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oznaczenia przepisów kulinarnych: 

Wszystkie przepisy kulinarne publikowane na łamach magazynu pochodzą z portalu: 
gotujwstylueko.pl

bez jajwegańskie

bez glutenubez laktozy czas przygotowania

Redaktor naczelny
magazynu:

Żyjmy ekologicznie!
Na szczęście jesteśmy daleko od sytuacji, gdy brakuje jedzenia na skle-
powych półkach, chociaż obserwujemy znaczny wzrost zainteresowania 
żywnością ekologiczną, producenci i dostawcy stają na wysokości zadania.
W zeszłym roku podpowiadaliśmy jak uchronić się przed ugryzieniami 
owadów podczas wakacyjnych podróży. W tym roku zapewne większość 
z nas pozostanie w domu lub zaszyje się na swojej działce. Szczęśliw-
cy, którzy dysponują własnym kawałkiem ziemi będą mieli więcej czasu  
na pielęgnację własnego ogrodu. Z własnego ogródka smakuje najlepiej, 
jednak co zrobić, aby owoce naszej pracy wyrosły zdrowe i nie zostały 
pożarte przez nieproszonego gościa?  Na rynku jest spory wybór środków, 
które skutecznie mordują wszelkie organizmy żywe, wyjaławiają glebę, 
przy okazji dostarczając nam wielu szkodliwych substancji. 
Niestety w ten sposób powstają szeroko dostępne produkty przemysło-
wego rolnictwa konwencjonalnego i niestety część tych środków moż-
na bez trudu znaleźć w sklepach ogrodniczych. Jak zatem nie zbłądzić, 
podczas gdy ślimaki atakują naszą sałatę, a szara pleśń pochłania wino-
grona? Kiedyś ktoś mądry powiedział, że w naturze znajdziemy lekarstwo  
na wszystkie problemy. 

MENU:
Zero Waste
oszczędzaj dbając o środowisko 
Nie marnuj żywności
dowiedz się jak
Rośliny wskaźnikowe
czyli co rośliny mówią o ziemi, w której rosną
Ogródek w stylu eko
jak walczyć ze szkodnikami i nawozić

Kuchenne must have 
poradnik początkującego kucharza

Kalafior + przepisy!

zdrowy kwiat w Twojej kuchni
Truskawka + przepisy!

i jej super moce
Woda smakowa + przepisy!

najlepsza na upały
Kombucha 
pyszny ferment
Matcha + przepisy!

szlachetna zielona herbata 
Owsianka w słoiku + przepisy!

bez gotowania, nie tylko na śniadanie
Czerwona kapusta + przepisy!

bogactwo antocyjanów
Kukurydza + przepisy!

zboże na wagę złota
Meksyk na talerzu+ przepisy!
kolorowo i zdrowo
Zapasy vs zero waste + przepisy!

czyli co zrobić z resztkami po wyciskaniu soku
Mleczne przepisy
na każdą okazję
Żywienie niemowląt + przepisy!

i wszystko o BLW
Biominkowy Konkurs + przepisy!

i wyniki ostatniego

Z WIZYTĄ U: 
BEUTELSBACHER

SAD DANKÓW

ZAKWASOWNIA

ALCE NERO  + przepisy!

BIO PLANÈTE + przepisy!
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Zero Waste 
Zero waste w dosłownym tłumaczeniu oznacza „brak odpadów”, „brak marnowania”. 
Osoby kierujące się ideą zero waste starają się generować jak najmniejszą ilość odpa-

dów, a tym samym nie zanieczyszczać środowiska.
ZERO WASTE - DLACZEGO WARTO?
Wybierasz się do sklepu, szukasz jakiejś szybkiej przekąski  
i wpada ci w oko świeża, dojrzała kiść bananów. Bez namysłu 
sięgasz po plastikowy woreczek i wkładasz do niego owoce, 
które przecież już posiadają skórkę, swoje naturalne opako-
wanie. „To tylko jedna plastikowa torebka”, myślisz. Myśli tak 
kilka miliardów osób. Codziennie.

Świat, w którym żyjemy, każdego dnia staje się coraz bardziej 
zanieczyszczony. Czy wiedziałeś, że plastik nigdy nie znika? 
Jedynie rozkłada się na mikroplastik, który znajduje się wszę-
dzie, zatruwając naszą żywność, otoczenie i nas samych.

„To nie moja sprawa, przecież skutki zanieczyszczeń planety  
odczują dopiero przyszłe pokolenia”, myślisz. Tylko że 
to właśnie my możemy być tym ostatnim pokole-
niem. Nie musisz jednak siedzieć bezczynnie, czekać, 
aż cała planeta zostanie zasypana śmieciami i prze-
stanie nadawać się do życia - poprzez drobne kroki  
w kierunku zero waste możesz pomóc chronić środowisko.

JAK WPROWADZIĆ ZERO WASTE DO SWOJEGO ŻYCIA?
Trudno się nie zgodzić ze stwierdzeniem, że w dzisiejszych 
czasach idea zero waste jest nam potrzebna. Może nie jesteś 
jednak pewien, jak wprowadzić ją do swojego życia.
Zastanów się, z jakich przedmiotów jednorazowego użytku 
korzystasz prawie codziennie, wyrzucając je zaraz po zuży-
ciu. Czy istnieją dla nich zamienniki, które mogą starczyć  
na dłużej, być bardziej niezawodne i kupione raz a na całe 
życie lub dłuższy czas?

KILKA PROPOZYCJI TAKICH PRZEDMIOTÓW TO:
• słomki - zastanów się, ile razy w życiu wypiłeś napój  

w plastikowym kubku przez plastikową słomkę. Plasti-
kowej słomki używa się raz, następnie jest ona wyrzu-
cana. Metalowe i bambusowe słomki starczają na dużo 
dłużej, a dodatkowo wyglądają dużo lepiej - często swo-
im wyglądem przyciągają wzrok i dodają uroku sokom 
lub koktajlom;

• pojemnik na wodę - zdarza ci się kupować wodę w plasti-
kowym opakowaniu? A może nawet robisz to codziennie? 
Woda z kranu w większości ujęć nadaje się do picia i nie ma 
złego smaku. Kupując wodę w plastikowym opakowaniu 
płacimy więc głównie za butelkę, którą wyrzucamy zaraz

• siatka na zakupy - nie bez powodu materiałowa torba 
jest wręcz symbolem zero waste. Torebki i siatki plasti-
kowe bardzo zaśmiecają środowisko - do tego wcale  
nie wyglądają ładnie, rozrywają się i są wyrzucane  
po jednym przeniesieniu w nich zakupów.

Pamiętaj jednak, by przed zakupem produktów zero wa-
ste, zużyć produkty, które chcesz nimi zastąpić. Jednym 
z podstawowych błędów osób przechodzących na zero wa-
ste jest moment, kiedy zdają sobie one sprawę, że używane 
przez nie produkty nie spełniają już oczekiwań i wyrzucają je, 
co w efekcie nie prowadzi do ochrony środowiska, lecz pro-
dukcji jeszcze większej ilości odpadów.

Zmiana na zero waste wymaga cierpliwości - najpierw zużyj 
wszystko, co posiadasz, zastanów się, czy na pewno tego 
potrzebujesz, a jeśli tak, poszukaj dla tej rzeczy zastępnika 
wielorazowego użytku.

ZERO WASTE - OSZCZĘDNOŚĆ I WYŻSZA JAKOŚĆ PRODUKTÓW
Woda w plastikowym opakowaniu kosztuje około 2 zł. 
Kupując ją 5 dni w tygodniu, wydasz 10 zł. To może mała 
kwota, jednak przez miesiąc będzie to już 40 zł, a przez rok  
480 zł. Dla 4-osobowej rodziny będzie to wydatek prawie 
2000 zł. 
Zakup butelki wielorazowego użytku rzeczywiście będzie 
droższy niż plastikowa butelka z wodą.
Butelka wielorazowego użytku, może kosztować nawet  
50 zł. Wydatek ten spokojnie zwróci się już po 2 miesiącach. 
Zero waste jest więc także inwestycją, dzięki której uży-
wamy przez dłuższy czas rzeczy, które lubimy i w końcowym 
rozliczeniu dużo mniej nas, to kosztuje niż codzienne zakupy 
nowych.

Zero waste bardzo mocno związane jest także z ekologią. 
Produkcja ekologiczna ma bowiem na celu wytwarzanie 
żywności w sposób pozwalający zapewnić przyszłym po-
koleniom dobre warunki życia. Dlatego też decydując się  
na zakup żywności bio wspieramy zero waste.

Konstancja Strużyna

po wypiciu. Codziennie rano możemy napełnić wodą  
z kranu pojemnik i korzystać z niej przez cały dzień. Je-
śli masz obawy możesz użyć filtrów;
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      ZIEMI

Wielorazowe słomki

Materiałowa torba

Zakup żywności ekologicznej

Pojemnik na wodę

Produkcja ekologiczna to 
wytwarzanie żywności w sposób 
pozwalający zapewnić przyszłym 
pokoleniom dobre warunki życia.

365 litrowych butelek wody 
= ok. 730 zł (365 x 2 zł)

365 litrów wody z wodociągu 
= ok. 3,65 zł (365 x 0,01 zł)

Wielorazowa butelka wody = od 10 do 100 zł
Oszczędność ok. 716 zł w skali roku!

365 reklamówek jednorazowych 
= ok. 127.75 zł (365 x 0,35zł)

Wielorazowa torba na zakupy = od 3 do 20 zł
Oszczędność to ponad 100 zł w skali roku!

Wybierając metalowe, papierowe lub 
bambusowe słomki wielorazowe dbasz 
o środowisko i redukujesz ilość plastiku 

zanieczyszczającego Ziemię
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a
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ILE MARNUJEMY I ILE TO NAS KOSZTUJE?
Głównym źródłem marnotrawstwa żywności są gospodarstwa 
domowe (53%), ale 42% to produkcja, przetwórstwo i gastro-
nomia, zaś handel – 5%. Według raportu z 2018 roku Instytutu 
Kantar Millward Brown przygotowanego na zlecenie Federacji 
Polskich Banków Żywności, do wyrzucania żywności przyznaje się 
42% polskiego społeczeństwa. Wyrzucamy najczęściej pieczywo 
(49%), owoce (46%), wędliny (45%), warzywa (37%). Wśród czę-
sto wymienianych przyczyn marnotrawstwa w gospodarstwach 
domowych wskazywany jest brak wiedzy na temat właściwego 
przechowywania żywności oraz brak umiejętności ponownego 
wykorzystania produktów, które nie zostały spożyte podczas po-
siłku. Jednak już od ponad 6 lat najczęstszą przyczyną wyrzuca-
nia jedzenia jest przeoczenie terminu przydatności do spożycia 
(29%) oraz zbyt duże zakupy (20%) . Według danych przywoły-
wanego na początku tekstu Eurostatu, gospodarstwa domowe 
odpowiadają za ponad 50 proc. zmarnowanego jedzenia, co ma 
konkretne przełożenie na finanse rodzin. W przypadku cztero-
osobowej rodziny wraz z wyrzucanym na śmietnik jedzeniem tra-
fia ok. 200 zł miesięcznie.  

MARNOWANIE ŻYWNOŚCI SPRZYJA ZMIANOM KLIMATU
Marnowanie żywności to nie tylko pozbywanie się jedzenia  
w zaciszu własnego domu, to również kwestia dotycząca produ-
centów i dystrybutorów żywności. Jest to każda utracona ilość 
produktów spożywczych na każdym etapie łańcucha dostaw 
pomiędzy producentem a konsumentem. Straty mogą być spo-
wodowane np. działalnością szkodników, a także przeładunkiem, 
nieodpowiednim przechowywaniem produktów czy ich złym za-
bezpieczeniem podczas transportu. 

Marnotrawstwo żywności niszczy cenne zasoby używane do jej 
produkcji (jak woda, energia, praca, pieniądze) i wytwarza do-
datkowe CO2 w gnijących składowiskach odpadów, co przyczy-
nia się w znacznej mierze do zmian klimatycznych. Jedna tona 
marnowanej żywności to ponad 4 tony CO2. Według Organizacji 
ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), gdyby marnotrawstwo żyw-
ności było krajem, to byłby on trzecim co do wielkości pro-
ducentem CO2, po USA i Chinach. Łańcuch produkcji i dystry-
bucji żywności w UE generuje 17% emisji gazów cieplarnianych, 
a także 28% zużycia surowców, jest też głównym odbiorcą wody 
wysokiej jakości. Tym samym struktury łańcucha żywnościowego 
globalnie oddziałują na środowisko naturalne. 

Nie marnuj żywności, 
nie trać pieniędzy

Dane Eurostat pokazują, że Polska zajmuje piąte miejsce w UE pod względem ilości wyrzucanej żywności 
- Polacy marnują ok. 10%  żywności marnowananie w Unii Europejskiej. 

Eko jemy, nie marnujemy. Raport nt. marnowania żywności na tle rozwoju rynku 
żywności ekologicznej w Polsce, opracowanie: Ecoconsulting Mikołaj Niedek dla 

Polskiej Izby Żywności Ekologicznej, Warszawa 2019

Polska Izba Żywności Ekologicznej  zrzesza ponad 100 przedsiębiorców reprezentujących wszystkie segmenty rynku BIO  
w Polsce: rolników, przetwórców, producentów, dystrybutorów i sklepy, jednostki certyfikujące i branże pokrewne: produ-

centów naturalnych kosmetyków, środków czystości, nawozów czy biokompostowalnych opakowań i naczyń jednorazowych.
Więcej informacji znajdziesz na stronie 

Polskiej Izby Żywności Ekologicznej: 
www.jemyeko.com

NIE MARNUJMY!
Żywność, która dzisiaj marnuje się Polsce pozwoliłaby wyżywić 
2 mln ludzi. GUS szacuje, że mamy ok. 1,6 mln osób żyjących  
w skrajnym ubóstwie, a więc i niedożywionych. Dlatego dla 
każdego producenta i zwykłego Kowalskiego decyzja o utyliza-
cji niewykorzystanych produktów żywnościowych powinna być 
ostatecznością. Co zatem każdy z nas może zrobić, aby zapo-
biegać temu marnotrawstwu? 

Poznaj sześć zasad 
niemarnowania żywności

1. Nie chodź głodny po zakupy.
2. Wybieraj się po zakupy z listą potrzebnych  

produktów.
3. Porządkuj lodówkę według zasady FIFO  

(first in, first out, czyli gospodaruj chronologicznie)
4. Gotuj z tego co masz w spiżarni, w lodówce,  

w kuchni.
5. Zamrażaj, susz i wekuj.
6. Dziel się jedzeniem! 
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Rośliny wskaźnikowe
Prosty sposób oceny warunków gospodarowania na polu, łące i w ogrodzie. 
OCENA GLEBY
O możliwości uprawy danego gatunku rośliny decydują przede 
wszystkim dwa czynniki: jakość gleby oraz zaopatrzenie w wodę. 
Gleba glebie nierówna. Jak szybko ocenić jej jakość, aby wła-
ściwie dobrać rośliny uprawne do warunków siedliska? Warto  
w tym celu uważnie obserwować rośliny rosnące na polu, łące 
czy w ogrodzie. 

ROŚLINY WSKAŹNIKOWE
Rośliny, mówiące o naturze gleby, na której rosną, nazywane są 
roślinami wskaźnikowymi. Mają specyficzne wymagania doty-
czące warunków, w których się rozwijają: wymagają na przykład 
dużej zwartości azotu w glebie, lubią gleby piaszczyste lub wil-
gotne. Rozmnażają się szybko w określonych miejscach, w któ-
rych inne rośliny rosną słabo. Ich obecność pozwala wyciągać 
wnioski o rodzaju gleby (piaszczysta, gliniasta), a także o zasob-
ności w składniki pokarmowe, zawartości próchnicy, odczynie, 
pojemności wodnej, napowietrzeniu, a nawet o obecności me-
tali ciężkich. Na przykład obecność mniszka lekarskiego i rdestu 
ptasiego informuje o zawartości w glebie metali ciężkich (oło-
wiu, cynku, chromu i kobaltu). Rośliny wskaźnikowe pozwalają 
również stwierdzić, czy pola są właściwie uprawiane. Niektóre 
rośliny rosną tylko na glebie bardzo zagęszczonej, gdzie pracują 
zbyt ciężkie maszyny rolnicze. 

ROŚLINY WSKAŹNIKOWE W GOSPODARSTWIE EKOLOGICZNYM
Rośliny wskaźnikowe są szczególnie ważne w rolnictwie eko-
logicznym. Rolnik ekologiczny powinien uważnie obserwować 
roślinność pól, łąk i pastwisk, a także ogrodów i sadów. Wystę-
powanie określonych gatunków roślin pozwala w szybki sposób 
stwierdzić, jakie składniki pokarmowe zawiera gleba, a jakich  
w niej brakuje. Umożliwia również ocenę siedliska i właściwy 
dobór gatunków roślin do uprawy w danym miejscu. Wiele 
chwastów to cenne zioła, jak np. skrzyp, rumianek, krwawnik, 
pokrzywa i mniszek lekarski, które mają działanie zdrowotne  
dla człowieka, a także są niezbędne do sporządzania preparatów 
biodynamicznych. 

CHWASTY JAKO ROŚLINY WSKAŹNIKOWE
Rozwój chwastów wiąże się ściśle z rozwojem rośliny uprawnej, 
że stanowiskiem i rodzajem gleby. Są one dobrym wskaźnikiem 
jakości i stanu gleby. Na przykład gwiazdnica pospolita rośnie na 
glebach bogatych w azot, a podbiał pospolity na glebach pod-
mokłych. Sparceta siewna rośnie przede wszystkim na stanowi-
skach gliniastych, bogatych w wapń, a rolnica pospolita na ziemi 
próchniczej bogatej w wapń. 
Chwasty mogą również bardzo korzystnie wpływać na glebę  
w ogrodzie. Pokrzywa zwyczajna pozostawia po sobie żyzną gle-
bę, a ostrożeń polny ma gruby korzeń palowy, który przenika  
w głębsze warstwy gleby, spulchnia je i przyczynia się do lepsze-
go ich napowietrzenia. 

O CZYM INFORMUJĄ ROŚLINY WSKAŹNIKOWE?
Odczyn gleby - Odczyn gleby wskazuje na jej kwasowość lub 
zasadowość. Optymalne pH gleby to jeden z podstawowych 
czynników uprawy roślin. Wiele chwastów lubi gleby zakwaszo-
ne lub zasadowe. Wśród gatunków wskazujących na silne zakwa-
szenie znajdziemy takie jak: czerwiec roczny, chłodek drobny, 
chroszcz nagołodygowy, czyściec polny, fiołek trójbarwny, kło-
sówka miękka, koniczyna polna, farbownik polny, muchotrzew  
polny, palusznik nitkowaty, seradela drobna, sporek polny, spo-
rek wiosenny, szczaw polny, tomka oścista, złocień polny. Z kolei 
do chwastów zasadolubnych należą: bniec dwudzielny, chaber 
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driakiewnik, czosnek kulisty, czyściec prosty i roczny, dąbrówka 
żółtokwiatowa, jaskier polny, kurzyślad błękitny, lucerna sierpo-
wata, miłek letni, nostrzyk żółty, ostróżeczka polna, poziewnik 
wąskolistny, przetacznik lśniący, przewiercień okrągłolistny, ru-
mianek pospolity, włośnica sina i zielona.
Wysoka zawartość azotu w glebie - azot jest podstawowym 
pierwiastkiem, koniecznym do prawidłowego wzrostu i rozwoju 
roślin uprawnych, jego zawartość w glebie nie może być jednak 
nadmierna. Obecność na polu typowo azotolubnych chwastów 
mówi o jego dużej koncentracji. Do najbardziej konkurencyjnych 
chwastów azotolubnych należą m.in.: bniec biały, chwastnica 
jednostronna, dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, komo-
sa biała, mlecz zwyczajny, palusznik krwawy, pokrzywa żegawka, 
przytulia czepna, psianka czarna, rdest plamisty, starzec zwyczaj-
ny, tasznik pospolity, wilczomlecze, włośnice i żółtlice.
niska zawartość azotu w glebie - obecność fiołka trójbarwne-
go, wyczyńca polnego polny i dzikiej marchwi oznacza bardzo 
niską zawartość azotu w glebie. Konieczne będzie w tej sytuacji 
nawożenie organiczne (kompostem, obornikiem) lub uprawa ro-
ślin bobowatych na nawóz zielony.

wilgotność gleby - rośliny wskaźnikowe mogą dostarczyć in-
formacji o tym, czy gleba jest mokra czy sucha. Niektóre gatunki 
chwastów jak jaskier rozłogowy, mięta polna, czyściec błotny, 
podbiał pospolity, skrzyp polny oraz rdesty (ptasi, powojowa-
ty i plamisty), wskazują na nadmierne uwilgotnienie gleby. Ich 
liczniejsze występowanie wskazuje na potrzebę uregulowania 
stosunków wodnych. Z kolei wstępowanie rumianu żółtego, 
sierpnicy pospolitej i bodziszka drobnego to sygnał, że gleba 
jest sucha. 

zagęszczenie gleby - wyczyniec polny, babka zwyczajna i mlecz 
polny (nie mylić z mniszkiem lekarskim) wskazują na zagęszcze-
nie gleby, które należy jak najszybciej usnąć, gdyż tylko gleba 
luźna zapewnia właściwe warunki do wzrostu i rozwoju roślin. 
Wskazany jest wtedy wysiew roślin o głębokim i rozbudowanym 
systemie korzeniowym, takich jak bób, łubin i lucerna.

PODSUMOWANIE
Należy jednak pamiętać, że rośliny wskaźnikowe nie mogą być 
jedynym kryterium oceny warunków siedliska, ale mogą dostar-
czać wielu cennych informacji o glebie, którą uprawiamy lub za-
mierzamy uprawiać.
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NAGI ŚLIMAK LUZYTAŃSKI
rozpoznanie   wroga:  Obślizgłe, nagie, bardzo inwazyjne istoty, 
przy nich nie tylko rośliny są w niebezpieczeństwie. Zaobserwo-
wano także, że te wszystkożerne ślimaki mogą zjadać również… 
żywe pisklęta, a jakby tego było mało, mogą przenosić różne pa-
togeny na rośliny, które cudem oszczędzą. Dorosły osobnik może 
złożyć raz w roku, jednorazowo nawet 400 jaj, sprawia to, że ten 
gatunek ślimaka jest jednym z najbardziej inwazyjnych szkodni-
ków. Podobnie jak w przypadku innych obcych i groźnych gatun-
ków najwłaściwszą metodą jest ich likwidowanie.

walka: Jeśli w ogrodzie masz ślimaki zacznij po prostu  
od ich wyzbierania. Ślimaki lubią wilgotne, ciemne miejsca  
i nieskoszoną trawę, często znajdziesz je pod resztkami roślin, 
kawałkami kory, czy w kamieniach. Pamiętaj, że te ze skorupką 
często są pod ochroną, najlepiej, jeśli wyniesiesz je do lasu. Nie 
tworzą też wielkich szkód jak ich nadzy bracia. Pomyśl, że każdy 
złapany osobnik to o 400 mniej wszystkożerców w Twoim ogro-
dzie! Skuteczną, pułapką, do której lgną ślimaki jest wkopane  
w ziemię naczynie wypełnione piwem. Ślimaki je uwielbiają.

MRÓWKI
rozpoznanie   wroga:  Zanim postanowimy je wyeliminować, 
porządnie się zastanówmy. Mrówki to owady, które z jednej stro-
ny mogą mocno zaleźć za skórę każdego ogrodnika, ponieważ 
budują w ziemi spore gniazda i obgryzają korzenie niektórych 
roślin (najczęściej warzyw bulwiastych), czasem także niszczą 
pąki kwiatowe i opiekują się mszycami. Ich aktywność prowadzi  
do nadmiernego przesuszenia ziemi. Mrówki to także owady po-
żyteczne, które zjadają wiele szkodników, a biorąc pod uwagę 
liczbę mrówek, zjadają ich naprawdę sporo. 

walka: Są trzy wyjścia: zaprzyjaźniamy się z mrówkami i toleruje-
my ich wybryki, eliminujemy lub staramy się je przegonić. Mrówki 
są wrażliwe na intensywne zapachy, nie znoszą także wrotyczu, 
majeranku i piołunu, dlatego, aby je odstraszyć zaleca się regu-
larne podlewanie miejsc ich bytu gnojówkami z tych roślin. Miej-
sce, w którym szczególnie nie mamy ochoty ich widzieć, możemy 
posypać zmielonym pieprzem. 
Starymi, sprawdzonym sposobem jest posypywanie mrów-
czych szlaków solą, kiedyś także wlewano do ich gniazd roz-
twór soli lub co gorsze zalewano je wrzątkiem. Zdecydowanie 
odradzamy stosowania tych metod. Zasolenia gleby nie zno-
si większość roślin. Nic w tym miejscu nie urośnie, a istniejące 
rośliny uschną, taka metoda wydaje się odpowiednia jedynie  
z dala od roślinności – np. na rozległym brukowanym podjeździe  
czy miejscowo na tarasie. Natomiast lanie wrzątku na żywe istoty 
jest wielce niemoralne.

MSZYCE, PRZĘDZIORKI
rozpoznanie   wroga: Mszyce to drobne zielone owady, pierw-
szym znakiem, że zaczynają się pojawiać, to zwiększona aktyw-
ność mrówek. Mszyce wydzielają słodką ciecz, która jest raryta-
sem dla swoich mrówczych obrońców. Przędziorki podobnie jak 

Ogródek w stylu eko
Proponujemy Wam skuteczne i sprawdzone rytuały na pozbycie się szkodników oraz kilka 

zaklęć na piękne i pełne zdrowia ekologiczne plony.
mszyce wysysają soki z roślin, żerują na spodniej części liścia,  
a głównym objawem są żółte plamy na liściach lub drobne pa-
jęczynki. 

walka: Naszym największym sprzymierzeńcem są biedron-
ki, które zjadają mszyce i wiele innych szkodników. Chociaż te 
owady spotyka się coraz rzadziej, możemy spróbować zwabić je 
stawiając specjalną budkę lęgową lub wykorzystać starą spraw-
dzoną metodę – spryskujemy mszyce wodą z cukrem. Jeśli jed-
nak biedronki się nie zjawią albo mszyc jest zbyt dużo - możemy  
je potraktować naturalnymi opryskami z wyciągów lub roztwo-
rów gnojówek roślinnych. Na mszyce sprawdzi się także oprysk 
z wody z octem. Podobne zabiegi działają także na wiele innych 
owadzich szkodników oraz infekcji grzybiczych i bakteryjnych.

SZARA PLEŚŃ 
rozpoznanie: To choroba roślin wywoływana grzybem atakuje 
najczęściej winorośl, pomidory, truskawki, a także wiele innych 
(nie tylko jadalnych) roślin. Pierwszym objawem jest delikatny, 
szary nalot  na owocach (w przypadku winogron) lub punktowe 
brązowienie liści, owoców i łodyg, w późniejszych fazach roślina 
po prostu zaczyna gnić.

walka: Aby nie dopuścić do powstania szarej pleśni profilaktycz-
nie stosuj oprysk z gnojówki pokrzywowej. Najlepszym i spraw-
dzonym sposobem na walkę z tą chorobą jest oprysk z wywaru 
z czosnku.

CHLOROZA
rozpoznanie: To choroba roślin, której głównym objawem jest 
żółknięcie liści. Na zaawansowanym etapie porażenia tą choro-
bą roślina nie jest w stanie przeprowadzać fotosyntezy. Powo-
dem najczęściej są niedobory żelaza, potasu, magnezu, azotu 
lub nadmiar fosforu w glebie. Chlorozie sprzyja także zbyt duża 
ilość wapna (charakterystyczne dla ziemi zasadowej). Choroba  
ta może być wywoływana również przez wirusy i grzyby.

walka: Prawidłowo nawożone rośliny, to rośliny, które nie mają 
niedoborów. Z  patogenami poradzi sobie gnojówka z pokrzywy.

PRZENAWOŻENIE
rozpoznanie: Jeśli zaobserwujesz na swoich roślinach nienatu-
ralnie intensywny lub blady kolor liści, albo ich krawędzie zaczy-
nają brązowieć. Stań przed lustrem i zadaj sobie pytanie czy aby 
nie przesadzasz z nadgorliwością w stosowaniu gnojówek, napa-
rów i oprysków? Zwiększasz dawki, a może stosujesz kilka naraz 
dla lepszego efektu? Przenawożenie jest tak samo szkodliwe dla 
roślin, jak szkodniki czy choroby, a objawy równie niepokojące. 

walka: Przede wszystkim najważniejsza jest dobra organiza-
cja. Pilnuj proporcji - nawóz : woda i częstotliwości stosowania.  
W tym przypadku więcej, przeważnie znaczy gorzej. Pamiętaj, że 
rośliny to organizmy wrażliwe i delikatne, które rosną najlepiej, 
gdy mają zapewnioną równowagę.
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GNOJÓWKA Z POKRZYWY
Ten naturalny specyfik ma masę zalet i tylko jedną wadę – okrop-
ny fetor, który można porównać do gnijącego obornika. Warto 
jednak przetrzymać i cieszyć się z tego darmowego nawozu i re-
pelentu. Polecamy jedynie dla tych, którzy dysponują własnym 
ogrodem właśnie z powodu zapachu wydzielającego się podczas 
fermentacji pokrzyw.
Gnojówka z pokrzywy doskonale sprawdzi się nie tylko w roli uni-
wersalnego nawozu, a także poradzi sobie z wieloma szkodni-
kami (mszyce, przędziorki) i infekcjami roślin (np. chlorozą liści). 
Działa skuteczniej, jeśli zastosujemy ją odpowiednio wcześnie, 
przy pierwszych objawach. 

PRZEPIS NA GNOJÓWKĘ Z POKRZYWY
Potrzebujemy: rękawice, szczelny pojemnik niewykonany z me-
talu, np. szklany duży słój, świeżą (najlepiej młodą) pokrzywę, 
deszczówkę, i drewniany patyk.

Wykonanie gnojówki z pokrzywy: 
• Zakładamy rękawice, aby się nie poparzyć. Z pokrzyw strąca-

my owady. Należy pamiętać, aby zrywać tylko taką, która nie 
ma nasion, gdyż są w stanie oprzeć się fermentacji i możemy 
je rozsiać w całym ogrodzie. 

• Zwykle proporcje to 10 litrów wody na 1 kg pokrzywy, jed-
nak w praktyce wciskamy tyle, ile wlezie do 2/3 pojemnika 
(możemy ubić patykiem) i zalewamy deszczówką. 

• Zasłaniamy pojemnik np. bawełnianą szmatką i gumką.  
W ten sposób zabezpieczamy przed zanieczyszczeniem 
przez robactwo, a nie pozbawimy dostępu do tlenu. 

• Odstawiamy w przewiewne, cieniste miejsce, z dala od czę-
sto uczęszczanych lokalizacji (z powodu smrodu). 

• Po dobie zacznie się proces fermentacji i pojawi się pia-
na. Od tego czasu raz dziennie ostrożnie ściągamy osłonę  
i mieszamy miksturę drewnianym patykiem. Do mieszania 
zakładajmy rękawice lub pilnujmy patyka i zawsze chwytajmy  
za ten sam koniec, unikając tego, który zanurzamy. Przykry-
wamy z powrotem. 

