcje):
mały bakłażan - 2 szt.
sos pomidorowy passata - 2 szklanki
mozzarella w kulkach - 1 opakowanie
tymianek - 1 szczypta
szalotka - 1 szt.
czosnek - 1 ząbek
oliwa do smażenia - trochę
sól, pieprz - do smaku
orzeszki piniowe - 4 garści
okruszki z lekko czerstwej ciabatty - 6 łyżek
świeżo utarty parmezan - 4 łyżki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Bakłażana kroimy na cienkie pla-
sterki, posypujemy solą, odstawiamy na kilka 
minut.

KROK 2 (kruszonka): Do blendera wsypuje-
my orzeszki piniowe, okruszki ciabatty, par-
mezan i listki z kilku gałązek tymianku. Mik-
sujemy.

KROK 3: Bakłażana płuczemy pod zimną 
wodą, osączamy na papierowym ręczniku. 
Grill elektryczny lub patelnię grillową nagrze-
wamy, na odrobinie oliwy grillujemy krążki 
bakłażana.

50 min

bardzo cienkie to trzy plasterki), passata, mo-
zzarella, kruszonka itd. 

KROK 4: Wierzch posypujemy kruszonką i za-
piekamy w temp. 200°C ok. 20 minut.

Iwona Kuczer

KROK 4:
Na patelni podgrzewamy oliwę, dodajemy 
posiekaną szalotkę i siekany czosnek, zale-
wamy passatą, zagotowujemy. Doprawiamy, 
gotujemy kilka minut do zgęstnienia.

KROK 3: Małe foremki do zapiekania wykła-
damy plastrami bakłażana, na wierzch wkła-
damy dwie łyżki passaty, kawałki mozzarelli,
łyżkę kruszonki, bakłażany (dwa lub jeśli są 

20 min
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Okiem eksperta: Orzechy 
Dawniej orzechy uznawano za symbol mądrości  i szczęścia. Były przysmakiem intelektu-
alistów i mędrców. Nie bez powodu orzechy zawsze były obecne na naszych stołach pod-
czas Świąt Bożego Narodzenia. Miały one zapewnić domowi mądre gospodarzenie, dobrobyt  
oraz pomyślność.

Dawniej orzechy uznawano za symbol mądrości  i szczęścia. Co-
raz więcej ludzi zamiast popularnych do niedawna przekąsek 
- niezdrowych, ciężkostrawnych produktów – decyduje się na 
zdrowsze zamienniki, takie jak orzechy czy bakalie. Sprzyja temu 
rosnący trend zdrowego odżywiania oraz coraz więcej kampa-
nii informacyjnych, które w trafiony i ciekawy sposób wpływają 
na decyzje zakupowe Polaków. Dawniej musieliśmy zadowolić 
się tylko orzechami włoskimi, laskowymi, orzeszkami ziemnymi, 
migdałami i kokosem. Natomiast w dzisiejszych czasach mamy 
do wyboru dużo więcej rodzajów orzechów. Oprócz wspomnia-
nych na rynku dostępne są m.in. pistacje, orzechy brazylijskie, 
nerkowca, pekan, makadamia i orzeszki piniowe. Warto pamię-
tać, że w niektórych dietach – np. w diecie wegańskiej – wybra-
ne orzechy stają się cennym źródłem zdrowych tłuszczów (np. 
orzechy makadamia), białka (np. migdały i pistacje) oraz wita-
min z grupy B (np. orzeszki piniowe). Możemy również kupić 
orzechy prażone, solone, w czekoladzie, w miodzie, w karmelu 

Krzysztof Pawlak - 
Przedstawiciel handlowy 

Bio Planet S.A., 
ekspert kategorii - Orzechy

CIEKAWOSTKI ZWIĄZANE Z ORZECHAMI:
• Holenderscy naukowcy uważają, że codzienne 
jedzenie pół garści orzechów może obniżyć ry-
zyko przedwczesnej śmierci.
• 1 pistacja zawiera jedynie 3 kalorie.
• Szyszki pinii dojrzewają przez 3 lata, a dopiero  
w 4 roku łuski szyszki się otwierają i dają dostęp 
do nasion.
• Orzechy brazylijskie są polecane dla ludzi po 
oparzeniach i zabiegach operacyjnych w celu 
regeneracji skóry.
• Orzech kokosowy w rzeczywistości nie jest 
orzechem. To co kupujemy w sklepie jest pestką 
owoca, pozbawioną owocni, czyli cienkiej skór-
ki i grubej warstwy włókien.

Delikatesy ekologiczne Smaki Natury w Łodzi, na ul. Łagiewnickiej.

orzechy prażone, solone, w czekoladzie, w miodzie, w karmelu 
bądź w papryce. Jednak najzdrowsze są te bez dodatków i nie-
przetworzone. 

Orzechy jedzone są głównie ze względu na ich dobroczynne 
właściwości oraz znakomite walory smakowe. Dodatkowo za-
wsze istnieje możliwość wykorzystywania ich do przyrządzania 
fantastycznych potraw z różnych zakątków świata. Na przykład 
orzeszki piniowe są wspaniałym składnikiem pesto. Poza tym 
wszystkie te orzechy mogą być wykorzystywane, jako składniki 
sałatek, wypieków bądź farszów. Orzechy to jednak nie tylko 
smaczna przekąska! Ze względu na wysoką zawartość tłuszczy, 
wykorzystywane są także do produkcji wielu rodzajów olejów, 
kosmetyków i napojów.
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Polecamy orzechy i przekąski :                          

KREM Z MIGDAŁÓW  
BLANSZOWANYCH – HORIZON
Krem w swoim składzie zawiera tylko  
i wyłącznie zmielone blanszowane mi-
gdały, bez żadnych dodatków. Jest  
on świetną alternatywą dla klasycznego 
masła. Krem można wykorzystać rów-
nież jako dodatek do deserów, przeką-
sek, wypieków czy kremów. Idealny dla 
wegetarian i wegan.

KREM Z ORZECHÓW MACADA-
MIA BIO – VITAQUELL

Krem z orzechów macadamia ma 
delikatny oraz kremowy smak. 
Orzechy makadamia to bogactwo 
witamin a w dodatku to bardzo 
smaczny produkt. Wykorzystywany 
jest do wypieków oraz doskonale 
nadaje się też jako dodatek do słod-
kich kremów.

CZEKOLADA MLECZNA ZE SŁONYM  
KARMELEM FAIR TRADE BIO  
– OXFAM
Genialne połączenie smaku słodkiej, mlecz-
nej czekolady ze słonym karmelem. Po prostu  
nie można się jej oprzeć! Kakao pochodzi  
z Peru i Dominikany, cukier z Indii, a wanilia  
z Madagaskaru. Z producentami ze wszystkich 
tych krajów belgijska firma Oxfam utrzymuje 
stosunki handlowe na zasadzie sprawiedliwego 
handlu Fair Trade.

TAHINI NATURALNE BIO  
- PRIMAECO
Mikro i makroelementy sezamu są 
świetnie przyswajalne w towarzy-
stwie jednonienasyconych kwasów 
tłuszczowych podchodzących z oliwy  
z oliwek. Ziarenka są dobrym źródłem 
białka roślinnego i wapnia, zawierają 
także lecytynę, żelazo, miedź i cynk. 
W sezamie obecne są również przeci-
wutleniacze, które opóźniają procesy 
starzenia się i chronią przed wolnymi 
rodnikami. 

BATON Z ORZECHAMI BRAZYLIJSKIMI 
I GUARANĄ RAW BEZGLUTENOWY  
BIO  - LIFEFOOD
Lekki baton RAW z kawałkami orzechów, o charakterystycznym za-
pachu owoców daktylowca. Wyróżnia się wyjątkowym połączeniem 
aromatycznej wanilii, orzechów brazylijskich z naturalną guaraną,  
która zapewnia 80 mg kofeiny. Jest to odpowiednik 2 filiżanek moc-
nej kawy. To idealna przekąska dla sportowców z naturalną dawką 
energii!

   

Krem z prażonych orzechów nerkow-
ca zachwyca swoim lekko słodkim 
smakiem oraz delikatną kremową kon-
systencją. Zawartość słoika to 100% 
ekologicznych, prażonych orzechów. 
Idealnie pasuje do pieczywa, krakersów, 
a także jest świetny jako baza do słod-
kich wypieków, sosów i marynat.

KREM Z PRAŻONYCH 
ORZECHÓW  

NERKOWCA BIO  
- TERRASANA  

MIGDAŁY BIO - BIO PLANET
Ekologiczne migdały to doskonały pro-
dukt do spożywania pod każdą postacią. 
Polecamy jako samodzielną przekąskę 
w szkole lub w pracy, a także jako doda-
tek do wypieków, deserów, musli, do po-
rannej owsianki oraz likierów i nalewek 
owocowych.

CZEKOLADA NIRVANA TRUFLOWA 
BIO - RAPUNZEL
Pyszna, truflowa czekolada, wyłącznie z 
naturalnych i ekologicznych składników 
najwyższej jakości. Nie zawiera sztucz-
nych barwników i konserwantów. Kunsz-
towne, szwajcarskie połączenie smaku 
i aromatu. Duża zawartość kakao (pow. 
55%), orzechów laskowych i najlepszej 
wanilii. Czekolada nie zawiera mleka - 
PRODUKT WEGAŃSKI.
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11 lat bogatego smaku  
i zdrowej, żywej żywności
Lifefood to czeski producent wysokiej jakości ekologicznej żywności raw. Wszystkie produkty są surowe 
i wegańskie, nie zawierają zatem laktozy. Są wolne od glutenu, rafinowanego cukru oraz chemicznych 
dodatków. Lifefood, dzięki szerokiej gamie produktów, wielkości sprzedaży oraz najlepszym technolo-
giom produkcyjnym stał się największym producentem bio żywności raw na naszej planecie.
NIE MA TEGO ZŁEGO, CO BY NA DOBRE NIE WYSZŁO
W czasie studiów Tereza podróżowała i uprawiała sport. Po raz 
pierwszy zetknęła się ze zdrową żywnością w Stanach Zjedno-
czonych. Dzięki nowej diecie nie tylko odkryła mnóstwo boga-
tych smaków, ale także pozbyła się trapiących ją chronicznych 
problemów ze zdrowiem. Punkt zwrotny w jej życiu nadszedł, 
gdy Tereza doznała groźnego obrażenia ramienia podczas 
uprawiania kitesurfingu w Australii. Długi okres rekonwale-
scencji zmusił ją do powrotu do Czech. Po powrocie do domu  
nie mogła znaleźć żywności, która spełniałaby jej nowe wyma-
gania. W Republice Czeskiej trend na zdrową żywność nie był 
jeszcze popularny, a produkty wegańskie, czy bezglutenowe 
dopiero zaczynały się pojawiać na rynku. Tereza wzięła sprawy 
w swoje ręce i w 2006 roku założyła Lifefood. Nie zdawała sobie 
sprawy, że w ciągu 11 lat jej firma przekształci się z małego pro-
dukującego krakersy przedsiębiorstwa w pomyślnie działającą 
firmę o globalnym zasięgu.

Sekretem sukcesu Lifefood jest zaangażowanie i uczciwe podejście do pracy  
na każdym etapie produkcji. Produkty powstają z dbałością o każdy szczegół we-
dług ściśle ustalonych wytycznych.