Kiedy jest gotowa? 
Cały proces trwa średnio dwa tygodnie, jednak jeśli jest upal-
nie - gnojówka będzie gotowa już w tydzień, odwrotnie, gdy jest 
zimno i deszczowo, czas może się wydłużyć do ponad 20 dni. Go-
tową gnojówkę poznamy po tym, że nie będzie się pienić, liście 
się rozpuszczą (zostaną same nerwy liści i gałązki), a ciecz będzie 
miała intensywny zielono brunatny kolor.

JAK STOSOWAĆ?
• Do nawożenia: Kwiaty i warzywa podlewamy roztworem  

z gnojówką dwa razy w tygodniu na 10 części wody 1 część 
gnojówki. Pamiętajmy, aby stosować wyłącznie zalecaną 
dawkę, ponieważ możemy przenawozić.

• Na szkodniki i choroby (mszyce, przędziorki, szara 
pleśń): Stosujemy w formie oprysku na liście, roztwór jest 
mniej stężony 1 część gnojówki na 20 części wody raz na ty-
dzień. Jeśli widzimy, że niezbyt sobie radzi możemy delikat-
nie zwiększać ilość gnojówki w roztworze. Jeśli szkodników 
nie ma, możemy profilaktycznie stosować oprysk 1:50.

BANANOWA GNOJÓWKA
Do roślin kwitnących i pomidorów, które potrzebują sporo po-
tasu i fosforu - lepiej sprawdzi się gnojówka z bananowych skó-
rek, którą wykonujemy i stosujemy w ten sam sposób, co po-
krzywową. Taką gnojówkę możemy przygotować przez cały rok  
do kwiatów doniczkowych, jednak stosujmy ją raz na miesiąc. 
Oczywiście przechowujemy w ciepłym, ale odludnym miejscu.

Uwaga: Gnojówka z pokrzywy nie nadaje się do nawożenia 
cebuli, czosnku i strączków, a także roślin kwasolubnych (np. 
borówki - tu sprawdzi się natomiast gnojówka z mniszka le-
karskiego). 

OPRYSKI
Do oprysków głównie stosujemy gnojówki roślinne lub wyciągi  
i napary w stosunku 1:20 (gnojówka/napar/wyciąg : woda). Opry-
ski stosujemy w zależności od skali problemu, w skrajnych przy-
padkach codziennie. Zazwyczaj raz na 3-5 dni. Należy bacznie ob-
serwować i stopniowo zwiększać częstotliwość w miarę potrzeby. 

GNOJÓWKI ROŚLINNE
Podobnie jak z pokrzywy, gnojówkę możemy wykonać z do-
wolnych ziół, chwastów, a także z obierek. Najlepsze gnojówki  
na szkodniki:
• mrówki - wrotycz, piołun, majeranek,
• mszyce i przędziorki - skrzyp polny, pokrzywa, żywokost, 

czosnek (roztarta w całości główka czosnku na 5 l wody), 
aksamitka, liście ziemniaka,

• szara pleśń - czosnek, pokrzywa, skrzyp polny, łuski cebuli, 
chrzan (korzeń i liście).

WYCIĄGI
Robimy je dokładnie tak samo, jak gnojówkę, z tym że wyciąg jest 
gotowy następnego dnia. Wyciągi są delikatniejsze w działaniu, 
jednak jeśli musimy działać natychmiast, nie zwlekajmy. Zanim 
wytworzy się gnojówka - zastosuj wyciąg.

INNE OPRYSKI
• z szarego mydła - (rozpuszczamy 100 g mydła w 5 litrach 

wody) - szara pleśń, mszyce i przędziorki,
• z octu (w proporcji ocet - woda 1:20) - mszyce i przędziorki,
• z mleka (dowolna proporcja z wodą) - mszyce,
• z drożdży piekarskich (10 g na 1 litr wody) - na infekcje 

grzybowe (np. szara pleśń),
• z sody (1 łyżka na 2 litry wody) - mszyce, przędziorki,
• sól epsom (1 łyżka na 1 litr wody) - chloroza liści.

Katarzyna Malewska
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Soki z tradycją Demeter
Firma Beutelsbacher została założona w 1936 roku przez Christiana i Wilhelma Maierów. Chri-
stian Maier był zafascynowany naukami antropozofa Rudolfa Steinera. Ten sprytny ogrodnik  
z powodzeniem wypróbował to, czego nauczył się z kursu Steinera. Stał się jednym z pionie-
rów biodynamicznej uprawy owoców. Po wojnie zaangażował się także w odbudowę orga-
nizacji Demeter.
RODZINNA TRADYCJA
Dziś firmą zarządza już trzecie pokolenie, bracia Thomas i Mat-
thias Maier. Thomas będący jednocześnie członkiem rady nad-
zorczej Demeter jest odpowiedzialny za sprzedaż, marketing  
i personel, podczas gdy jego brat Matthias zajmuje się produk-
cją, zakupem surowców oraz zapewnieniem jakości produktom 
Beutelsbacher.

Tłocznia soków znajduje się w Weinstadt, niedaleko Stut-
tgartu. Rolnicy, dostarczają owoce bezpośrednio do wy-
twórni. Co godzinę myje się do 10 000 butelek i następ-
nie napełnia się je doskonałej jakości sokiem. Kiedyś 
znajdowała się tu fabryka makaronu. W swojej pierwotnej 
siedzibie w dzielnicy Weinstadt firma nie miała już możliwo-
ści rozwoju, dlatego dwaj bracia Thomas i Matthias Maier, za-
wsze podejmujący wspólnie najważniejsze decyzje, postarali  
się o nowe miejsce na uboczu miasta. Dzięki nowej siedzibie firma 
Beutelsbacher pozyskała ogromną przestrzeń, aby móc rosnąć  
i rozwijać najnowsze technologie w celu zapewnienia najwyż-
szej jakości produktów.

JAKOŚĆ DEMETER
Duża ilość soku Beutelsbacher pochodzi z owoców i warzyw 
Demeter. Doskonałym przykładem wytrwałości w tej dziedzi-
nie były starania Thomasa Maiera o wprowadzenie do portfo-
lio produktów jakości Demeter. Matthias Maier, rolnik i technik 
żywności, który odpowiedzialny jest za zakup surowców, przy-
kłada dużą wagę do jakości oraz spędza dużo czasu w sadach 
i na polach gospodarstw. Tłocznia mieści się nieopodal trady-
cyjnego regionu upraw owoców, dlatego większość surowców 
pochodzi  z okolic zakładu. Nie bez znaczenia są też relacje 
z dostawcami. Z niektórymi gospodarstwami Beutelsbacher 
współpracuje ponad 60 lat.

„Zamierzamy pozostać firmą rodzinną prowadzoną przez wła-
ściciela, którego celem jest wytwarzanie jeszcze lepszych, bar-
dziej żywych produktów niż wcześniej”, mówi Thomas Maier. 
Oprócz przetwarzania ogromnej ilości różnych warzyw i owo-
ców zawsze jest miejsce dla regionalnych dostawców.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Jakość gotowych produktów gwarantowana jest poprzez deli-
katne tłoczenie soków i możliwie najkrótszą odległość do ob-
szaru napełniania oraz dokładną weryfikację opakowań Soki 
przechowywane w szkle mają dłuższy termin ważności. Zużyte 
szkło można wykorzystać do produkcji pełnowartościowego, 
nowego szkła o tej samej jakości, co jest decydującym czynni-
kiem dla Beutelsbachera. Kolejną zaletą szkła jest to, że te same 
opakowania można wykorzystać nawet 40 razy. Szkło jest prak-
tycznie jedynym materiałem opakowaniowym, który nie po-
woduje interakcji między produktem a opakowaniem. Dotyczy 
to zarówno temperatury pokojowej, jak i podczas pasteryzacji 
oraz sterylizacji. Jakość jest również gwarantowana przez Beu-
telsbacher we własnym laboratorium, które weryfikuje ważne 
parametry produkcyjne, takie jak poziom cukru z owoców i za-
wartość kwasów, a także czystość mikrobiologiczną. Regularne 
analizy chemiczne są wysyłane do specjalistycznych instytutów. 
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Produkty, które musisz mieć
Pytając gospodynię domową jakie produkty spożywcze za-
wsze ma w kuchni odpowie: chleb, mleko i jajka. Ja dodałabym  
tu zdecydowanie więcej pozycji. Zacznijmy od produktów syp-
kich. Można stworzyć z nich szybki i pełnowartościowy posiłek.

KASZA I RYŻ
To najbardziej uniwersalne produkty. Zarówno jako dodatek do 
obiadu, jak i baza wypieków lub deserów. Nie psują się, zatem 
mogą spędzić w naszej kuchni miesiące. Kasza jaglana to pro-
dukt o wielu zastosowaniach, a dodatkowo szybko się gotuje  
i może być spożywana przez każdego. Kolejnym przykładem jest 
niedoceniana kasza pęczak. Ma dość uniwersalny smak, świet-
nie komponuje się z warzywami, mięsem, ale również suszonymi  
i świeżymi owocami.

Must have (bezglutenowe): kasza jaglana, gryczana, ryż; dodat-
kowo można mieć:  sorgo, amarantus, quinoę, kukurydzę, ryż: dziki, 
czarny, brązowy, basmati, jaśminowy, czerwony, słodki.

Must have (z glutenem): kasza pęczak, płatki owsiane; dodat-
kowo można mieć: płatki pszenne, żytnie, orkiszowe, bulgur, kaszę 
mannę.

STRĄCZKI
To główne źródło białka dla wegan. Jednak polecane są wszyst-
kim, ponieważ oprócz białka zawierają również wiele minerałów. 
Nieważne czy będzie to soczewica, fasola, soja – każdy rodzaj 
ma wyjątkowy smak. Możesz zaopatrzyć się w suche strączki, 
które wymagają moczenia i gotowania. Możesz również sięgnąć  
po konserwowe, te jedynie po odcedzeniu i opłukaniu są go-
towe do spożycia. Hummus z ciecierzycy, pasztet z soczewicy,  
czy brownie z fasoli to przykłady dań, które przygotujesz z do-
słownie kilku składników.

Must have: soczewicę czerwoną, fasolę białą; dodatkowo można 
mieć:  soję, ciecierzycę, soczewicę (żółtą, zieloną, czarną) fasolkę: 
czarną, białą Jaś; fasolkę: adzuki, pinto, mung, borlotti, kidney; 
groch zielony i żółty.

Kuchenne „Must have”
- kuchenny niezbędnik poczujątkującego 

kucharza
Co każdy kucharz amator powinien mieć w swoich szafkach kuchennych oraz jakie triki pomo-
gą mu smacznie i sprytnie gotować? W tym niezbędniku uwzględnione zostały różne katego-
rie. Począwszy od produktów, przez metody zdrowego gotowania, aż po triki kuchenne, które 

sprawią, że pichcenie staje się łatwiejsze.
MAKARON
Nie ma nic prostszego i smaczniejszego, niż szybki makaron  
z sosem. Paczka dowolnego makaronu może uratować każdy 
obiad nawet dla tych najbardziej wybrednych. Najlepiej postawić  
na makaron penne lub świderki, takie rodzaje będą dobre zarów-
no do sosów, zup lub sałatek. Dla dzieci zawsze warto mieć scho-
wane spaghetti, z tym makaronem wszystko smakuje dobrze.

Must have (bezglutenowe): makaron kukurydziano ryżowy; do-
datkowo można mieć:  makaron z soi, ciecierzycy, soczewicy, gro-
chu i groszku, fasoli, konjac (tylko 9 kcal na 100 garam), gryki, 
ryżu, jaglany, kukurydziany, quinoa.

Must have (z glutenem): makaron semolinowy (durum); dodat-
kowo można mieć: makaron orkiszowy, żytni, z płaskurki, kamutu, 
samopszy.

MĄKA
Najbardziej uniwersalna jest mąka pszenna. Dzięki niej wycza-
rujemy szybkie ciasto, naleśniki lub babeczki. Jednak w pogoto-
wiu warto mieć również mąkę kukurydzianą, która również ma 
delikatny smak, ale urozmaici każdy wypiek nie tylko smakiem, 
ale też kolorem. Obie mąki należy przechowywać w zamkniętych 
pojemnikach, dzięki temu nie dostaną się do nich żadne insekty.

Must have (bezglutenowe): mąkę z ryżu, kukurydzy, skrobię 
(mąkę ziemniaczaną); dodatkowo można mieć: mąkę z: amarantu-
sa, quinoi, sorgo, teff (miłka abisyńska) soi, ciecierzycy, socze-
wicy, grochu, kasztanów, żołędzi, sezamu, topinambura, konopi, 
lnu, pestek dyni, słonecznika oraz migdałów, orzeszków ziem-
nych, kokosa, banana; skrobię z manioku (tapiokę), kuzu szare 
lub białe.

Must have (z glutenem): mąkę pszenną jasną, pełnoziarnistą; 
dodatkowo można mieć: mąkę orkiszową jasną i z pełnego prze-
miału, żytnią, z płaskurki, samopszy, kamutu, semolinową, owsia-
ną, mąkę pszenną typ 0 do pizzy.

OJEJE I OLIWY
Kolejną pozycją obowiązkową są oleje, a najlepiej dwa rodzaje: 
do spożywania na zimno i do gotowania. Tutaj sprawdzą się oleje 
o uniwersalnym smaku, które można użyć zarówno do wypie-
ków, jak i dań wytrawnych. Olej rzepakowy dezodoryzowany  
– do gotowania, pieczenia, smażenia. Ma uniwersalny, nienarzu-
cający się smak. Może być poddawany wyższym temperaturom. 
Co ważne to skarb z polskich pól, posiada wiele witamin i mine-
rałów. Przechowywany w szafce, bez dostępu promieni słonecz-
nych nie jełczeje zbyt szybko. Oliwa z oliwek – to olej, który 
sprawdzi się jako baza przeróżnych dressingów do sałatek, zup 
krem, czy past kanapkowych. Może być poddawana niewysokiej 
temperaturze, ale najlepiej smakuje na zimno. Co ciekawe doda-
jąc do butelki z oliwą zioła lub papryczki chilli możemy w prosty 
sposób nadać jej unikatowy aromat.
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Must have (na surowo): oliwa, olej lniany, rzepakowy; dodat-
kowo można mieć: olej rydzowy (z lnianki), z konopi, z nasion:  
ostropestu, chia (szałwii hiszpańskiej), Sacza Inchi, czarnuszki, 
marchwi, wiesiołka, z pestek: dyni, słonecznikowy, z orzechów 
włoskich.

Must have (do gotowania i smażenia): masło ghee, słonecz-
nikowy dezodorowany; dodatkowo można mieć:  kokosowy, oliwę 
z oliwek, orzechów ziemnych, miąższu awokado, do lekkiego 
podgrzewania i na surowo: sezamowy, arganowy, pestek moreli, 
migdałów, oliwa z oliwek.

SŁODZIDŁA
W zanadrzu warto mieć też jakieś słodzidło. Przyda się w chwili, 
gdy będziemy mieć ochotę na coś słodkiego. To również dobry 
dodatek do dressingów i sosów. Często stosuje się je również 
jako konserwant do domowych przetworów. Przykładem może 
być dość uniwersalny cukier trzcinowy lub ksylitol. Czasem przy-
daje się również coś o płynnej konsystencji, np. syrop z agawy.

Must have: miód, syrop klonowy; dodatkowo można mieć: syrop 
daktylowy, cukier trzcinowy, cukier kokosowy, daktylowy, ksylitol, 
erytrol, stewia, inulina, syrop z agawy.

PRZYPRAWY
To bez czego żadna potrawa nie może się udać to przyprawy. 
Odpowiednio przechowywane zachowują swoje aromaty. Przy-
prawy, których nie może zabraknąć w każdej kuchni to: sól, 
pieprz, suszone zioła.

Must have: sól, pieprz, sos sojowy; dodatkowo można mieć: pa-
prykę, oregano, kurkumę, garam masala, chilli i inne ulubione 
przyprawy.

MLEKO I JOGURTY ORAZ NAPOJE ROŚLINNE
Nie może ich zabraknąć w żadnej lodówce. Dotyczy to zarówno 
osób na standardowych dietach, jak i wegetarian. Mleko ma za-
zwyczaj dłuższą datę przydatności do spożycia i jeszcze przed 
otwarciem może być przechowywane poza lodówką, dlatego 
można kupować je na „zapas”. Korzystniej dla naszego organi-
zmu jednak używać mleka tzw. świeżego, ale data przydatności 
do spożycia jest bardzo krótka. Różne rodzaje mleka krowiego, 
czy napojów roślinnych stanowią nie tylko dodatek do płatków, 
owsianek i koktajli, ale również mogą stać się bazą kremowych 
sosów. W przypadku jogurtów najlepiej wybrać te naturalne. Po-
łączone z owocami stworzą lekki deser, dodane do warzyw uzu-
pełnią ulubioną sałatkę. To wszechstronne produkty, bogate w 
białko, dlatego zawsze warto mieć je w swojej kuchni.

Must have: mleko krowie, jogurt naturalny, kefir; dodatkowo moż-
na mieć:  kozie lub owcze: mleko, serki, twarożki, jogurty; zsiadłe 
mleko, maślankę, śmietanę słodką i kwaśną, mleko w proszku, 
mleko bez laktozy.

Must have (wegańskie): napój ryżowy; dodatkowo można mieć: 
napój sojowy, migdałowy, owsiany, jaglany, gryczany, z czarnego 
ryżu, jogurt: sojowy, konopny, kokosowy; śmietankę: ryżową, so-
jową, orkiszowową i owsianą.

SUSZONE OWOCE I ORZECHY
To grupa bardzo niepozornych produktów. W pierwszym mo-
mencie można pomyśleć, że nie są to produkty niezbędne. Jed-
nak po dłuższym zastanowieniu przychodzi refleksja. Suszone 
owoce można przechowywać w zamkniętym pojemniku, w ciem-
nym miejscu nawet przez kilka miesięcy. Dodając je do porannej 
owsianki, deseru, czy ciasta potrawa zyska nie tylko walory wizu-
alne i smakowe, ale również szereg wartości odżywczych. Podob-
nie jest z orzechami. Każde danie wytrawne posyp orzechami lub 
pestkami, a zyskasz dodatkowy chrupki element i dawkę minera-
łów. Można przygotować z nich niepowtarzalny deser, np. batony 
ze zmielonych orzechów z daktylami, nawet nie mając żadnych 
świeżych produktów.

Must have: pestki słonecznika, migdały, rodzynki, daktyle; do-
datkowo można mieć:  orzeszki piniowe, orzechy włoskie, orzechy 
brazylijskie, laskowe, nerkowce, macadamia, pekan, orzeski ziem-
ne, pestki dyni, nasiona konopi, suszone śliwki, morele, jagody, 
banany, figi, ananasy, mango,  liofilizowane owoce w całości lub 
w proszku.

WARZYWA I OWOCE
To grupa produktów, która nie tylko w diecie wegańskiej może 
stanowić bazę wielu potraw. Gdy robisz zakupy raz na tydzień 
kup więcej warzyw, które dłużej zachowują swoją świeżość,  
a jednocześnie są uniwersalne. Zimą możesz sięgnąć po warzywa 
i owoce mrożone, ale pamiętaj, by w każdą porę roku korzystać 
z warzyw sezonowych, w które obfituje dany okres w roku. Sa-
łatki owocowe lub warzywne, leczo, warzywa pieczone, warzywa 
faszerowane – możliwości na ich wykorzystanie jest naprawdę 
mnóstwo. Warto również zaopatrzyć się w warzywa do codzien-
nych kanapek i owoce do owsianek. Dzięki temu zapewniasz 
sobie do każdego posiłku dawkę witamin i minerałów. Warun-
ki przechowywania różnią się w zależności od rodzaju produktu 
oraz jego stopnia dojrzałości. Te bardziej dojrzałe włóż do lo-
dówki, te mniej pozostaw w temperaturze pokojowej.

Must have: marchew, pomidor, ogórek, sałata, papryka, pie-
truszka, ziemniaki, cebula, czosnek, banany, jabłka, cytryny; do-
datkowo można mieć:  batata, dynię, cukinię, brokuł, kalafior, szpi-
nak, buraki, bakłażana, kapustę, szparagi, karczochy, kiełki, koper, 
kalarepę, bób, topinambur, seler, por, kukurydza, pasternak, 
borówki, awokado, ananas, arbuza, gruszki, brzoskwinie, more-
le, pomarańcze, grejpfruty, klementynki, jagody, maliny, jeżyny, 
kiwi, mango, melona, rabarbar, rukolę, sałatę lodową, rzymską, 
roszponkę, jarmuż, botwinkę, cykorię.

MIĘSO I RYBY
Wybierając się na zakupy nie zapomnij o tej kategorii produktów. 
Ryby warto jeść dwa razy w tygodniu, jednak najlepiej smakują  
te świeże, a jeśli na bieżąco ich nie wykorzystasz to zamroź. Mo-
żesz również wybrać wersję wędzoną, która wytrzyma zdecy-
dowanie dłużej. A gdy nie planujesz posiłków postaw na ryby  
w puszkach. Jednak pamiętaj, aby były pozbawione zbędnych 
konserwantów i innych dodatków. Podobnie jest w przypadku 
mięsa. Kawałek zamrożonego mięsa może „uratować” obiad  
lub ciepłą kolację.

Must have: filet z kurczaka, porcja rosołowa, schab, łosoś wę-
dzony, tuńczyk w puszce; dodatkowo można mieć:  podroby, mięso 
wieprzowe, drób, wołowinę, dziczyznę, mrożone ryby i owoce 
morza. 

JAJA
To jeden z najbardziej uniwersalnych produktów. Można z nie-
go wyczarować praktycznie każde danie. Począwszy od śniada-
nia (jajecznica, naleśniki), poprzez obiad (jajko sadzone, omlet 
z warzywami i łososiem), po przekąski (jajka faszerowane, sałat-
ka warzywna z jajkiem). Stanowią spoiwo do wszelkiego rodza-
ju wypieków, takich jak: ciasta, ciasteczka, muffiny. To produkty 
pełne minerałów, witamin i pełnowartościowego białka. Warto 
pamiętać, że jajka mają swój termin przydatności do spożycia, 
zazwyczaj jest on nie dłuższy, niż 28 dni od momentu zniesienia 
przez kurę jajka. Aby jajka zachowały świeżość muszą być prze-
chowywane w niskich temperaturach w lodówce.

Must have: jajka kurze; dodatkowo można mieć: jajka przepiórcze, 
jaja kur zielononóżek.



Kuchenne „must have”

podstawowe 
produkty, 
które dobrze 

mieć 
w kuchni
każdego 

dnia

Kasze i ryże: 
jaglana, 
g r y c z a n a , 
ryż, kuskus,
płatki owsiane, 

pęczak…

Strączki: 
soczewica 
(np. czerwona), 

fasola, 
ciecierzyca… 

Makarony: 
semolinowy 
(np. spaghetti) 
lub bezglutenowy: 
ryżowy, kukurydziany, 

quinoa,  konjac…

Jaja

Mąki:
pszenna, 
orkiszowa, 
i bezglutenowe: 
ryżowa, 
ziemniaczana, 
kukurydziana,

kasztanowa…

Oleje i oliwy: 
oliwa z oliwek, 
olej lniany, 
kokosowy, 
do smażenia…

Słodzidła: 
miód, syropy: 
daktylowy, klonowy, 
cukier kokosowy…

Przyprawy: 
sól, pieprz, 
papryka, 
oregano, 
kurkuma, 
suszone zioła, 
sos sojowy… 

Nabiał zwierzęcy: 
masło, mleko, 
jogurt naturalny, 
kefir lub roślinny: 
napój ryżowy, 

śmietanka sojowa…

Suszone owoce i orzechy: 
pestki słonecznika, 
siemię lniane, rodzynki, 
morele, daktyle, orzechy…

Warzywa i owoce: 
marchew, ziemniaki, 
seler, pietruszka, cebula, 
czosnek, kapusta, 
sałata, pomidor, ogórek, 
papryka, jabłko, banan, 

cytryna…

Mięso: 
drób,
wołowina,
ryby i owoce

morza…
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Metody dobrego gotowania
Gdy jesteśmy zaopatrzeni w dobre produkty pozostaje kwestia 
metody gotowania. Istnieje wiele metod, jednak zazwyczaj te naj-
bardziej uniwersalne są najzdrowsze. Przed przygotowaniem po-
trawy warto zastanowić się jaką metodą ją przygotować. Czasem 
smażenie jest zupełnie zbędne i nie wpływa korzystnie na smak 
dania. Czasem jest ono wręcz niezbędne. Odpowiednia metoda, 
wykonana zgodnie ze sztuką sprawi, że nasze gotowanie będzie 
zdrowe i proste.

GOTOWANIE 
- to najpopularniejszy sposób, który wykorzystujemy do przy-
gotowania potraw. Gotowanie odbywa się w temperaturze 98 - 
100°C. Jednak warto pamiętać, aby do gotowania używać wody 
dobrej jakości, najlepiej filtrowanej. Dzięki temu potrawy mają 
głębszy smak. Co ważne, aby produkt poddany gotowaniu nie 
tracił wielu wartości odżywczych najlepiej wkładać go do już 
wrzącej wody, tak by nie przerywać procesu gotowania. Takiej 
obróbce termicznej można poddać praktycznie każdy produkt. 
Czas gotowania zależy od potrawy oraz formy jaką chcemy uzy-
skać, tj. miękką lub bardziej chrupiącą.

GOTOWANIE NA PARZE 
- to z kolei sposób, który gwarantuje zachowanie wielu witamin 
i minerałów. Poza tym produkty gotowane na parze zachowują 
swój smak, strukturę i kształt. Produkty trzeba umieścić na sitku, 
a następnie nałożyć go na garnek z gotującą się wodą, po czym 
całość przykryć. Istnieją również specjalne do tego stworzone 
garnki oraz parowary. Tą metodą warto przygotowywać warzywa 
oraz ryby.

SMAŻENIE 
- to również bardzo popularna metoda. Jednak należy pamiętać, 
że smażenie na głębokim oleju nie wpływa korzystnie na nasze 
zdrowie. Niektóre potrawy tego wymagają, natomiast nie może 
stać się to codziennością, a jedynie wyjątkiem. Do smażenia po-
winniśmy użyć najmniejszej ilości tłuszczu jak to tylko możliwe, 
czyli dostosować jego ilość do konkretnej potrawy. Tłuszcz trze-
ba rozgrzać do temperatury około 250°C, po czym nałożyć pro-
dukt na patelnię. Warto zwrócić uwagę też na jakość patelni oraz 
użytego tłuszczu. Najlepiej sprawdzą się patelnie z grubszym 
dnem oraz tłuszcze takie jak masło ghee, dezodoryzowane oleje 
rzepakowe i słonecznikowe lub olej z miąższu awokado, czyli ta-
kie, które mogą być poddawane wysokim temperaturom. W ten 
sposób przygotujemy kotlety, naleśniki, placuszki.

DUSZENIE 
- to połączenie smażenia i gotowania. Na początku na małej 
ilości rozgrzanego tłuszczu podsmażamy potrawę, a następnie 
zalewamy ją płynem, np. bulionem, wodą, winem i dusimy pod 
przykryciem. Duszenie łączy w sobie korzyści płynące zarówno 
ze smażenia, jak i gotowania. W ten sposób przygotujemy dania 
jednogarnkowe, np. leczo, potrawki, sosy z warzywami i mięsem.

PIECZENIE 
- to jedna z ulubionych metod przygotowania potraw wszyst-
kich tych, którzy dbają o linię. Nie wymaga użycia tłuszczu,  
a dzięki niej uzyskamy oczekiwaną strukturę. Soczysty łosoś, chru-
piące warzywa, czy aromatyczne mięso. Jednak warto pamiętać,  
że pieczenie może też wysuszyć potrawę. Uniwersalna tempera-
tura pieczenia to 160 - 200 stopni C. Piekarnik potrafi być narzę-
dziem uniwersalnym, ponieważ stosując niskie temperatury mo-
żesz uzyskać większą kruchość niektórych produktów, np. mięsa 
(około 100 stopni C). W niskim temperaturach możesz również 
zawekować przetwory (około 130°C) lub wysuszyć grzyby, warzy-
wa i owoce (około 40°C).

BLANSZOWANIE 
– to metoda, która polega na zanurzeniu zazwyczaj warzyw we 
wrzątku na dosłownie minutę, a następnie zalanie ich zimną 
wodą. Często ułatwia to obieranie warzyw ze skórki, np. pomi-
dorów. Temperatura wody to nieco poniżej 100 stopni C. Czas 
blanszowania najlepiej dostosować do każdego produktu indy-
widualnie. Blanszowanie twardych warzyw, takich jak: kalafior lub 
marchew może zająć około 3-4 minuty. Zaś miękkim warzywom, 
np. szparagi, szpinak wystarczy 1-2 minuty.

Magdalena Nagler (foodmania) - Szef Kuchni

Triki kuchenne
Triki kuchenne potrafią ułatwić gotowanie i z amatora zro-
bią profesjonalistę. Poniżej kilka z nich.

JAK SPRAWDZIĆ CZY JAJKO JEST ŚWIEŻE?
Wystarczy włożyć je do szklanki wypełnionej wodą. Świeże 
jajko opadnie na dno, a nieświeże jajko będzie się wynu-
rzać. To wszystko przez powstające z biegiem czasu pory 
na skorupce, przez które do środka dostaje się powietrze.

JAK OBRAĆ MANGO?
Zrobić to szybko i sprawnie używając szklanki. Mango 
przekrój po obu stronach wzdłuż pestki, a następnie prze-
ciśnij przez brzeg szklanki i gotowe!

JAK WYKORZYSTAĆ RESZTKI SOSU I BULIONU?
Nie wyrzucaj! Przelej do foremki do mrożenia kostek lodu. 
Zamroź, a następnie dodawaj do potraw, jako delikatny 
dodatek.

JAK SPRAWNIE OBRAĆ CZOSNEK?
Czosnek podzielony na pojedyncze ząbki przyciśnij tale-
rzem, po czym przełóż do zamkniętego pojemnika. Wstrzą-
śnij i wyjmij obrane ząbki!

JAK DOBRZE WYMIESZAĆ CIASTO NA NALEŚNIKI?
Wszystkie składniki na ciasto włóż do butelki lub shakera. 
Wstrząśnij i dozuj ciasto na patelnię.

JAK WYCISNĄĆ DOBRZE SOK Z CYTRYNY?
Przed przekrojeniem cytryny rozwałkuj ją na blacie. W ten 
sposób rozmiękczysz włókna i wyciśniesz z niej więcej soku.

JAK UNIERUCHOMIĆ DESKĘ DO KROJENIA?
Pod deskę podłóż wilgotny papierowy ręcznik. Dzięki temu 
deska nie będzie się ruszać nawet podczas krojenia ze spo-
rą siłą.

W JAKI SPOSÓB ŁATWO PRZEKROIĆ BISZKOPT?
Po upieczeniu wysokiego biszkoptu najłatwiej przekroić 
go za pomocą nitki dentystycznej. Należy owinąć ją wokół 
biszkoptu i pociągnąć.

JAK PORZĄDNIE OBRAĆ IMBIR ZE SKÓRKI?
To zaskakujące, ale najlepiej do tego nadaje się łyżeczka. 
Poradzi sobie ze wszystkimi nierównościami i nie pozosta-
wi na skórce dużej ilości miąższu.

JAK PORADZIĆ SOBIE Z MOCNO SCHŁODZONYM MASŁEM?
Gdy wyciągasz masło z lodówki i jest zbyt schłodzone, by 
dodać je do ciasta lub posmarować kanapkę wystarczy 
zetrzeć je na grubych oczkach tarki. Momentalnie zmieni 
swoją temperaturę i stanie się kremowe.