Zamiłowanie do sportu trybu i zdrowego odżywiania spowodowały, że Tere-
za zmieniła swoje życie. Kiedy doznała kontuzji, po powrocie do rodzinnych 
Czech odkryła, że na rynku brakuje wartościowych produktów spożywczych,  
do których była przyzwyczajona. Tak rozpoczęła się historia Lifefood.

SEKRET SUKCESU
„Nie kryje się za tym żadna tajemnica.” śmieje się Tereza. 
„Jest to raczej wynik uczciwego podejścia do swojej pracy”. 
Niezależnie od tego, czy dotyczy to personelu zatrudnionego  
na linii produkcyjnej, pracowników zaangażowanych we wdra-
żanie nowych produktów, czy obsługi klientów. ”Sukces Lifefood  
to wspólne dzieło wszystkich współpracujących z nami osób.”

Tereza Havrlandová, 
założycielka Lifefood.



FILOZOFIA LIFEFOOD
Tereza stawia silny nacisk na etyczny handel, świadomość śro-
dowiskową oraz ściśle wegańską filozofię. „Naturalnie, najważ-
niejsza jest najwyższa jakość produktów. Ścisłe przestrzega-
nie norm dla żywności ekologicznej oraz produkcja raw mają 
ogromne znaczenie dla zachowania wysokich wartości odżyw-
czych produktów. Informacje zwrotne od klientów i ciągły popyt 
na produkty potwierdzają, że Tereza naprawdę wybrała prawi-
dłową ścieżkę w życiu. “Lifefood to nie tylko marka, to mój styl 
życia, cieszę się, że obecnie czasy się zmieniają i ludzie myślą 
o tym, co jedzą, potrzebie aktywności fizycznej, a także zmie-
nia się ich podejście do życia. My wszyscy w Lifefood jesteśmy 
szczęśliwi, że możemy pomagać odgrywając naszą rolę.”

PRAWDZIWIE RAW
Filozofia Lifefood jest oparta na tym, co naprawdę jest SU-
ROWE. W trakcie całego procesu produkcyjnego. Począwszy  
od kiełkowania roślin, a skończywszy na gotowym produkcie.  
W czasie całej podróży z ekologicznego gospodarstwa rol-
nego na półkę, żaden ze składników w naszych produktach 
nie jest narażany na działanie wysokich temperatur. To dlatego 
produkty Lifefood są tak pełne energii.

ENERGIA ŻYCIOWA KAŻDĄ PORĘ DNIA
Gama produktów obejmuje zarówno żywność o smaku słod-
kim, jak i wytrawnym, a w tym batoniki energetyczne, chrupkie 
pieczywo, krakersy, czekoladę, słodkie i wytrawne przekąski, 
białko w proszku oraz superfoods. Na śniadanie jako przekąska,  
na lunch czy kolację lub do zabrania ze sobą w podróż. Po pro-
stu weź ze sobą zawsze, gdy chcesz polegać na żywym dobrze, 
które ma Cię wspierać w ciągu dnia!

„OTWÓRZ SWOJE RAMIONA NA ZMIANY,  
ALE NIE WYPUŚĆ SWOICH WARTOŚCI.“

DALAI LAMA

Wyrafinowane mieszanki 
najlepszych białek surowych 
roślin, wzbogacone o wybrane 
produkty SUPERFOODS. 
Organiczne wegańskie 
białko RAW do codziennego 
spożywania.  
Bądź silny i zawsze w formie.

lactose free
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Okiem eksperta: 
Herbaty i inne...
Jesienna aura sprzyja dłuższym posiedzeniom przy kawie czy herbacie, ale także niestety 
przeziębieniom. Naturalnie wzrasta zapotrzebowanie konsumentów na napoje rozgrzewa-
jące, czy wręcz wspomagające odporność. Oferta sklepu powinna zawierać bogatszą półkę  
o herbatki wzmacniające, rozgrzewające mieszanki ziół, tzw. herbaty zimowe. Pisząc zaś bo-
gatszą, zwracam uwagę w tym okresie właśnie na walor rozgrzewający, gdyż odpowiednio 
rozbudowana półka kawowo herbaciana powinna być przez cały rok. Polacy bowiem piją 
coraz więcej kawy i herbaty także w okresie poza jesienno-zimowym.

Michał Piech
Przedstawiciel handlowy 

Bio Planet S.A., 
ekspert kategorii - Herbaty

Odnosząc się do ogółu rynku polskiego, z danych agencji ba-
dawczej Euromonitor za rok 2016, kawa z wynikiem 4,67 mld 
zł ciągle pozostaje najdroższą pod względem sprzedaży ka-
tegorią napojów gorących. Jednakże trend światowy wskazu-
je od kilku już lat jednoznacznie na herbatę. Związane jest to 
m.in. ze zmianą przyzwyczajeń żywieniowych, stawiających na 
szeroko rozumiany zdrowy styl życia. Nie inaczej jest także w 
Polsce, czwartym konsumencie herbaty w Europie po Irlandii, 
Wielkiej Brytanii i Rosji. Sam polski rynek herbaty rósł od kli-
ku lat stabilnie na poziomie ok. 1% by w 2016 roku osiągnąć 
wartość 2,20 mld złotych. Jak podaje Euromonitor w 2021 roku 
wzrost szacowany jest na 2% do 2,47 mld zł. Choć sprzedaż jest  
od lat stabilna, to jednak zmienia się zdecydowanie struktura 
rynku herbacianego w Polsce. Wzrasta systematycznie sprzedaż 
herbaty zielonej. Posiadającą zaś jeszcze niemal połowę rynku 
czarną herbatę coraz mocniej wypierają herbaty owocowe i zio-
łowe. Tendencje prozdrowotne i świadomościowe konsumen-
tów każą podawać coraz lepsze jakościowo produkty z coraz 
pewniejszą informacją co do tej jakości czy sposobu produkcji. 
Tutaj zaś wyłania się na czoło certyfikat zielonego listka, Fair 
Trade itp.

NA JESIEŃ: HERBATKI I ZIOŁA NA PRZEZIĘBIENIE
Mimo, iż Polacy nadal najwięcej herbaty kupują w dyskontach  
i dużych sieciach handlowych, wspomniane wyżej tendencje 
wpisują się świetnie w segment sprzedaży sklepów ekologicz-
nych. Dobry sklep ekologiczny w okresie jesienno-zimowym 
stawia na rozbudowę tej kategorii, nie zapominając o wspar-
ciu klienta w wyborze produktu. Tym bardziej że jesienią kon-
sumenci szczególnie stosują zasadę profilaktyki zdrowotnej, 
zwłaszcza w przypadku dzieci. Dlatego też w sklepie nie po-
winno zabraknąć herbatek funkcjonalnych: na odporność; prze-
ziębienie, dla tej grupy wiekowej. Nie można w tym miejscu 
zapomnieć o czystku, który już od kilku lat utrzymuje się dzięki 
swym walorom prozdrowotnym na czele sprzedaży produktów 
ziołowych. Niemniej jednak coraz większy wybór na rynku skła-
nia konsumentów do eksperymentowania z innymi rodzajami, 
mieszankami ziół. Do łask wracają tradycyjne w polskim zielar-
stwie dziurawiec, pokrzywa czy już nowe i bardziej orientalne 
zioła jak gojnik. 

CZARNA, ZIELONA I OWOCOWA
Co do samych herbat, w przeciwieństwie do rynku konwencjo-
nalnego w sklepach ekologicznych herbata czarna zdecydowa-
nie stoi za zieloną i owocowymi. Wraz ze wzrostem zaintereso-
wania segmentem premium, wysokiej jakości czarna herbata, 
częściej z różnymi dodatkami jak najbardziej powinna stano-
wić jedną z osi półki herbacianej. Do zwiększenia świadomości 
względem jakości herbat, sposobu przygotowania przyczyniają 
się na pewno idee zakładania centrów herbacianych, butików 
firmowych wraz z np. pokazami zaparzania, ceremonii picia her-
baty. Pozwalają one „Kowalskiemu” na wejście w świat wykra-
czający daleko poza tradycyjny gorący kubek. 

Doskonale zaopatrzona półka  kawowo-herbaciana w delikatesach ekologicznych 
Smaki Natury w Łodzi na ulicy Łagiewnickiej.
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Polecamy na rozgrzanie :                          

Herbata Królewska to inten-
sywna zarówno w smaku, jak 
i aromacie kompozycja spe-
cjalnie dobranych ziół. Za-
warte w niej kwiaty nagietka  
i krwawnika dodatkowo wpro-
wadzają nieco słodkawe nuty 
zapachowe oraz sensoryczne. 
Pozostałe zaś składniki nadają 
mu cechy wybornego naparu 
liściastego.

HERBATKA IMBIROWO  
- CYTRYNOWA BIO 

Pikantny smak imbiru rozgrzewa i podnosi 
na duchu. Owocowy, cierpki smak cytryny 

odświeża umysł i ożywia duszę. Akcenty 
smakowe uzyskane dzięki dodatkowi trawy 

cytrynowej, lukrecji i czarnego pieprzu nada-
ją tej mieszance lekkiej, korzennej słodyczy. 

Ta zawsze wybornie smakująca herbata 
odświeża w lecie i rozgrzewa w zimie.

Więcej o herbatach Yogi Tea znajdziecie  
na: www.yogitea.com/pl oraz str. 67.

KARDAMON MIELONY BIO 
– LEBENSBAUM
Nasiona kardamonu są słodkie i aro-
matyczne. Rośnie on w zielonych strą-
kach, które są zbierane ręcznie tuż przed  
ich dojrzałością. Kardamon nadaje pieczy-
wu i ciastom niespotykany zapach. Jest  
on szczególnie doceniany w całej Skan-
dynawii. Ze względu na jego pikantny po-
smak, jest również dobrym uzupełnieniem 
likierów i pierników. Idealny do przyrzą-
dzenia przepysznej kawy. Co więcej, kar-
damon wykazuje działanie przeciwzapalne 
i przeciwwirusowe, jest bardzo pomocny 
przy przeziębieniach.

HERBATA ROOIBOS EKSPRESOWA BIO 
– LEBENSBAUM
Łagodna, aromatyczna, o niskiej zawarto-
ści garbników i naturalnie wolna od kofe-
iny – to charakterystyczne cechy herbaty 
Rooibos. W Górach Cederberg, na północ 
od Kapsztadu, rośnie krzew Rooibos, może 
on osiągać nawet do 2 metrów wysoko-
ści. To gatunek od dawna kochany przez 
amatorów herbaty na każdym kontynen-
cie, rośnie na ubogiej glebie pod gorącym 
słońcem Afryki. Fermentacja daje temu 
południowoafrykańskiemu narodowemu 
napojowi jego aromatyczny smak. Ciesz 
się filiżanką prawdziwej czerwonej herbaty.

HERBATKA CYNAMONOWA O SMAKU 
MIODU HEAL ME BIO  - T’RENUTE 
Cejlońska herbatka cynamonowa uzna-
wana jest na całym świecie za jedyną  
w swoim rodzaju. Napar z cynamonu 
idealnie rozgrzewa w zimowe wieczory,  
a dodatek miodu sprawia, że wyśmienicie 
smakuje. Połączenie ostrości cynamonu  
i słodyczy miodu sprawi, że poczujesz  
się jak otulony ciepłym uściskiem.

HERBATKA Z KURKUMĄ BIO  
- DARY NATURY
Ekologiczna herbata z kurkumą to zrów-
noważone połączenie najwyższej jakości 
kłącza kurkumy, słodkiej lukrecji, korzenia 
mniszka, delikatnego rumianku oraz aro-
matycznych przypraw. Dodatek czarnego 
pieprzu wyostrza subtelny smak herbaty, 
zwiększając jednocześnie wyjątkowe wła-
ściwości kurkumy. Jest ona jednym z naj-
mocniejszych przeciwutleniaczy o bardzo 
silnym działaniu przeciwzapalnym, prze-
ciwwirusowym i przeciw-bakteryjnym.

HERBATA ROOIBOS INFUSION 
FAIR TRADE BIO 
- OXFAM 

Składniki tej czerwonej her-
baty pochodzą z Republiki 
Południowej Afryki. Plemiona 
Zulusów zamieszkujące te 
rejony od wieków zna proz-
drowotne właściwości czer-
wonej herbaty. Zawiera ona 
między innymi przeciwutle-
niacze oraz mikroelementy 
tj. jak żelazo, potas, cynk.  
Co więcej, jest naturalnie 
wolna od kofeiny. Belgijska 
firma Oxfam, działa na za-
sadzie Fair Trade  - zapew-
nia zrównoważony rozwój 
oraz równość producentów  
z krajów Południa.

HERBATKA DLA DZIECI 
- NA ODPORNOŚĆ BIO 
- APOTHEKE
Woda jest najlepszym napojem w diecie 
dziecka. Herbatka stanowi istotne dla zdro-
wia uzupełnienie tej diety. Herbatka na 
odporność jest produkowana w Czechach 
w kraju pardubickim w pobliżu Kotliny Kłodz-
kiej, szczególnie sprawdzi się w chłodne dni 
i okresie przeziębienia. To idealna kompo-
zycja ekologicznych ziół i owoców, m.in. 
melisy, mięty, nawłoci, dzikiej róży, nagietka 
i rokitnika pozbawiona jest sztucznych do-
datków i aromatów. Odpowiednia dla dzieci 
powyżej 9. miesiąca życia.

HERBATKA KRÓLEWSKA BIO  - ECOBLIK





Herbaty i napoje rozgrzewające
Gdy nadchodzą deszczowe, mroźne wieczory od razu bez wahania sięgamy po koc i kubek 
rozgrzewającej herbaty. Aromatyczna herbata, bogata w wiele nut smakowych nie tylko umili 
nam chłodne dni, ale również wzmocni nasz organizm i pomoże w walce z przeziębieniem. 
Odpowiednio skomponowane herbaty zawierają wiele właściwości prozdrowotnych, m.in.:

• rozgrzewają, a ponadto działają przeciwbakteryjnie i prze-
ciwzapalnie,

• poprawiają trawienie,
• poprawiają odporność organizmu,
• działają antyseptycznie i napotnie,
• pomagają w odkrztuszaniu i ułatwiają oddychanie.

Herbaty rozgrzewające są bardzo proste w przygotowaniu, jed-
nak nie możemy zapominać o tym, aby skomponować je w taki 
sposób, aby jak najlepiej dopasować je do naszych potrzeb. 
Dlatego przygotowaliśmy dla Was recepturę w kilku krokach  
na pyszną, rozgrzewającą herbatę!

KROK 1: STWÓRZ ODPOWIEDNIĄ BAZĘ
Do przygotowania rozgrzewającej herbaty potrzebny jest skład-
nik bazowy, mogą to być między innymi:
• herbata czarna - hamuje rozwój bakterii w układzie po-

karmowym, ułatwia trawienie, ma dobry wpływ na układ 
krwionośny,

• lipa - działa przeciwzapalnie i odkażająco, ma właściwości 
osłaniające i odkrztuśne,

• koper włoski – łagodzi zapalenia dzięki zawartym  
w nim olejkom eterycznym, zawiera dużą ilość witaminy C,  
wspomagającej układ odpornościowy, działa rozkurczowo,

• rokitnik – zawiera bardzo dużą ilość witaminy C, która jest 
odporna na działanie wysokiej temperatury, pomaga zwal-
czyć infekcje i drobnoustroje w organizmie,

• echinacea – zwana immunostymulatorem, ponieważ po-
prawia odporność organizmu, wykazuje również działanie 
przeciwbólowe i rozkurczowe,

• czystek – oczyszcza organizm z toksyn, działa silnie  
na system immunologiczny, działa przeciwzapalnie i anty-
wirusowo.

KROK 2: WZBOGAĆ SMAK PRZYPRAWAMI
Każdą herbatę, niezależnie od tego, którą bazę wybierzecie, 
warto wzbogacić przyprawami, wykazującymi właściwości roz-
grzewające:

• goździki – wykazują działanie antyseptyczne (działają 
przeciwbólowo), oczyszczają organizm, wspomagają od-
porność,

www.mounthagen.de

Przynajmniej w przypadku naszych ziaren kawy. Palenie ich to sztuka 
sama w sobie – w piecu bębnowym, delikatnie i powoli. Nasi mistrzowie 
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• kardamon – działa przeciwzapalnie i przeciwwirusowo, 
zmniejsza obrzęki błon śluzowych, wspomaga trawienie,

• imbir – pomaga w walce z bólem, oczyszcza zatoki, wspie-
ra w walce z chorobą poprzez właściwości napotne, działa 
silnie przeciwzapalnie,

• cynamon – wykazuje silne właściwości przeciwdrobno-
ustrojowe, pomaga również w udrożnieniu górnych dróg 
oddechowych,

• rozmaryn – ogrzewa organizm i usuwa z niego nadmiar 
wilgoci, wykazuje właściwości antydepresyjne, zawiera  
też substancje wspomagające regenerację organizmu (wi-
taminy A i C, flawonoidy, olejki).

KROK 3: DODAJ ODROBINĘ SŁODYCZY
Aby herbata nabrała przyjemnej słodyczy, dodaj zdrowy  
„słodzik”:
• miód – każda odmiana miodu ma właściwości prozdro-

wotne, miód lipowy będzie najlepszym wyborem w walce  
z przeziębieniem, ponieważ zawiera mnóstwo olejków i fla-
wonoidów, pomoże też w infekcjach dróg oddechowych,

• syrop jabłkowy – prozdrowotnie działa na jelita, przez 
co wspomaga odporność organizmu, wykazuje właściwo-
ści przeciwzapalne, co ciekawe działa przeciwalergicznie! 
(działa hamująco na wydzielanie histaminy),

• sok z czarnego bzu - zawiera dużo flawonoidów i kwasów 
fenolowych, a ponadto sterole i olejki, dlatego też wykazu-
je właściwości napotne i przeciwgorączkowe,

• ksylitol – pomaga w usuwaniu bakterii w jamie ustnej, 
przez co chroni również przed zapaleniem ucha, prozdro-
wotnie wpływa na układ trawienny.

KROK 4:  NIE ZAPOMNIJ O WITAMINACH
Witaminy to również nieodzowny składnik każdej herbatki roz-
grzewającej! Możemy wybierać z przeróżnych owoców:

• cytryna – bogata w witaminy wspomagające utrzymanie 
dobrej odporności organizmu (witamina C, rutyna), wyka-
zuje właściwości bakteriobójcze,

• pomarańcza – bogata w witaminę C, ale również w olej-
ki i flawonoidy, które pomogą w walce z przeziębieniem, 
wykorzystać można zarówno jej miąższ, jak i świeżą startą,  
czy ususzoną skórkę,

• malina – bardzo dobry środek na gorączkę, ponieważ po-
budza gruczoły potowe, pomaga w leczeniu chorób wiru-
sowych i bakteryjnych,

• owoc dzikiej róży – posiada bardzo wysoką zawartość wi-
taminy C, przeciwdziała infekcjom i pobudza wydzielanie 
soków żołądkowych,

• żurawina – pomocna w leczeniu infekcji bakteryjnych  
i grzybiczych, bogata w witaminy: C, A, B1, B2, P,

• czarna porzeczka – to bomba witaminowa, pomocna przy 
chorobach grypodoobnych, może zastąpić suplementy wi-
taminy C.

KROK 5: POŁĄCZ WSZYSTKIE SKŁADNIKI
Wszystkie składniki oprócz owoców i słodzików wymieszaj  
ze sobą i zalej wrzątkiem. Poczekaj, aż napar stanie się moc-
no aromatyczny i nasycony kolorem. Dopiero do wcześniej 
zaparzonej i lekko ostudzonej herbaty dodawaj świeże owoce, 
substancje słodzące, czy musy owocowe. Wysoka temperatura 
mogłaby zniszczyć część zawartych w nich witamin i związków.

CIEKAWOSTKA! Do przygotowania herbaty możesz użyć również 
nietypowych olejków, aby wzbogacić nie tylko jej właściwości, 
ale również aromat i smak. Olejek z róży wzmocni organizm  
i doda mu witalności! Co ciekawe niewielkie ilości alkoholu, np. 
rumu również spowodują, że herbata będzie miała silne właści-
wości rozgrzewające i napotne. 

Magdalena Nagler



SKŁADNIKI (1 porcja):
mleko roślinne - 1 szklanka
woda - 6 łyżek
kurkuma sproszkowana - 2 łyżeczki
olej kokosowy - 2 łyżeczki
miód (opcjonalnie) - 1 łyżeczka

WARTO WIEDZIEĆ: Do smaku możemy do-
dać miodu ale, żeby nie pozbawić go cennych 
właściwości - nie wolno dodawać go do wrząt-
ku, poczekajmy więc, aż złote mleko stanie  
się letnie. 

Mleko pijemy na ciepło, przed wypiciem radzę 
przemieszać napój łyżeczką, gdyż olej zostaje 
na górze.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: W rondelku zagotowujemy wodę  
i dodajemy kurkumę. Gotujemy przez kilka 
minut, aż powstanie papka.

KROK 2: Mleko roślinne wlewamy do małego 
garnuszka, dodajemy olej kokosowy, dopro-
wadzamy do wrzenia i zdejmujemy z palnika.

KROK 3: Dodajemy papkę z kurkumy, miesza-
my i przelewamy do kubka.

KROK 4: Nasze złote mleko możemy udeko-
rować, posypując szczyptą kurkumy lub cyna-
monu, który doda aromatu.

Katarzyna Burzyńska

ZŁOTE MLEKO
15 min



HERBATA CZARNA 
ENGLISH BREAKFAST BIO

HERBATKA CYNAMONOWA 
O SMAKU MIODU HEAL ME BIO

HERBATA CZARNA O SMAKU 
EARL GREY REVIVE ME BIO

HERBATA CZARNA O SMAKU GRANATU 
I ŻURAWINY YOUTHFUL ME BIO

HERBATKA KWIATOWO - ZIOŁOWA 
RELAX ME BIO

HERBATA ZIELONA 
PURE CEYLON TEA BIO

HERBATA ZIELONA RÓŻANA 
ROMANCE ME BIO

HERBATA ZIELONA Z JAŚMINEM 
DE-STRESS ME BIO

HERBATA ZIELONA Z MIETA COOL 
ME BIO

- -

SKŁADNIKI (1 porcja):
herbata z lipy - filiżanka
korzeń imbiru - kawałek
konfitura 
(czereśniowa, wiśniowa) - 1 łyżeczka

WARTO WIEDZIEĆ:
Herbata z lipy wspaniale rozgrzewa, działa na-
potnie, stąd polecana jest w stanach chorobo-
wych i przy przeziębieniu. Podobne działanie 
ma imbir, ale tej mieszance dodaje po prostu 
wyrazistości, pazura. Konfiturę możecie, ale 
nie musicie dodawać. Jedna, mała filiżanka - 
sprawi, że nie będziecie skostniali z zimna.