NISKOKALORYCZNY 
22KCAL/100G
NISKI INDEKS 
GLIKEMICZNY 
(IG) = 22

zawiera:Witaminy i minerałyWitaminy i minerały

kwiat kalafiora
• Wapn, magnez, fosfor, potas, mangan 
• Wit. K 13,8 µg/100g – wspomaga proces krzepniecia krwi, zapobiega osteoporozie.
• Kwas foliowy 55mg/100g – wspiera układ odpornosciowy i zapobiega wadom rozwojowym płodu. 
• Witaminy z kalafiora lepiej sie przyswoja, gdy zjesz go z olejem lub oliwa.

• odpowiadaja za gorzki smak, zwiazki te wykazuja aktywnosc  przeciwbakteryjna, 
własciwosci antyoksydacyjne i przeciwalergiczne.

GlukozynolanyGlukozynolany

• wspiera układ immunologiczny, 
działa przeciwzapalnie, reguluje 
cisnienie krwi, charakteryzuje 
sie działaniem ochronnym przed 
powstawaniem i rozrostem 
komórek nowotworowych.

SulforafanSulforafan

• odpowiadaja za 
nieprzyjemny zapach, 
podczas gotowania 
wydziela sie siarka.

Olejki
eteryczne
Olejki
eteryczne

• przyspiesza metabo-
lizm,usprawnia prace 
układu pokarmowego
 

BłonnikBłonnik

Jak ugotować kalafior? 
(wykorzystaj jeden lub kilka sposobów)

- przed gotowaniem 
namocz kalafior 

w wodzie z sokiem 
z cytryny, dzięki temu 

będzie się gotować 
krócej, ok. 4 min.

- gotuj kalafior 
w wodzie z dodatkiem 

mleka (najlepiej pół 
na pół z wodą) ze 

szczyptą soli i cukru. 

- do gotującego się 
w wodzie kalafiora 
dodaj szczyptę gałki 

muszkatołowej.

- gotuj kalafior 
krótko bez użycia 

pokrywki, cały kwiat 
lub rozdrobniony na 

małe różyczki.

Kalafior Romanesco 
o żółtozielonym zabarwieniu oraz 
delikatnym smaku. Różyczki kala-

fiora romanesco tworzą spirale 
i układają się w ciąg Fibonacciego, 
w którym każda kolejna wartość 

jest równa sumie dwóch 
poprzednich. 

Kalafior jest ciężkostrawny. Aby 
złagodzić uczucie wzdęcia serwuj 
go z czosnkiem, kminem, koprem 

lub majerankiem.
Kalafior z umiarem powinny spoży-
wać osoby z chorobami tarczycy ze 
względu na występujące goitrogeny 

ograniczające wchłanianie jodu.
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W Polsce kalafior pojawił się na przełomie XVI i XVII wieku. Wiele 
osób uważa, iż warzywo to zostało sprowadzone do naszego kra-
ju dzięki królowej Bonie Sforzy. Najprawdopodobniej jednak ka-
lafior trafił do nas dzięki wyjazdom synów z najlepszych polskich 
rodów do Włoch. Włoskie przepisy zawierające dania na bazie 
kalafiora przyjęły się w rodzimej kuchni dopiero w XIX wieku.

WYGLĄD I UPRAWA
Kalafior jest najmłodszą odmianą botaniczną warzyw kapust-
nych. To roślina jednoroczna, której część jadalną stanowi zwarte 
skupienie silnie skróconych, mięsistych pędów kwiatowych, czyli 
tzw. róża. Róże mogą mieć różne zabarwienie. Najbardziej pożą-
dane jest intensywnie białe, ewentualnie kremowe, w sprzeda-
ży pojawiają się także kalafiory o zabarwieniu pomarańczowym  
i fioletowym. Sporą popularnością cieszą się także kalafiory typu 
Romanesco o ciekawym żółtozielonym zabarwieniu oraz delikat-
nym smaku. U tej odmiany kalafiora poszczególne różyczki two-
rzą dodatkowo stożkowe wieżyczki – minarety.

Młody kalafior to taki o gęsto ułożonych różach, jest on najdeli-
katniejszy w smaku. Z wiekiem róża kalafiora ulega delikatnemu 
rozluźnieniu, a na jej obwodzie wyrastają pędy wykształcające 
płodne kwiaty. Kalafior nie ma wysokich wymagań cieplnych, 
najlepiej rośnie i plonuje w rejonach chłodniejszych, charakte-
ryzujących się wysoką wilgotnością powietrza. Optymalna tem-
peratura powietrza dla wzrostu roślin i rozwoju róż kalafiorów 
przeznaczonych do uprawy w naszych warunkach klimatycznych 
waha się od 15 do 20 stopni Celsjusza.

Kalafior jest ważnym gatunkiem, zarówno dla rynku warzyw świe-
żych jak i mrożonek. Krajowa produkcja zapewnia dostawy świe-
żego kalafiora przynajmniej przez połowę roku (V-XI). Uprawa 
jesienna kalafiora prowadzona jest przede wszystkim dla prze-
mysłu zamrażalniczego.

WARTOŚCI ODŻYWCZE I PROZDROWOTNE
Kalafior jest cenionym warzywem ze względu na swój skład che-
miczny oraz walory smakowe i dietetyczne. Kalafior jest warzy-
wem niskokalorycznym (22 kcal/100 g) i sycącym, dlatego ideal-
nie sprawdzi się w diecie odchudzającej. Kalafior ma także niski 
indeks glikemiczny (IG 22), dzięki czemu mogą go spożywać tak-
że osoby chore na cukrzycę. Dzięki wysokiej zawartości błonnika 
(2,4 g/100 g) kalafior przyspiesza metabolizm i usprawnia pracę 
układu pokarmowego.

Bogactwo witamin, składników mineralnych i karotenoidów pla-
suje kalafior wysoko w rankingu warzyw prozdrowotnych i mimo 
tego, iż jest ciężkostrawny, warto uwzględnić go w codziennym 
menu. Kalafior zawiera takie minerały jak wapń, magnez, fosfor, 
potas i mangan. Cechuje się wysoką zawartością witaminy C (69 
mg/100 g), która wspomaga naturalny mechanizm usuwania 
wolnych rodników i zmniejsza ryzyko wystąpienia stresu oksy-
dacyjnego. Kalafior zawiera również witaminę K (13,8 µg/100g), 
która jest rozpuszczalna w tłuszczach. To jeden z powodów, dla 
których jedzenie kalafiora ze źródłem tłuszczu np. olejem rzepa-
kowym, kokosowym lub masłem jest niezwykle ważne. Witami-
na K wspomaga proces krzepnięcia krwi, jest również odpowie-
dzialna za utrzymanie zdrowej struktury szkieletu i odpowiedniej 
gęstości mineralnej kości, przez co zapobiega osteoporozie.

Pora na Kalafiora
Kalafior zazwyczaj na naszych talerzach ląduje w towarzystwie masła i bułki tartej. Lubimy go za delikatny smak  

i niewiele kalorii. To prawdziwa skarbnica cennych substancji dla naszego zdrowia.

Kalafior zawiera również kwas foliowy (55 mg/100 g), który 
wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowe-
go, zmniejsza uczucie zmęczenia i bierze udział w prawidłowym 
tworzeniu aminokwasów i komórek krwi. Zapobiega powstawa-
niu wad rozwojowych płodu.
Kalafior to także bogactwo składników, które wspomagają układ 
immunologiczny człowieka i chronią przed reumatyzmem. Po-
dobnie jak inne kapustowate kalafior zawiera sulforafan - siar-
koorganiczny związek chemiczny pobudzający enzymy w walce 
z nowotworami. Sulforafan przyczynia się także do poprawy ci-
śnienia krwi, funkcjonowania nerek, wykazuje działanie bakterio-
bójcze i przeciwzapalne. Ma także zbawienny wpływ na wątrobę, 
pobudzając ją do działania.

KALAFIOR W KUCHNI
Kalafior można spożywać na surowo – wówczas zachowuje 
najwięcej witamin oraz wartości odżywczych i może stanowić 
smaczny składnik sałatek.

Jak odpowiednio ugotować kalafior, aby zachować jego walory 
prozdrowotne oraz smak? W tym celu należy warzywo oczyścić 
z liści, dokładnie umyć oraz w razie potrzeby rozdzielić różyczki. 
Następnie zaleca się namoczyć kalafior w wodzie z dodatkiem 
soku z cytryny - dzięki temu warzywo będzie potrzebowało krót-
szego czasu gotowania. Kalafior wrzucamy do wrzącej wody  
z solą oraz minimalną ilością cukru. Tak przyprawiony gotujemy 4 
minuty bez użycia przykrywki. Po tym czasie kalafior odcedzamy.

Za gorzki smak kalafiora odpowiadają związki organosiarkowe 
- glukozynolany (związki te wykazują aktywność przeciwbakteryj-
ną i przeciwalergiczną oraz mają właściwości antyoksydacyjne). 
Sposobem na zredukowanie goryczki jest gotowanie kalafiora  
w wodzie z mlekiem (najlepiej w proporcji pół na pół) oraz odro-
biną cukru podczas gotowania. Dzięki takiemu zabiegowi kalafior 
zachowa piękny kolor i będzie delikatnie smakował. Dodatko-
wym plusem gotowania kalafiora w mleku jest wyeliminowanie 
niezbyt atrakcyjnego zapachu siarki, który towarzyszy podczas 
obróbki termicznej. Jeśli nie mamy pod ręką mleka, możemy do-
dać szczyptę gałki muszkatołowej.

Najpopularniejsze danie z kalafiora to kalafior gotowany, serwo-
wany z masłem i bułką tartą. Kalafior można także piec, dusić oraz 
podsmażać z odrobiną wody, bulionu lub skropić olejem, lub oli-
wą, by uczynić jego składniki odżywcze bardziej przyswajalnymi. 
Kalafior może być składnikiem zapiekanek makaronowych i ry-
żowych, kotletów, a nawet pizzy lub majonezu. Można go ukisić, 
dodać do gulaszu, pasztetu czy pasty kanapkowej (np. z pieczoną 
papryką). Na bazie kalafiora, bulionu i dodatku śmietany można  
przygotować przepyszną zupę krem. Krem z kalafiora możemy 
podać również na ostro - z papryczką chili dodaną tuż przed 
zmiksowaniem. Na chłodniejsze dni warto przygotować krem 
mocno rozgrzewający z dodatkiem imbiru i gałki muszkatołowej. 
Do kremu w każdej odsłonie pasują grzanki z pieczywa razowego 
oraz kropla oliwy z oliwek.

Kalafior po przyprawieniu i rozgnieceniu z powodzeniem może 
zastępować także purée ziemniaczane. Aby zniwelować nieprzy-
jemne uczucie wzdęcia po jego spożyciu warto dodać takie przy-
prawy jak czosnek, kmin, koper i majeranek.

Kamila Koźniewska - Zastępca Dyrektora 
Departamentu Jakości Bio Planet S.A.



21Lato 2020

ZAPIEKANY KALAFIOR 
Z TRZEMA SERAMI 
I KASZĄ GRYCZANĄ

SKŁADNIKI (4 porcje):
kalafior - 1 szt.
kasza gryczana lub ziemniaki pocięte w kostkę 
- 3/4 szklanki
mąka z gorczycy lub zmielone ziarna gorczycy 
- 1 łyżeczka
olej rzepakowy - 50 ml
gałka muszkatołowa - 1/2 łyżeczki
sól i pieprz - do smaku
czosnek - 3-4 ząbki
sery: ementaler, mozzarella, parmezan - 100-
150 g
natka pietruszki - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Kalafiora rozebrać na małe różycz-
ki i ugotować w osolonej wodzie kilka minut. 
Kaszę ugotować al dente ok.10 minut. Jeśli ro-
bisz wersję z ziemniakami to potnij je w kost-
kę i obgotuj razem z kalafiorem ok. 10 minut.

KROK 2: Do oleju wcisnąć czosnek, dodać 
trochę soli, mąkę z gorczycy, gałkę muszkato-
łową i sporo pieprzu. Mieszanką polać kalafior 
i dobrze wymieszać. Przełożyć do naczynia 
żaroodpornego wysmarowanego tłuszczem. 
Następnie rozłożyć kaszę. Przykryć startymi 
na tarce serami i zapiekać w 180°C. ok. 20 
minut, aż ser się zrumieni. Posypać natką pie-
truszki. 

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

50 min
CURRY Z KALAFIOREM 
I BAKŁAŻANEM

SKŁADNIKI (1 porcja):
kalafior - 1/2 szt.
bakłażan - 1 szt.
cebula - 1 szt.
czosnek - 3 ząbki
mleko kokosowe - 400 ml
gotowana ciecierzyca - 1 szklanka
woda - 250 ml
kurkuma - 2 łyżeczki
wędzona papryka - 1 łyżeczka
kmin rzymski - 1 łyżeczka
kolendra - 1/2 łyżeczki
cukier kokosowy - 1 łyżeczka
świeże liście kolendry - 1 garść
sól - do smaku
oliwa - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Cebulę pokrój w kostkę, czosnek 
posiekaj lub przeciśnij przez praskę. Podsmaż 
na rozgrzanej patelni z odrobiną oliwy. Dodaj 
1 łyżeczkę kurkumy i 1/2 łyżeczki wędzonej 
papryki.

KROK 2: Kalafiora podziel na różyczki i dodaj 
do cebuli i czosnku. Podsmażaj przez chwilę i 
zalej szklanką wody. Duś pod przykryciem, aż 
kalafior trochę zmięknie. Uważaj, żeby go nie 
przegotować. Musi być półtwardy.

KROK 3: W czasie, gdy kalafior będzie się du-
sił, pokrój w kostkę bakłażana i dodaj na pa-
telnię. Duś pod przykryciem jeszcze kilka mi-
nut. Bakłażan bardzo szybko zrobi się miękki.

KROK 4: Gdy uznasz, że konsystencja kalafio-
ra Ci odpowiada, zalej całość mlekiem koko-
sowym, dodaj ciecierzycę, drugą łyżeczkę kur-
kumy, 1/2 łyżeczki papryki wędzonej, kmin, 
kolendrę, cukier kokosowy i sól. 

KROK 5: Posiekaj świeże listki kolendry. Część 
dodaj do curry od razu, część zostaw do posy-
pania curry już na talerzu. Wszystko dokładnie 
wymieszaj i gotowe!

KROK 6: Podawaj z dowolnym ryżem lub ka-
szą.

Agata Dominiak - wegeweda

40 min

BROWNIE Z KALAFIOREM

SKŁADNIKI (20 porcji):
surowy kalafior - 180 g
olej kokosowy - 80 ml
syrop kokosowy - 170 g
mąka kasztanowa - 120 g
surowe kakao - 60 g
soda oczyszczona - 1 łyżeczka
drobna sól himalajska - 1/4 łyżeczki
len mielony - 20 g
wanilia w proszku - 1/4 łyżeczki
orzechy włoskie lub pekan - 60 g
masło orzechowe - 30 g
syrop kokosowy - 30 ml

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Kalafiora dzielimy na małe różyczki, 
gotujemy na parze ok. 10 min. Drobno blen-
dujemy. 

KROK 2: Len mielony zalewamy 75 g wrząt-
ku, mieszamy, odstawiamy. Orzechy siekamy. 
Masło orzechowe mieszamy z syropem (30 g).

KROK 3: Olej kokosowy mieszamy z syropem, 
kalafiorem i mielonym lnem. Mąkę kasztano-
wą, kakao, sodę i sól przesiewamy do miski.

KROK 4: Składniki suche i mokre łączymy w 
dużej misce, dodajemy orzechy. Szybko mie-
szamy i przekładamy do formy o boku 20 cm. 
Na wierzchu układamy kleksy z masła orze-
chowego z syropem. 

KROK 5: Pieczemy 25 min w temp. 180°C.

Iwona Kuczer

60 min

PASTA Z KALAFIORA

SKŁADNIKI (4 porcje):
kalafior - 1/2 szt.
koperek - 1 pęk
oliwa z oliwek - 1 łyżka
pieprz ziołowy - do smaku
sól, pieprz - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Kalafiora ugotować, zmielić, doprawić przy-
prawami i łyżką oliwy, dodać koperek. 

DODATKOWE INFORMACJE: 
Wyśmienicie smakuje z pomidorami  
i mniszkiem lekarskim.

@zdrowoprzezlife

15 min
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 SAŁATKA Z KALAFIORA

SKŁADNIKI (4 porcje):
kalafior mały - 1 szt.
pomidor malinowy - 2 szt.
jajka na twardo - 2 szt.
rzodkiewki - 1 pęk
awokado - 1 szt.
natka pietruszki listki - 2 łyżki
orzechy nerkowce - 100 g
cytryna - 1/2 szt.
płatki drożdżowe nieaktywne - 2 łyżki
sól himalajska do smaku
olej z orzechów - 2 łyżki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Orzechy zalewamy wodą i zosta-
wiamy do namoczenia na 2 godziny. Po tym 
czasie nerkowce odcedzamy, przekładamy do 
pojemnika blendera. Dodajemy sok z cytryny, 
płatki drożdżowe, sól, olej i miksujemy, doda-
jąc ok. 4 łyżki wody. Sos orzechowy doprawia-
my do smaku.

KROK 2: Kalafior dzielimy na różyczki, gotu-
jemy w osolonym wrzątku, studzimy. Pomi-
dora, awokado kroimy w kostkę, rzodkiewki 
w plasterki. Jajka obieramy, kroimy w ćwiartki. 
Wszystkie składniki mieszamy ze sobą, pole-
wamy orzechowym sosem.

Dorota Wdowińska - Rozbicka

20 min

PIKLE ANGIELSKIE

SKŁADNIKI (1 porcja):
kalafior - 1,5 kg
ogórki gruntowe - 1 kg
papryka czerwona - 750 g
ząbki czosnku - kilkanaście
baldachy kopru - kilka
ocet winny - 2 szklanki
cukier - 1,5 szklanki
sól morska - do smaku
woda - 1,5 litra
gorczyca - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Kalafiora podzielić na niewielkie 
różyczki (na jeden kęs) i sparzyć we wrzątku 
przez kilka minut - dokładnie odcedzić.

KROK 2: Ogórki pokroić w dość grube plastry 
wraz ze skórką, a paprykę w paski.

KROK 3: Warzywa układać warstwami w du-
żych słoikach przekładając pokrojonymi ząb-
kami czosnku oraz baldachami kopru. Dodać 
po trochę ziaren gorczycy.

KROK 4: W garnku zagotować wodę z cu-
krem, solą i octem. Wrzącą marynatą zalać 
warzywa, zakręcić słoiki i odstawić do osty-
gnięcia. Pasteryzować.

Elwira Lipińska

60 min

CURRY Z KALAFIORA, FASOLI 
Z TAMARYNDOWCEM 
I MASŁEM ORZECHOWYM 

SKŁADNIKI (8 porcji):
kalafior - 1 szt.
cebula - 1 szt.
wegańska margaryna - 2 łyżki
fasola puszka - 1 szt.
passata pomidorowa - 1 szklanka
cukinia - 1 szt.
marchew - 1 szt.
pasta z tamaryndowca - 1 łyżka
masło orzechowe z trzech rodzajów orzechów 
- 2 łyżki
pasta kokosowa - 2 łyżki
sól himalajska - do smaku
przyprawa curry indyjskie - 2 łyżeczki
chili - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Cebulę kroimy w kostkę i szklimy na 
wegańskiej margarynie. Dodajemy kalafior 
pokrojony w grube kawałki, cukinię pokrojone 
w grubą kostkę, marchew w plasterki, fasolę, 
passatę, pastę tamaryndowca rozprowadzo-
ną w szklance wody i przyprawy. Dodajemy 
szklankę wody. Gotujemy ok. 30 min.

KROK 2: Dodajemy masło orzechowe, pastę 
kokosową i w zależności od konsystencji jesz-
cze szklankę wody. Gotujemy wszystko ok. 10 
min (w razie potrzeby podlewamy wodą). Do-
prawiamy do smaku.

Dorota Wdowińska - Rozbicka

45 min

KALAFIOR MARYNOWANY NA RÓŻOWO

SKŁADNIKI (1 porcja):
kalafior (duży) - 1 szt.
sok z buraków - 1 szklanka
sól morska - 1,5-2 łyżki
ocet 10% - 1 szklanka
woda - 3 szklanki
cukier - 2/3 szklanki
ziele angielskie - trochę
liście laurowe - trochę
gorczyca - trochę

40 min

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Zagotować wodę z dodatkiem cukru  
i soli. Kalafiora podzielić na małe różyczki i ob-
gotować al dente w przygotowanej wodzie.

KROK 2: Odcedzić łyżką cedzakową przekła-
dając wprost do słoików. Do każdego słoika 
dodać 1 niewielki listek laurowy 2-3 ziarna ziela 
angielskiego i po trochę gorczycy. Do wody z 
blanszowania kalafiora dolać ocet i sok z bura-
ków i wypełnić przygotowane słoiki. Pasteryzo-
wać przez 15-20 minut.

Elwira Lipińska





Zapytaj w swoim ulubionym eko sklepie o świeże 
warzywa i owoce bio z szerokiej oferty Bio Planet.
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CZY WIESZ, ŻE?

WSZYSTKIE  ŚWIEŻE 

WARZYWA I OWOCE BIO SĄ: 

   
   Rolnicy ekologiczni stosują przyjazne dla przyrody praktyki. 

BIO TO:
Zakaz stosowania

pestycydów, 

m.in. herbicydów

 (w tym Roundup)

GMO

   

Wykorzystując naturalne procesy -  wspomagają różnorodność biologiczną.
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TRUSKAWKA
Jedz, bo ma:Witaminy Minerały

TRUSKAWKA
Jedz, bo ma:

Maseczka na przetłuszczającą się skórę i zmiany trądzikowe: 
Dojrzałe truskawki rozgnieć i zmieszaj z ubitym białkiem z jaj. 
Nałóż na 20 minut na twarz, następnie zmyj ciepłą wodą. Za-
warty w truskawkach kwas salicylowy działa złuszczająco i roz-
jaśniająco na cerę. Truskawki mają również zbawienny wpływ 
na zęby. Przeciwdziałają osadzaniu się kamienia na zębach i 
mogą je wybielić.

C

A

B

Fe

Cu

Mn

Ca

P

Mg

żelazo

miedź

mangan

wapń

fosfor

magnez

Truskawki pomagają oczyścić organizm, ugasić pragnienie, zmini-
malizować ból gardła i chrypkę.  Poprawiają apetyt, wspomagają 
trawienie, przyspieszają przemianę materii. Korzystnie wpływają na 
śledzionę, trzustkę, wspomagają pracę wątroby, pęcherzyka żółcio-
wego i nerek, przynoszą ulgę w infekcjach układu moczowego.

Bromelina 
rozkłada białko pokarmowe 
oraz przyspiesza metabolizm
tłuszczów i węglowodanów, 
ma działanie moczopędne, 
odkażające, odtruwające. 
Uwaga! Bromelina nasila 
działanie antybiotyków.

Kwercytyna i kemferol 
działają przeciwwirusowo, 

przeciwbakteryjnie, zapobiegają 
zakrzepom i miażdżycy, 
obniżają poziom złego 
cholesterolu we krwi.

Kwas elagowy (630 μg/100 g) 
antyoksydant, wspiera układ 

odpornościowy, likwiduje wolne 
rodniki, wpływa ochronnie na DNA.

Truskawki smakują wyśmienicie sa-
modzielnie w formie świeżej lub lio-
filizowanej. Stanowią doskonały 
składnik: kompotów, galaretek, lodów, 
koktajli, dżemów, soków, nalewek, do-
datek do: ciast i deserów, czekolady, 
sałatek, sosów, pierogów, naleśników.

100 g zawiera:
22 kcal

indeks glikemiczny (IG) = 25
89,5 g wody 
0,7 g białka

0,4 g tłuszczu
7,2 g węglowodanów

1,8 g błonnika

wit. z grupy

Uwaga: Truskawki uczulają !
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TRUSKAWKOWO 
- BURACZKOWY CHŁODNIK

SKŁADNIKI (4 porcje):
truskawki - 1 kg
sok z buraków świeży lub z kiszonych - 1/2 
litra
mleko gryczane - 1 szklanka
makaron bezglutenowy rurki - 120 g
nerkowce - 1 garść

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Orzechy nerkowca namoczyć przez ok. godzi-
nę w wodzie. Makaron ugotować, odcedzić 
oraz przelać zimną wodą. Truskawki zblendo-
wać, a następnie wymieszać z sokiem wyci-
śniętym z buraków i mlekiem gryczanym.
Gotowy chłodnik podawać z makaronem i od-
cedzonymi orzechami nerkowca.

Magdalena Nagler - foodmania

20 min

TRUSKAWKOWO 
- KOKOSOWE TRUFLE

SKŁADNIKI (7 porcji):
masa:
truskawki - 4 szklanki
mąka kokosowa - 1 szklanka
wiórki kokosowe - 1/4 szklanki
olej kokosowy - 5 łyżek
wanilia mielona - 1/2 łyżeczki
cukier kokosowy lub ksylitol - 5 łyżek
polewa:
karob lub kakao - 7 łyżek
olej kokosowy - 12 łyżek
syrop klonowy lub syrop daktylowy - 1 łyżka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Umyte truskawki pozbawiamy szypułek, 
umieszczamy w misce i rozgniatamy widel-
cem. Dodajemy resztę składników, miesza-
my, formujemy kuleczki. Kuleczki wykładamy 
do naczynia wyłożonego folią spożywczą.
Mieszamy składniki na polewę i wylewamy 
na kuleczki i ciasto (ewentualnie dekorujemy 
odrobiną wiórków kokosowych). Wkładamy 
do lodówki na 2 h (w wersji ekspresowej - do 
zamrażarki na 15 min).

Dominika Lasota (Jescbyzycwzdrowiu)

30 min

TRUSKAWKOWE RAFAELLO

SKŁADNIKI (1 porcja):
truskawki - 1 kg
czekolada biała - 100 g
śmietanka kokosowa - 4 łyżki
wiórki kokosowe - 5 łyżek

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Truskawki umyć i osuszyć na papierowym 
ręczniku. Nie usuwać szypułek. Czekoladę po-
łamać na kawałki. Do rondla wlać śmietankę 
kokosową i czekoladę. Podgrzewać na sła-
bym gazie i mieszać aż czekolada się roztopi. 
Truskawki maczać w czekoladzie i obtaczać w 
wiórkach kokosowych. Układać na półmisku. 
Przed podaniem schłodzić w lodówce.

Dorota Woźniak - Twins Pot

20 min

LEMONIADA 
TRUSKAWKOWA

SKŁADNIKI (1 porcja):
truskawki - 100 g
woda (może być gazowana) - 2 i 1/2 litra
syrop klonowy - 3-4 łyżki
mięta - kilka listków

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Truskawki myję, kroję w plasterki i lekko pod-
grzewam. Kiedy puszczą mocny czerwony sok 
zawartość wlewam do dzbanka uzupełniam 
wodą mineralną. Dosładzam syropem klono-
wym. Podaję z lodem i listami mięty.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

15 min

DOMOWE LODY 
TRUSKAWKOWE

SKŁADNIKI (6 porcji):
truskawki - 2 szklanki
mleko kokosowe - 1/2 szklanki
syrop klonowy, daktylowy lub z agawy - 2 łyżki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Wszystkie składniki blendujemy i wlewamy 
do foremek na lody. Zamrażamy i gotowe. 
Smacznego!

Dominika Lasota (Jescbyzycwzdrowiu)

5 min

TRUSKAWKOWE SHOTY 
Z MATCHA I IMBIREM

SKŁADNIKI (1 porcja):
truskawki - 500 g
herbata matcha - 1 łyżeczka
syrop z agawy - 2 łyżki
mięta - kilka listków
imbir tarty - 1 łyżeczka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Umyte truskawki przełożyć do naczynia i 
zblendować, dodać syrop z agawy i imbir. 
Wymieszać, przelać do kieliszków. Na wierzch 
posypać herbatą matcha. Udekorować listka-
mi mięty.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

10 min



SKŁADNIKI (4 porcje):
udka z kaczki - 4 szt.
cebula czerwona - 2 szt.
truskawki mrożone - 200 g
gałązki rozmarynu - kilka
nalewka z pigwy - 50 ml
marynata:
olej rzepakowy - 50 ml
ocet balsamiczny - 2 łyżki
kolendra nasiona mielone - 1/2 łyżeczki
sól, pieprz mielony – trochę
czosnek roztarty - 1 ząbek
papryczka ostra posiekana - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Udka kaczki umyć i osuszyć. Przygo-
tować marynatę do mięsa łącząc jej składniki. 
Mięso kaczki natrzeć marynatą i pozostawić w 
chłodnym miejscu na 2 godziny.

120 min

KROK 2: Cebule obrać i pokroić na cząstki. 
Udka wyjąć z marynaty. Zrumienić na patelni 
z obu stron. W naczyniu do zapiekania ułożyć 
udka, przełożyć je pokrojoną cebulą. Wstawić 
do piekarnika nagrzanego do 190°C i piec 50 
minut.

KROK 3: Zebrać (odlać) wytopiony w cza-
sie pieczenia tłuszcz. Do naczynia z mięsem 
włożyć truskawki i skropić wszystko nalewką 
z pigwy. Dodać rozmaryn. Piec jeszcze około 
30 minut.

KROK 4: Upieczone mięso wyłożyć na półmi-
sek. Zawartość naczynia przelać do dzbanka 
miksera. Zmiksować. Sos doprawić według 
uznania solą i pieprzem oraz igiełkami roz-
marynu.

Dorota Woźniak - Twins Pot

UDKA Z KACZKI PIECZONE Z SOSEM TRUSKAWKOWO 
- CEBULOWYM Z NUTĄ PIGWY

Teraz możesz cieszyć się niepowtarzalnym smakiem owoców oraz warzyw 
nie tylko latem! Sprawdź całą ofertę produktów mrożonych 

NATURAL COOL i zaczaruj swoją kuchnię o każdej porze roku.

ZATRZYMAJ 
LATO NA DŁUŻEJ!

LODOWY SHAKE WANILIOWY 
Z CHIA I CAŁYMI OWOCAMI

SKŁADNIKI (4 porcje):
truskawki mrożone - 1 szklanka
jagody leśne, maliny mrożone - po garści
chia - 4 łyżki
mleko - 2 szklanki
mleczko kokosowe - 1 szklanka
ziarenka z połowy laski wanilii
mąka kokosowa - 1 łyżka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Wlewamy mleko i napój do większego naczy-
nia, wsypujemy łyżkę mąki kokosowej, nasio-
na chia i ziarenka wanilii, a następnie dokład-
nie mieszamy. Odstawiamy na godzinę co 
jakiś czas mieszając, aby rozdzielić ziarenka w 
mleku. Jak płyn już się zagęści wrzucamy mro-
żone owoce, mieszamy, odstawiamy na chwilę 
i znów mieszamy, aż owoce zmrożą płyn i go 
zagęszczą. Podajemy odrazu.