SKŁADNIKI (1 porcja):
zielona herbata - 1 torebka
gorąca (80°C), przegotowana woda - 1 filiżanka
cytryna - 3 plastry
rozmaryn - 1 kawałek
miód - 1 łyżeczka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1:  Zieloną herbatę zaparzamy w gorą-
cej wodzie i dodajemy do niej miód, cytrynę 
pokrojoną w plastry oraz rozmaryn. Czekamy  
ok. 5 minut i wypijamy. 

Szybko Tanio Smacznie

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Herbatę zaparzyć zgodnie z instruk-
cją na opakowaniu. 

KROK 2: Imbir pokroić na cienkie plasterki. 
Dodać do herbaty i poczekać chwilę, aż her-
bata nabierze aromatu. 

KROK 3: „Posłodzić” łyżeczką konfitury.

Szybko Tanio Smacznie

HERBATA  
LIPOWA Z IMBIREM  
I KONFITURĄ

ZIELONA HERBATA
Z ROZMARYNEM

15min

10min



Już od 38 lat Lebensbaum jest pionierem w produk-
cji i sprzedaży ekologicznej kawy, herbaty oraz przy-
praw.  
Zgodnie z zasadą „tak blisko jak to możliwe,  
tak daleko jak to konieczne”, ponad 40% naszych su-
rowców pochodzi z Europy. Każdy z nich wybierany  
jest według zasady: najlepsza organiczna jakość - 
bez kompromisów. Nasze produkty nie zawierają 
środków aromatyzujących, wzmacniaczy smaku  
i innych sztucznych dodatków. 
Na rynku polskim dostępne są herbaty (luz i w sa-
szetkach) czarne, zielone i białe. Czarne i zielone 
herbaty Lebensbaum Darjeeling pochodzą z ogro-
dów herbacianych Ambootia, położonych u podnóża 
Himalajów. 

Lebensbaum. Natura i Ludzie.

www.lebensbaum.de

SKŁADNIKI (1 porcja):
woda - 2 szklanki
jabłko - 1 szt.
imbir kłącze - 1 cm

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Szorujemy jabłko, kroimy na kawałki i odrzucamy nasionka. 
Imbir i kurkumę obieramy ze skórki i kroimy na plasterki. Wyciągamy 
nasionka z laski wanilii.

KROK 2: Zagotowujemy wodę i wrzucamy do garnuszka pokrojone 
jabłka ze skórką, imbir, kurkumę, goździki i ziarenka wanilii wraz z la-
ską. Gotujemy kilka minut, aż jabłka zmiękną. Odstawiamy do lekkiego 
ostygnięcia i dodajemy obrane cząstki grejfruta. Przelewamy do szkla-
nek i pijemy. Barbara Strużyna

NAPÓJ  
ROZGRZEWAJACY

kurkuma kłącze - 1/2 cm
goździki - 3-4 szt.
laska wanilii - 1/2 szt.
grejfrut - 1/4 szt.

ENERGETYCZNA  
KAWA

SKŁADNIKI (1 porcja):
woda - 2 szklanki
kawa - 3 - 4 łyżeczki
kakao - 1 łyżeczka
wanilia - do smaku
miód/syrop klonowy - 1 łyżeczka
sól - szczypta
olej kokosowy/masło ghee - 1 łyżeczka

WARTO WIEDZIEĆ:
Kawa gotowana jest mniej zakwasza-
jąca organizm. Doprawiona przypra-
wami rozgrzewa i pobudza na dłużej.

KROK 1:  Zagotowujemy wodę  
i wsypujemy kawę. Dodajemy łyż-
kę syropu daktylowego lub miodu.
KROK 2:  Dodajemy przyprawy: 
wanilię lub cynamon, kardamon, 
goździki oraz szczyptę soli i łyżecz-
kę oleju kokosowego, bądź masła 
ghee.
KROK 3: Odstawić na 2 minuty,  
aby fusy opadły na dno, przelać  
do filiżanek i pić.

Barbara Strużyna

10 min

25 min



HERBATA 
JOGINA
SKŁADNIKI (1 porcja):
woda - 250 ml
korzeń imbiru – kawałek
goździki – 3 szt.
kardamon ziarno – 4 szt.
pieprz ziarnisty – 3-4 szt.
laska cynamonu – 1/2 szt.
herbata czarna – 1/2 łyżeczki
mleko migdałowe – 100 ml
miód – 1 łyżeczka 

WARTO WIEDZIEĆ: Jeśli zależy nam na czasie, możemy użyć 
przypraw w proszku, jednak te świeżo kruszone mają inten-
sywniejszy aromat.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Wodę wlewamy do garnuszka i zagotowujemy.

KROK 2: Ziarna kardamonu, laskę cynamonu, goździki oraz 
pieprz kruszymy. Obieramy korzeń imbiru i odcinamy 2 pla-
sterki, następnie wszystkie przyprawy wrzucamy do gotującej 
się wody. Garnuszek przykrywamy i gotujemy przez 10 min.

KROK 3: Napar zdejmujemy z ognia i wsypujemy herbatę, 
znów przykrywamy na kilka minut, już nie gotując.
 
KROK 4 Gotową herbatę jogina przelewamy przez sitko  
do kubka.

KROK 5: Dolewamy mleko i dodajemy łyżeczkę miodu, mo-
żemy udekorować napój goździkiem, szczyptą rozgrzewają-
cego pieprzu lub laską cynamonu.

KROK 6: Pijemy na ciepło.
Katarzyna Burzyńska

20min



Yerba mate
Chyba nie ma w naszym kraju osoby, która nie zna smaku her-
baty. Ten popularny napar z ususzonych liści drzewa herbacia-
nego, towarzyszy nam od najmłodszych lat. A czy poznaliście 
już „kofeinową kuzynkę” herbaty pochodzącą z Ameryki Połu-
dniowej, zwaną yerba mate? Yerba mate to napar z wysuszo-
nych, wyprażonych, pokruszonych liści i łodyżek ostrokrzewu 
paragwajskiego. Właściwie łączy pobudzające właściwości kawy 
oraz smak herbaty. Wywodzi się z krajów Ameryki Południowej, 
a dziś znana jest prawie na całym świecie.

MATERO I BOMBILLA – RYTUAŁ PICIA YERBA MATE…
Matero - naczynie przeznaczone do parzenia yerby, to najczę-
ściej wydrążony owoc tykwy. Można też spotkać naczynia wy-
konane z innych materiałów np. drewniane lub ceramiczne.

Bombilla - bambusowa lub metalowa rurka, podziurawiona  
po bokach, przez którą pije się napar, nie wciągając fusów.

Tradycyjne parzenie yerby to swoisty rytuał. Tak jak nie ma 
jednego sposobu na zaparzanie kawy czy herbaty,  
tak też nie ma jednego sposobu parzenia yerba mate. Najpro-
ściej jest ją przygotować wsypując susz do matero (ok.1/3 
do 1/2 objętości naczynia) i zalać gorącą (ok. 70-80°C),  
ale nie wrzącą wodą. Taka temperatura wody pozwala na peł-
ne wydobycie jej właściwości i walorów smakowych. Yerba za-
lana zbyt gorącą wodą staje się gorzka i za mocna, ale charak-
teryzuje ją niższa zawartość kofeiny. Susz można zalewać wodą 
kilkakrotnie, jednak za najlepsze uważane jest 2 i 3 parzenie.

DLACZEGO WARTO JĄ PIĆ?
Obniża poziom „złego” cholesterolu LDL, co zawdzięcza za-
wartości saponin. Związki te wpływają na metabolizm tłuszczów, 
a w połączeniu z zawartą kofeiną, przyspieszają przemianę 
materii, działając wspomagająco podczas odchudzania. Dzię-
ki kofeinie działa pobudzająco oraz znosi zmęczenie zarów-
no psychiczne, jak i fizyczne, ze względu na wysoką zawartość 
polifenoli, wykazuje właściwości przeciwutleniające, zwalcza 
wolne rodniki.

CO KRAJ TO OBYCZAJ…
Rodzajów herbat yerba mate jest wiele. Różnią się ze wzglę-
du na pochodzenie, sposób suszenia, zawartość liści i łodyżek 
czy też zawartość dodatków smakowych. W zależności od tego,  
w jakim regionie świata zostaje wyprodukowana mate, różni  
się walorami smakowymi. Różnice te wynikają głównie z od-
miennych tradycji produkcji yerby.

Paragwaj - charakteryzuje się wyraźnym smakiem, w którym 
można wyczuć zapach dymu. Paragwajski sposób produkcji 
yerby odznacza się suszeniem liści ostrokrzewu nad dymem 
ogniska, stąd charakterystyczny zapach naparu.

Argentyna - delikatniejsza w smaku, gdyż proces suszenia nad 
ogniem jest tu znacznie krótszy. Tu produkuje się najwięcej ro-
dzajów yerby. Popularne jest też dodawanie owoców czy ziół  
do suszu yerba, co nadaje charakterystyczny aromat.

Brazylia - herbaty yerba mate wyróżnia rozdrobnienie liści i pa-
tyczków. Susz yerba pochodzący z tego kraju ma najwięcej pyłu. 
Yerba mate z Brazylii spotykamy pod nazwą erva mate, jest ona 
bardzo delikatna zarówno w smaku, jak i w działaniu.

Katarzyna Wroniak
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Dostępne w 

sklepach z 

żywnością 

ekologiczną

INSPIRACJA DLA CIAŁA,  
DUCHA I UMYSŁU

Wybieraj spośród niemal 50 odmian YOGI TEA®

yogitea.com/pl
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„Feel Good, be Good, do Good” 
Od ponad 40 lat YOGI TEA® tworzy wyśmienite mieszanki ziół i przypraw w oparciu o unikalne  
receptury ajurwedyjskie, które promują dobre samopoczucie. YOGI TEA® ma swe korzenie 
w Ajurwedzie – prastarej, liczącej 3000 lat, indyjskiej nauce traktującej o równowadze między  
ciałem, umysłem i duszą. Reszta świata poznała indyjską jogę i tradycje ajurwedyjskie dopiero 

 w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. 
FEEL GOOD
Yogi Bhajan, mistrz Jogi Kundalini, był jednym z pionierów tego holistycznego, jogińskiego 
stylu życia, który zachęca ludzi do szczęśliwego, zdrowego i świadomego stylu życia. W 1969 
roku Yogi Bhajan przybył na Zachód, przynosząc ze sobą niezmierzone bogactwo wiedzy  
o Ajurwedzie. Jako nauczyciel holistycznego stylu życia, dzielił swoją mądrość i wiedzę  
z uczniami, serwując im aromatyczną herbatę – mieszankę ziół i przypraw, którą uczniowie 
pieszczotliwie nazywali “Yogi tea”, czyli „Herbatą Jogina”. Ta unikalna, ajurwedyjska mieszanka 
herbaciana jest oparta na przepisie Yogi Bhajana i zawiera cynamon, kardamon, imbir, goździ-
ki oraz czarny pieprz. W Europie pojawiła się ona w sprzedaży w latach siedemdziesiątych,  
a od 1987 funkcjonuje na rynku pod oficjalną nazwą marki YOGI TEA. Dziś ludzie na całym 
świecie mogą cieszyć się wyjątkowymi mieszankami, powstającymi z ponad 80 troskliwie do-
bieranych składników – ziół i przypraw z upraw ekologicznych, tworzących prawie 50 odmian 
YOGI TEA, pełnych niepowtarzalnego smaku i aromatu oraz właściwości zdrowotnych.

BE GOOD
Czystość i niepowtarzalny smak ajurwedyjskich herbat YOGI TEA zapewnić mogą jedynie zio-
ła i przyprawy pochodzące z rolnictwa ekologicznego. Dlatego YOGI TEA stosuje wyłącznie 
starannie wyselekcjonowane składniki pochodzące z kontrolowanych upraw ekologicznych. 
Jako pionier w tworzeniu ziołowych i korzennych herbat ajurwedyjskich, YOGI TEA zobowią-
zało się do stosowania metod rolnictwa ekologicznego już od lat 80-tych ubiegłego wie-
ku. W czasie, gdy nie było jeszcze certyfikatów ekologicznych, a czyste organiczne produkty 
ze źródeł dbających o zrównoważony rozwój były rzadkością, podróżowaliśmy do najdal-
szych zakątków świata w poszukiwaniu najlepszych ekologicznych składników do naszych 
niepowtarzalnych herbacianych mieszanek. Rolnictwo ekologiczne pomaga zachować Ziemi 
piękno, jej płodność i żywotność, obywając się bez syntetycznych pestycydów, sztucznych 
nawozów mineralnych czy inżynierii genetycznej. To naturalne i zrównoważone podejście do 
rolnictwa chroni glebę, wodę i powietrze, zachowując wyjątkową różnorodność gatunków na 
Ziemi. Recykling w obiegu zamkniętym, z możliwie jak najbardziej samowystarczalnymi cykla-
mi żywnościowymi, chroni rezerwy surowców i redukuje zużycie energii. Wszystkie produkty 
YOGI TEA są opatrzone oficjalnym logo żywności ekologicznej UE i stanowią wysokiej jakości 
herbaty ziołowo-korzenne, produkowane przy użyciu ściśle określonych metod ekologicznego 
rolnictwa, przetwarzania i przechowywania. Dostawcami naszych produktów organicznych są 
również certyfikowane firmy ekologiczne akredytowane przez oficjalne organy kontroli, takie 
jak IMO. Oprócz ekologicznego logo UE, mieszanki ziół i przypraw YOGI TEA posiadają różne 
krajowe znaki ekologiczne.

DO GOOD
Od czasu założenia YOGI TEA w latach siedemdziesiątych, bierzemy odpowiedzialność spo-
łeczną i ekologiczną za ludzi, środowisko i przyrodę, a także wspieramy rodziny i dzieci  
w potrzebie na całym świecie. Ajurwedyjskie herbaty ziołowo-korzenne YOGI TEA promują 
harmonię między ciałem, umysłem i duchem, dając poczucie ogólnego dobrego samopo-
czucia. Nie byłoby to możliwe bez wysokiej jakości i sprawdzonych ekologicznych składników 
wytwarzanych przez rolników na całym świecie. Z tego powodu YOGI TEA wspiera różno-
rodne zrównoważone projekty, aby zapewnić rolnikom godziwe wynagrodzenie i odpowied-
nie warunki życia. Jest to punkt absolutnie konieczny w każdej z naszych podróży, niekiedy  
do bardzo odległych regionów rolniczych. Pomagamy również ludziom służąc im radą  
i wsparciem. Kolejnym elementem odpowiedzialnego podejścia YOGI TEA do zrównoważo-
nego rozwoju jest nasze wsparcie, również finansowe, dla osób potrzebujących na całym 
świecie. Osierocone dzieci, które są zbyt małe, aby się o siebie zatroszczyć, szczególnie po-
trzebują naszej pomocy. Z tego powodu YOGI TEA wspiera również kilka projektów, obej-
mujących pracę z dziećmi w potrzebie i zrównoważoną pomoc dla nich, w tym projekt Kumari  
w Nepalu i projekt Nevandra w Indiach.

Yogi Bhajan, mistrz Jogi Kundalini,  
nauczyciel holistycznego stylu życia.
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PROJEKT KUMARI
Poprzez projekt Kumari Yogi TEA wspiera sierociniec  
dla dziewcząt i program edukacyjny dla dzieci w Nepalu.  
10-letnia wojna domowa pozostawiła w Nepalu ponad 10 000 
osieroconych dzieci. Projekt Kumari został stworzony, aby zapo-
biec życiu dzieci na ulicy i zapewnić im bezpieczne miejsce poby-
tu. Ten projekt jest dla nas szczególnie ważny, ponieważ został  
założony przez rodowitą nepalską kobietę, adoptowaną w wie-
ku siedmiu lat przez byłego pracownika YOGI TEA. Dziesięć  
nepalskich dziewcząt znalazło teraz nowy dom w sierocińcu  
“Hamro Ghar”. Ośrodek opiekuńczy jest rozbudowywany  
przy wsparciu YOGI TEA, aby zapewnić bezpieczną opiekę dla 
kolejnych 15 dziewcząt. W ramach projektu Kumari powstał 
program edukacyjny „Education & The Arts”, który umożli-
wił naukę ponad 50 nepalskim chłopcom i dziewczętom. In-
nym kluczowym elementem projektu Kumari jest dostarczanie 
osieroconym dzieciom zdrowej żywności i ciepłych posiłków. 
Wspólnie z miejscowymi lekarzami, projekt Kumari zapewnia 
również opiekę medyczną dla sierot, na przykład w postaci bez-
płatnych badań kontrolnych.

NATUREFUND
YOGI TEA wspiera również organizację „Naturefund”, której cele 
obejmują między innymi odbudowę naturalnych zasobów le-
śnych na Madagaskarze. Madagaskar jest jedną z największych 
wysp na świecie i posiada unikalną florę i faunę, w jednym  
z najbardziej bioróżnorodnych ekosystemów na świecie. Jed-
nak, w rezultacie wydobycia surowców mineralnych na dużą 
skalę i wieloletniego wylesiania, wiele gatunków endemicznych 
roślin i zwierząt jest zagrożonych wyginięciem. Działalność  
„Naturefund” obejmuje między innymi odbudowę na Mada-
gaskarze naturalnych lasów, które stanowią naturalne siedlisko  
dla licznych gatunków roślin i zwierząt, a jednocześnie dają 
drobnym, lokalnym rolnikom możliwość prowadzenia orga-
nicznych upraw rodzimych ziół i przypraw, takich jak cynamon, 
wanilia i goździki. 

„FEEL GOOD, BE GOOD, DO GOOD” ...
...to nasza misja, którą realizujemy we wszystkim, co robimy. 
Chcemy, by nasze herbaty wprawiały Was w dobre samopo-
czucie. Zapewniamy Was o najwyższej jakości ekologicznej  
ich składników. Staramy się uczynić świat lepszym, wspie-
rając lokalne przedsięwzięcia charytatywne i obszary upraw  
ekologicznych.

W drugim na świecie pod względem zaludnienia kraju, ubóstwo 
i głód są powszechne, a dzieci, zwłaszcza dziewczęta, najbar-
dziej potrzebują wsparcia. Przez Stowarzyszenie „Nevandra” 
wspieramy dwa projekty, aby zapewnić dzieciom w Hajdara-
badzie nadzieję na przyszłość poprzez wspieranie inicjatyw 
samopomocowych oraz otaczanie ich miłością i poświęcanie 
im uwagi. “Leilani” oznacza “Niebiański kwiat” lub “niebiańskie 
dziecko” i jest nazwą sierocińca dla dziewcząt. Oferuje on bez-
domnym sierotom i pół-sierotom bezpieczny i kochający dom. 
Aktualnie 15 dziewcząt w wieku od 4 do 12 lat mieszka tam  
razem z przybranymi rodzicami jak jedna wielka, szczęśliwa  
rodzina. YOGI TEA pomogło pięciorgu niebiańskich dzie-
ci znaleźć dom w rodzinie Leilani i dorastać w środowi-
sku pełnym miłości. Dzięki projektowi ”Education For You”,  
Nevandra wspiera samopomoc wśród ubogich rodzin i troszczy  
się o zaspokojenie potrzeb edukacyjnych dzieci. Pomaga za-
pewnić niezbędne pieniądze dla szkoły, mundurki oraz książki,  
a także posiłki i regularne badania lekarskie. Natomiast rodzi-
ny są zobowiązane wspierać swoje dzieci podczas procesu ich 
edukacji. Oznacza to, że również rodzice, rodzeństwo i krewni 
zyskują możliwość, aby nauczyć się czytać, pisać i liczyć. W su-
mie 40 dzieci wraz z rodzinami otrzymały od YOGI TEA pomoc 
na wiele nadchodzących lat w procesie ich edukacji.

STOWARZYSZENIE NEVANDRA
W Indiach YOGI TEA wspiera stowarzyszenie Nevandra  
w tworzeniu i prowadzeniu sierocińca “Leilani” oraz projekt  
“Edukacja dla ciebie”. Praca społeczna w Indiach ma dla nas 
szczególne znaczenie, ponieważ przyprawy używane w YOGI TEA  
są uprawiane w Indiach, a wiele z tych wybornych ajurwedyj-
skich ziół i przypraw, będących składnikami naszych herbat, 
właśnie stamtąd się wywodzi.
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CHIA
magiczne ziarenka  

Nasiona chia, nazywane również szałwią hiszpańską (Salvia hispanica), wykorzystywano jako 
żywność już w czasach przed naszą erą. Plemiona składały nasiona bogom w ofierze oraz używały  

je do celów leczniczych. Nasiona chia pochodzą z centralnej doliny Meksyku oraz północnej  
Gwatemali, a dopiero od niedawna pojawiły się na europejskim rynku.

CO KRYJE SIĘ POD TAJEMNICZĄ NAZWĄ CHIA?
Nazwa chia pochodzi od słowa „chian” lub „chien”, które w ję-
zyku azteckim (nahuatl) oznacza „oleisty”. To jest jedno z bar-
dziej trafionych określeń dla tych drobnych nasionek, z uwagi  
na wysoką zawartość wielonienasyconych kwasów tłuszczo-
wych (25-35%). Na szczególną uwagę zasługuje wysoka zawar-
tość kwasów omega-3, które w przeciętnej diecie Europejczyka 
są deficytowe, a dodatkowo w szałwii hiszpańskiej występują  
w odpowiedniej proporcji z kwasami omega-6.

DLACZEGO WARTO SIĘGNĄĆ PO SZAŁWIĘ HISZPAŃSKĄ?
Dla utrzymania zbilansowanej i wartościowej diety spróbuj na-
sion chia, gdyż zawierają:

•  3 razy więcej błonnika niż płatki żytnie
•  3 razy więcej żelaza niż szpinak
•  5 razy więcej wapnia niż mleko
•  2 razy więcej magnezu niż orzechy laskowe
•  2 razy więcej fosforu niż kasza gryczana
•  2 razy więcej cynku niż nasiona słonecznika

Co więcej, szałwia hiszpańska znajdzie zastosowanie w diecie 
osób z nadmierną masą ciała. Spożycie szałwii hiszpańskiej po-
woduje, że w przewodzie pokarmowym tworzy się żel, dając  
na długo uczucie sytości oraz opóźniając trawienie węglowo-
danów.