Katarzyna Malewska

70 min
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Zaczynaliśmy 10 lat temu. Mała, rodzinna przetwórnia. Na początku był to tylko dodatek do

ekologicznego gospodarstwa, które przejęliśmy po rodzicach. W 2010 roku podjęliśmy ważną decyzję,
przechodzimy na ekologię. Od tej pory staramy się tworzyć smaki, jakie sami chcielibyśmy gościć  

na naszych stołach.
KLUCZEM NASZEGO SUKCESU JEST UCZCIWOŚĆ
O naszym sukcesie świadczy przede wszystkim ogromna satys-
fakcja i radość, że udaje nam się uzyskać produkt wysoki jako-
ściowo. Nie dolewamy wody, nie oszczędzamy na owocach, nie 
rezygnujemy głównie z produkcji sezonowej. Dlaczego? Ponie-
waż wg nas najważniejsza jest uczciwość w stosunku do Klien-
ta. Robimy po prostu dobry dżem. Opinie Klientów, z którymi 
mamy niezwykłą przyjemność spotykać się na przeróżnych tar-
gach tylko utwierdzają nas w tym przekonaniu. To, co robimy 
to praca, pasja i wielkie serce, jakie w nią wkładamy. Jesteśmy 
dumni z każdego naszego produktu.

PRZETWORY OWOCOWE Z CUKREM LUB BEZ, JAK WOLISZ?
Tworzymy zdrowe i pyszne dżemy, konfitury, musy owocowe.
W każdym słoiku zamykamy kawałek lata – pachnące, ekolo-
giczne owoce. Znaczną część naszych produktów stanowią prze-
twory bez dodatku cukru. Dla tych, co liczą kalorie i preferują 
kwaśniejsze smaki to wybór doskonały. Dla łasuchów przygoto-
waliśmy linię produktów z dodatkiem cukru trzcinowego, ale nie
martwcie się to dżemy niskosłodzone. Zachęcamy do spróbo-
wania przepysznej Bio Wiśni. Mamy też coś dla najmłodszych
wielbicieli naleśników z owocowymi musami. Produkty z dodat-
kiem miodu to przetwory, z których jesteśmy szczególnie za-
dowoleni, często goszczą na naszym stole. Miodowa Truskawka  
to nasz zdecydowany faworyt.

TRADYCYJNE POWIDŁA PRZYPOMNIĄ SMAKI DZIECIŃSTWA
Powidła śliwkowe występujące u nas pod nazwą Bio Śliwki Wę-
gierki to produkt, który towarzyszy nam od samego początku. 
Śliwki węgierki są długo wysmażane na otwartych kotłach tak, 
jak tradycja nakazuje. Myślę, że niejednemu z Was przypomni 
się smak powideł z dzieciństwa. Tak właśnie chcielibyśmy być 
kojarzeni, po prostu Bio Sad Danków przetwórnia, w której po-
wstają smaki i zapachy, które chcemy pamiętać.

A MOŻE COŚ INNEGO?
Na pewno warto spróbować wszystkich naszych dżemów i kon-
fitur. Być może odkryją Państwo nowe, ciekawe smaki mniej po-
pularnych owoców np. jagody kamczackiej, czarnego bzu lub 
rabarbaru.

CO DALEJ? 
Chcemy wciąż rozszerzać naszą ofertę przetworów owocowych. 
Wciąż wzbogacać ją o nowe smaki i zapachy. Staramy się słu-
chać Państwa i podążać za gustami. 

Czkamy na propozycje, nowe pomysły, bo tworzymy dla Was. 
Mamy nadzieję, że sprostamy Państwa oczekiwaniom i nadal 
będziemy sprawiać, że każde otwarcie i spróbowanie naszego 
dżemu będzie wywoływało uśmiech!

Agata i Dawid Piechota - Sad Danków





Woda smakowa
nawodni, orzeźwi, dostarczy witamin i minerałów

Woda smakowaWoda smakowa
Przepis na doskonałą wodę smakową 

              bez cukru,
 zbędnych dodatków i chemii.

Do przygotowania wody smakowej

 użyj wody mineralnej, źródlanej 

lub z kranu (filtrowanej).

Kilka kostek lodu w upalne dni przyjemnie schłodzą wodę.

Zioła porwij, owoce i warzywa pokrój w plasterki. Nie wyrzucaj składników z wody- możesz je zjeść lub zrobić kompot.  Im więcej dodasz danego składnika, tym bardziej będzie 
on wyczuwalny.

Kwiaty jadalne: bratka, nagietka, mniszka lekarskiego, 
ogórecznika lekarskiego, 

nasturcję i lawendę 
dodaj do wody w całości, 

wspaniale ją ozdobią.

Po przygotowaniu napoju 

odstaw go, aby smaki 

przenikły z owoców do wody. 

Przechowuj w lodówce do 2 dni.

Przepis na doskonałą wodę smakową 

              bez cukru,
 zbędnych dodatków i chemii.

1

2

3
4

5

Wody smakowe w odróżnieniu od soków i innych 
gotowych napojów mają subtelny smak i aromat, dzięki temu lepiej zaspokajają pragnienie.

Przykładowe wody 
smakowe:

INTENSYWNA
truskawka + bazylia + cytryna

MOHITO 
limonka + mięta + stewia

KLASYCZNA 
cytryna + mięta

LETNIA
truskawka + rabarbar + melisa 

ZIELONA
ogórek + limonka + imbir + mięta

SŁONECZNA 
ananas + cytryna + imbir

SZARLOTKOWA
jabłko + kora cynamonu + stewia

WYTRAWNA
ogórek + jabłko + tymianek 

EGZOTYCZNA 
kiwi + pomarańcza + kurkuma

LETNIE ORZEŹWIENIE
ogórek + melon + arbuz

LEŚNA
jeżyna + poziomka + mięta

LETNIA ENERGIA 
czerwone porzeczki + borówki

 amerykańskie + truskawki

WYBUCHOWA
granat + cytryna

HAWAJSKA 
pomarańcza + ananas + mięta

ORZEŹWIAJĄCA 
grejpfrut + pomarańcza 

+ rozmaryn

ODŚWIEŻAJĄCA
ogórek + cytryna + mięta

ELIKSIR ŻYCIA
woda kokosowa liofilizowana 

+ cytryna + mięta

Przykładowe wody 
smakowe:

INTENSYWNA

MOHITO 

KLASYCZNA 

LETNIA

ZIELONA

SŁONECZNA 

SZARLOTKOWA

WYTRAWNA

EGZOTYCZNA LETNIE ORZEŹWIENIE

LEŚNA

LETNIA ENERGIA 

WYBUCHOWA

HAWAJSKA 

ORZEŹWIAJĄCA 

ODŚWIEŻAJĄCA

ELIKSIR ŻYCIA



MROŻONA KOMBUCHA

SKŁADNIKI (1 porcja):
kombucha ekologiczna czarna herbata - 1 bu-
telka
kostki lodu - 8 szt.
gałązki świeżej mięty - 2 szt.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Butelkę z kombuchą wstawiamy do lodówki. 
Wodę mineralną wlewamy do pojemniczka na 
kostki lodu, a ten wstawiamy do zamrażalni-
ka. Gałązki mięty myjemy, delikatnie zgniata-
my w palcach, by uwolniły aromat, wrzucamy 
do szklaneczek. Do szklanek wrzucamy kostki 
lodu. Rozlewamy schłodzony napój kombu-
cha.

Dorota Wdowińska - Rozbicka

10 min

MROŻONA BIAŁA HERBATA 
Z SOKIEM I OWOCAMI

SKŁADNIKI (1 porcja):
biała liściasta herbata - 3 łyżeczki
sok z pomarańczy - 1 szklanka
woda mineralna - 1 litr
owoce sezonowe (maliny, truskawki, porzecz-
ki, jagody lub borówka amerykańska) - trochę
świeże zioła (mięta, melisa, tymianek) - trochę
plastry cytryny - kilka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Zagotować wodę i zaparzyć 3 łyżeczki białej 
herbaty w szklance wody według przepisu na 
opakowaniu. Po zaparzeniu wlać do dużego 
dzbanka o pojemności 1 litr, dodać dowolne 
owoce, wlać sok pomarańczowy i uzupełnić 
wodą. Dodać miętę lub inne zioła i dużo ko-
stek lodu. Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

15 min WODA DETOX

SKŁADNIKI (2 porcje):
mrożone liście selera - 2 garści
sok z limonki - 1 szt.
syrop z mięty (opcjonalnie) - 1 łyżeczka
woda - do 1 litra

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
W pojemniku do koktajlu robota umieszczamy 
sok z limonki i liście selera. Miksujemy, powoli 
zwiększając obroty i dodajemy stopniowo sy-
rop (lub miód z liśćmi mięty) oraz wodę. Tak 
przygotowany napój przelewamy do dzbanka 
i chłodzimy w lodówce, świetnie gasi pragnie-
nie i dostarcza organizmowi witamin.

Szybko Tanio Smacznie

10 min



DOMOWA LEMONIADA

SKŁADNIKI (4 porcje):
herbata rooibos - 1 szklanka
cytryna w półplasterkach - 1/2 szt.
woda mineralna do uzupełnienia 
miód - 2/3 łyżeczki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
W kubku zaparzamy herbatę rooibos, studzi-
my i przelewamy do dzbanka lub karafki. Do-
dajemy miód, plasterki cytryny i uzupełniamy 
wodą mineralną do momentu, aż osiągnie-
my objętość 1 litra. Tak przygotowany napój 
umieszczamy na kilka godzin do lodówki w 
celu schłodzenia.

Szybko Tanio Smacznie

20 min

ŚWIEŻY SOK SŁONECZNY

SKŁADNIKI (2 porcje):
pomarańcza - 2 szt.
ananas świeży - 2 plastry
natka pietruszki gałązki - 2 szt.
rzodkiewki - 2 szt.
kurkuma - 1 szczypta
olej arganowy - 1/2 łyżeczki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Pomarańcze, ananasa obieramy. Razem z 
rzodkiewkami i natką pietruszki przepusz-
czamy przez wyciskarkę wolnoobrotową (lub 
sokowirówkę). Przed podaniem mieszamy z 
kurkumą i olejem. Jeśli nie mamy wyciskarki 
możemy z podanych składników zrobić kok-
tajl miksując sok z owoców z warzywami i 
przyprawami. Dorota Wdowińska - Rozbicka

10 min

BURSZTYNOWY SYROP
Z KWIATÓW CZARNEGO BZU

SKŁADNIKI (1 porcja):
baldachimy kwiatów czarnego bzu - 30 szt.
cukier trzcinowy - 750 g
sok z cytryn - 2 szt.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Nożyczkami obciąć drobniutkie kwiaty. Wy-
płukać na drobnym sitku i zalać wrzątkiem. 
Odstawić na całą noc. Rano przecedzić płyn na 
sicie do garnka. Do płynu dodać sok z dwóch 
cytryn, cukier trzcinowy, zagotować od czasu 
do czasu mieszając, aby cukier się nie przypa-
lił. Wyparzyć butelki. Zestawić gorący syrop z 
ognia i ostrożnie przelać do buteleczek.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

30 min
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Maciej Księżak 
ekspert kategorii napoje:

SOK 
WIELOOWOCOWY 

BIO 
- RABENHORST SOK 

ANANAS - MANGO 
BIO 

- BEUTELSBACHER

KWAS CHLEBOWY 
BIO 

- EKO NATURA

KOMBUCHA 
Z CZARNEJ 

HERBATY BIO 
- ZAKWASOWNIA

SOK Z BURAKA 
KISZONY 

BIO 
- BIO FOOD

NAPÓJ RYŻOWO - MIGDAŁOWY 
BEZGLUTENOWY BIO – ALLOS

NAPÓJ Z KONOPI 
BIO  - SOJADE

NAPÓJ OWSIANY Z SOJĄ BARISTA 
BEZ DODATKU CUKRÓW BIO – NATUMI

Co do picia?
Lato to czas, kiedy najchętniej sięgamy po napoje, poznaj nasze pro-
pozycje najpopularniejszych ekologicznych soków i napojów po które 
warto sięgać o każdej porze roku. 

materiał przygotowany we współpracy z Łukaszem Bojnowskim 
(Regionalny Dyrektor Sprzedaży Bio Planet S.A.)

Napoje roślinne
są świetną alternatywą dla 

tradycyjnego mleka. Schłodzo-
ne doskonale ugaszą pragnie-

nie. Wbogacisz nimi także 
swoje śniadanie dolewając do 
ulubionych płatków, crunchy 
i różnych koktajli. Na rynku 

znajdziesz także napój barista, 
który powstał specjalnie z my-

ślą o kawoszach. 

Zakwasy, kiszonki 
i napoje fermentowane

- pijmy je cały rok!
Właściwości prozdrowotne 
stawiają tego typu napoje 
wysoko na liście zakupów. 
Schłodzony kwas chlebowy 
czy kombucha będzie Two-
im ulubionym orzeźwiają-

cym napojem. Spróbuj,  
a nie pożałujesz!

Soki owocowe
Chociaż nie powinny być głów-
nym napojem w ciągu dnia, nie 
może ich zabraknąć w naszym 
codziennym życiu, także latem. 

Zamiast porcji soku pełnego 
witamin każdego ranka może-

my przygotować sobie delikatny 
orzeźwiający napój na cały dzień 
rozcieńczając zalecaną dzienną 

porcję soku w sporej ilości wody.

SOK Z ACEROLI 
BIO 

 - BIO PLANET
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Kombucha, czytaj „kombucza” to niepasteryzo-
wany orzeźwiający napój na bazie herbaty. Po-
wstaje w procesie fermentacji przy udziale bakterii  
i drożdży, tworzących symbiotyczną kolonię zwa-
ną SCOBY (z ang. Symbiotic Colony of Bacteria and 
Yeast). W zależności od kraju, kombucza znana 
jest pod różnymi nazwami: m.in. kwas herbaciany, 
grzybek japoński, grzybek herbaciany, mandżur-
ska herbata, mongolskie wino, kochakinoko, com-
buchu, Mo-Gu, pichia fermentas, cudowny grzyb,  
czy rosyjski ocet herbaciany. Jest napojem o spe-
cyficznych walorach sensorycznych, popularnym 
na świecie od wielu lat, w Polsce jeszcze mało 
znanym. Smak kombuczy opisywany jest jako 
przyjemnie kwaśny, lekko owocowy, delikatnie 
musujący, po kilku dniach przechowywania staje 
się podobny do smaku octu winnego. Kombucza 
jest orzeźwiająca, smaczna, ma wiele walorów 
zdrowotnych. 

POCHODZENIE 
Pierwsza wzmianka o fermentowanych naparach 
herbacianych pojawiła się w starożytnych Chi-
nach. Uważano je za źródło magicznych właści-
wości, a ich regularne spożywanie było najlep-
szym sposobem na osiągnięcie nieśmiertelności. 
Nazwa „kombucha” to prawdopodobnie zlepek 
dwóch słów „kombu” oraz „cha”. Pierwsze to imię 
koreańskiego lekarza, z którym napój ten przybył 
do Japonii, „cha” oznacza napój w języku japoń-
skim. Przez wieki zwyczaj spożywania kombuczy 
rozprzestrzenił się poprzez Chiny, Koreę, Japonię 
i Indie do Rosji i Europy Wschodniej. 

PROCES PRODUKCJI
Surowcem wyjściowym do produkcji kombuczy 
jest słodka herbata. Może to być zarówno herba-
ta zielona, jak i żółta, czerwona czy czarna. Czarną 
herbatę i cukier biały, uważa się jednak za skład-
niki tradycyjne i najlepsze, warunkujące właściwy 
skład gotowego napoju oraz jego prozdrowotne 
oddziaływanie.
Proces fermentacji kombuchy polega na bio-
chemicznej przemianie sacharozy przez drożdże 
na cukry proste i niewielkie ilości etanolu, które 
katalizują wzrost bakterii kwasu octowego. Glu-
koza syntetyzowana jest do kwasu glukonowego  
i celulozy przez bakterie Acetobacter (w ten spo-
sób powstaje SCOBY na powierzchni). Fruktoza 
jest metabolizowana przez drożdże do alkoholu 
i dwutlenku węgla (co powoduje naturalne na-
sycenie napoju). Cały proces trwa około 20 dni,  
a w jego efekcie ze słodkiego roztworu herbaty 

Kombucha
herbaciany zakwas zamiast soków i napojów

powstaje kwaśny, lekko gazowany napój. 
Poszczególne etapy w uproszczeniu:
• przygotowanie naparu z suchych liści herba-

ty i sacharozy lub miodu; 
• odcedzenie fusów i ochłodzenie naparu  

do temp. pokojowej;
• zaszczepienie naparu kulturą starterową (ko-

lonia bakterii i drożdży SCOBY musi być tak 
dobrana, aby hamowała wzrost niekorzyst-
nych bakterii uznawanych za potencjalne za-
nieczyszczenie);

• fermentacja trwa najczęściej 10-12 dni  
w temp. 18-26°C 

• przerwanie fermentacji poprzez usunięcie 
grzybka z brzeczki herbacianej, a następnie 
wirowanie i filtrowanie napoju; 

• przechowywanie gotowego napoju kombu-
cza w stanie schłodzonym (4-5°C).

SKŁADNIKI BIOAKTYWNE KOMBUCZY
• kwasy organiczne: octowy, glukonowy, glu-

kuronowy, L-mlekowy, cytrynowy, jabłkowy, 
winowy, malonowy, szczawiowy, bursztyno-
wy, pirogronowy;

• witaminy z grupy B: B1, B2, B6, B12 oraz 
witamina C;

• aminokwasy, aminy biogenne, puryny, biał-
ka, niektóre enzymy hydrolityczne;

• etanol, dwutlenek węgla, fenol;
• związki polifenolowe charakterystyczne  

dla herbaty;
• metabolity drożdży i bakterii.

CO Z CUKREM W KOMBUCHY? 
To przecież napój na bazie słodkiej herbaty, więc 
powinien zawierać sporo cukrów. Gotowy napój 
jednak prawie w ogóle nie zawiera cukru. Jak  
to możliwe? Cukier jest wyłącznie składnikiem 
niezbędnym do jej produkcji w początkowej fazie, 
następnie zostaje zużyty w procesie fermentacji 
i przekształcany w kwasy organiczne. Słodkawy 
smak kombuchy jest efektem pozostałości fruk-
tozy po fermentacji.

WALORY ZDROWOTNE KOMBUCHY
Naturalny proces fermentacji napoju, w któ-
rym uczestniczą bakterie i drożdże, prowadzi  
do otrzymania produktu o niskiej zawartości 
cukru, bogatego w antyoksydanty, witaminy, 
kwasy organiczne. Wyniki badań pokazują, że 
taki napój ma właściwości detoksykacyjne, immu-
nomodulacyjne, antybiotyczne, a nawet antyno- 



wotworowe. Poprawia metabolizm węglowodanów i gospo-
darkę lipidową krwi. Kombucza korzystnie wpływa również na 
pracę jelit, pomaga w zaparciach. Zaliczana jest także do tzw. 
adaptogenów, ponieważ wpływa na usprawnienie funkcji na-
szego organizmu, m.in. poprzez wzmocnienie odporności na 
stres. Kwas octowy w dużej mierze warunkuje właściwości prze-
ciwbakteryjne.

ZALECENIA DOTYCZĄCE SPOŻYCIA 
Kombucza jest napojem o specyficznych walorach sensorycz-
nych, z dominującym smakiem i zapachem drożdżowym (fer-
mentacyjnym), dlatego na początku może być trudno nam  
się przekonać. Na rynku obecne są także różne formy smakowe 
tego napoju. Połączenie kombuchy oraz naturalnych owoco-
wych aromatów daje ciekawy smakowo produkt.  
To napój polecany szczególnie dla osób starszych w celu po-
krzepienia i wzmocnienia organizmu, ale nie tylko. Pamiętajmy, 
że kombucza to nie napój gaszący pragnienie, ale napój od-
żywczy i regeneracyjny. Ma bardzo niskie pH (ok. 3) i wysoką 
osmolalność (437 mOsm/kg H2O). 

Mimo, że nie odnotowano jednoznacznych dowodów na szko-
dliwe działanie kombuczy na organizm ludzki, to opisywane są 
sporadyczne przypadki występowania reakcji niepożądanych, 
kojarzone ze spożyciem kombuczy, np. objawy kwasicy mlecza-
nowej, przypadki alergii skórnych, wysypek, nudności. 

Wątpliwe działanie na organizm człowieka może mieć kom-
bucza przygotowana w niekontrolowanych warunkach do-
mowych. Jest to napój fermentowany, dlatego wskutek  
nie do końca higienicznych warunków, mogą namnożyć  
się niekorzystne bakterie.  

Nie ma ustalonych dokładnych porcji zalecanych w codzien-
nym spożyciu. Na początku stosowania, zachowajmy umiar,  

a przy dalszym stosowaniu, nie przekraczajmy 1 szklanki dzien-
nie i obserwujmy nasz organizm. Nie ma również ściśle okre-
ślonych pór spożycia. Można spożywać ją na czczo przed posił-
kiem z rana lub po posiłkach w ciągu dnia.

Kto powinien się powstrzymać od spożycia kombuczy? Kobie-
ty w ciąży, karmiące, małe dzieci, osoby cierpiące na choroby 
związane z krzepliwością krwi (kombucza rozrzedza krew) oraz 
osoby cierpiące na zaawansowane choroby układu pokarmo-
wego i nerek. 

KOMBUCZA, A ALKOHOL
Po dłuższym przechowywaniu, kombucza może zawierać alko-
hol w ilości do 0,5%.  Jest to dawka ustalona dla piwa bez-
alkoholowego i niektórych soków owocowych. Śladowe ilo-
ści alkoholu są typowym efektem fermentacji octowej i mają  
na celu, podobnie jak nasycenie naturalnym dwutlenkiem wę-
gla, konserwację napoju i zabezpieczenie przed drobnoustro-
jami.

Ze względu jednak na możliwą zawartość alkoholu, kom-
bucha nie jest zalecana małym dzieciom. 

Zainteresowanie konsumentów napojami funkcjonalnymi,  
w tym fermentowanymi, rośnie. Napoje te bez wątpienia cie-
kawią, intrygują, konsumenci dostrzegają korzyści płynące  
z ich spożycia. Może i kombucza nie jest eliksirem długowiecz-
ności, jak wierzyli chińczycy, ale przy odpowiednim stosowaniu, 
może korzystnie wpłynąć na nasz organizm.  

Sylwia Kaczmarek
Dyrektor Departamentu Jakości 

Bio Planet S.A.

-

- -

-
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Kombucha
– eliksir młodości, czyli dobroczynny napój herbaciany

autor Mikołaj Bator (Zakwasownia)

Kombucha to naturalny, niepasteryzowany, żywy napój, przygotowywany na bazie 
fermentowanej herbaty. Powstaje dzięki działaniu SCOBY , czyli  pewnego rodza-
ju społeczności bakterii i drożdży. „Społeczność” ta znana jest także jako „matka 
kombuchy” albo „japoński grzyb herbaciany”. SCOBY to skrót od  symbiotic gro-
wth of acetic acid bacteria and osmophilic yeast - symbiotyczna narośl bakterii 
kwasu octowego i drożdży. Nazwa „grzyb” wzięła się stąd, że owa „społeczność” 
tworzy na powierzchni fermentującej herbaty taki właśnie przypominający grzyba 
gąbczasty twór. 
Kombucha, od jakiegoś czasu coraz wyraźniej obecna na polskim rynku, pochodzi 
z Dalekiego Wschodu, a znana jest od ponad 2000 lat i stosowana jako domowy 
środek leczniczy, gdyż stanowi cenne źródło kwasów organicznych, a  żywe kultury 
bakterii i drożdży, czynią ją naturalnym probiotykiem. Sprzyja zatem pracy naszych 
jelit i budowaniu odporności. Lekko gazowana, ma przyjemny, orzeźwiający, kwa-
skowaty smak, z wyczuwalną jednocześnie nutą słodkości, która jest efektem po-
zostałości fruktozy po fermentacji.

Dlaczego warto pić kombuchę? 
Liczne prace naukowe mówią o terapeutycznej skuteczności składników kombuchy, 
jakimi są: kwas glukonowy, kwas glukuronowy, kwas octowy i kwas mlekowy oraz 
ważne dla życia witaminy. Rosyjskie badania z ostatnich 60 lat wskazują na jej anty-
biotyczne i odtruwające właściwości oraz na istotną rolę w procesach biochemicz-
nych w organizmie. Przypisuje się jej zdolność oczyszczania wątroby z toksyn, wspo-
magania procesów trawiennych. Wpływa na poprawę metabolizmu i detoks,  
a także wskazana jest w profilaktyce antynowotworowej oraz po antybioty-
koterapii, chemioterapii i radioterapii.
Niezależnie od prozdrowotnych właściwości, można ją pić po prostu dla smaku  
i orzeźwienia (najlepiej smakuje schłodzona), a nastawienie własnej kombuchy mo-
żemy potraktować jako nową fascynująca przygodę z fermentacją.

Prosta receptura na domową kombuchę:
• 100 ml mocno ukiszonej naturalnej i niepasteryzowanej kombuczy, np. kom-

bucza z czarnej herbaty od Zakwasowni
• 700 ml mocnej i słodkiej herbaty, np. zielona sencha lub oolong (70 g cukru 

na 1 litr)
1. Wlej płyny do słoika litrowego, nykryj go gazą lub tetrą, a następnie zabez-

piecz gumką recepturką, tak aby nie dopuścić do środka muszek owocowych. 
2. Odstaw słoik w ciepłe miejsce. Po 7-14 dniach na powierzchni zacznie się for-

mować grzybek kombuczowy i otrzymasz swój pierwszy nastaw o dość moc-
nym intensywnym smaku. Potraktuj go jako bazę na kolejne nastawy. 

3. Odlej 80% płynu, zachowaj grzybka kombuczowego SCOBY, bo dasz go po-
tem ponownie na powierzchnię. Nalej nowej słodkiej herbaty i odczekaj 7-10 
dni na nową kombuczę. Powtarzaj tę procedurę zawsze, kiedy nastawiasz 
nowy napój. Kiedy robisz grzybkowi SCOBY „wolne”, schowaj go z nie-
wielką ilością płynu w słoiku, w lodówce.

Przechowywanie kombuchy
Naturalna niepasteryzowana kombucha powinna być przechowywana podobnie 
jak inne produkty probiotyczne w lodówce, zarówno przed, jak i po otwarciu. Po-
zwala to zachować jej właściwości smakowe i prozdrowotne. 

Kombucha, a alkohol
W domowym procesie fermentacji może osiągać poziom maksymalny 0,5% alko-
holu. Te śladowe ilości alkoholu są typowym efektem fermentacji octowej i mają na 
celu, podobnie jak nasycenie naturalnym dwutlenkiem węgla, konserwację napoju  
i zabezpieczenie przed drobnoustrojami. Taka nieduża zawartość alkoholu jest 
właściwa nawet dla niektórych soków owocowych lub wybranych gatunków białe-
go pieczywa, jednakże z racji jego obecności kombucha nie jest wskazana dla osób  
zmagających się z uzależnieniem alkoholowym, dla kobiet w ciąży i dzieci. fot. Weronika Szwejk
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Matcha
Zielony proszek, który podbija świat
„Nie istnieje żaden, na tyle poważny problem, którego nie dałoby się załagodzić filiżanką dobrej herbaty” .

Bernard-Paul Heroux
Herbata, oprócz wody, jest najczęściej spożywanym napojem 
na świecie. Badania naukowe potwierdziły, że napary herbacia-
ne działają dobroczynnie na nasze zdrowie, jednak wyróżniamy 
bardzo dużo rodzajów herbat, a nie wszystkie mają takie same 
właściwości. Matcha to zielona herbata, okrzyknięta „najzdrow-
szą herbatą świata”. Od stuleci ściśle związana z japońską trady-
cją i kulturą. Obecnie uznawana za najcenniejszy rodzaj herbaty 
pochodzący z Kraju Kwitnącej Wiśni i obowiązkowy składnik 
diety miłośników zdrowego żywienia. Regularne picie herbaty 
matcha obniża ryzyko zachorowań na nowotwory i choroby 
układu krążenia, spowalnia procesy starzenia, obniża nad-
ciśnienie oraz poziom cholesterolu, działa przeciwbakteryj-
nie oraz przeciwwirusowo.

UPRAWA, ZBIÓR I POWSTAWANIE MATCHA
Matcha powstaje ze starannie pielęgnowanych krzewów her-
bacianych. Ciekawostką jest fakt, że uprawa krzewów odbywa 
się w całkowitym zacienieniu. Po pojawieniu się pędów na krze-
wach, pola osłaniane są tak, aby zablokować niemal cały dostęp 
światła słonecznego. Dzięki zacienieniu w herbacie kumulują 
się wartości odżywcze, a pozbawione słońca krzewy zwiększają 
kilkakrotnie produkcję chlorofilu. Pierwsze zbiory zielonej her-
baty rozpoczynają się pod koniec kwietnia. Od razu po zbiorze, 
liście herbaciane poddawane są parowaniu, aby nie dopuścić 
do utlenienia i fermentacji. Następnie herbata suszona jest deli-
katnymi podmuchami powietrza. Liście kurczą się i poddawane 
są segregacji w zależności od rozmiaru, wagi i koloru, separuje 
się łodyżki i nerwy. Pozostałe liście cięte są na mniejsze kawałki, 
suszone, i mielone na drobniutki proszek w żarnach przez dwa 
specjalnie profilowane kamienie obracające się powoli. Proces 
wymaga czasu i precyzji. W efekcie matcha jest bardzo drobna, 
dzięki pudrowej strukturze idealnie łączy się z wodą.

CEREMONIA PICIA MATCHA
Przygotowywanie i spożywanie herbaty matcha w Japonii jest 
bardzo ważną ceremonią. Wszystkie jej elementy tworzą atmos-
ferę spokoju i symbolizują oderwanie od świata zewnętrznego  
i codziennych spraw. Ceremonia przebiega według ściśle przy-
jętych zasad, ma podniosły i uroczysty charakter.

Jednak dla nas prawdziwa ceremonia parzenia matcha jest ra-
czej nieosiągalna. Po pierwsze, wymaga mistrza herbacianego 
z odpowiednimi uprawnieniami, po drugie, odpowiedniej ety-
kiety, a nawet odpowiedniego rozłożenia przedmiotów w po-
mieszczeniu, w którym odbywa się ceremonia. Do przygotowy-
wania tradycyjnej herbaty matcha potrzeba też odpowiednich 
narzędzi: specjalnej miseczki zwanej matchawan, mieszadełka, 
tzw. miotełki zwanej chasen oraz bambusowej szpatułki zwanej 
chashaku.

W domu profesjonalny zestaw do parzenia matcha możemy za-
stąpić zwykłą czarką czy miseczką i łyżeczką, ewentualnie mo-
żemy wykorzystać spieniacz do mleka:
• Wsyp matcha do czarki.
• Zalej wodą o temp. ok. 75-80°C. Uwaga: pamiętajmy,  

że nigdy nie należy zalewać matcha wrzątkiem.
• Wymieszaj energicznie łyżeczką lub spieniaczem do mleka, 

aby rozpuścić jak najwięcej proszku.

MATCHA JAKO „NAJZDROWSZA HERBATA ŚWIATA”
• To skarbnica przeciwutleniaczy – matcha posiada bardzo 

duże ich stężenie,  pojemność antyutleniająca może być 
zróżnicowana, ale może dochodzić nawet do 1400 µmol TE 
/100 g (TE to ekwiwalent troloksu - jednostka stosowana 
dla pomiaru sumy potencjału antyoksydacyjnego). Anty-
oksydanty odpowiadają za neutralizowanie negatywnych 
skutków działania wolnych rodników, wymiatają wolne 
rodniki, przywracają równowagę organizmu i trwale wspo-
magają układ odpornościowy. Ich działanie powoduje, że 
czujemy się zdrowsi, a procesy starzenia ulegają spowol-
nieniu. Pamiętajmy, że pijąc matcha spożywamy całe zmie-
lone liście herbaciane, dlatego pod względem zawartości 
antyoksydantów - 1 filiżanka matcha odpowiada 10 filiżan-
kom zwykłej zielonej herbaty. Jest przeciwutleniaczem 
100 razy silniejszym od witaminy C.