W JAKI SPOSÓB PRZYGOTOWAĆ NASIONA CHIA?
Zanim nasiona zostaną użyte do jakiegokolwiek przepisu, naj-
lepiej je namoczyć w czystej wodzie, aż napęcznieją i utworzą 
gęstą galaretę. Chia można przyrządzać i spożywać na wiele 
sposobów w zależności od potrzeb i upodobań:

• jako dodatek do sałatek, owsianki, musli, koktajli
• zmielone nasiona chia można łączyć z mąką do wypie-

ku ciast, chleba, naleśników
• do puddingów, sosów, zagęszczania zup
Jeśli chcesz poczuć namiastkę słonecznej Hiszpanii, wyko-
rzystaj chia do popularnego w tym kraju, orzeźwiającego na-
poju fresca. Chia fresca, nazywana meksykańską lemoniadą,  
lub też iskiate (napój energetyzujący) - to bardzo proste połą-
czenie soku z limonki, nasion chia, wody kokosowej bądź mine-
ralnej i odrobiny czegoś słodkiego (np. stewii). Wprost idealny 
napój na lato, który zapewnia odpowiednie nawodnienie pod-
czas upałów!

Katarzyna Wroniak

WARTO WIEDZIEĆ:
Dzienne spożycie nasion 
chia nie powinno przekra-
czać 15 g (ok. 3 łyżeczki).
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SKŁADNIKI (2 porcje):
jogurt naturalny - 200 g
nasiona chia - 2 łyżeczki
ksylitol/miód - 1 łyżeczka
śliwki - 4 szt.
cynamon - 1/2 łyżeczki
miód - 1 łyżka
ulubiona granola - 2 łyżki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Nasiona chia łączymy z jogurtem  
i ewentualnie słodzidełkiem, rozlewamy  
do szklanek i wstawiamy do lodówki na kilka 
godzin.

KROK 2: Śliwki kroimy na ćwiartki, układamy 
na papierze do pieczenia, posypujemy ksyli-
tolem oraz cynamonem i zapiekamy przez ok. 
15-20 min w temperaturze 200°C. Studzimy.

KROK 3: Śliwki układamy na gotowym pud-
dingu (można pokroić na mniejsze kawałki). 
Całość posypujemy łyżką granoli.

definicjasmaku

PUDDING CHIA Z PIECZONYMI  
ŚLIWKAMI

30 min

SKŁADNIKI (8 porcji):
migdały - 1/2 szklanki
łuskany słonecznik - 3/4 szklanki
żurawina - 3/4 szklanki
truskawki - 150 g
nasiona chia - 6 łyżek
banan - 1 szt.
ksylitol - 1 łyżka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Migdały, słonecznik i żurawinę za-
lewamy wodą i odstawiamy na ok. 20 min, 
następnie odcedzamy i dokładnie razem 
blendujemy. Masa powinna być zbita. Prze-
kładamy ją do aluminiowej formy.

KROK 2: Truskawki miksujemy razem z bana-
nem i ksylitolem. 

KROK 3: Do zmiksowanych składników do-
dajemy nasiona chia i całość energicznie mie-
szamy. Musimy uważać, żeby nie powstały 
nam grudki.

KROK 3: Masę przelewamy do formy jako ko-
lejną warstwę. 

KROK 4: Ciasto odkładamy do zamrażarki  
na kilka godzin.

healthy-dreams

TRUSKAWKOWE CIASTO CHIA

35 min

SKŁADNIKI (2 porcje):
maliny - 300 g
mleko lub mleko roślinne - 250 ml
nasiona chia - 4 łyżki
ksylitol - 1 łyżka
borówki amerykańskie - 1 garść
gorzka czekolada - 1 - 2 kostka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Do mleka dodajemy nasiona chia i 
ksylitol, mieszamy. Zamykamy w szczelnym 
pojemniku, wstawiamy do lodówki i od czasu 
do czasu potrząsamy pojemnikiem. Najlepiej 
jest przygotować pudding dzień wcześniej.

KROK 2: Maliny blendujemy w blenderze kie-
lichowym. Czekoladę ścieramy na tarce lub 
bardzo drobno siekamy.

KROK 3: Do pucharków lub miseczek nakła-
damy po łyżce puddingu mlecznego, następ-
nie musu malinowego. Czynność powtarzamy. 

KROK 4: Na wierzchu układamy borówki 
amerykańskie i przysypujemy startą czekola-
dą.

My Chcemy Jeść

DESER MALINOWY

45 min

ANTYOKSYDACYJNE ŚNIADANIE JAGODOWE 20 min

SKŁADNIKI (2 porcje):

jagody - 1/2 filiżanki
maliny - 1/2 filiżanki
awokado - 1/2 szt.
nasiona chia - 1 łyżka
mleko migdałowe, mleko kokosowe - 2 filiżanki
rozdrobnione migdały - 1 łyżka
banan - 1/2 szt.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1:  Wymieszaj w mikserze jagody, maliny, nasiona 
chia oraz mleko (lub wodę) do uzyskania jednorodnej kon-
systencji.

KROK 2:  Uzyskaną mieszankę umieść w misce i na górze 
udekoruj rozdrobionymi migdałami i świeżymi owocami.

CommonBullet
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Najlepsze daktyle pod słońcem
Mogą stanowić samodzielną przekąskę lub stać się dodatkiem wielu dań, uprawiane  
w krajach arabskich owoce przetwarzane są na „miód daktylowy”, który może stanowić do-
sonały zamiennik cukru. Chociaż nie grzeszą urodą, to warto je wprowadzić do swojej diety,  
mają sporo witamin (A, B1, B2 i PP) i minerałów, takich jak: żelazo, fosfor oraz magnez.  
Są także źródłem błonnika, antyoksydantów i naturalnych salicylanów, które pomogą złago-
dzić objawy przeziębienia. W krajach swojego pochodzenia daktyle uważane są za afrodyzjak. 
Specjalnie dla Was przeprowadziliśmy krótki wywiad z producentem ekologicznych daktyli.

Zacznijmy od paru słów o waszej firmie, jak to się zaczęło?

Amine Chelbi (Marketing Manager Boudjebel) : Rodzina Boudje-
bel założyła swoją firmę w 1983 roku i początkowo zajmowa-
ła się eksportem cytrusów, spowodowane to było lokalizacją. 
Rodzinna firma znajdowała się w centrum „pomarańczowego 
serca Tunezji”, w Beni Khalled, północno-wschodnim regionie 
tego kraju. Wujek Mohsen’a Boudjebel, Sliman 32 lata temu za-
interesował się daktylami i rozpoczął współpracę z francuskim 
importerem, były to jednak niewielkie ilości. Wkrótce po nim 
kontrolę nad firmą przejął Mohsen, który za cel objął sobie stać 
się liderem w dostarczaniu najlepszej jakości daktyli.

W dzisiejszych czasach daktyle są bardzo popularne, nie może ich 
zabraknąć w żadnej zdrowej diecie. Czym różnią się daktyle bio od 
konwencjonalnych?

Amine: Jeśli chodzi o uprawy, to oczywiście nie stosuje się żad-
nych pestycydów i sztucznych środków ochronnych i wspoma-
gających rozwój roślin. Używamy jedynie naturalnego kompo-

stu i certyfikowanych organicznych insektycydów. Zaraz  
po zbiorach, aby uniknąć rozwoju szkodników w uprawach 
konwencjonalnych stosuje się gazowanie daktyli silnie trują-
cym fosforowodorem, natomiast w certyfikowanym gospo-
darstwie daktyle zamrażamy i przetrzymujemy w tempera-
turze -20°C przez trzy dni. Organiczne daktyle nie zawierają 
żadnych konserwantów i dodatków, podczas gdy w typowych 
zakładach stosuje się syrop glukozowy czy sorbinian potasu.

Zawsze się zastanawiałam, jak się suszy daktyle, gdzie rozkłada,  
co się dzieje dalej?

Amine: Daktyle naturalnie wysychają na palmach, zbiera-
my je, kiedy dojrzeją i podeschną, wtedy są zrywane luzem 
lub całymi kiściami, a potem idą prosto do zakładu, gdzie są 
wstępnie sortowane, myte i dosuszane (podobnie jak more-
le). Na tym etapie uzyskuje się pożądaną wilgotność i stabil-
ność owocu. Później poddawane są szczegółowej kontroli,  
a następnie konfekcjonowane. Daktyle przechowujemy w tem-
peraturze od 0°C do 4°C, aż do czasu eksportu. Daktyle są bar-
dzo wrażliwe na zmiany temperatury i łatwo fermentują, dlatego  
na każdym etapie produkcji zachowujemy szczególną  
ostrożność.

Od Amine otrzymaliśmy również coś niezwykle cennego, tradycyjne, 
oryginalne przepisy kuchni arabskiej, zachęcamy do wypróbowania, 
my to zrobiliśmy i nie żałujemy!

rozmawiała Katarzyna Burzyńska
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desery arabskie

EL HANINA (Arabia Saudyjska)

SKŁADNIKI (1 porcja):
mąka - 2 łyżki
daktyle bez pestek - 1 garść
kardamon - 1 szczypta
masło - 1 łyżka

WARTO WIEDZIEĆ:
Ten pyszny i naturalny deser pochodzi z re-
gionu El Qasim w Arabii Saudyjskiej, serwo-
wany jest w Iftar podczas świętego miesiąca 
Ramadanu, jest źródłem energii. Saudyjczycy 
mają zwyczaj rozpoczynać posiłek deserem  
z kawą arabicą, bądź mlekiem.

W oryginalnym przepisie używa się świeżych 
daktyli. Jeśli używamy suszonych, trzeba  
je zblendować lub wcześniej namoczyć.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1:  Na suchą i rozgrzaną patelnię wrzu-
camy mąkę (ja użyłam jaglanej) i od czasu  
do czasu mieszamy, czekamy, aż zbrązowieje.

KROK 2:  Do daktyli wsypujemy brązową 
mąkę, dodajemy masło i szczyptę kardamo-
nu. Wszystko wyrabiamy do uzyskana jedno-
litej masy.

CAJAR LA ALWA (Pakistan)

SKŁADNIKI (4 porcje):
starkowana marchew - 350 g
mleko - 350 ml
cukier - 100 g
masło - 20 g
rodzynki - 25 g
daktyle - 25 g
kardamon - 1 łyżeczka
kruszone migdały - łyżeczka
pistacje - 1 łyżeczka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Marchew wsadzamy do rondla. Do-
dajemy mleko, cukier, rodzynki i daktyle. Go-
tujemy na umiarkowanym ogniu przez około 
40-50 minut, mieszając, aby zapobiec przy-
wieraniu masy.

KROK 2: Gdy marchew wchłonie całe mleko, 
dodajemy migdały, kardamon i masło po-
krojone na kawałki. Gotujemy jeszcze przez  
10 minut, ciągle mieszając, po czym zdejmu-
jemy i pozostawiamy do ostygnięcia.

KROK 3: Po ostudzeniu przekładamy do ma-
łych miseczek i dekorujemy pistacjami. Zosta-
wiamy na noc w lodówce.