• L-teanina – należy do substancji nootropowych, ponie-
waż wpływa na aktywność mózgu oraz gospodarkę neu-
roprzekaźnikową. Występuje prawie wyłącznie w zielonej 
herbacie. Dzięki tej substancji matcha uspokaja, relaksuje, 
ale także poprawia pamięć, koncentrację. L-teanina pobu-
dza emitowanie fal alfa w mózgu, które wpływają na nasze 
samopoczucie i wywołują uczucie relaksu i spokoju, nie po-
wodując senności, czy otępienia, a nawet jak wspomniano 
skutecznie wpływa na poprawę koncentracji i wyostrzenie 
funkcji poznawczych.

• To bogate źródło EGCG, czyli galusanu epigallokatechi-
ny – to substancja o działaniu silnie antyutleniającym  
z grupy flawonoidów. Stanowi nawet 1/3 suchej masy 
herbaty matcha.

• Chlorofil – dzięki wysokiej zawartości chlorofilu, który na-
daje liściom intensywny, zielony kolor, matcha wykazuje 
właściwości oczyszczające organizm z toksyn.

• Dodaj resztę wody do smaku (ok. 150 ml wody na 1 łyżecz-
kę herbaty matcha) i dokładnie wymieszaj.

polecamy!
ZESTAW DO PARZENIA HERBATY 

MATCHA - MATCHA MAGIC
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MATCHA ZAMIAST KAWY?
Jedna filiżanka herbaty matcha dostarcza prawie taką samą 
ilość kofeiny, co jedna filiżanka kawy, jednak matcha w przeci-
wieństwie do małej czarnej dodaje energii stopniowo i pozwala 
uniknąć nagłego spadku siły. Warunkiem jest krótkie parzenie 
herbaty, nie dłużej niż 2-3 minuty, w przeciwnym razie zadziała 
odprężająco i wyciszająco.

ZASTOSOWANIE W KUCHNI 
Co ciekawe na bazie zielonego proszku można przygotować nie 
tylko herbatę. Matcha można wykorzystać do jogurtów, smo-
othie, koktajli, jako składnik ciast, tortów czy innych słodkości. 

Nie tylko nada im zielonej, oryginalnej barwy, ale także wzbo-
gaci smak.

KOSMETYKI Z MATCHA
Od niedawna matcha pojawia się również jako składnik kosme-
tyków, najczęściej tych oczyszczających i nawilżających. Kosme-
tyki z zawartością matcha green tea extract dostarczają skórze 
witamin, antyoksydantów i mikroelementów, dotleniają i pobu-
dzają regenerację skóry.
Spróbuj matcha jak najszybciej i pij na zdrowie!

Sylwia Kaczmarek - Dyrektor Departamentu Jakości Bio Planet S.A.

TRUFLE PEŁNE ZIAREN, 
ORZECHÓW Z HERBATĄ 
MATCHA

SKŁADNIKI (4 porcje):
płatki owsiane bezglutenowe - 2 łyżki
pestki dyni - 85 g
len złocisty - 70 g
nerkowce - 1 garść
napój kokosowy skondensowany - 100 g
mleko kokosowe w proszku / mielone wiórki 
kokosowe - 1 łyżka
olej kokosowy lub tłuszcz kakaowy - 2 łyżki
herbata matcha do środka kulek - 1 łyżecz-
ka
herbata matcha do obtaczania kulek - 1 
łyżka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Wszystkie suche składniki umiesz-
czamy w malakserze i mielimy na miałko. Na-
stępnie dodajemy rozpuszczony (w płynnej 
postaci) olej kokosowy lub tłuszcz kakaowy i 
odparowane (na ogniu) kilka minut mleko ko-
kosowe zagęszczone. Mieszamy malakserem, 
aby składniki się połączyły. 

KROK 2: Z powstałej masy toczymy kulki i 
wstawiamy do lodówki. Po godzinie kulki 
można otoczyć herbatą matcha.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

60 min

ENERGETYCZNY ZIELONY 
KOKTAJL Z HERBATĄ 
MATCHA

SKŁADNIKI (2 porcje):
herbata matcha - 1 łyżeczka
szpinak - 1 garść
natka - kilka listków
sok z cytryny - 1 szt.
awokado miękkie - 1/2 szt.
limonka (opcjonalnie) - 1/2 szt.
miód (opcjonalnie) - 1 łyżeczka
jarmuż - 1 garść

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Herbatę matcha zalewamy szklanką 
wody (80˚C). Studzimy. 

KROK 2: Wyciskamy sok z jednej cytrynu i po-
łówki limonki. Przelewamy do naczynia, wkła-
damy resztę składników i miksujemy. Przele-
wamy do kieliszków i dekorujemy miętą.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

5 min

PUDDING CHIA 
MATCHA

SKŁADNIKI (4 porcje):
napój sojowy - 1 szklanka
chia - 4 łyżki
matcha - 2 łyżeczki
syrop klonowy - 1 łyżeczka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Połowę mleka wlewamy do słoika, 
dodajemy herbatę matcha i syrop klonowy, 
zakręcamy wstrząsamy aż składniki połączą 
się.

KROK 2: Następnie dodajemy chia i resztę 
mleka, mieszamy i odstawiamy na godzinę (w 
trakcie możemy raz czy dwa przemieszać).

Dorota Wdowińska - Rozbicka

60+ min

polecamy!
CHIA - 

NASIONA SZAŁWII 
HISZPAŃSKIEJ 

BIO - BIO PLANET
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KWIATOWE 
CIASTECZKA

SKŁADNIKI (ok. 20 ciasteczek):
mąka pszenna - 130 g
mąka orkiszowa - 40 g
cukier kokosowy (zmielony na puder) - 50 g
masło - 85 g
herbata matcha - 1/4 łyżeczki
sól szczypta
jadalne kwiaty (bratki, floksy) - 20 szt.
małe listki mięty około - 40 szt.
białko z jednego jajka
sól - szczypta
cukier szczypta

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Kwiaty i listki mięty oczyścić.

KROK 2: Oba rodzaje mąk wymieszać z cu-
krem pudrem, herbatą matcha i solą, dodać 
pokrojone zimne masło. Wszystko szybko po-
siekać i zagnieść na jednolite gładkie ciasto. 
Uformować kulę, zawinąć w torebkę foliową 
i schłodzić.

KROK 3: Schłodzone ciasto wałkować na 
oprószonym blacie na grubość 0,5 cm.
Okrągłą foremką 6-7 cm wyciąć kółka, lekko 
posmarować białkiem ubitym z cukrem.
Na każde kółko nałożyć po dwa małe listki 
mięty i jeden kwiatek, delikatnie wygładzić.

KROK 4: Ciastka przełożyć na blachę pokrytą 
papierem do pieczenia, kwiaty i listki posma-
rować zmąconym białkiem ze szczyptą cukru.

KROK 5: Piec w 180 C przez 10-13 minut do 
delikatnego przyrumienienia.

FAMILY

30 min

DESER 
PODWÓJNIE HERBACIANY

SKŁADNIKI (4 porcje):
warstwa herbaciano - jogurtowa:
liście zielonej herbaty - 2 łyżeczki
miód o delikatnym smaku - 2 łyżeczki
sok z cytryny - 3 łyżki
żelatyna / agar - 1 łyżeczka
jogurt naturalny - 150 g
warstwa herbaciana: 
herbata matcha - 1 łyżeczka
miód o delikatnym smaku - 2 łyżeczki
żelatyna / agar - 1 łyżeczka
dekoracja:
owoce miechunki (physalis) lub inne sezono-
we - 20 szt.
pistacje - garść

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: W zaparzaczu umieszczamy herbatę 
i parzymy ją w 250 ml gorącej wody (powinna 
mieć ok. 75 stopni). Lekko studzimy herbatę i 
dodajemy do niej miód oraz sok z cytryny. W 
50 ml wrzątku rozpuszczamy żelatynę (agar) i 
mieszamy z herbatą. Rozlewamy do szklane-
czek i wstawiamy do lodówki do stężenia.

KROK 2: W kubku umieszczamy jogurt na-
turalny i mieszamy go z herbatą matcha. W 
50 ml wrzątku rozpuszczamy żelatynę (agar), 
studzimy. Do letniej żelatyny dodajemy miód 
i mieszamy. Całość łączymy z jogurtem. Kie-
dy galaretka stężeje, wylewamy na nią masę 
z jogurtu i herbaty matcha i ponownie wsta-
wiamy do lodówki. Owoce physalis pozbawia-
my listków, kroimy na połówki i układamy na 
deserze. Na końcu posypujemy pokruszonymi 
pistacjami.

definicjasmaku

180 min

SERNIK NA ZIMNO
LIMONKO-KOKOSOWY

SKŁADNIKI (tortownica 20 cm):
spód:
ciasteczka kruche - 120 g
olej kokosowy - 45 g
masa sernikowa:
twaróg półtłusty - 250 g
mascarpone - 250 g
cukier puder - 110 g
żelatyna - 20 g
woda - 60 ml
dekoracja:
(kandyzowane płatki róży i listki mięty)
gęsta część mleka kokosowego - 250 ml
herbata matcha - 1 łyżka
skórka i sok z limonek - 1-2 szt.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Olej lekko rozpuścić, ostudzić i zmik-
sować z ciasteczkami do otrzymania masy 
o konsystencji mokrego piasku. Tortowni-
cę wyłożyć papierem do pieczenia. Na spód 
formy wysypać masę z ciasteczek, wyrównać 
np. dnem szklanki i schłodzić (min. 30 minut 
w lodówce.)

KROK 2: Wszystkie składniki powinny być w 
temperaturze pokojowej. Jednak aby łatwiej 
było wyjąć gęstą część z mleka kokosowego, 
należy najpierw je schłodzić, odlać wodnistą 
część, zachować gęstą. Twaróg dobrze roz-
gnieść łyżką, widelcem, lub przecisnąć przez 
praskę.
Twaróg z mascarpone zmiksować do otrzyma-
nia gładkiej masy. Dodać cukier puder, otartą 
skórkę z limonki i sok z limonki, zmiksować.

KROK 3: Żelatynę zalać wodą, odstawić na 10 
minut do napęcznienia. Potem podgrzewać, 
mieszając, do całkowitego rozpuszczenia się 
żelatyny (nie gotować). Pozostawić do prze-
studzenia.

KROK 4: Gęstą część mleka kokosowego pod-
grzać, zdjąć z palnika, dodać przesianą zieloną 
herbatę, wymieszać a najlepiej zmiksować. Do 
jeszcze ciepłej dodać żelatynę i dokładnie wy-
mieszać, by nie było grudek. Przestudzić. Do 
masy twarogowej powoli dodać mieszankę z 
zieloną herbatą i żelatyną, dokładnie zmik-
sować. Masę serową przelać na schłodzony 
spód ciasteczkowy. Wstawić do lodówki do 
całkowitego stężenia, najlepiej na całą noc. 
Ozdabiamy.

Wykonanie kandyzowanych listków i płat-
ków: Listki i płatki oczyszczamy pędzelkiem. 
Każdy listek i płatek lekko smarujemy ubi-
tym białkiem i posypujemy drobnym cukrem. 
Papier do pieczenia posypujemy cukrem i 
rozkładamy listki i płatki. Odstawiamy do 
wyschnięcia w przewiewnym i zacienionym 
miejscu na 24 godziny. Potem trzymamy w 
pudełku. FAMILY

30 min

polecamy!
MIÓD WIELOKWIATOWY 

BIO - BIO EUROPA
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RUMOWE BROWNIE 
Z MLECZNĄ CZEKOLADĄ 
I KAWOWYM GANACHE

SKŁADNIKI (16 porcji):
ciasto:
cukier trzcinowy – 250 g
miękkie masło – 150 g
kakao w proszku fair trade bio - alce nero 
- 75 g
lekka mąka pszenna - 60 g
jaja – 2 szt.
ciemny rum – 1 łyżeczka
sól – 1 szczypta
ganache - 350 g
ganache:
świeża śmietana - 500 g
kawa zbożowa moka bio - alce nero - 1 łyżka
czekolada mleczna fair trade bio - alce nero – 
500 g
masło - 125 g

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 
KROK 1 (CIASTO):
W misce rozprowadź masło z kakao, cukrem i 
solą. Zmiksuj dodając pojedynczo jaja. Ciasto po-
łącz z przesianą mąką i rumem za pomocą szpa-
tułki. Wlej mieszaninę do kwadratowej formy (20 
cm na bok) wyłożonej pergaminem. Piecz w roz-
grzanym piekarniku w 180°C przez około 20-25 
minut. Wyjmij z piekarnika i poczekaj, aż ciasto 
całkowicie ostygnie.

KROK 2 (GANACHE):
Zagotuj 500 g świeżej śmietany z 1 łyżką kawy w 
proszku. Przepuścić wrzącą śmietankę przez gęste 
sito i zalej 500 g mlecznej czekolady, dodaj 125 g 
masła w temperaturze pokojowej. Pozostaw na 2 
minuty, a następnie za pomocą szpatułki wymie-
szaj wszystko, aż uzyskasz gładką mieszaninę.
Umieść miskę z mieszaniną w misce z lodem i 
mieszaj ganache, aż uzyskasz konsystencję kre-
mu. Rozłóż ganache na powierzchni ciasta i po-
krój deser w kostkę.

Alce Nero

60 min

SŁODKIE SALAMI 
Z CZEKOLADĄ 
I ORZECHAMI LASKOWYMI

SKŁADNIKI (4 porcje):
czekolada gorzka fair trade bezglutenowa bio 
- alce nero - 125 g
masło - 50 g
prażone orzechy laskowe - 150 g
kruche ciasteczka - 12 szt.
suszone, posiekane figi - 100 g
ciemny rum - 1 łyżka
kakao w proszku fair trade bio - alce nero 
- 2 łyżki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 
KROK 1: W blenderze posiekaj orzechy laskowe i 
ciastka, na drobne kawałki. 

KROK 2: Rozpuść posiekaną czekoladę z masłem 
w kąpieli wodnej i dobrze wymieszaj. Dodaj po-
siekane ciastka z orzechami laskowymi, suszony-
mi figami, rumem i kakao, a za pomocą łopatki 
wymieszaj wszystko. 

KROK 3: Rozłóż mieszaninę na arkuszu perga-
minu i uformuj salami. Ostudzić i wstaw na 6-7 
godzin do lodówki. 

KROK 4: Po ostygnięciu posyp gorzkim kakao i 
pokrój w grube plastry.

Alce Nero

15 min+

PIKANTNE CIASTO Z RYŻU
ZE SZPINAKIEM, ZIOŁAMI 
I SUSZONYMI POMIDORAMI

SKŁADNIKI (4 porcje):
ulubione świeże zioła i świeży szpinak - po 300 g
ryż - 300 g
cebula - 1 szt.
czosnek - 1 ząbek
jaja - 3 szt.
starty parmezan - 70 g
napój ryżowy - 50 ml
suszone pomidory - 8 szt.
ser żółty lub peklowany - 300 g
bułka tarta - 2 łyżki
oliwa z oliwek extra virgin - alce nero- trochę
sól i pieprz - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 
KROK 1: Umyj szpinak i zioła, ugotuj je w wodzie, 
aż zmiękną, odsącz z wody, a następnie przestu-
dzone drobno posiekaj. Podgrzej 2 łyżki oleju na 
nieprzywierającej patelni, zrumień zmiażdżony 
czosnek i dodaj posiekane zioła ze szpinakiem, 
przypraw szczyptą soli i podsmażaj przez 4 minu-
ty, często mieszając. 

KROK 2: Pokrój suszone pomidory i ser żółty w 
kostkę. Zagotuj ryż w dużej ilości osolonej wody 
z cebulą pokrojoną w cienkie plasterki. Odcedź 
razem z cebulą.

KROK 3: Wrzuć do miski: podsmażone zioła ze 
szpinakiem, ryż z cebulą, parmezan, dodaj do 
tego ubite jaja, napój ryżowy, posiekane suszone 
pomidory z serem, dopraw solą i pieprzem.

KROK 3: Nasmaruj okrągłą formę do pieczenia 
(ok. 25 cm średnicy) olejem, obsyp bułką tartą, 
rozprowadź mieszankę z ryżem, wyrównaj, a na-
stępnie posyp bułkę tartą, skrop olejem i piecz 
w rozgrzanym piekarniku w temperaturze 180°C 
przez około 40 minut.

Alce Nero

60 min

KAKAO W PROSZKU 
FAIR TRADE BIO 

 - ALCE NERO
CZEKOLADA MLECZNA

 FAIR TRADE BIO
 - ALCE NERO

OLIWA Z OLIWEK 
EXTRA VIRGIN BIO 

 - ALCE NERO

CZEKOLADA GORZKA 
FAIR TRADE 

BEZGLUTENOWA BIO 
- ALCE NERO
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„Oat jar overnight”
czyli owsianka w słoiku 

bez gotowania!
Płatki owsiane w słoiku – zdrowe, szybkie, niewymagające gotowania śniadanie na zabiegane 
poranki. Przygotuj je na swój ulubiony sposób i ciesz się pożywnym śniadaniem, które pobudzi 

Cię do działania!
CZYM JEST OWSIANKA W SŁOIKU?
Owsianka w słoiku to nic innego jak płatki owsiane zmieszane z 
płynem, np. mlekiem, jogurtem, wodą i innymi dodatkami, jak 
orzechy, owoce, nasiona, pestki, kakao, a nawet warzywa.

DLACZEGO PŁATKI OWSIANE W SŁOIKU SĄ ŚWIETNĄ PROPOZYCJĄ 
NA ŚNIADANIE?
• Owsianka w słoiku nie wymaga gotowania, wielkich przy-

gotowań, ani sprzątania kuchni.
• Przygotowanie płatków owsianych w słoiku nie zajmie dłu-

żej niż kilka-kilkanaście minut.
• Płatki owsiane w słoiku przygotowujesz wieczorem, a rano 

wyjmujesz z lodówki gotowe śniadanie. Oszczędzasz swój 
czas i unikasz porannego zdenerwowania. Ulubione śnia-
dania w słoiku możesz przygotować od razu dla wszystkich 
członków rodziny.

• Kombinacji i możliwości urozmaicenia owsianki w sło-
iku jest tak wiele, że takie śniadanie nigdy Ci się znudzi,  
a w dodatku dostarczasz sobie codziennie innych warto-
ściowych składników odżywczych.

• Płatki owsiane w słoiku są pełne błonnika, roślinnego biał-
ka, witamin i minerałów, jak magnez, potas, żelazo, cynk, 
czy witamina B6, która pozytywnie wpływa na pamięć  
i koncentrację, tak potrzebne w ciągu długiego, aktywnego 
dnia.

• Owsianka w słoiku to idealne śniadanie dla osób dbających 
o linię. 4 łyżki płatków owsianych zawiera jedynie 90 kalorii. 
Sycą na długi czas, powoli uwalniając energię, a dzięki du-
żej zawartości błonnika usprawniają pracę jelit.

• Płatki owsiane w słoiku będą dobrym śniadaniem dla osób 
aktywnych fizycznie. Owsianka jest doskonałym źródłem 
roślinnego białka oraz węglowodanów. Płatki owsiane za-
pewniają porcję energii i kalorii. Aby zwiększyć wydajność 
podczas treningu, zaleca się 1 godzinę przed treningiem 
zjeść porcję płatków owsianych.

• Płatki owsiane są bogatym źródłem przeciwutleniaczy, któ-
re chronią przed działaniem wolnych rodników, wspoma-
gając w profilaktyce przeciwnowotworowej i chorób krą-
żenia.

• Płatki owsiane mają średni indeks glikemiczny, co oznacza, 
że nie powodują wyrzutów insuliny. W dodatku pomagają 
w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi i obniżają po-
ziom cholesterolu. Polecane są więc także w diecie osób 
starszych.

• Owsianka w słoiku pobudza układ immunologiczny, 
wzmacnia odporność organizmu na infekcje.

• Owsiankę w słoiku możesz zabrać ze sobą do pracy, czy 
szkoły. Może być smacznym i wygodnym pierwszym lub 
drugim śniadaniem, które możesz zjeść w pracy lub pod-
czas podróży.

JAK PRZYGOTOWAĆ OWSIANKĘ W SŁOIKU?
1. PŁATKI OWSIANE

Bazę owsianki stanowią oczywiście płatki owsiane. Użyj płatków 
owsianych górskich lub płatków owsianych bezglutenowych, 
które otrzymywane są z krojonego ziarna. Są one lepszą alter-
natywą dla płatków błyskawicznych, które zalane płynem szyb-

ko miękną i są nieco bardziej przetworzone.
2. PŁYN

Wybierz płyn, którym zalejesz płatki do namoczenia. Możesz 
sięgnąć po mleko zwierzęce, ale bardzo dobrym rozwiązaniem 
do tego typu śniadań będą mleka (napoje) roślinne, np. migda-
łowe, sojowe, owsiane, kokosowe, jaglane, gryczane lub ko-
nopne. Płatki możemy również zmieszać z jogurtami zarówno 

mlecznym, jak i roślinnym.
3. DODATKI

Wybierz ulubione dodatki. Świeże owoce dostarczą zastrzy-
ku energii i nadadzą słodkości, soczystości i koloru Twojej 
owsiance. Orzechy, nasiona i pestki są bogate w wapń, magnez 
i żelazo, niezbędne Twojemu organizmowi. Dzięki nim Twoja 
owsianka w słoiku będzie chrupiąca i sycąca. Możesz użyć tak-
że kremowego masła orzechowego i pomieszać go z wybra-
nym mlekiem. Wykorzystaj suszone owoce, jak np. nasiona goji 
uznane za superfoods, zawierające dużą ilość witaminy C, która 
odpowiada za odporność organizmu. Nasiona chia, czyli szał-
wii hiszpańskiej to jeden z najlepszych dodatków do owsianki.  
Są źródłem kwasów omega 3, wartościowego białka roślinnego, 
antyoksydantów, witamin i minerałów. Zalane płynem przybie-
rają przyjemną, żelową konsystencję. Nie zapominaj o kakao. 
Mówi się, że kakao wydłuża życie. Surowe, organiczne kakao 
jest źródłem wielu mikroelementów i zdrowych tłuszczy. Popra-
wia pamięć i koncentrację, zapobiega chorobom układu krąże-
nia, łagodzi stres i poprawia nastrój. Jeśli lubisz słodkości, nie 
zapomnij o dodaniu ulubionego słodzidła. Możesz użyć syropu 
klonowego, syropu z agawy, syropu daktylowego, cukru trzci-
nowego, ksylitolu lub ewentualnie miodu. Do swojej owsianki  
w słoiku możesz dodać dowolne składniki, na które masz ocho-
tę. Ogranicza Cię jedynie Twoja wyobraźnia. Eksperymentuj i 

twórz swoje ulubione połączenia.

WARO WIEDZIEĆ
• Nie musisz używać słoika do przygotowania tego 

smacznego dania. 
• Owsiankę możesz przyrządzić także w innym naczyniu, 

przykryć na noc talerzykiem lub zrobić ją w pojemniku 
do przechowywania żywności.

• Możesz podgrzać swoją owsiankę w rondelku i prze-
łożyć na talerz, czy z powrotem do słoika i cieszyć się 
ciepłym posiłkiem, kiedy masz na to ochotę.
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PŁATKI OWSIANE W SŁOIKU
SNICKERS

SKŁADNIKI (1 porcja):
płatki owsiane, mleko migdałowe - po 1/2 
szklanki
nasiona chia, kakao - po 1 łyżeczce
wiórki kokosowe, masło orzechowe, syrop 
klonowy - po 2 łyżeczki
ekstrakt waniliowy - 1/2 łyżeczki
sól - szczypta, orzeszki ziemne do dekoracji

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Na dno słoika wsyp płatki owsiane, nasiona 
chia, wiórki kokosowe, kakao. Dodaj masło 
orzechowe, syrop klonowy, ekstrakt wanilio-
wy, sól i mleko. Dokładnie wymieszaj. Wstaw 
na noc do lodówki. Rano udekoruj dodatkową 
porcją masła orzechowego, startą czekoladą i 
posiekanymi orzechami ziemnymi.

15 min

PŁATKI OWSIANE W SŁOIKU 
ORZEŹWIAJĄCA LEMONIADA

SKŁADNIKI (1 porcja):
płatki owsiane, jogurt kokosowy - po 1/2 szklanki
skórka otarta z 1/2 cytryny
mleko owsiane - 1/3 szklanki
świeża mięta - kilka listków
wiórki i płatki kokosowe - po 1 łyżce
sok z cytryny, syrop z agawy - po 1 łyżce
plasterki cytryny do dekoracji

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Na dno słoika wsyp płatki owsiane. Dodaj 
startą skórkę z cytryny, sok z cytryny, syrop z 
agawy, odrobinę posiekanych listków mięty, 
wiórki kokosowe. Zalej mlekiem i jogurtem. 
Dokładnie wymieszaj i wstaw do lodówki na 
całą noc. Rano udekoruj kawałkiem plasterka 
cytryny, odrobiną startej skórki cytrynowej i 
płatkami kokosowymi.

15 min
PŁATKI OWSIANE W SŁOIKU 
TRUSKAWKA Z MIGDAŁEM

SKŁADNIKI (1 porcja):
płatki owsiane - 1/2 szklanki
mleko migdałowe - 1/3 szklanki
syrop daktylowy - 1 łyżeczka
pokrojone migdały - 1 łyżka
truskawki - 10 sztuk
banan - 1 sztuka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Na dno słoika wsyp płatki owsiane. W drugim 
naczyniu zmiksuj 7 truskawek z bananem, 
mlekiem i syropem klonowym. Zalej płatki 
przygotowanym smoothie. Dodaj pokrojone 
migdały. Wymieszaj. Ostaw na noc do lodów-
ki. Rano udekoruj świeżymi truskawkami i po-
krojonymi migdałami.

15 min
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Artykuł oraz przepisy przygotowane przez 
naszego Szefa Kuchni 

Agatę Dominiak (wegeweda)

PŁATKI OWSIANE W SŁOIKU 
PINAKOLADA

SKŁADNIKI (1 porcja):
płatki owsiane bezglutenowe - 1/2 szklanki
mleko kokosowe - 1/2 szklanki
banan - 1 sztuka
ananas pokrojony na małe kawałki - 1/3 
szklanki
syrop z agawy - 1 łyżka
nasiona chia - 1 łyżka
ekstrakt z wanilii - ½ łyżeczki
suszony banan, ananas, kokos do dekoracji

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Banana rozgnieć widelcem i przełóż do słoika, 
dodaj płatki owsiane, posiekanego ananasa, 
nasiona chia, syrop z agawy i ekstrakt z wanilii. 
Zalej mlekiem kokosowym, wymieszaj i wstaw 
na noc do lodówki. Rano udekoruj suszonym 
bananem, ananasem i kokosem.

15 min

PŁATKI OWSIANE W SŁOIKU 
LETNI LAS

SKŁADNIKI (1 porcja):
płatki owsiane bezglutenowe - 1/2 szklanki
naturalny jogurt kokosowy - 1/2 szklanki
maliny, borówki lub jagody - po 1/2 szklanki
jeżyny - garść
kakao - 1 łyżka
syrop klonowy - 2 łyżeczki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Na dno słoika wsyp 2 łyżki płatków owsianych 
i wyłóż 4 łyżki jogurtu zmieszanego z 1 łyżecz-
ką syropu klonowego tak, by powstała war-
stwa. Na jogurt połóż kilka malin i borówek. 
Do drugiego naczynia przełóż resztę jogurtu, 
dodaj kakao, kilka malin i jeżyn oraz łyżeczkę 
syropu klonowego. Zmiksuj na gładko. Dodaj 
płatki owsiane. Wymieszaj. Przełóż masę do 
słoika na warstwę ułożonych świeżych owo-
ców. Włóż słoik na noc do lodówki. Rano ude-
koruj świeżymi owocami.

15 min

OWSIANE ŚNIADANIE 
W SŁOIKU - MANGO LASSI

SKŁADNIKI (1 porcja):
płatki owsiane bezglutenowe - 1/2 szklanki
jogurt naturalny sojowy - 1/2 szklanki
mleko sojowe waniliowe - 1/4 szklanki
nasiona chia - 1 łyżeczka
purée z mango - 1/2 szklanki
mango - 1/2 sztuki
syrop daktylowy - 1 łyżeczka
wiórki kokosowe do dekoracji

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
W naczyniu zmieszaj płatki owsiane, nasiona 
chia, jogurt, napój roślinny i syrop daktylo-
wy. Wyłóż kilka łyżek mieszanki na dno słoika 
tak, by utworzyć warstwę. Na warstwę wyłóż 
purée z mango, a potem resztę płatków zmie-
szanych z mlekiem i jogurtem. Wstaw do lo-
dówki na całą noc. Rano udekoruj kawałkami 
świeżego mango i wiórkami kokosowymi.

15 min

PŁATKI OWSIANE W SŁOIKU 
MOCHA COFFEE

SKŁADNIKI (1 porcja):
kawa - 1 filiżanka
płatki owsiane bezglutenowe - 1/2 szklanki
mleko sojowe - 1/2 filiżanki
cukier trzcinowy - 2 łyżeczki
kakao (surowe sproszkowane) - 1 łyżka
ekstrakt waniliowy - 1/2 łyżeczki
banan - 1/2 sztuki
czekolada starta na tarce - 1 łyżka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Do ostudzonej kawy, dodaj kakao, 2 łyżecz-
ki cukru trzcinowego, ekstrakt waniliowy. Na 
dno słoika wsyp płatki. Zalej wcześniej za-
parzoną kawą z kakao, dodaj mleko sojowe. 
Wymieszaj. Wstaw na noc do lodówki. Rano 
wyjmij śniadanie z lodówki. Dodaj pokrojo-
nego w półplasterki banana i startą na tarce 
czekoladą.

15 min

PŁATKI OWSIANE W SŁOIKU 
MARCHEWKOWE CIASTKO

SKŁADNIKI (1 porcja):
płatki owsiane bezglutenowe - 1/2 szklanki
młode marchewki starte na tarce o małych 
oczkach - 2 sztuki
wiórki kokosowe - 1 łyżka
mleko migdałowe - 3/4 szklanki
posiekane orzechy włoskie i pekan - 1 czubata 
łyżka
rodzynki, syrop klonowy -  po 1 łyżce
cynamon - 1/2 łyżeczki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Na dno słoika wsyp płatki owsiane, dodaj 
startą marchewkę, wiórki kokosowe, cyna-
mon, syrop klonowy, orzechy, rodzynki i mle-
ko. Dokładnie wymieszaj. Wstaw na noc do lo-
dówki. Rano udekoruj wiórkami kokosowymi, 
odrobiną startej marchewki i orzechami.

15 min

PŁATKI OWSIANE W SŁOIKU 
MATCHA

SKŁADNIKI (1 porcja):
płatki owsiane - 1/2 szklanki
matcha w proszku -  1/2  łyżeczki
waniliowy napój owsiany -  1/2  szklanki
wiórki kokosowe - 1 łyżka
suszone owoce goji - 2 łyżki
syrop klonowy - 2 łyżki
borówki - 1 garść

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Na dno słoika wsyp płatki owsiane, dodaj 
matchę, syrop klonowy, owoce goji, wiórki ko-
kosowe i wymieszaj. Zalej napojem owsianym. 
Wstaw do lodówki na całą noc. Rano udekoruj 
świeżymi borówkami i owocami goji.