LE MAAMOUL (Liban)

SKŁADNIKI (6 porcji):
Ciasto:
semolina - 250 g 
mąka - 250 g                                                                                                                                                
masło (miękkie) - 250 g
sól - szczypta
proszek do pieczenia - szczypta
cukier puder - 4 szklanki
woda różana - 1 szklanka

Nadzienie:
pasta z daktyli - 50 g
prażony sezam -75 g
woda różana- 1 szklanka
olej słonecznikowy- 1 szklanka
cynamon - 4 łyżki
zmielone goździki - 2 łyżki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1 (ciasto): W misce mieszamy semolinę  
z mąką, solą, proszkiem do pieczenia i masłem 
do uzyskania jednorodnej masy. Dodajemy 
wodę różaną i cukier i odstawiamy.

KROK 2 (nadzienie): Mieszamy wszystkie skład-
niki nadzienia do uzyskania jednorodnej masy  
i formujemy kuleczki wielkości orzecha laskowe-
go.

KROK 3: Bierzemy kawałek ciasta i umieszczamy 
w nim kuleczkę z nadzienia i formujemy małe 
piłeczki. Gotowe piłeczki układamy na blasze  
do pieczenia, delikatnie spłaszczając. Pieczemy 
ok. 20 minut w 180°C.

15 min 60 min

45 min
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Perma Guard -  
okrzemki pełne życia
Co roku z Sahary wiatry równikowe przewiewają przez Atlantyk około 54 milionów ton okrze-
mek do Ameryki Południowej tworząc najbujniejszy ogród świata - Amazonię. Ze względu  
na swoje walory dla ludzi, zwierząt i roślin, jak również ze względu na to, że posiadają najbar-
dziej przyswajalną formę krzemu, okrzemki są tak wyjątkowe i dla nas niezbędne.
CZYM SĄ OKRZEMKI?
Nazwa „Ziemia okrzemkowa” jest dosłownym tłumaczeniem 
angielskiego Diatomaceous Earth, a bierze się stąd, że milio-
ny lat temu opadające na dno zbiorników wodnych pancerzy-
ki glonów tworzyły warstwę geologiczną zbudowaną właśnie  
z mikroskopijnych skorupek „okrzemek”. Aby sobie uzmysło-
wić, o czym mówimy, to na 1 gram przypada około 1 milion 
okrzemek. Złoża ziemi okrzemkowej powstały miliony lat temu,  
ale poznanie ich zalet dokonało się dopiero w latach dwu-
dziestych XX wieku. Strażnicy amerykańskich parków narodo-
wych zauważyli, że mustangi uciekające wiosną z farm wracały 
zdrowsze i bez pasożytów. Okazało się, że zwierzęta spożywa-
ły amorficzną ziemię okrzemkową, o czym Indianie wiedzieli  
od wieków. Jedli ją jako lek na odrobaczanie. 99,99% okrzemek 
na świecie to krystaliczna ziemia okrzemkowa pochodzenia 
słonowodnego. Jest to minerał techniczny i nie ma on zasto-
sowania dla ludzi i zwierząt. Wyjątkową formą jest amorficzna 
ziemia okrzemkowa pochodzenia słodkowodnego, jednak tylko  
4 złoża (na 600 zbadanych) w USA mają certyfikat amerykańskiej 
rządowej Agencji ds. Żywności i Leków. Bierze się to stąd, że 
wartość okrzemek jest odzwierciedleniem składu chemicznego 
i mineralnego zbiornika, w którym powstawały. Okrzemki Per-
ma-Guard pochodzą wyłącznie z tych sprawdzonych złóż. Jako 
jedyne są tak myte i suszone, aby nie uszkodzić oryginalnych 
skorupek. Są białe i bardzo drobne. Każdy inny kolor świadczy 
o zanieczyszczeniu i nadmiarze innych pierwiastków. Grubsze 
frakcje mogą świadczyć o mieszaniu okrzemek amorficznych  
i krystalicznych, a niestety takie też są na rynku.

DLACZEGO KRZEM JEST TAK WAŻNY?
Krzem jest jednym z 22 pierwiastków absolutnie niezbędnych 
do życia. Przeciętnie ludzkie ciało zawiera ok. 7 gramów krze-
mu, jednak nie jesteśmy w stanie syntetyzować żadnego pier-
wiastka, dlatego do prawidłowego funkcjonowania musimy  
je dostarczać z zewnątrz. Ludzki organizm potrzebuje wg róż-
nych źródeł medycznych od 60 do 360 mg (wg innych nawet 
700 mg) przyswojonego krzemu, codziennie przez całe życie. 
Krzem najbardziej jest potrzebny naszej tkance łącznej (najwię-
cej mamy go w takich narządach jak węzły chłonne, płuca, śle-
dziona, paznokcie, kości, aorta, skóra, ścięgna, krew). W istocie 
nasza tkanka łączna bez krzemu nie byłaby w stanie funkcjo-
nować: krew, limfa, naczynia krwionośne i limfatyczne, kości, 
chrząstki, ścięgna, błony śluzowe, zastawki serca, skóra wraz  
z przydatkami (paznokcie, włosy) oraz bardzo ważna macierz 
międzykomórkowa – to wszystko nie może zdrowo funkcjo-
nować bez krzemu. Odpowiada on również za budowę tkanki 
chrzęstnej, wspomaga leczenie stanów zapalnych, trądziku, przy-
spiesza regenerację naskórka, bierze udział w syntezie kolagenu  
i elastyny, tworzeniu struktur kości, układu mięśniowego.  
Gdy jest go za mało, we wszystkich tych obszarach pojawiają 

się problemy. Zewnętrzne i wewnętrzne symptomy starzenia się 
wystąpią tym szybciej i będą tym wyraźniejsze, im mniejszym 
zapasem krzemu dysponujemy w naszych tkankach

DLACZEGO OKRZEMKI?
Problem z krzemem polega na tym, że woda, warzywa i owo-
ce posiadają go coraz mniej, a krzem uzyskiwany syntetycznie 
jest nieprzyswajalny. Okrzemki natomiast metabolizują z kwa-
sem żołądkowym, powstaje związek chemiczny będący nośni-
kiem krzemu w organizmie. Każda dawka Ziemi Okrzemkowej  
to miliony ujemnie naładowanych okrzemków, które neutralizu-
ją dodatnio naładowane bakterie, grzyby, pleśń, wirusy, pesty-
cydy etc. Dodatkowo czyszczą jelita ze złogów pokarmowych 
i pasożytów, co powoduje lepsze przyswajanie substancji od-
żywczych. Dawniej, gdy ludzie żywili się wyłącznie naturalnie, 
z pewnością nikt nie zjadał codziennie całej gamy suplemen-
tów. To człowiek spowodował, że dzisiaj nasze warzywa owoce 
mają wielokrotnie mniej krzemu niż 300, a nawet 50 lat temu. 
Stosowanie nawozów fosforowych powoduje wiązanie krzemu 
w nierozpuszczalne sole. Przyczyną chorób cywilizacyjnych jest 
to, co jemy, co pijemy i czym oddychamy. Krzem trzeba więc 
suplementować.

BEZPIECZNE STOSOWANIE AMORFICZNEJ ZIEMI OKRZEMKOWEJ
Perma Guard dostarcza amorficzną ziemię okrzemkową. 
Diatomit Perma-Guard FSF jest z najczystszych okrzemek.  
Na każdym opakowaniu jest szczegółowa instrukcja – dzię-
ki jej stosowaniu suplementacja jest całkowicie bezpieczna. 
Okrzemki możemy spożywać wewnętrznie jako suplement 
diety, dodatek do produktów spożywczych oraz zewnętrznie 
(dermatologicznie) poprzez kąpiele krzemionkowe lub pil-
lingi. Oczyszczanie przewodu pokarmowego przez okrzem-
ki to rewolucja dla organizmu. Usuwaniu złogów, pasożytów  
i ciężkich metali może towarzyszyć wydzielanie się toksyn. Od-
kwaszamy organizm. Stan podgorączkowy lub objawy grypo-
podobne mogą oznaczać, że proces odtruwania zachodzi zbyt 
szybko. Zmniejszamy wtedy dawkę do ½ łyżeczki, po czym 
systematycznie zwiększamy. Kurację stosujemy przez kilka mie-
sięcy, pijąc dwa litry wody dziennie. Przede wszystkim należy  
od początku stosować się dokładnie do zaleceń na opakowa-
niach. Dolegliwości nie będzie wcale lub szybko ustąpią.

Jako pierwsi w Polsce, od 5 lat, promujemy amorficzną ziemię 
okrzemkową. To nasza misja. Chcemy dać ludziom doskonały  
i potrzebny produkt. Wiemy, że krzem, choć jest niedoceniany,  
jest pierwiastkiem życia. Biznes jest pochodną tej misji. Jeśli 
bywa trudny, to dlatego, że wiele pracy trzeba wykonać w za-
kresie edukacji. Robimy to z pasją. Wierzymy w nasz produkt,  
a niezwykle pozytywne informacje zwrotne od naszych klientów 
to najlepsza zapłata za ciężką pracę.
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Mielona łuska gryczana
„Gdzie bursztynowy świerzop, gryka jak śnieg biała…”  
Tak o gryce pisał nasz narodowy wieszcz Adam Mickiewicz. 

EWENEMENT W ŚWIECIE PRZYRODY
Dziś gryka nie należy do częstych upraw, ale jej wszechstronne 
zastosowanie widać w wielu gałęziach przemysłu, m.in. spożyw-
czym, farmaceutycznym, kosmetycznym, czy ziołolecznictwie. 
W dawnej polskiej kuchni grykę wykorzystywano do wielu po-
traw, m.in. do blinów, prażuchów, jako nadzienie kaszanek, do-
datek do mięs czy jako farsz do pierogów. Ludzie zdawali sobie 
sprawę z cennych właściwości gryki, jednak początkowo wyko-
rzystywano wyłącznie środkową część nasion, z których wytwa-
rzano kaszę i mąkę, a zewnętrzną warstwę – łuskę, traktowano 
jako odpad. Okazało się jednak, że te niepozorne, lekkie okrywy 
ziarna, to ewenement w świecie przyrody!

Zastosowanie łuski gryczanej zapoczątkowano w profilaktyce 
medycznej, jako wypełniacz poduszek i materaców do spania. 
Wg zapewnień zwolenników ekologicznej profilaktyki, spanie  
na materacu  wypełnionym łuską ekologicznej gryki ma licz-
ne zalety i wskazane jest dla wszystkich, którzy mają problemy  
z nocnym wypoczynkiem. Dalsze badania dowiodły, że oprócz 
zastosowania medycznego, łuska gryki ma również walory sma-
kowe oraz bardzo wartościowy  i ciekawy skład odżywczy. 

WARTOŚCI ODŻYWCZE:
• witaminy, szczególnie z grupy B (m.in. tiaminę, ryboflawi-

nę, niacynę), biorące udział w przemianie białek, węglowo-
danów i tłuszczów oraz wielu procesach metabolicznych 
ustroju; 

• składniki mineralne (m.in. wapń, potas, magnez, cynk), 
niezwykle ważne w prawidłowym funkcjonowaniu wielu 
organów;

• flawonoidy, związki pełniące rolę przeciwutleniaczy o wie-
lokierunkowym działaniu, cenione w profilaktyce chorób 
cywilizacyjnych;

• błonnik! W 100 g mielonej łuski gryczanej mamy ok. 80 
g tego składnika! Jak wiemy błonnik odgrywa szczególną 
rolę w regulacji czynności przewodu pokarmowego. Sku-
tecznie poprawia pracę jelit usuwając zaparcia i wzdęcia. 
Sprzyja redukcji masy ciała, reguluje ciśnienie tętnicze i po-
ziom cholesterolu we krwi. Wspiera rozwój korzystnej flory 
bakteryjnej w jelicie grubym. Zgodnie z zaleceniami żywie-
niowymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), dzienna 
dieta powinna zawierać 20-40 g błonnika pokarmowe-
go. W 1 łyżeczce ok. 5 g mielonej łuski gryczanej mamy  
ok. 4 g błonnika, ale należy pamiętać o błonniku spożywa-
nym z innych źródeł.