15 min
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Czerwona kapusta
Kapusta czerwona należy do roślin kapustowatych, 
krzyżowych. Jest rośliną dwuletnią, występującą tylko w uprawie.
CZERWONA KAPUSTA W FITOTERAPII
Warzywo to klasyfikowane jest w czołówce listy produktów fi-
toterapii. Fitoterapia to leczenie za pomocą warzyw, owoców  
i zbóż. Lista leczniczych produktów obejmuje około 100 pozy-
cji, a kapusta jest w dziesiątce najskuteczniejszych roślin leczni-
czych. Medycyna ludowa od dawna zna właściwości lecznicze 
liści tego warzywa. Stosuje się je zewnętrznie i wewnętrznie.

SKARBNICA ANTOCYJANÓW
W kapuście znajdują się antocyjany. Są to barwniki występujące 
w roślinach o zabarwieniu fioletowoczerwonym. Antocyjany na-
leżą do polifenolowych związków organicznych – flawonoidów. 
Barwniki te mają udowodnione właściwości prozdrowotne. Wy-
kazują one działanie przeciwutleniające, przeciwzapalne, prze-
ciwmiażdżycowe, przeciwnowotworowe. 

Źródłem antocyjanów obok np. czarnych porzeczek, ja-
gód czy ciemnych winogron jest właśnie kapusta czerwona,  
z której uzyskuje się antocyjany o barwie głębokiego fioletu, 
stosowane często do barwienia żywności.

CZERWONA KAPUSTA W DIECIE
Kapusta czerwona jest warzywem niskokalorycznym. Ma niski 
indeks glikemiczny (IG=15). Wskazana jest więc dla osób bę-
dących na diecie przeciwcukrzycowej oraz osób walczących z 
nadwagą, ale przede wszystkim dla osób chcących prowadzić 
zdrowy tryb życia.

WITAMINY, WARTOŚCI I WŁAŚCIWOŚCI PROZDROWOTNE
Zawiera witaminy: A, C oraz witaminy z grupy B (B1, B2, B3, 
B6, kwas foliowy czyli B9). Żelazo, magnez oraz miedź zawarte  
w kapuście leczą anemię. Sok z kapusty zaleca się przy pro-
blemach wrzodowych żołądka, a także dla osób zmagających 
się  z cukrzycą. Do leczenia można użyć liści kapusty czerwo-
nej. Świeższe liście mają lepsze działanie. Przed użyciem należy 
liście umyć, wysuszyć i wykroić środkową żyłę główną. Liście 
należy rozgnieść (na przykład wałkiem do ciasta) tak, aby na 
powierzchnie wypłynął sok. Wtedy można sporządzić z niego 
okład i owinąć chore miejsce bandażem.

CZERWONA KAPUSTA W KUCHNI
Z czerwonej kapusty przygotujemy surówki, kiszonki, bigosy, 
zupy i świeże soki. Do spożywania na surowo kapusty czerwonej 
w postaci surówki zalecane jest dodawanie zmielonego kminku 
i majeranku. Ułatwi trawienie. Mimo, iż kapusta uważana jest 
za warzywo ciężkostrawne, jest niezwykle korzystną dla żołądka 
i jelit. W szczególności w postaci świeżego soku. Sam sok nie 
jest przyjemny w smaku dlatego dobrze go łączyć z sokiem z 
marchwi, z sałaty głowiastej, buraka, szparagów, ogórka, dyni, 
pomidorów, natki pietruszki, papryki i kalafiora oraz cebuli. Ki-
szona kapusta czerwona zawiera enzymy pomagające w trawie-
niu tłuszczów i błonnika. Enzymy mlekowe z kapusty działają 
silnie dezynfekująco na przewód pokarmowy dlatego nie należy 
płukać kapusty kiszonej.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz - Szef Kuchni

SKŁADNIKI (4 porcje):
czerwona kapusta - 1/4 szt.
buraki - 2 szt.
seler - 1 plaster
marchewka - 1 szt.
por - kawałek 10 cm
cebula - 1 szt.
wędzone śliwki - 4 szt.
wędzona gruszka (jeśli masz) - 1 szt.
olej do smażenia - 50 ml
koncentrat pomidorowy - 4 łyżeczki
czosnek - 3 ząbki
lubczyk lub tymianek świeży - do smaku
liść laurowy - 2 szt.
ziele angielskie - 3 szt.
ocet jabłkowy - 2 łyżki
cukier - 1 szczypta
grzanki-  trochę
fasola z puszki - 1 opakowanie
ziemniaki - 3 szt.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Warzywa obieramy, kapustę szatku-
jemy, buraki i seler tniemy w paseczki, mar-
chewkę w pół talarki a ziemniaki i cebulę w 
kostkę. 

30 min

KROK 2: Do garnka wlewamy wodę. Dodaje-
my liść laurowy, ziele angielskie i kilka gałązek 
lubczyku lub tymianku - zagotowujemy. Kiedy 
zacznie wrzeć dodajemy ziemniaki i sól. Go-
tujemy.

KROK 3: W tym samym czasie rozgrzewamy 
patelnię z olejem i szklimy cebulę z czosn-
kiem. Następnie dodajemy marchew, buraki 
oraz seler i por. Dodajemy pocięte wędzone 
śliwki i gruszkę (całą). Warzywa dusimy na 
średnim ogniu ok. 10 minut, mieszając od 
czasu do czasu. Następnie dodajemy zawar-
tość patelni do gotujących się ziemniaków, 
wrzucamy poszatkowaną kapustę czerwoną i 
gotujemy ok. 10 minut. 

KROK 4: Doprawiamy octem jabłkowym, 
szczyptą cukru oraz chwilkę przesmażonym 
na oleju koncentratem pomidorowym. Mie-
szamy i gotujemy chwilkę. 

KROK 5: Podajemy z jogurtem, natką, koper-
kiem i grzankami z żytniego chleba na zakwa-
sie.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

DYMNA ZUPA Z CZERWONĄ KAPUSTĄ I BURAKAMI 
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ŁAZANKI Z NALEŚNIKÓW 
GRYCZANYCH Z CZERWONĄ 
KAPUSTĄ

SKŁADNIKI (4 porcje):
naleśniki:
mąka gryczana - 1 szklanka
woda - 2 szklanki
jajko - 1 szt.
sól - trochę
kapuściany gulasz:
kapusta czerwona - 1/2 szt.
cebula czerwona - 1 szt.
ziele angielskie - 3 szt.
liść laurowy - 2 szt.
sól i pieprz - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Z mąki, wody, jajka i szczypty soli 
zrobić ciasto. Smażyć cienkie naleśniki. Wy-
studzić. Do pokrojenia z nich łazanek należy 
je mocno wystudzić, wtedy lepiej się kroją. 
Naleśniki położyć jeden na drugim (ok. 3-4 
- więcej trudniej się kroi) pokroić w paski, a 
paski w łazanki.

KROK 2: Kapustę zalać wrzątkiem i pogoto-
wać kilka minut w niewielkiej ilości wody z 
liściem i zielem angielskim. Dosolić do sma-
ku. (Można wsypać trochę bulionu w proszku 
lub zagotować w bulionie warzywnym). Prze-
cedzić. Na patelni rozgrzać olej i podsmażyć 
cebulę czerwoną pokrojoną w kostkę. Dodać 
kapustę doprawić pieprzem i razem dusić kil-
ka minut. Dodać do kapusty łazanki, wymie-
szać i jeść od razu.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

15 min

SURÓWKA Z CZERWONEJ 
KAPUSTY, JABŁKA Z OCTEM 
BALSAMICZNYM

SKŁADNIKI (4 porcje):
czerwona kapusta - 1/4 szt.
jabłko - 1/2 szt.
czerwona cebula - 1 szt.
ocet balsamiczny - 2 łyżeczki
miód - 1 łyżeczka
oliwa z oliwek - 2 łyżki
sól i pieprz - do smaku
oregano świeże lub suszone - trochę
siemię lniane, pestki słonecznika, orzechy 
włoskie - każde po 2 łyżeczki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Na patelni podprażyć nasiona i po-
siekane orzechy włoskie.

KROK 2: Kapustę poszatkować, cebulę po-
kroić w drobną kostkę, jabłko zetrzeć na tar-
ce. Ocet balsamiczny wymieszać z miodem i 
oliwą.

KROK 3: Wszystkie składniki wymieszać ze 
sobą doprawiając solą i pieprzem, wstawić do 
lodówki, aby smaki się przegryzły.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

10 min

CZERWONA KAPUSTA 
NA CIEPŁO

SKŁADNIKI (4 porcje):
czerwona kapusta - główka - 1 szt.
cebula - 1 szt.
sos sojowy - 2 łyżki
bulion warzywny - 1/2 szklanki
olej kokosowy - 1 łyżka
jasny ocet balsamiczny - 1 łyżka
czosnek granulowany - 1/2 łyżeczki
sól, pieprz - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Kapustę czerwoną szatkujemy, prze-
kładamy do sita, płuczemy i solimy. Odstawia-
my na 15 minut. Cebulę kroimy w piórka.

KROK 2: W garnku rozgrzewamy olej kokoso-
wy. Wrzucamy na niego cebulę i smażymy kil-
ka minut. Następnie dodajemy czerwoną ka-
pustę i mieszamy. Dodajemy bulion warzywny 
i gotujemy pod przykryciem ok. 5 minut. Do-
prawiamy octem balsamicznym, sosem so-
jowym, pieprzem i czosnkiem. Z solą trzeba 
uważać, ponieważ kapusta już wcześniej była 
solona. Całość mieszamy i gotujemy już bez 
przykrycia ok. 20 minut. Czerwoną kapustę 
na ciepło podajemy jako dodatek do dania 
głównego, np. sztuki mięsa lub warzywnych 
burgerów.

My Chcemy Jeść

40 min

SKŁADNIKI (4 porcje):
czerwona kapusta - 1/4 szt.
mąka pszenna - 250 g
masło - 100 g
jajko - 1 szt.
jogurt naturalny - 4 łyżeczki
drożdże - 20 g
cukier płaska - 1/2 łyżeczki
sól, pieprz, tymianek do smaku
papryczka chili - 1 szczypta
czerwona kapusta - 100 - 300 g
szparagi - 4 - 5 szt.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Tortownicę śr. 15 cm smarujemy 
tłuszczem. Przełamane szparagi gotujemy 
około 8 minut w osolonej wodzie i natych-
miast schładzamy w zimnej wodzie, osuszamy.

KROK 2: Mąkę mieszamy z tymiankiem, do-
dajemy lekko chłodne masło i wszystko roz-

10 min

WYTRAWNE CIASTO - CHLEB Z CZERWONĄ KAPUSTĄ

cieramy palcami na kruszonkę. Do środka kru-
szymy drożdże, zasypujemy cukrem, dodaje-
my jajko, jogurt, sól i pieprz i chili. Zagniatamy 
do uzyskania gładkiej masy. 

KROK 3: Ciasto przykrywamy ściereczką, od-
stawiamy na pół godziny do wyrośnięcia. W 
tym czasie bardzo drobno rozdrabniamy ka-
pustę. Rozdrobnioną przekładamy do wyro-
śniętego ciasta i dokładnie wrabiamy w ciasto.

KROK 4: Łodygi szparag kroimy w 2-3 cm ka-
wałki, główki zostawiamy w całości. Kawałki 
łodyg delikatnie mieszamy z ciastem.

KROK 5: Ciasto przekładamy do formy, głów-
ki szparag wbijamy w ciasto, przykrywamy 
ściereczką. Piekarnik nagrzewamy do 180°C, 
wkładamy ciasto i pieczemy około 60 minut.

FAMILY
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Kukurydza
Pyszne, pożywne i uniwersalne zboże na wagę złota

Kukurydza to najpopularniejsza roślina uprawna, zaraz po psze-
nicy i ryżu. Zajadali się nią już Majowie, Aztekowie i Indianie, 
a dzisiaj gości na naszych stołach pod wieloma postaciami. 
Najbezpieczniej dla zdrowia jest jadać ziarna kukurydzy pocho-
dzące wyłącznie z upraw ekologicznych, bowiem w rolnictwie 
ekologicznym uprawa roślin GMO jest całkowicie zabroniona. 
W rolnictwie konwencjonalnym wielkoobszarowe uprawy kuku-
rydzy spryskiwane są szkodliwymi dla naszego zdrowia i środo-
wiska środkami ochrony roślin.

HISTORIA
Kukurydza jest jedną z najstarszych i najbardziej rozpowszech-
nionych roślin uprawnych na świecie. Istnieje hipoteza, iż po-
chodzi od znanej meksykańskiej rośliny pastewnej, występują-
cej jako chwast w zasiewach tego zboża. Tym chwastem jest 
teosynta - najbliższy krewniak dzisiejszej kukurydzy. Spotykana 
jest głównie w Meksyku, Gwatemali i Hondurasie.

UPRAWA
Kukurydza zwyczajna (Zea mays) to jednoroczna roślina zielna 
zaliczana do grupy zbóż właściwych (cerealia), tzw. traw grubo-
ziarnistych.
Świeża kukurydza ma kolby okryte zielonymi liśćmi, a jedwabi-
ste długie włosy sprawiają wrażenie wilgotnych. Kupując kol-
by, należy wybierać gładkie, z ziarnami ściśle przylegającymi  
do siebie. Te bardziej dojrzałe, ciemnożółte, mają ziarno twarde, 
mączyste, gdyż znajdujący się w nich cukier przekształcił się już  
w skrobię. Nie należy kupować kolb z żółtymi liśćmi, gdyż są 
stare.
Kukurydza jest rośliną ciepłolubną, dlatego też temperatura jest 
najważniejszym czynnikiem wpływającym na jej rozwój, wzrost  
i plon. Do kiełkowania potrzebuje temperatury powyżej 10°C, 
 a w dalszym okresie wegetacji 20-25°C.
Kukurydza ma wiele odmian, od których zależy barwa ziaren  
w kolbach. Możemy spotkać odmiany charakteryzujące się kol-
bami białymi, czerwonymi, niebieskimi, a nawet wielobarw-
nymi. Niebieska kukurydza swój intensywny kolor zawdzięcza 
wysokiemu stężeniu antocyjanów. 
W przypadku kukurydzy, oprócz podziału na odmiany mamy 
też rozróżnianie kukurydzy ze względu na to, do jakich celów 
jest ona najczęściej stosowana. Wyróżniamy kukurydzę cukrową 
do spożywania przez ludzi, kukurydzę pastewną będącą pod-
stawą wytwarzania pasz oraz kiszonek dla zwierząt, a także ku-
kurydzę zbożową stosowaną do produkcji mąk.

WARTOŚCI ODŻYWCZE
Ziarna kukurydzy są niezwykle odżywcze i dostarczają dużej 
dawki energii (110 kcal/100 g). Zawierają 2,9 g białka, 24 g wę-
glowodanów oraz 3,9 g błonnika w 100 gramach. Ilość cukru 
jest zdecydowanie większa niż w innych zbożach (2,2 g/100 g), 
dlatego kukurydzę cechuje słodkawy smak. Kukurydza zawiera 
witaminy z grupy B, witaminę D, E, kwas foliowy oraz składniki 
mineralne takie jak potas, fosfor, magnez, selen i żelazo. Żółty 
kolor kukurydza zawdzięcza występowaniu karotenoidów: lute-
iny i zeaksantyny. Obecność tych naturalnych barwników wpły-
wa korzystnie na siatkówkę oka i zachowanie dobrego wzroku. 
Ze względu na sporą zawartość błonnika kukurydza korzystnie 
wpływa na pracę jelit oraz oczyszczanie organizmu ze szkodli-
wych substancji. Kukurydza jako zboże bezglutenowe może być 
bez obaw stosowana przez osoby cierpiące na celiakię.

Produkty 
z kukurydzy

 Indeks 
glikemiczny

Kukurydza surowa 53

Kukurydza konserwowa 55

Kukurydza prażona 65

Płatki kukurydziane 81

Mąka kukurydziana 70

Kaszka kukurydziana 70

Chrupki kukurydziane 63

Tortilla kukurydziana 46
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WARTOŚCI PROZDROWOTNE
Kukurydza znajduje również zastosowanie w farmakoterapii. 
Wykazano, iż ekstrakty z kukurydzy wspomagają utrzymanie 
prawidłowego funkcjonowania pracy mięśnia sercowego.

ZASTOSOWANIE KUKURYDZY
Kukurydzę surową można jeść w sezonie, na przełomie lipca  
i sierpnia. Najlepiej wybrać kolbę młodą, nie do końca doj-
rzałą. Jej ziarna będą delikatne, soczyste, słodkie i z powo-
dzeniem mogą zastąpić nam nawet deser.
Aby przygotować najprostszą potrawę z udziałem tego 
zboża należy surową, oczyszczoną kolbę kukurydzy goto-
wać przez około pięć minut. Następnie kukurydzę solimy  
i rozpuszczamy na niej masło, masło ghee lub olej koko-
sowy, który może być zmieszany z rozdrobnionymi ziołami, 
czosnkiem, prażoną cebulą lub bułką tartą. Można też przy-
rządzić kukurydzę na krucho – po ugotowaniu podpiekamy  
ją w piekarniku.

ZIARNA KUKURYDZY
Suszone można prażyć, co powoduje ich „spuchnięcie” i wyrzucenie z wnętrza miękkiej, chrupiącej, 
białkowo-skrobiowej masy, znanej nam wszystkim jako popcorn. Ziarna kukurydzy w zalewie w słoiku 
lub puszce to ogólnodostępna forma, które po odsączeniu dodajemy głównie do sałatek, surówek, 
zapiekanek, ryżu lub zup.

PŁATKI KUKURYDZIANE
Są najpopularniejszym na świecie produktem z kukurydzy. Najczęściej spożywane z mlekiem, na-
pojem roślinnym, jogurtem czy maślanką na śniadanie. Mogą być również smacznym dodatkiem  
do sałatki czy chrupiącą posypką na świeżo upieczone, jeszcze ciepłe ciasto. Pokruszone płatki kuku-
rydziane można stosować jako bezglutenową panierkę zamiast tradycyjnej bułki tartej. Ryby, kotlety, 
warzywa czy ser wystarczy zanurzyć w roztrzepanym jajku, następnie w płatkach i upiec lub usmażyć. 

MĄKA KUKURYDZIANA
Otrzymuje się ją poprzez zmielenie ziaren kukurydzy. Dodana do potraw sprawia, że stają się pu-
szyste, mają słodkawy smak i piękny, żółty kolor. Wykorzystuje się ją w kuchni bezglutenowej  
do produkcji pieczywa (również chrupkiego), spodów do pizzy, makaronów (do ich produkcji często 
dodaje się także mąkę ryżową), herbatników, ciast, ciasteczek, batonów, naleśników, biszkoptów i plac-
ków. Służy również jako panierka oraz dodatek do placków ziemniaczanych, deserów i puddingów.  
To doskonały zagęszczacz, dlatego powszechnie dodaje się ją m.in. do budyniów, zup i sosów. Z mąki 
kukurydzianej produkuje się przekąski takie jak chipsy, wafle i chrupki. Te ostatnie produkowane są 
także z dodatkiem kaszy jaglanej czy kaszy gryczanej niepalonej, dostępne są również owocowe 
wersje smakowe czy w polewie czekoladowej. Mąkę kukurydzianą uwielbiają mieszkańcy Ameryki 
Łacińskiej, którzy wytwarzają z niej tortille, nachosy i tacosy.

SKROBIA KUKURYDZIANA (MAZEINA)
Ma postać bezzapachowego i bezsmakowego białego proszku, który po wzięciu w palce wydaje cha-
rakterystyczny, skrzypiący dźwięk. Skrobia kukurydziana pozyskiwana jest z białych pręcików kukury-
dzy. Znajduje szerokie zastosowanie w gotowaniu i pieczeniu. Pamiętaj, aby przed dodaniem skrobi 
do gotowanego dania rozpuścić ją w zimnej wodzie! Skrobię kukurydzianą najczęściej wykorzystuje 
się do zagęszczania zup, gulaszów, zbyt rzadkich sosów oraz do puddingów, budyniu, kisielu i kre-
mów. Niewielka ilość skrobi kukurydzianej zwiększa wilgotność wypieków bezglutenowych. Sprawdzi 
się więc do ciast, ciasteczek, placków, a nawet naleśników.

KASZKA KUKURYDZIANA (GRYSIK)
Wytwarzana jest z obłuskanego i połamanego ziarna kukurydzy, zarówno w postaci drobnego, jak 
i grubego grysiku. Można ją przygotowywać na wiele sposobów, np. rozgotować na kleistą masę, 
rozsmarować na blaszce i pozostawić do zastygnięcia. Tak przygotowaną kaszę kroimy w kosteczki  
i zapiekamy lub smażymy. Kaszkę kukurydzianą można również połączyć z masłem, jarzynami, wę-
dliną czy serem i podawać jako dodatek do innych potraw. Jeśli chcemy ugotować ją na sypko do-
lewamy wodę w stosunku 1:1 i gotujemy na małym ogniu, od czasu do czasu powoli mieszając,  
aby się nie przypaliła.
W Rumunii z kaszki kukurydzianej przyrządza się tradycyjną mamałygę, a we Włoszech polentę. 
Kukurydziana kaszka była niegdyś również jedną z typowych potraw indiańskich. Z grysu kukurydzia-
nego produkowane są chrupki.

KUSKUS KUKURYDZIANY
Otrzymywany  z kruszonych, gotowanych i suszonych ziaren kukurydzy. Jest naturalnie bezgluteno-
wy, lekkostrawny i  łatwo przyswajalny. To idealny dodatek do głównych dań, sałatek, zup, a także 
deserów z owocami (zamiast tradycyjnej kaszy jaglanej). Kuskus kukurydziany nie wymaga goto-
wania. Wystarczy zalać go wrzątkiem lub bulionem około 0,5 cm ponad poziom kuskusu, odczekać  
5 minut do wchłonięcia płynu i gotowe.

Kamila Koźniewska - Zastępca Dyrektora Departamentu Jakości Bio Planet S.A.

Kukurydza jest również cennym surowcem dla przemysłu prze-
twórczego. Zarodki kukurydzy zawierają duże ilości tłuszczu i wyko-
rzystywane są do wyrobu oleju jadalnego oraz oleju technicznego, 
który ma zastosowanie przy produkcji farb, mydła oraz syntetycz-
nego kauczuku. Ziarno kukurydzy używa się również przy wyrobie 
specjalnych gatunków piwa. Kukurydza znajduje także zastosowanie  
w przemyśle farmaceutycznym i chemicznym. Wykorzystuje się 
ją w hodowlach mikroorganizmów do wyrobu penicyliny, środków 
dezynfekcyjnych czy gliceryny. Słoma z kukurydzy przerabiana jest 
na papier, płyty budowlane czy spirytus butylowy.

Ze skrobi kukurydzianej produkuje się wielorazowe naczynia takie, 
jak kubki, talerzyki, miseczki, pojemniki na lunch, a także sztućce  
i słomki. Mimo tego, że wyglądają jak plastikowe, rozkładają się  
w glebie lub kompoście od 1 roku do 3 lat! Plastik do pełnego roz-
łożenia potrzebuje aż 450 lat i zmienia się w drobne cząsteczki pla-
stiku! Poza tym naczynia z kukurydzy są bezpieczne, wolne od BPA, 
ftalanów czy PCV.

polecamy!

CHIPSY NACHOS 
KUKURYDZIANE O SMAKU 

SEROWYM BEZGLUTENOWE 
BIO - AMAIZIN

CHRUPKI KUKURYDZIANE 
BEZGLUTENOWE 
BIO - BIOMINKI

POPCORN Z NIEBIESKIEJ 
KUKURYDZY Z OLEJEM KOKOSO-

WYM I SOLĄ HIMALAJSKĄ BIO 
- POPCROP
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NACHOS

SKŁADNIKI (4 porcje):
mąka kukurydziana - 1 szklanka
mąka pszenna - 1 szklanka
oliwa z oliwek - 1 łyżka
woda - 150 ml
sól, pieprz - do smaku
papryka mielona - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Mąkę kukurydzianą i pszenną wsypać do mi-
ski, dodać paprykę, sól, oliwę i wlać wodę, za-
gnieść ciasto. Ciasto cienko rozwałkować i po-
ciąć na kwadraciki i każdy kwadracik przeciąć 
po przekątnej tak, by powstały 2 trójkąciki. 
Pieczemy przez około 15 minut w tempera-
turze 190°C paulina2157

20 min

KOLUMBIJSKA ZUPA 
ZIEMNIACZANA 
Z KURCZAKIEM

SKŁADNIKI (5 porcji):
ćwiartki kurczaka - 2 szt.
bataty - 300 g
ziemniaki - 400 g
mleko - 1/2 litra
woda - 1/2 litra
suszony tymianek - 1/2 łyżki
mała cebula - 1 szt.
kukurydza cukrowa - 2 szt.
posiekana świeża kolendra - 2 łyżki
olej arachidowy - 1/2 łyżki
sól - szczypta
pieprz - szczypta
kapary - 2,5 łyżki
śmietana 12% (opcjonalnie) - trochę
plasterki avocado - kilka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Cebulę drobno siekamy, czosnek 
obieramy i zgniatamy. Ziemniaki obieramy i 
kroimy mniej więcej w kostkę. Na patelni roz-
grzewamy olej. Wrzucamy cebulę, a gdy się 
zeszkli (nie zarumieni), dodajemy suszony ty-
mianek i czosnek. Przesmażamy przez minutę. 
Dodajemy ziemniaki, przesmażamy 2-3 minu-
ty i zdejmujemy z ognia.

KROK 2: Kurczaka wkładamy do garnka, zale-
wamy wodą (tak, aby pokryła całego kurcza-
ka), doprowadzamy do wrzenia i wylewamy, 
gdy przestaną pojawiać się nowe szumowiny.

KROK 3: Kurczaka wkładamy z powrotem 
do garnka, zalewamy świeżą wodą (1/2 litra) 
i mlekiem. Dodajemy podsmażone warzywa, 
doprowadzamy do wrzenia, zmniejszamy 
ogień i gotujemy pod przykryciem 40 minut.

KROK 4: Kukurydze kroimy na mniejsze ka-
wałki. Wyławiamy z zupy kurczaka, wrzucamy 
kukurydzę, zwiększamy ognień i gotujemy 
10 minut, już bez przykrycia. W międzyczasie 
mięso oddzielamy od kości. Następnie wrzu-
camy mięso z powrotem do garnka, doda-
jemy posiekaną kolendrę, doprawiamy solą 
i pieprzem, mieszamy i zdejmujemy z ognia.

KROK 5: Zupę nakładamy do głębokich misek 
tak, aby w każdej znalazły się ziemniaki, kur-
czak i kukurydza, wkładamy po kilka plastrów 
awokado, dodajemy ok. 1/2 łyżki kaparów na 
miseczkę i dodajemy odrobinę śmietany. 

Dagooshya

60 min

TACO Z WARZYWAMI

SKŁADNIKI (1 porcja):
taco kukurydziane - 1 opakowanie 
marchew - 1 szt. 
kapusta czerwona poszatkowana - 3 łyżki 
cukinia pocięta w paseczki - 1 szt. 
poszatkowana biała kapusta - 3 łyżki 
sałata - kilka listków 
ketchup - trochę 
oliwa z oliwek - 1 łyżka 
sok z cytryny - 1/2 szt. 
płatki chili - 1/2 łyżeczki 
sól - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 
Pocięte i poszatkowane warzywa zalej sosem 
przygotowanym z oliwy, soku z cytryny, soli 
i płatków chili. Wymieszaj. Do muszelek włóż 
po liściu sałaty i dodaj warzywa.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

10 min

AKSAMITNY 
KREM KUKURYDZIANY

SKŁADNIKI (5 porcji):
kukurydza z zalewy - ok. 700 g
pasternak - 600 g
mleczko kokosowe - 400 ml
imbir kłącze - 2 cm
kurkuma kłącze - 1 cm
papryka chili bird’s eye - 1 szt.
sól - do smaku
bulion lub wywar warzywny - 2 litra
słonecznik - 5 łyżek
tymianek (opcjonalnie) kilka listków
woda - 1/2 litra

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Myjemy, obieramy pasternak, kro-
imy w grube plasterki. Do garnka wlewamy 
bulion, zawartość słoiczków z kukurydzą, pa-
sternak, obrany imbir i kurkumę, wrzucamy 
jedną ostrą papryczkę. Gotujemy wszystko do 
miękkości pasternak ok. 30 minut i wlewamy 
mleczko kokosowe.

KROK 2: Wyciągamy z garnka kurkumę, im-
bir i papryczkę ( chyba że lubimy bardzo ostre 
zupy, to zostawiamy), miksujemy na głodki 
krem. Jeśli mamy łuski po kukurydzy to prze-
cieramy zupę przez sito, mieszając łyżką. Jeśli 
zupa jest dla nas zbyt gęsta wylewamy na sito 
trochę wody. Łatwiej przetrzemy zupę i ją roz-
rzedzimy.

KROK 3: Na patelni prażymy delikatnie sło-
necznik. Nalewamy zupę do miseczek, posy-
pujemy słonecznikiem i listkami tymianku.

Barbara Strużyna

60 min

polecamy!
KUKURYDZA SŁODKA 

W ZALEWIE
W SŁOIKU BIO
 - BIO EUROPA



PROSTE 
PLACUSZKI 
KUKURYDZIANE 

SKŁADNIKI (2 porcje):
mąka kukurydziana - 140 g 
jaja - 2 szt.
mleko - 200 ml
ksylitol - 35 g
proszek do pieczenia - 35 g
masło klarowane do smażenia

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Wszystkie składniki (oprócz wybra-
nego tłuszczu) przełóż do miseczki i wymie-
szaj za pomocą łyżki.

KROK 2: Na patelni rozgrzej olej lub masło 
i nakłada po łyżce masy. Smaż na średnim 
ogniu. Po pojawieniu się pęcherzyków prze-
wróć na drugą stronę i smaż jeszcze chwilkę.