Łuska gryki w postaci mielonej to nowy i bardzo interesują-
cy dodatek do diety. Dla amatorów gryki ciekawie urozmaici 
i wzbogaci smak jogurtów, koktajli, musli czy różnych sosów. 
Jest ciągle przedmiotem wielu badań i publikacji naukowych, 
wygląda na to, że jeszcze o niej usłyszymy!

Sylwia Kaczmarek

UWAGA: przepisy z wykorzystaniem mielonej łuski 
gryczanej znajdziecie na: www.gotujwstylueko.pl
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BIO EUROPA!

Surowce bez alergenów!
Firma Bio Planet zakończyła inwestycję polegającą na uruchomieniu oddzielnego zakładu konfekcjo-
nowania surowców zawierających alergeny, tj. gluten, soję, orzechy i orzeszki, sezam oraz mleko.
ZAKŁAD KONFEKCJONOWANIA SUROWCÓW  
ALERGENNYCH

Trwa proces zmiany kontretykiet na produk-
ty paczkowane w Zakładach Konfekcjonowa-
nia Bio Planet. Z produktów naturalnie wolnych  
od alergenów wkrótce znikną informacje o możli-
wej kontaminacji krzyżowej, tj. znikną informacje 
o możliwej zawartości alergenów, w tym glutenu. 

Spółka planuje rozpocząć dodatkowo serię 
badań paczkowanych produktów naturalnie 
bezglutenowych na obecność w nich glutenu,  
aby dodatkowo uzyskać pewność o braku glu-
tenu w paczkowanych w Bio Planet produktach. 

„W ten sposób wychodzimy naprzeciw potrzebom naszych 
najbardziej wymagających konsumentów oczekujących 
całkowitego pozbycia się możliwości zanieczyszczenia glu-
tenem.”

Nowe procedury zaczęły obowiązywać od 31 lip-
ca 2017 r. jednakże proces wymiany wszystkich 
kontretykiet na nie zawierające informacji o moż-
liwych alergenach potrwa jeszcze kilka dodatko-
wych miesięcy.

Zakład konfekcjonowania Bio Planet S.A. mieści się w Wilkowej Wsi w otulinie Puszczy Kampinoskiej.

Nowy zakład konfekcjonowania, w którym paczkowane są surowce alergenne.
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Teff to kolejna ciekawa propozycja dla fanów zdrowego, bezglutenowego jedzenia. Dokonały zamien-
nik dobrze znanych zbóż. Teff, inaczej miłka abisyńska, to jedno z najstarszych zbóż pochodzenia afry-
kańskiego, uprawiane od co najmniej 4,5 tys. lat. 

NIEZWYKŁE BEZGLUTENOWE ZBOŻE
Teff należy do gatunku roślin zbożowych z rodziny wiechli-
nowatych. Ma niewielkie wymagania glebowe i rośnie nawet 
przy skrajnie niskich opadach deszczu na terenach nizinnych i 
górskich, nawet do wysokości 3000 m n.p.m. W pełni toleruje 
przymrozki. Duże możliwości adaptacyjne teffu do warunków 
środowiskowych w dużej mierze decydują o popularności tej 
rośliny. Ważną zaletą teffu jest też ekstremalna trwałość ziarna 
podczas przechowywania w warunkach domowych. Tłuszcz jest 
mało podatny na jełczenie, a owady i gryzonie zazwyczaj nie 
niszczą zapasów teffu.

ZŁOTO ETIOPII
W Etiopii teff stanowi podstawowe zboże konsumpcyjne wy-
korzystywane do produkcji naleśniko-chleba zwanego injera, 
najpopularniejszego dania w tym kraju. Jest to gąbczasty, lekko 
kwaśny chleb o średnicy ok. 50 cm i grubości 0,5 cm, zacho-
wujący świeżość nawet przez kilka dni. W Etiopii teff spożywa 
się 1–2 razy w ciągu dnia. Dla osób wywodzących się z klasy 
średniej i zamożnej stanowi on najwyżej cenione i spożywane 
zboże. W Etiopii teff uchodzi za cenną rezerwę na czas głodu, 
którą można przechowywać przez wiele lat. Według niektórych 
ekspertów, rozwój cywilizacji w Etiopii, liczącej kilka tysięcy lat  
i utrzymanie dobrej kondycji zdrowotnej narodu, mimo wro-
gich najazdów i trudnych warunków klimatycznych, gwaranto-
wał właśnie teff! Poza Etiopią uprawy teffu znajdują się również 
w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Kenii i Republice 
Południowej Afryki. Teff uprawia się również w Europie w Ho-
landii, Belgii ale również w Hiszpanii i na Węgrzech. W Stanach 
Zjednoczonych, gdzie teff zyskuje coraz większe rzesze zwolen-
ników, wykorzystywany jest do produkcji płatków śniadanio-
wych, wafli i pieczywa. 

WARTOŚCI ODŻYWCZE
Teff uchodzi za szczególnie zdrowe zboże bezglutenowe, sta-
nowiące wartościowe uzupełnienie diety, zawiera:

• białko 10-13%; zawiera lizynę, cysteinę oraz takie amino-
kwasy jak: fenyloalanina, tryptofan, treonina i metionina, 
których zawartość jest większa w porównaniu z białkiem 
owsa, jęczmienia, kukurydzy czy ryżu. Warto wspomnieć, 
że teff słynie szczególnie z dużej zawartości cysteiny, naj-
prostszego aminokwasu siarkowego, który m.in. wspo-
maga prawidłowe funkcjonowanie wątroby, uczestniczy  
w wytwarzaniu kolagenu, poprawia elastyczność i strukturę 
skóry;

• węglowodany 70-75%;
• tłuszcz 2-3%;
• składniki mineralne: żelazo, wapń, miedź, cynk, potas, fos-

for;
• witaminy: C, A, wit. z grupy B;
• błonnik.
  
Popularyzacja teffu jest uzasadniona ze względu na udo-
kumentowane wartości odżywcze oraz dostępność goto-
wych produktów w sklepach. Coraz częściej teff wykorzy-
stuje się jako zagęstnik w przemyśle spożywczym, m.in. 
do produkcji zup w proszku, ciastek, kleików, grysików  
i placków. Dostępna w sprzedaży jest również mąka teff. Cha-
rakteryzuje się dużą zawartością błonnika. Oprócz pysznego 
smaku i bogatych wartości odżywczych, szczególną cechą mąki 
z miłki abisyńskiej jest wyjątkowa zdolność wiązania wody. Jest 
to mąka uniwersalna, doskonała nie tylko do wyrobu chleba, 
ale także różnych ciast, naleśników, grzanek, placków, a nawet 
jako środek zagęszczający do zup i sosów. Dodaje potrawom 
lekko orzechowego aromatu. Idealnie nadaje się jako składnik 
„zdrowej diety”.

Sylwia Kaczmarek

TEFF
naturalnie bez glutenu  



SKŁADNIKI (1 porcja):
mąka teff - 2 łyżki
ryż preparowany - 3 łyżki
jajko - 1 szt.
mleko ryżowe z wanilią  
- 1 kieliszek
masło orzechowe  
- 1 łyżeczka
chia - trochę
pomarańcza - 1/2 szt.
jabłko - 1/4 szt.

20 min
OMLET Z MĄKI  
TEFF Z MASŁEM  
ORZECHOWYM

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Jajko wymieszaj z mlekiem, 
2 łyżkami ryżu i mąką - masę wylej  
na rozgrzaną patelnię i smaż z obu 
stron.

KROK 2: Gotowy omlet podaj posma-
rowany masłem orzechowym z kawał-
kami owoców i łyżką ryżu preparowa-
nego oraz chia.

Magdalena Nagler (foodmania)

SKŁADNIKI 
(1 porcja):
banany - 4 szt.
mąka gryczana  
- 1 łyżka
mąka teff - 3 łyżki
mąka ryżowa  
- 3/4 szklanki
olej kokosowy - 2 łyżki
proszek do pieczenia 
- 1/2 łyżeczki
jaja - 3 szt.
woda - 5 łyżek

60 min
CHLEBEK  
BANANOWY

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Do szklanki wsypujemy mąkę grycza-
ną, teff i dopełniamy do pełna mąką ryżową. 
Dodajemy proszek do pieczenia, mieszamy. 
Do miksera wbijamy jajka, dokładamy mąki, 
olej kokosowy, rozgniecione widelcem bana-
ny oraz wodę. Miksujemy wszystkie składniki.

KROK 2: Masę przekładamy do keksówki 
wyłożonej papierem do pieczenia i pieczemy  
w temperaturze 180°C przez 45 minut.

Barbara Strużyna



30 min

KROKIETY WARZYWNE Z MĄK: 
TEFF I QUINOA
SKŁADNIKI (1 porcja):
mąka teff - 1 szklanka
mąka z quinoa - 1 szklanka
mleko - 1 szklanka
jaja - do naleśników - 5 szt.
jaja - do panierki - 2 szt.
bułka tarta - trochę
pieczarki - 400 - 500 g
papryka czerwona - 1 szt.
papryka żółta - 1 szt.
papryka zielona - 1 szt.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1 (NALEŚNIKI):
W dużej misce łączymy ze sobą 5 jajek i mleko, przesiewamy przez sitko 
obie mąki i dodajemy do masy jajecznej ubijając na gładką, płynną masę. 
Doprawiamy szczyptą soli. Rozgrzewamy patelnię z odrobiną oleju i sma-
żymy cienkie naleśniki.

KROK 2 (FARSZ):
Kroimy w drobną kostkę wszystkie papryki, cebulę, a na tarce o grubych 
oczkach ucieramy uprzednio obrane pieczarki. Na rozgrzanej patelni  
z odrobiną oleju dusimy wszystkie warzywa, opcjonalnie możemy do-
dać garść natki pietruszki. Doprawiamy solą i pieprzem. Gdy warzywa 
będą miękkie, dodajemy 3-5 łyżek ketchupu lub passaty pomidorowej,  
aby związać ze sobą wszystko w jedną masę.

KROK 3 (PANIERKA):
Przygotowujemy w jednej miseczce dwa ubite jajka, w drugiej bułkę tar-
tą. Na każdy naleśnik nakładamy po łyżce farszu i zawijamy. Obtaczamy 
najpierw w bułce tartej, następnie w masie jajecznej i raz jeszcze w bułce 
tartej. Smażymy po obu stronach na złoty kolor i podajemy.

Zuzanna Wiśniewska

cebula czerwona - 1 szt.
cebula biała - 1 szt.
ketchup lub passata pomidorowa  
- 3-5 łyżki
natka pietruszki (opcjonalnie)  
- trochę
sól - 1 szczypta
pieprz - 1 szczypta
olej (do smażenia) - trochę
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