Zdrowie na języku

15 min

WEGE PANNA COTTA KUKU-
RYDZIANO, TRUSKAWKOWO
- MIGDAŁOWA

SKŁADNIKI (1 porcja):
kaszka kukurydziana - 3 łyżki
truskawki - 50 g
agar - 1 łyżeczka
napój sojowy - 1 szklanka
ksylitol - 1-3 łyżeczka
migdały - 1 garść
len mielony - 1 łyżeczka
woda - 1/4 szklanki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Napój gotujemy, dosypujemy ksylitol i kasz-
kę kukurydzianą - stale mieszamy ok. 3 min, 
przelewamy do miseczek (zalewamy do po-
łowy). Wodę gotujemy, wsypujemy agar i 
len (ewentualnie dosładzamy) gotujemy i 
mieszamy ok. 3 min. Truskawki blendujemy z 
migdałami. Kisiel z agaru mieszamy dokładnie 
z musem truskawkowym i zalewamy kaszkę 
kukurydzianą, odstawiamy do ostygnięcia, po 
czym wyciągamy z miseczek kładąc deser do 
góry nogami. Ozdabiamy.

healthy-dreams

15 min
CIASTO KUKURYDZIANE 
Z MIRABELKAMI NA MIODZIE

SKŁADNIKI (1 porcja):
mirabelki lub inne śliwki - 1 szklanka
mąka kukurydziana - 3/4 szklanki
mąka orkiszowa jasna - 1 szklanka
jaja - 3 szt.
mleko roślinne np. ryżowe - 1/2 szklanki
miód wielokwiatowy - 3/4 szklanki
proszek do pieczenia - 1 łyżeczka
wanilia mielona - 1/2 łyżeczki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Piekarnik nastawić na 180°C. Śliwki przeciąć 
na pół i wyjąć pestkę. Jaja ubić z miodem aż 
będzie puszyste, dodać mąkę kukurydzianą i 
orkiszową, wlać mleko. Dodać wanilię i pro-
szek do pieczenia, a następnie wymieszać na 
jednolite ciasto. Przelać ciasto do farmy wy-
smarowanej tłuszczem i oprószonej mąką ku-
kurydzianą. Piec 45 minut. Sprawdzić patycz-
kiem, czy ciasto się upiekło.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

50 min

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA CHLEBA VITAL

PIECZENIE

do mieszanki dodaj po 2 
łyżki oleju, octu i 300 ml 
wody, zmiksuj

przykryj ściereczką i po-
zostaw do wyrośnięcia

ugnieć ciasto przez 
krótką chwilę

uformuj bochenek lub 4 bułki, natnij 
je na głębokość ok. 2 cm, a następnie 

odstaw na 15 min.

uformowane bochenki 
i miseczkę z 250 ml 
wody włóż do nagrza-
nego piekarnika

(bułki piecz o 20 min krócej)

pozostaw na 
kratce  
do ostygnięcia

STYGNIĘCIE
lub

Prawdziwie dobry chleb

DE-ÖKO-006

Biovegan GmbH Biovegan-Allee 1  
DE-56579 Bonefeld · biovegan.de

**Mangan trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu  
schützen. Neben dem Verzehr unserer Brotbackmischung  
ist es wichtig, auf eine abwechslungsreiche und ausge- 
wogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise zu achten.

und keine Hefe!
Richtig gutes B

rot

braucht kein Gluten

DE-ÖKO-006
EU-/ Nicht-EU- 
Landwirtschaft

Se
rver
vi

er
v

ie
rv

ie
r

rs
c

or
sc

or
sc

hl
ag

hl
ag

hl
ag

hl
ag

GLUTEN
FREI

 HEFE
FREI VEGAN

QUICK
& EASY

101

***berechnet mit Sonnenblumenöl 
   und Apfelessig

 
11  

PACKUNG ENTHA
. .
LT:  

315 g Brotbackmischung 
(ergibt ca. 500 g Brot)

. . .NUR NOCH HINZUFU
..
GEN:

• 300 ml  Sprudelwasser (zimmertemperiert)
• 2 EL (20 ml) neutrales Pflanzenöl 
• 2 EL (20 ml) Apfelessig 
• etwas glutenfreies Mehl

Nährwerte fertiges Produkt***
 je 100 g  je Portion (50 g)
Brennwert: 1043 kJ 522 kJ
 248 kcal 124 kcal
Fett: 6,3 g 3,1 g
davon gesättigte
Fettsäuren: 0,6 g 0,3 g
Kohlenhydrate: 40 g 20 g
davon Zucker: 0,8 g < 0,5 g
Ballaststoffe: 5,7 g 2,8 g
Eiweiß: 5,5 g 2,7 g
Salz: 1,43 g 0,71 g
Packung ergibt ca. 10 Portionen zu je 50 g

PACKUNG ENTHAPACKUNG NTHENTHAA
. .. .
LTLLT

Näh t f ti P d kt***

Trocken lagern und vor Wärme schützen. 
Mindestens haltbar bis: siehe Stempel. 

ergibt ca. 500 g Brot

Inhalt: 315 g
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Noch heißes Brot aus der 
Form stürzen und auf einem 
Gitterrost auskühlen lassen.

Ofen auf 210 °C,  
für stärkere Kruste  
auf 250 °C vor- 
heizen. Brot und 
ofenfeste Schale  
mit 250 ml Leitungs- 
wasser auf mittlere 
Schiene stellen.

t)

 
 
Backanleitung  
als Tasty-Video im Web: 
biovegan.de

 Nicht geeignet fu
.. r 

Brotback-Automaten!

BACKEN2.

3. ABKUHLEN
. .

Der kleine Beitrag  
für weniger Plastik  
auf unserem Planeten!  
Diese vollständig kom- 
postierbare BIOVEGAN  
Backmischungsfolie  
zersetzt sich nach  
ca. 6-9 Monaten zu  
CO2, Wasser und neuer  
BIO-Masse. Mehr  
Infos: biovegan.de

*, 
*

 11 %

 Verpackung 

 voll öko   

voll kompostierbar!

 Ich bin dein
 

Anti-Stress-
   

 Brot!**

*aus kontrolliert biologischem Anbau 
1BIOVEGAN Meister Backpulver   2Weinstein

3 Prozent der Referenzmenge für die tägliche 
Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen für 
einen Erwachsenen. Am Ende der Backzeit  

eine Garprobe mit 
Holzstäbchen (z. B.  
Zahnstocher) in der  
Brotmitte vornehmen.  
Klebt Teig am Stäbchen:  
Backzeit ca. 5 Min.  
verlängern, dann  
erneut probieren.

15

je 100 g:  Mangan 0,60 mg (30 %  )
je Portion (50 g): Mangan 0,30 mg (15 %  )

Teig 30 Min.  
abgedeckt in Rühr- 
schüssel bei  
Zimmertemperatur  
quellen lassen.

Backmischung in Rührschüssel geben,  
trocken durchmischen. Sprudelwasser,  
Pflanzenöl und Apfelessig zugeben und  
alles mit einem Holzrührlöffel 2 Min.  
zu einem gleichmäßigen Teig verrühren.

Nach der Quellzeit  
die Arbeitsfläche mit  
glutenfreiem Mehl groß- 
zügig bestäuben. Den Teig  
ohne Kneten und ohne  
Druck in Form bringen,  
damit der Teig locker bleibt.

 
Brot oder Brötchen auf ein  
mit Backpapier ausgelegtes  
Blech legen, mit etwas Mehl 
bestäuben und ca. 2 cm tief 
einschneiden. Vor dem Backen  
ca. 15 Min. ruhen lassen.

BROTLAIB:

Kastenform, 15 cm lang (höheres Brot, 
größere Scheiben) oder max. 20 cm lang 
(flacheres Brot, mehr Kruste), einfetten  
und Teig ohne Druck einfüllen. Bei  
größeren Backformen den Teig auf  
15 cm Länge in die Form füllen und am  
Ende eine gerade Kante formen – fertig! 

Teig mit nassem  
Teigschaber  
glattstreichen.  
Mit Messer der 
Länge nach 2 cm  
tief einschneiden.

KASTENBROT:
15-20 cm

3

3

HINWEIS: Backzeiten  
bitte beachten!210 °C  

210 °C  

50 Min.
30 Min.
60 Min.

60 Min.
40 Min.
70 Min.

oder

ZUBEREITUNG1.
Als Brotlaib, Brötchen  
oder Kastenbrot formbar!

NEU! 

30 2

Biovegan GmbH Biovegan-Allee 1  
DE-56579 Bonefeld · biovegan.de

**Mangan trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu  
schützen. Neben dem Verzehr unserer Brotbackmischung  
ist es wichtig, auf eine abwechslungsreiche und ausge- 
wogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise zu achten.

und keine Hefe!
Richtig gutes B

rot

braucht kein Gluten
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***berechnet mit Sonnenblumenöl 
   und Apfelessig

 
11  

PACKUNG ENTHA
. .
LT:  

315 g Brotbackmischung 
(ergibt ca. 500 g Brot)

. . .NUR NOCH HINZUFU
..
GEN:

• 300 ml  Sprudelwasser (zimmertemperiert)
• 2 EL (20 ml) neutrales Pflanzenöl 
• 2 EL (20 ml) Apfelessig 
• etwas glutenfreies Mehl

Nährwerte fertiges Produkt***
 je 100 g  je Portion (50 g)
Brennwert: 1043 kJ 522 kJ
 248 kcal 124 kcal
Fett: 6,3 g 3,1 g
davon gesättigte
Fettsäuren: 0,6 g 0,3 g
Kohlenhydrate: 40 g 20 g
davon Zucker: 0,8 g < 0,5 g
Ballaststoffe: 5,7 g 2,8 g
Eiweiß: 5,5 g 2,7 g
Salz: 1,43 g 0,71 g
Packung ergibt ca. 10 Portionen zu je 50 g

PACKUNG ENTHAPACKUNG NTHENTHAA
. .. .
LTLLT

Näh t f ti P d kt***

Trocken lagern und vor Wärme schützen. 
Mindestens haltbar bis: siehe Stempel. 

ergibt ca. 500 g Brot

Inhalt: 315 g
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Noch heißes Brot aus der 
Form stürzen und auf einem 
Gitterrost auskühlen lassen.

Ofen auf 210 °C,  
für stärkere Kruste  
auf 250 °C vor- 
heizen. Brot und 
ofenfeste Schale  
mit 250 ml Leitungs- 
wasser auf mittlere 
Schiene stellen.

t)

 
 
Backanleitung  
als Tasty-Video im Web: 
biovegan.de

 Nicht geeignet fu
.. r 

Brotback-Automaten!

BACKEN2.

3. ABKUHLEN
. .

Der kleine Beitrag  
für weniger Plastik  
auf unserem Planeten!  
Diese vollständig kom- 
postierbare BIOVEGAN  
Backmischungsfolie  
zersetzt sich nach  
ca. 6-9 Monaten zu  
CO2, Wasser und neuer  
BIO-Masse. Mehr  
Infos: biovegan.de

*, 
*

 11 %

 Verpackung 

 voll öko   

voll kompostierbar!

 Ich bin dein
 

Anti-Stress-
   

 Brot!**

*aus kontrolliert biologischem Anbau 
1BIOVEGAN Meister Backpulver   2Weinstein

3 Prozent der Referenzmenge für die tägliche 
Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen für 
einen Erwachsenen. Am Ende der Backzeit  

eine Garprobe mit 
Holzstäbchen (z. B.  
Zahnstocher) in der  
Brotmitte vornehmen.  
Klebt Teig am Stäbchen:  
Backzeit ca. 5 Min.  
verlängern, dann  
erneut probieren.

15

je 100 g:  Mangan 0,60 mg (30 %  )
je Portion (50 g): Mangan 0,30 mg (15 %  )

Teig 30 Min.  
abgedeckt in Rühr- 
schüssel bei  
Zimmertemperatur  
quellen lassen.

Backmischung in Rührschüssel geben,  
trocken durchmischen. Sprudelwasser,  
Pflanzenöl und Apfelessig zugeben und  
alles mit einem Holzrührlöffel 2 Min.  
zu einem gleichmäßigen Teig verrühren.

Nach der Quellzeit  
die Arbeitsfläche mit  
glutenfreiem Mehl groß- 
zügig bestäuben. Den Teig  
ohne Kneten und ohne  
Druck in Form bringen,  
damit der Teig locker bleibt.

 
Brot oder Brötchen auf ein  
mit Backpapier ausgelegtes  
Blech legen, mit etwas Mehl 
bestäuben und ca. 2 cm tief 
einschneiden. Vor dem Backen  
ca. 15 Min. ruhen lassen.

BROTLAIB:

Kastenform, 15 cm lang (höheres Brot, 
größere Scheiben) oder max. 20 cm lang 
(flacheres Brot, mehr Kruste), einfetten  
und Teig ohne Druck einfüllen. Bei  
größeren Backformen den Teig auf  
15 cm Länge in die Form füllen und am  
Ende eine gerade Kante formen – fertig! 

Teig mit nassem  
Teigschaber  
glattstreichen.  
Mit Messer der 
Länge nach 2 cm  
tief einschneiden.

KASTENBROT:
15-20 cm

3

3

HINWEIS: Backzeiten  
bitte beachten!210 °C  

210 °C  

50 Min.
30 Min.
60 Min.

60 Min.
40 Min.
70 Min.

oder

ZUBEREITUNG1.
Als Brotlaib, Brötchen  
oder Kastenbrot formbar!

NEU! 

30 2

www.biovegan.de

Biovegan GmbH Biovegan-Allee 1  
DE-56579 Bonefeld · biovegan.de

**Mangan trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu  
schützen. Neben dem Verzehr unserer Brotbackmischung  
ist es wichtig, auf eine abwechslungsreiche und ausge- 
wogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise zu achten.

und keine Hefe!
Richtig gutes B

rot

braucht kein Gluten
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***berechnet mit Sonnenblumenöl 
   und Apfelessig

 
11  

PACKUNG ENTHA
. .
LT:  

315 g Brotbackmischung 
(ergibt ca. 500 g Brot)

. . .NUR NOCH HINZUFU
..
GEN:

• 300 ml  Sprudelwasser (zimmertemperiert)
• 2 EL (20 ml) neutrales Pflanzenöl 
• 2 EL (20 ml) Apfelessig 
• etwas glutenfreies Mehl

Nährwerte fertiges Produkt***
 je 100 g  je Portion (50 g)
Brennwert: 1043 kJ 522 kJ
 248 kcal 124 kcal
Fett: 6,3 g 3,1 g
davon gesättigte
Fettsäuren: 0,6 g 0,3 g
Kohlenhydrate: 40 g 20 g
davon Zucker: 0,8 g < 0,5 g
Ballaststoffe: 5,7 g 2,8 g
Eiweiß: 5,5 g 2,7 g
Salz: 1,43 g 0,71 g
Packung ergibt ca. 10 Portionen zu je 50 g

PACKUNG ENTHAPACKUNG NTHENTHAA
. .. .
LTLLT

Näh t f ti P d kt***

Trocken lagern und vor Wärme schützen. 
Mindestens haltbar bis: siehe Stempel. 

ergibt ca. 500 g Brot

Inhalt: 315 g
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Noch heißes Brot aus der 
Form stürzen und auf einem 
Gitterrost auskühlen lassen.

Ofen auf 210 °C,  
für stärkere Kruste  
auf 250 °C vor- 
heizen. Brot und 
ofenfeste Schale  
mit 250 ml Leitungs- 
wasser auf mittlere 
Schiene stellen.

t)

 
 
Backanleitung  
als Tasty-Video im Web: 
biovegan.de

 Nicht geeignet fu
.. r 

Brotback-Automaten!

BACKEN2.

3. ABKUHLEN
. .

Der kleine Beitrag  
für weniger Plastik  
auf unserem Planeten!  
Diese vollständig kom- 
postierbare BIOVEGAN  
Backmischungsfolie  
zersetzt sich nach  
ca. 6-9 Monaten zu  
CO2, Wasser und neuer  
BIO-Masse. Mehr  
Infos: biovegan.de

*, 
*

 11 %

 Verpackung 

 voll öko   

voll kompostierbar!

 Ich bin dein
 

Anti-Stress-
   

 Brot!**

*aus kontrolliert biologischem Anbau 
1BIOVEGAN Meister Backpulver   2Weinstein

3 Prozent der Referenzmenge für die tägliche 
Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen für 
einen Erwachsenen. Am Ende der Backzeit  

eine Garprobe mit 
Holzstäbchen (z. B.  
Zahnstocher) in der  
Brotmitte vornehmen.  
Klebt Teig am Stäbchen:  
Backzeit ca. 5 Min.  
verlängern, dann  
erneut probieren.

15

je 100 g:  Mangan 0,60 mg (30 %  )
je Portion (50 g): Mangan 0,30 mg (15 %  )

Teig 30 Min.  
abgedeckt in Rühr- 
schüssel bei  
Zimmertemperatur  
quellen lassen.

Backmischung in Rührschüssel geben,  
trocken durchmischen. Sprudelwasser,  
Pflanzenöl und Apfelessig zugeben und  
alles mit einem Holzrührlöffel 2 Min.  
zu einem gleichmäßigen Teig verrühren.

Nach der Quellzeit  
die Arbeitsfläche mit  
glutenfreiem Mehl groß- 
zügig bestäuben. Den Teig  
ohne Kneten und ohne  
Druck in Form bringen,  
damit der Teig locker bleibt.

 
Brot oder Brötchen auf ein  
mit Backpapier ausgelegtes  
Blech legen, mit etwas Mehl 
bestäuben und ca. 2 cm tief 
einschneiden. Vor dem Backen  
ca. 15 Min. ruhen lassen.

BROTLAIB:

Kastenform, 15 cm lang (höheres Brot, 
größere Scheiben) oder max. 20 cm lang 
(flacheres Brot, mehr Kruste), einfetten  
und Teig ohne Druck einfüllen. Bei  
größeren Backformen den Teig auf  
15 cm Länge in die Form füllen und am  
Ende eine gerade Kante formen – fertig! 

Teig mit nassem  
Teigschaber  
glattstreichen.  
Mit Messer der 
Länge nach 2 cm  
tief einschneiden.

KASTENBROT:
15-20 cm

3

3

HINWEIS: Backzeiten  
bitte beachten!210 °C  

210 °C  

50 Min.
30 Min.
60 Min.

60 Min.
40 Min.
70 Min.

oder

ZUBEREITUNG1.
Als Brotlaib, Brötchen  
oder Kastenbrot formbar!

NEU! 

30 2



54    Lato 2020

BEZGLUTENOWE CIASTO 
CZEKOLADOWE 
Z BANANAMI

SKŁADNIKI (10 porcji):
mąka kukurydziana - 3 szklanki
małe banany - 4 szt.
jajka - 4 szt.
czekolada gorzka - 1 szt.
olej - 1/2 szklanki
cukier - 1/2 szklanki
mleko roślinne - 1/2 szklanki
kakao - 5 łyżek
proszek do pieczenia - 1 szt.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Przygotowujemy 2 miski. W jednej umieszcza-
my banany, jajka, olej i mleko po chwili blen-
dując całość do otrzymania jednolitej, płynnej 
konsystencji. W kąpieli wodnej topimy cze-
koladę, lekko studzimy i dodajemy do pierw-
szej miski. W drugiej misce mieszamy suche 
składniki: mąkę, cukier, proszek do pieczenia 
i kakao. Zawartość drugiej miski stopniowo 
dodajemy do pierwszej cały czas mieszając 
(najpierw za pomocą trzepaczki, potem łyż-
ką). Ciasto przenosimy do blachy wyłożonej 
papierem do pieczenia. Pieczemy w 170-180 
stopniach przez 40 minut.

Szybko Tanio Smacznie

60 min
KRUCHE TARTALETKI 
Z LODAMI OWOCOWYMI 
Z LUCUMĄ

SKŁADNIKI (2 porcje):
mąka kukurydziana - 6 łyżek
banan świeży - 1 szt.
tahini - 1 łyżeczka
zagęszczone mleczko (napój) ryżowe - 100 ml
lucuma - 1 łyżka
listki mięty - kilka
truskawki mrożone - 2 garści
banan mrożony w plasterkach - 1 szt.
czerwone porzeczki - 1 garść

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Świeżego banana zblendować i po-
łączyć z mąką oraz tahini - wyrobić ciasto. Fo-
remki wyłożyć ciastem i piec około 15 min w 
170 stopniach. 

KROK 2: Mrożone owoce zblendować z 
mleczkiem ryżowym i lucumą. Gotowe lody 
nałożyć gałkownicą do tartaletek i udekoro-
wać porzeczkami oraz listkami mięty.

Magdalena Nagler - foodmania

30 min

BEZGLUTENOWE 
PANCAKES Z CUKINII

SKŁADNIKI (4 porcje):
cukinia - 600 g
jajka - 2 szt.
mąka kukurydziana - 4 łyżki
mąka ziemniaczana - 2 łyżki
sól - 2 łyżeczki
czosnek granulowany - 1 łyżeczka
tymianek do smaku
olej do smażenia - 5 łyżek

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Cukinia ścieramy na tarce, opró-
szamy sola, mieszamy, przekładamy na sito i 
zostawiamy na 15 min. Po tym czasie cukinię 
odciskamy z soku.

KROK 2: Do cukinii dodajemy pozostałe 
składniki, mieszamy wszystko.

KROK 3: Porcje ciasta wykładamy łyżką na 
rozgrzaną patelnię z olejem. Smażymy na zło-
to z obu stron.

Dorota Wdowińska - Rozbicka

30 min

DIETETYCZNY POPCORN 
NA SŁODKO

SKŁADNIKI (1 porcja):
ziarna kukurydzy - 60 g
olej kokosowy - 1 łyżka
cynamon - 1/2 łyżeczki
cukier waniliowy - 1/2 łyżeczki
sól himalajska - 1/2 łyżeczki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
W średnim rondelku rozgrzej olej kokosowy. Na-
stępnie wsyp ziarna kukurydzy i przykryj pokryw-
ką. Kiedy kukurydza zacznie wystrzelać, co jakiś 
czas wstrząśnij garnkiem, aby ziarna się nie przy-
paliły. Gotowy popcorn przesyp do miski i wymie-
szaj z solą, cukrem waniliowym oraz cynamonem.

Zdrowie na języku

15 min
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Kuchnia meksykańska jest odbiciem historii tego kraju – mie-
szanką tradycji ludów indiańskich, hiszpańskich konkwistado-
rów, miała na nią także wpływ bliskość Stanów Zjednoczonych.

Najbardziej znane rdzenne ludy zamieszkujące teren Meksyku 
to Majowie i Aztekowie. Podstawę ich wysoko rozwiniętego rol-
nictwa stanowiły kukurydza, pomidory, fasola i papryka. Upra-
wiano też owoce: awokado, ananasy, papaje. To tam odkryto i 
powszechnie wykorzystywano kakao, wanilię, ostre przyprawy, 
ziemniaki, agawę. W diecie Majów i Azteków pojawiały się także 
ryby i drób.

Zbrojne wyprawy konkwistadorów w czasie epoki odkryć geo-
graficznych (XVI w.) miały wpływ na kuchnię meksykańską. Za-
częły pojawiać się nowe składniki, łączono je z tradycyjnymi 
produktami. Hiszpańscy osadnicy przywieźli ze sobą pszenicę, 
ryż, oliwki, winogrona, oliwę, a także wiele śródziemnomorskich 
przypraw oraz zwierzęta hodowlane: kozy, krowy, świnie.

Osiedlenie się Hiszpanów w Meksyku było końcem wielkich kul-
tur indiańskich. Mimo to Meksykanie nie wyrzekli się swoich ko-
rzeni i tradycji. Trzon kuchni meksykańskiej od stuleci pozostaje 
niezmienny. Wśród roślin uprawnych numerem jeden jest ku-
kurydza, uprawia się także trzcinę cukrową, pszenicę, ryż, fasolę, 
pomidory, banany, pomarańcze. Wzdłuż wybrzeży popularne 
jest rybołówstwo, w głębi kraju hodowla zwierząt, zwłaszcza 
kóz, które bardzo dobrze radzą sobie w trudnym środowisku 
i drobiu.

Tradycyjne meksykańskie dania mięsne:
• fajitas – upieczone na rożnie paski marynowanego mięsa 

wołowego serwowane z tortillą i salsą,
• frijoles charros – fasola gotowana z wieprzowiną, poda-

wana z tortillą,
• chiles en nogada – zielona papryka nadziewana mielonym 

mięsem, polana białym sosem, posypana ziarenkami gra-
natu,

• frijol con puerco – wieprzowina z fasolą polana sosem  
ze smażonych pomidorów,

• sopa de lima – rosół z kurczakiem, doprawiany limonką  
i podawany z tortillą,

• huevos motueńos – smażone jaja podawane na tortilli  
z fasolą, szynką, kiełbasą, groszkiem, serem i chilli,

• amarillo con pollo – kurczak w żółtym sosie z kminku i chili.

Meksykanie uwielbiają także przeróżne dania przyrządzone z 
owadów, np. gusanos de maguey – smażone larwy owadów ży-
jących w agawach, czy pikantne chapulines – prażone świersz-
cze.

Kuchnia meksykańska jest bardzo wyrazista, oparta na inten-
sywnych przyprawach, oryginalnych potrawach. Podstawą wie-
lu dań są fasola i papryka. Dużą popularnością cieszy się także 
drób.

Tortilla
Narodowym pieczywem w Meksyku jest tortilla, wymyślona 
wieki temu przez Azteków. Do dziś jest to podstawa wielu dań, 
podawana także do posiłków jako pieczywo.

Pierwsze tortille robiono z kukurydzy, Aztekowie nie znali 
pszenicy. Dzisiejsze tortille to najczęściej placki kukurydziano-
-pszenne lub tylko pszenne. Prawdziwe, kukurydziane tortille 
nadal jada się w centrum i na południu kraju.

Tortilla to pieczywo pasujące do wszystkiego. Można ją jadać na 
wiele sposobów:

• enchiladas – zapiekanki z tortilli, mogą być przyrządzone 
na dwa sposoby: 

• quesadillas – meksykańskie tosty: na tortillę kładzie  
się kawałek sera i inne dodatki, składa na pół, podsmaża 
lub opieka aż ser się rozpuści, a dodatki podgrzeją;

• flautas – nadziewane kukurydziane rurki, zwijane podob-
nie jak sajgonki. Po napełnieniu farszem są smażone, stają 
się chrupiące i twarde. Podaje się je z sałatą i śmietaną;

• tacos – ciepłą, niewielką tortillę składa się na pół, two-
rząc łódkę. Napełnia się je nadzieniem komponowanym  
wg własnego uznania: np. smażone mięso, posiekana ce-
bula, kolendra lub czarna fasola, chili, siekana cebula, po-
krojone w kostki pomidory itp. Wersji tacos jest niezliczona 
ilość, warto komponować własne;

• chalupas – tortilla w wersji mini, usmażone lub zapieczo-
ne z farszem, polane sosem. Podawane z sałatą, awokado 
i pomidorami;

1. Resztki tortilli układa się warstwami na przemian 
z nadzieniem, zapieka i podaje na gorąco z sosami. 

2. Tortille zawija się z farszem, układa w naczyniu obok 
siebie, polewa sosem i zapieka. Enchiladas zwykle są 
nadziewane mięsem lub rybą;

Meksyk na talerzu
Kolorowo, pikantnie i z fantazją, a u nas dodatkowo zdrowo!
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• burrito – miękki, gruby naleśnik z mąki pszennej. Wypełnia 
się go farszem, najczęściej mięsem i fasolą. Jedno z najważ-
niejszych dań stylu tex-mex, amerykańskiego inspirowane-
go kuchnią meksykańską;

• totopos – niewielkie chrupiące trójkąciki. Powstają z po-
krojonej tortilli – są to po prostu meksykańskie chipsy, 
bardziej znane pod nazwą nachos. Podawane są z sosami  
lub zapiekane z serem, pomidorami.

Kukurydza
Kukurydza była podstawą wyżywienia rdzennych mieszkańców 
Meksyku. Wykorzystuje się ją w całości: ziarno, ale także łodygi, 
korzenie i liście. Nasiona kukurydzy je się na surowo, ugotowa-
ne, mieli na mączkę kukurydzianą używaną do przyrządzania 
placków i zagęszczania zup. Z kukurydzy wyrabia się też sfer-
mentowany napój.

Chilli
Chilli to esencja meksykańskiej kuchni, jest znane i uprawiane 
na tych terenach od 7 tysięcy lat. Istnieje wiele gatunków, które 
różnią się między sobą smakiem i ostrością. Za ostry smak od-
powiada alkaloid zwany kapsaicyną – im jej więcej, tym ostrzej-
sza papryczka. 
Chilli jest uniwersalne, można je jeść na surowo i gotowane, 
podsmażone, uduszone, w całości, plasterkach, roztarte na pa-
stę. Łagodne odmiany papryki, duże i słodkie, je się także na-
dziewane serem (chiles rellenos) lub mielonym mięsem (chiles 
con carne). Popularna jest także zielona papryka nadziewana 
mięsem mielonym z migdałami, polana sosem orzechowym  
i posypana nasionami granatu – chiles en nogada.

• salsa cruda: ze świeżych czerwonych pomidorów  
z kolendrą i chilli;

• salsa mexicana: z zielonego chilli, pomidorów, ce-
buli, kolendry, często z dodatkiem awokado i soku 
z limonki;

• salsa chipotle: z wędzonych chilli, czerwonych po-
midorów, cebuli, czosnku, świeżej kolendry i soku  
z limonki.

Sosy meksykańskie: mole i salsa
Ważnym elementem meksykańskiej kuchni są sosy. Przy ich po-
mocy możemy zaostrzyć lub złagodzić smak potrawy.
Meksykańskie sosy dzielą się na:
• mole – sos z produktów roztartych w moździerzu lub 

zmiażdżonych. Przyrządzając ten sos łączy się składni-
ki świeże: dojrzałe pomidory, ostre papryki, cebulę, czo-
snek, świeże liście kolendry ze składnikami suchymi: chilli 
w proszku, cynamonem, kuminem, itp. Najbardziej znane 
sosy mole:

• salsa – prostszy sos, pełen smaku i pikantny, robiony z po-
siekanych warzyw i ziół, podawany na zimno. Najbardziej 
znane sosy salsa:

• guacamole: awokado roztarte z różnymi składnika-
mi, w zależności od wersji: pomidory, cebula, czo-
snek, kolendra, siekane chilli;

• mole poblano (mole negro): gęsty sos z czekolady, 
trzech rodzajów chilli i przypraw korzennych. Podaje 
się go do kurczaka lub indyka;

• mole verde: na bazie nasion dyni i zielonych pomi-
dorów.

TORTILLE KUKURYDZIANE

SKŁADNIKI:
mąka pszenna - 170 g
mąka kukurydziana - 170 g
masło – 50 g
sól – 1 łyżeczka
soda – 1/2 łyżeczki
wrząca woda – 200 ml

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Do miski wsypać oba rodzaje mąki, dodać sól, sodę 
i wymieszać. Dodać pokrojone masło i wlać wodę, 
cały czas wyrabiając łopatką, aż składniki się połą-
czą. Gdy ciasto nieco przestygnie, zacząć wyrabiać 
je ręcznie, aż będzie elastyczne. Zawinąć je w folię 
spożywczą i odstawić na ok. 30 minut. Następnie 
odrywać kawałki ciasta wielkości orzecha włoskiego 
i rozwałkowywać na placki średnicy ok. 12 cm. Piec 
na dobrze rozgrzanej, suchej patelni po ok. 1 minutę 
z każdej strony. Po upieczeniu trochę twardnieją, ale 
wystarczy je lekko podgrzać, by stały się miękkie i 
elastyczne.

20 min

KLASYCZNE GUACAMOLE

SKŁADNIKI:
średnie awokado – 500 g (2 szt)
mała czerwona cebula – 1/2 szt
średni podłużny pomidor – 75 g (1 szt)
sok z limonki – 1 łyżka
liście świeżej kolendry – 1/4 szkl

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Awokado rozdrabniamy na papkę, cebulę 
drobno siekamy, z pomidora usuwamy pest-
ki i drobno siekamy, liście kolendry drobno 
siekamy. Dodajemy sok z limonki i dokładnie 
mieszamy.

20 min

Iwona Kuczer - Szef Kuchni
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FASOLKA PO MEKSYKAŃSKU

SKŁADNIKI (1 porcja):
fasola piękny jaś - 250 g
chorizo - 300 g
cebula - 1 szt.
czosnek ząbki - 4 szt.
koncentrat pomidorowy - 200 g
papryka czerwona - 1 szt.
marchewka - 1 szt.
papryczka chili - 1/2 szt.
papryka słodka mielona - 1 łyżeczka
kumin mielony - 1/2 łyżeczki
kolendra mielona - 1/2 łyżeczki
sól - do smaku
olej - 5 łyżek

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Fasolę zalewamy wodą i zostawia-
my na noc do namoczenia. Rano odsączamy, 
płuczemy w wodzie, przekładamy do garnka, 
zalewamy wodą, solimy i gotujemy do mięk-
kości ok. 1h (30 min w szybkowarze).

KROK 2: Cebulę obieramy i kroimy w kostkę. 
Następnie szklimy na oleju w garnku z gru-
bym dnem. Następnie dodajemy marchewkę 
pokrojona w kostkę oraz pokrojone drobno 
chorizo, przesmażamy wszystko dwie minuty. 
Następnie dodajemy fasolę razem z wodą – 
jeśli tej wody zostało mało, dolewamy szklan-
kę.

KROK 3: Następnie dodajemy paprykę pokro-
joną w kostkę, czosnek w plasterki, koncentrat 
pomidorowy i przyprawy. Gotujemy wszystko 
ok. 10 min, doprawiamy w razie potrzeby. Po-
dajemy z natką pietruszki lub kolendry.

Dorota Wdowińska - Rozbicka

60 min

PULPETY PO MEKSYKAŃSKU

SKŁADNIKI (1 porcja):
pulpety:
mięso mielone - 500 g
kaszka owsiana - 1/2 szklanki
marchew - 1 szt.
jajko - 1 szt.
cebula - 1 szt.
posiekana kolendra świeża - 2 łyżki
meksykańska przyprawa do taco - 3 łyżeczki
sól - 1 łyżeczka
sos:
siekane pomidory - 1 słoik
cebulka - 1 szt.
olej - 4 łyżki
ząbki czosnku, liść laurowy - po 2 szt.
oregano - 1 łyżeczka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Cebule kroimy w kosteczkę i szklimy 
na oleju. Potem dodajemy pomidory i szklan-
kę wody, przyprawy (liść laurowy i oregano) i 
przeciśnięty przez praskę czosnek. Gotujemy 
5 minut.

KROK 2: Przygotowujemy pulpety. Najpierw 
mięso mielone przekładamy do miski. Potem 
marchewkę i cebulę siekamy bardzo drobno 
w malakserze i dodajemy do mięsa. Zaraz 
potem dodajemy posiekaną kolendrę, kaszkę 
owsianą, jajko i przyprawy (Taco i sól), wszyst-
ko dokładnie mieszamy. Z mięsa formujemy 
pulpety i odkładamy na talerz.

KROK 3: Kiedy wszystkie pulpety będą zro-
bione, wkładamy je do gotującego się sosu.
Całość gotujemy ok. 15-20 min na wolnym 
ogniu pod przykrywką.

Dorota Wdowińska - Rozbicka

60 min

KONJAC PO MEKSYKAŃSKU

SKŁADNIKI (4 porcje):
makaron konjac w kształcie ryżu - 1 opako-
wanie
pierś z kurczaka - 1 szt.
kukurydza - 100 g
ananas - 3 plastry
papryka konserwowa - 3 plastry
czerwona cebula - 1 szt.
curry, imbir mielony, zioła prowansalskie - 
trochę
oliwa z oliwek - 1 łyżka
salsa ostra - 3 łyżki
posiekany por, szczypiorek - po garści
sól, pieprz - do smaku

20 min

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Kurczaka kroimy w kostkę, posy-
pujemy obficie przyprawami (curry, ziołami, 
imbirem i pieprzem). Obtaczamy go w nich 
i smażymy na oliwie z oliwek. Zdejmujemy z 
patelni.

KROK 2: Cebulę, paprykę konserwową i ana-
nasa kroimy w małe kawałeczki. Na oliwie 
smażymy wszystko, aż cebula się zeszkli.

KROK 3: Konjac przelewamy dużą ilością 
zimnej wody. Wsypujemy na patelnię z wa-
rzywami. Dodajemy kurczaka, kukurydzę i 
salsę. Smażymy jeszcze razem około 5 minut. 
Doprawiamy przyprawami w razie potrzeby. 
Podajemy posypane porem i szczypiorkiem.

Agniesia

 
TORTILLA ORKISZOWA PO 
MEKSYKAŃSKU

SKŁADNIKI (4 porcje):
tortilla orkiszowa piadina - 1 opakowanie
awokado - 1 szt.
oliwa - 3 łyżki
czosnek - 1 ząbek
sok z limonki - 1/2 szt.
sól - do smaku
pieczone papryki - kilka
pieczone papryczki chilli - 2 szt.
czerwona fasola - 1 opakowanie
kukurydza - 1 słoik
czerwona cebula - 1 szt.
kolendra - garść
sok cytryny - 1/2 szt.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Kilka małych kolorowych papryk lub 
jedna czerwona i jedna pomarańczowa oraz 
2 papryczki chili wstawić do piekarnika na-
grzanego do 190°C i piec 30 minut. Następnie 
wyjąć przykryć folią, po kilku minutach zdjąć 
skórkę i odłożyć.

KROK 2: Cebulę obrać pokroić w krążki, zalać 
sokiem z cytryny, posolić i odstawić na chwilę 
(im dłużej się marynuje tym ładniejszy różowy 
kolor cebuli.

KROK 3: Awokado, sok z limonki, sól, czo-
snek i oliwę umieścić w rozdrabniaczu i chwilę 
zmiksować. Przełożyć do naczynia.

KROK 4: Placki tortilli grillować na patelni z 
każdej strony po 2-3 minuty. Na ciepłe placki 
nakładać: pastę z awokado, pieczone papryki, 
fasolę, kukurydzę oraz marynowaną czerwoną 
cebulę. Całość posypać natką kolendry.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

15 min
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SŁODKI SOS CHILI

SKŁADNIKI (1 porcja):
papryczki chili (po 10 cm) - 5-6 szt.
imbir świeży - 150 - 200 g
ogórek sałatkowy (wężowy) - 2 szt.
czosnek (duża główka) - 1 szt.
cytryna (duża) - 1 szt.
cukier trzcinowy - 1 szklanka
woda - 3 szklanki
sól morska do smaku
skrobia do zagęszczenia (mąka ziemniaczana) 
- 2 i 1/2 łyżki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Ubrać gumowe rękawiczki! Papryczki 
przeciąć na połowę, wyciąć szypułkę, usunąć 
większość pestek, miąższ pokroić na kawałki. 
Ogórki umyć i pokroić, czosnek obrać, zmiaż-
dżyć, posiekać. Imbir obrać i grubo posiekać. 
Do blendera wsypać cukier, wlać szklankę 
wody, dodać trochę soli, pocięte składniki. 
Zmiksować całość, aby powstała dość gładka 
gęsta masa.

KROK 2: Przelać do szerokiego rondelka i do-
lać resztę wody. Cytrynę wyszorować, sparzyć, 
osuszyć i zetrzeć skórkę wprost do garnka 
oraz wycisnąć sok. Gotować kilka minut, aż 
całość straci surowy posmak. Zagęścić skro-
bią rozprowadzoną w niewielkiej ilości zimnej 
wody. Gorącym sosem napełnić słoiczki (po 
sam brzeg), zakręcić i postawić dnem do góry.

Elwira Lipińska

10 min

TRÓJKĄTY PO MEKSYKAŃSKU

SKŁADNIKI ok. 16 szt.):
ciasto filo lub na pierogi 
posiekane gotowane mięso - 2 szklanki
czerwona papryka - 1 szt.
duża szalotka - 1 szt.
papryczki jalapeno w zalewie - 1/4 opakowa-
nia
żółty ser, starty na grubej tarce - 6 łyżek
zielony groszek konserwowy - 1/2 opakowa-
nia
olej do smażenia - 2 łyżki
sól i pieprz - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Przygotowujemy farsz: na patelni 
rozgrzewamy olej, wkładamy posiekaną drob-
no cebulkę i pokrojoną w drobną kostkę czer-
woną cebulę, chwilę smażymy. Dodajemy do 
mięsa, dorzucamy żółty ser, osączone z zale-
wy i drobno posiekane jalapeno, osączony z 
zalewy groszek, dokładnie mieszamy. Dopra-
wiamy solą i pieprzem.

KROK 2: Płat ciasta kładziemy na dużej desce, 
kroimy wzdłuż na 4 długie paski. Na koniec 
każdego paska kładziemy dużą łyżkę nadzie-
nia i zakładamy róg paska tworząc trójkąt. 
Zwijamy dokładnie w trójkątny pakiecik. Tak 
samo postępujemy z pozostałymi paskami.

KROK 3: Piekarnik nagrzewamy do 200°C. 
Pieczemy pakieciki na blasze wyłożonej pa-
pierem do pieczenia około 20-30 min. Poda-
jemy z ulubionym sosem.

Iwona Kuczer

10 min

NALEŚNIKI Z FARSZEM A’LA 
MEKSYKAŃSKIM

SKŁADNIKI (12 porcji):
mąka z ciecierzycy - 150 g
mąka pszenna pełnoziarnista - 150 g
jajo - 3 szt.
napój migdałowy - 500 ml
oliwa - 1 łyżka
cebula - 1 szt.
papryka żółta - 1 szt.
papryka czerwona - 1 szt.
tofu wędzone - 180 g
czerwona fasola konserwowa - 250 g
brokuł - 1 szt.
koncentrat pomidorowy - 100 g
pomidory z puszki - 350 g
majonez wegański - 90 g
pestki dyni - 1 łyżka
sól - 2 łyżeczki
papryka mielona słodka - 1 łyżeczka
papryka mielona ostra - 1/2 łyżeczki
bazylia - 1 łyżeczka
czosnek suszony - 2 łyżeczki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Jaja zblenduj z napojem migdało-
wym oraz z mąkami.

KROK 2: Z powstałej masy smaż naleśniki na 
mocno rozgrzanej patelni teflonowej (z obu 
stron).

KROK 3: Na drugiej patelni rozgrzej oliwę, a 
następnie podsmaż na niej posiekaną cebulę 
oraz obie papryki pokrojone w paski.

KROK 4: Gdy warzywa będą już podsmażone, 
dodaj rozdrobnionego brokuła i całość zalej 
połową szklanki wody, po czym dodaj przy-
prawy i całość wymieszaj.

KROK 5: Pod koniec duszenia dodaj rozdrob-
nione tofu wędzone oraz odcedzoną fasolkę.
Całość zalej sosem powstałym z wymieszania 
pomidorów z puszki oraz koncentratu - trzy-
maj na „gazie” do zagotowania.

KROK 6: Gotowe naleśniki wypełnij farszem. 
Na wierzch każdego naleśnika nałóż mały 
kleks z majonezu, całość posyp pestkami dyni.

Magdalena Nagler - foodmania

30 min

ARBUZOWE LOVE

SKŁADNIKI (2 porcje):
arbuz - kawałek
sok z limonki - 1 szt.
woda (gazowana lub nie) - trochę
cukier trzcinowy - 1 łyżeczka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Arbuza kroimy na kawałki, odrzuca-
my skórę i pestki. Miksujemy miąższ. Limonkę 
przekrajamy na pół i wyciskamy sok, dodaje-
my do mikstury i jeszcze chwilę miksujemy, 
w tym momencie możemy dodać wodę lub 
kostki lodu. Mieszamy.

KROK 2: W soku z limonki (drugiej połówki) 
wyciśniętej na talerzyk maczamy ranty kie-
liszka, następnie obtaczamy w cukrze trzci-
nowym. Do kieliszka przelewamy koktajl z 
arbuza z dodatkami np.: listami mięty.

Barbara Strużyna

5 min
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Niezwykle innowacyjne oleje 

BOGACTWO OMEGA-3 BEZ GORYCZY
Olej lniany zwykle charakteryzuje się mocno 
wyczuwalną goryczką. My w naturalny spo-
sób usuwamy elementy nadające ten gorzki 
smak. Opracowaliśmy specjalny unikatowy 
sposób przetwarzania - proces filtracji 3D. 
Dzięki tej innowacji nasz olej lniany virgin zy-
skuje przyjemny, łagodny smak.
Olej Lniany virgin firmy BIO PLANÈTE charak-
teryzuje się wyjątkowo wysoką zawartością 
kwasu alfa-linolenowego, czyli wieloniena-
syconego kwasu tłuszczowego omega-3, 
wynoszącą 47 g na 100 ml. Udowodnio-
no wpływ tego niezbędnego dla organizmu 
kwasu tłuszczowego na regulację stężenia 
cholesterolu we krwi. Poza tym może on 
przyczyniać się do zmniejszenia ryzyka wy-
stąpienia chorób układu krążenia i łagodze-
nia przewlekłych chorób zapalnych. 

PROCES FILTRACJI 3D
Gorzki smak oleju lnianego pojawia się bez-
pośrednio po zakończeniu procesu tłocze-
nia nasion i jest spowodowany obecnością 
peptydów (bioaktywnych aminokwasów). 
W procesie filtracji 3D wykorzystuje się 
ich strukturę, aby przy użyciu innowacyjnej, 
trójwymiarowej matrycy wyeliminować go-
ryczkę.
Tłoczenie na zimno i filtracja 3D pozwalają w 
naturalny sposób zachować wszystkie proz-
drowotne właściwości oleju, jednocześnie 
eliminując goryczkę i poprawiając smak tego 
cennego oleju.

olej lniany virgin bio 

NEUTRALNA W SMAKU ALTERNATYWA DLA OLEJU KOKOSOWEGO VIRGIN
Poddawany delikatnemu działaniu pary wodnej, ale nie procesowi rafinacji. 
Olej kokosowy zachowuje wszystkie cenne składniki, ale staje się neutralny pod 
względem smaku i zapachu. To wszystko sprawia, że staje się najbardziej uni-
wersalnym olejem do stosowania w kuchni, także do smażenia.

Olej kokosowy bezwonny ma te same pozytywne właściwości co olej kokosowy 
virgin: zawiera duże ilości kwasów tłuszczowych o średnim łańcuchu, a przede 
wszystkim kwas laurynowy. Tak zwane kwasy MCT (średnio łańcuchowe trój-
glicerydy) są trawione łatwiej niż inne tłuszcze i szybko dostarczają niezbędnej 
energii. Naukowcy badają obecnie możliwość zastosowania ich w leczeniu de-
mencji i choroby Alzheimera. Dodatkowo wykazują one działanie antybakteryj-
ne i antywirusowe.

olej kokosowy bezwonny bio

Olej kokosowy bezwonny BIO 
PLANÈTE nie jest utwardzany.  
W procesie produkcji jest on prze-
lewany do zamykanych próżniowo 
szklanych pojemników. Proces pako-
wania gwarantuje najwyższą jakość. 
Przy otwieraniu powinno być słyszal-
ne kliknięcie. Dodatkowa banderola 
bezpieczeństwa gwarantuje, że olej 
kokosowy opuścił nasz zakład w nie-
naruszonym stanie.

SZCZĘŚCIE ROŚNIE NA DRZEWACH - SKĄD POCHODZĄ NASZE KOKOSY
Palmy mogą osiągnąć wysokość ponad 20 metrów, a ręczny zbiór orzechów 
kokosowych nie łatwy. Najpierw trzeba ustawić wzdłuż drzewa bambusowy 
pręt, złożony nawet z dziesięciu części. Do tej konstrukcji przytwierdzony jest 
sierp, którym z odległości około siedmiu metrów precyzyjnie ścina się dojrzałe 
orzechy. Geronimo i jego pracownicy wykonują tę pracę miarowo i spokojnie,  
aby w parnym klimacie nie marnować swoich sił. Geronimo Sabornido jest prze-
konany o zaletach zrównoważonego rolnictwa ekologicznego. Nawozi wyłącz-
nie skoszoną trawą i świadomie zdecydował się na starą, filipińską odmianę 
palmy, która — w przeciwieństwie do hodowlanych hybryd. Rodzi nie tylko wię-
cej owoców, ale jest też odporna na tutejsze szkodniki i ma znacznie dłuższą 
żywotność.

PRZETWARZANE W JAK NAJŚWIEŻSZYM STANIE
Geronimo zbiera swoje ekologiczne orzechy kokosowe kilka razy w roku z któ-
rych najpóźniej po upływie dwóch do trzech dni wytłaczany jest olej. Szyb-
ka obróbka decyduje o najwyższej jakości, a zapewniona jest dzięki dokładnej 
kontroli. Orzechy są otwierane i obierane ręcznie. Miąższ jest krojony na bardzo 
drobne wiórki, a następnie ostrożnie suszony, aby został naturalnie zakonser-
wowany. Z wiórków tłoczy się olej na zimno, nie rafinuje i nie wybiela. Prawdzi-
wy ekologiczny olej ma naturalny zapach, czysto biały kolor i charakterystyczną 
marmurkową strukturę. „Kocham ekologiczne rolnictwo, bo jest zdrowe. Nie używa się 
w nim chemii, a to jest dobre dla przyszłości.”- Geronimo Sabornido 



62    Lato 2020

CHIPSY WARZYWNE

SKŁADNIKI (4 porcje):
pasternak - 1 szt.
batat (słodki ziemniak) - 1 szt.
burak - 1 szt.
olej kokosowy bezwonny bio - bio  planète  
- 200 ml

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 
Obierz warzywa i pokrój w plastry. Rozgrzej 
olej na patelni, smaż plastry warzyw, aż będą 
chrupiące. Odsącz i umieść na papierowym 
ręczniku w celu osuszenia. Dopraw do smaku 
solą i pieprzem.

BIO PLANÈTE

FASZEROWANE KWIATY
CUKINII

SKŁADNIKI (4 porcje):
mąka pszenna - 130 g
jajo - 1 szt.
proszek do pieczenia - 5 g
sól, gazowana woda mineralna - trochę
olej do gotowania i smażenia bio 500 ml - bio  
planète - trochę
kwiaty cukinii - 10 szt.
mozarella - 1 duża kulka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 
Wymieszaj w misce mąkę pszenną z proszkiem do 
pieczenia, dodaj jajko, trochę wody mineralnej i 
1 łyżeczkę soli. Mieszaj trzepaczką, aż nie będzie 
grudek. Odstaw na chwilę. Przetnij kwiaty cukinii 
wzdłuż (z jednej strony) i usuń żółty słupek. Po-
krój mozzarellę na 10 długich kawałków. Umieść 
kawałek mozzarelli w każdym kwiatku i złóż kwiat 
wokół mozzarelli, aby mozzarella była dobrze 
owinięta. Zanurz nadziewane kwiaty w cieście. 
Wlej trochę oleju na patelnię i podgrzej. Umieść 
zanurzone w cieście kwiaty na patelni, po minucie 
obróć na drugą stronę i podsmażaj jeszcze minu-
tę. Wyjmij usmażone kwiaty i ułóż je na ręczniku 
papierowym. Oprósz solą do smaku, podawaj na 
ciepło.

BIO PLANÈTE

KOKOSOWO-BATATOWA 
PASTA DO SMAROWANIA 
Z LIMONKĄ

SKŁADNIKI (4 porcje):
małe bataty - 2 szt. (ok. 300 g)
pietruszka nać - 1/2 pęku
limonka - 1/2 szt.
orzechy nerkowca - 50 g
olej kokosowy virgin lub bezwonny - bio  
planète - 50 ml
świeżo zmielone sól i pieprz - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 
KROK 1: Obierz bataty, pokrój w kostkę i duś 
w niewielkiej ilości wody. 

KROK 2: Odcedź, wymieszaj z olejem koko-
sowym, zmielonymi orzechami nerkowca, po-
siekaną pietruszką i sokiem z limonki tak, aby 
uzyskać purée. Dopraw solą i pieprzem.

BIO PLANÈTE

15 min

30 min

15 min

polecamy !
OLEJ DO GOTOWANIA 

I SMAŻENIA BIO
- BIO PLANÈTE 

polecamy !
OLEJ KOKOSOWY 

VIRGIN BIO
- BIO PLANÈTE

polecamy !
OLEJ KOKOSOWY 
BEZWONNY BIO
- BIO PLANÈTE



GORĄCE TRIO 
DO CODZIENNEGO GOTOWANIA
nasze klasyczne oleje, odpowiadające Państwa gustom.

Nasze oleje nadają się  
w szczególności do  

przygotowywania potraw 
na gorąco.  Dzięki tym 
klasycznym produktom 

pieczenie i smażenie 
(również na głębokim 
tłuszczu) jest możliwe 

nawet w wysokich  
temperaturach. 

Nasz olej kokosowy  
z delikatnym aromatem 
świeżego kokosa nadaje 
potrawom lekko egzo-
tyczny smak. Wspaniale 
komponuje się zarówno  
z potrawami wytrawnymi, 
jak i deserami.

Dystrybutor:

www.bioplanet.pl

 www.bioplanete.com/pl

Do 
wysokich 

temperatur

Ekologiczna 
Oliwa z Oliwek  

do Smażenia  

Ekologiczny 
Olej Kokosowy  

- virgin - 
Ekologiczny  

Olej do gotowania  
i smażenia
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Redaktor naczelny portalu:

Zapasy vs zero waste
Takiego lata jeszcze nie mieliśmy! Już nie tak 
bardzo uwięzieni w domach jak wcześniej, 
lecz jednak jeszcze nie do końca wolni, mo-
żemy skupić się na tym, co dzieje się najbli-
żej wokół nas. Na przykład zakupy – z reguły  
w pośpiechu kupujemy znacznie więcej, 
niż jesteśmy w stanie zjeść, bo z tyłu głowy 
mamy głos mówiący: „nie wiesz, co się będzie 
działo, dobrze kupić na zapas”. Moi sąsiedzi 
kupili 400 kg mąki, a rodzina jest 4-osobo-
wa. Nie wiem, jak zdoła wykorzystać te za-
pasy, aby jej się nie popsuły. Zresztą nigdy w 
życiu bym nie pomyślała, że można zakupić 
tyle towaru na domowe potrzeby. Podziwiam 
ich, że potrafią poradzić sobie z taką ilością 
produktu. Sami wszystko pieką (chleb, bułki, 
pizzę, ciasta), robią zakwasy i makarony. Taka 
domowa fabryka jedzenia. Dla mnie proble-
mem było wykorzystanie pulpy po wyciśnię-

KREM LUB SOS 
Z MARCHEWKI I PASSATY

SKŁADNIKI (4 porcje):
marchewkowa pulpa z wyciskarki - 2 szklanki
passata pomidorowa - 350 g
cebula - 2 szt.
pieczarki - 5 szt.
cukinia, papryka - po 1 szt.
czosnek - 2 ząbki
przyprawa prowansalska - 2 łyżeczki
olej - 2 łyżki
ostra papryka, kurkuma - po 1 szczypcie
sól, pieprz - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Cebulę i czosnek obieramy i szatkujemy. 
Na patelnię wylewamy łyżkę oleju i dusimy naj-
pierw jedną cebulę, następnie dodajemy czosnek 
i dusimy minutę, dodajemy marchew i dusimy 
trochę. Dolewamy szklankę wody i gotujemy 5 - 
10 minut. Przelewamy wszystko do miksera, do-
lewamy passatę, wsypujemy zioła prowansalskie, 
ostrą paprykę, kurkumę i miksujemy.

KROK 2: Na patelni, na której dusiliśmy marchew, 
wylewamy drugą łyżkę oleju i podsmażamy pie-
czarki pokrojone w ćwiartki lub plasterki, solimy 
je i pieprzymy. Gdy odparuje woda - dodajemy 
drugą cebulę, następnie cukinię, a na końcu pa-
prykę. Warzywa kroimy wcześniej w kostkę. Do 
gotowych warzyw wlewamy sos i doprowadzamy 
do wrzenia, doprawiamy do smaku. Sos podaje-
my do makaronu posypujemy natką i sezamem 
lub podajemy z chrupkami.

45 minBROKUŁOWY KREM 
ZERO WASTE

SKŁADNIKI (5 porcji):
brokuł (duży) - pulpa z wyciskarki - 1 szt.
ziemniaki - 5 szt.
pietruszka - 1 szt.
seler kawałek - 1 szt.
liść laurowy - 1 szt.
ziele angielskie - 2 szt.
gałka muszkatołowa - 1 szczypta
ostra papryka - do smaku
sól - do smaku
woda lub wywar warzywny (opcjonalnie rosół) - 2 
litry
śmietanka sojowa (opcjonalnie) - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Brokuła przepuszczamy przez wyciskar-
kę. Powstały sok wypijamy z sokiem z jabłka lub 
pomarańczy. Pulpę odkładamy.

KROK 2: Zagotowujemy wodę (bulion warzywny 
lub rosół (nie dla wegan)) wrzucamy do niej ob-
rane i pokrojone w kostkę ziemniaki, dodajemy 
pozostałe białe warzywa i przyprawy. Gotujemy 
do miękkości ziemniaków. Na koniec gotowania 
dorzucamy pulpę z brokuła i gotujemy jeszcze 3 
minuty. Wyciągamy liść laurowy i ziele angielskie, 
miksujemy zupę, doprawiamy do smaku. Na pa-
telni prażymy słonecznik, posypujemy nim zupę. 
Zdobimy jadalnymi kwiatkami (jeśli takie mamy).

60 min

SOK Z POKRZYWY 
Z JABŁKIEM

SKŁADNIKI (1 porcja):
pokrzywa - dowolna ilość liści
jabłka - 3 szt.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Pokrzywę zrywamy w czy-
stych miejscach. Wykorzystujemy gór-
ne listki. Aby się nie poparzyć, używa-
my rękawiczek i nożyczek. Płuczemy 
dokładnie w zimniej wodzie.

KROK 2: Jabłka myjemy, nie obie-
ramy, kroimy na kawałki. Usuwamy 
ogonki, nie usuwamy gniazd nasien-
nych. Wyciskamy w wyciskarce na 
przemian wkładając trochę jabłka, tro-
chę pokrzywy.

15 min

ciu warzyw w wyciskarce. Świeżych owoców  
i warzyw kupowałam za dużo, a wiadomo,  
że nie są to produkty, które można długo 
przechowywać. Dobrym rozwiązaniem oka-
zało się właśnie wyciskanie soków. Kłopotem 
zaś – odpadki z wyciskarki, które żal było 
wyrzucać. Jednak taką pulpę z powodze-
niem można poddawać obróbce termicznej, 
bo witaminy, które są najbardziej wrażliwe 
na temperaturę, wypiliśmy wcześniej wraz 
z wyciśniętym sokiem. Szczególnie dobrze 
jest wyciskać sok z warzyw kapustnych,  
w których podczas wyciskania, cięcia  
i gniecenia wytwarza się sulforafan odpor-
ny na temperaturę, a bardzo korzystny dla 
zdrowia. Możemy również być zaskoczeni 
jak dobrze mogą smakować soki z warzyw  
w połączeniu z sokami owocowymi. Pole-
cam! Spróbuj teraz soku z pokrzywy.



Organic. Simple. Delicious.
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Grzegorz Grelak
ekspert kategorii mleko

ŚMIETANA 18%  - EKO ŁUKTA SEREK WIEJSKI BIO  - EKO KNIAŹ

JOGURT KREMOWY MANGO - WANILIA 
(3,8% TŁUSZCZU W MLEKU) BIO (SŁOIK) 

- SOBBEKEMLEKO BEZ LAKTOZY (1,5% 
TŁUSZCZU) BIO 1 L - SOBBEKE

MLEKO UHT 3,8 % BIO 1L - GLA-
SERNE MEIEREI

Mleko
Jest jednym z najlepszych źródeł wapnia, aby był dobrze przyswajalny przez nasz 
organizm, powinny mu towarzyszyć takie związki, jak laktoza, niektóre aminokwa-
sy, fosfor, magnez oraz witamina D, która zapewnia odpowiednią przyswajalność 
tego pierwiastka przez organizm. W mleku te wszystkie składniki są w odpowied-
nich proporcjach. Mleko to także idealny główny składnik wielu produktów. Poznaj  
te, po które sięgamy najchętniej.

materiał przygotowany we współpracy z Łukaszem Bojnowskim 
(Regionalny Dyrektor Sprzedaży Bio Planet S.A.)

Mleko, 
jogurty, kefiry

Masło, 
śmietana, serki 
- bez tych produktów 
nie obędzie się żadna 
tradycyjna kuchnia.

Sery
- są doskonałe samo-
dzielnie jako zakąska, 
mogą stanowić skład-
nik wielu dań, zwłasz-

cza kuchni włoskiej. 
Idealne do makaronu i 
zapiekanek lub po pro-

stu do kromki świeżego 
chleba z masłem.SER PARMEZAN BIO

 - PARMIGIANO REGGIANO (FERRARI)
SER Z ZIOŁAMI I CZOSNKIEM 

ŚWIEŻY BIO  - EKO KNIAŹ

SER ŻÓŁTY GOUDA PLASTRY (48% 
TŁUSZCZU) BIO - SOBBEKE

MASŁO EKSTRA (82% TŁUSZCZU) 
BIO - JASIENICA

KEFIR BIO - ŁEMKOWYNA



67Lato 2020

DIETETYCZNY TORT 
KAKAOWY Z RYŻU 
I SOCZEWICY

SKŁADNIKI (12 porcji):
ryż brązowy - 100 g
soczewica zielona - 200 g
jajka - 2 szt.
soda oczyszczona - 1 łyżeczka
miód gryczany - 100 g
banan (już bez skórki) - 110 g
jabłka (już obrane, oczyszczone) - 190 g
zmielone orzechy ziemne - 50 g
olej rzepakowy - 4 łyżki
kakao - 2 łyżki
masa budyniowa:
mleko - 400 ml
budyń śmietankowy - 1 opakowanie
stewia/słodzik/cukier do smaku
różyczki:
twaróg - 100 g
jogurt naturalny - 1 łyżka
aromat waniliowy - kilka kropel
dowolny słodzik - trochę
truskawki - 250 g

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1 (CIASTO): Ryż, soczewicę płuczemy, 
zalewamy wrzątkiem z odrobiną soli. Socze-
wicę gotujemy ok. 25 minut, ryż ok. 35 minut. 
Studzimy oba. Banana i jabłka z miodem blen-
dujemy na mus. Blendujemy orzechy. Ostu-
dzoną soczewicę i ryż również blendujemy na 
średnio gładką masę. Dodajemy wszystkie po-
zostałe składniki i blendujemy, do uzyskania 
jednolitej konsystencji. Tortownicę wykłada-
my papierem do pieczenia. Piekarnik mocno 
nagrzewamy w 180°C, gdzie ciasto będziemy 
piekli 45 minut. Po wyciągnięciu maksymalnie 
ostudzić.
KROK 2 (MASA BUDYNIOWA): Gotujemy 
budyń według przepisu na opakowaniu.
KROK 3 (RÓŻYCZKI): Wszystkie składniki 
blendujemy na gładką masę.
KROK 4: Połowę truskawek kroimy w talarki 
(potem ułożymy je na masie budyniowej), po-
została część posłuży nam do przyozdobienia 
wierzchu.
KROK 5: Kiedy ciasto całkowicie wystygnie, 
przekrajmy go na dwa blaty. Uwaga! Ciasto 
jest niezwykle delikatne i może się ukruszyć. 
Jeden blat smarujemy masą budyniową, na-
stępnie układamy talarki truskawek i przy-
kładamy drugą częścią ciasta. Na wierzchu 
tworzymy dekorację z waniliowego twarożku 
i truskawek.

Zdrowie na języku

120 min

 SZYBKI SERNIK Z JABŁKAMI

SKŁADNIKI (8 porcji):
twaróg - 500 g
budyń waniliowy - 1 opakowanie
ksylitol - 1/2 szklanki
jabłka - 2 szt.
jaja - 3 szt.
śmietanka lub jogurt naturalny - 200 ml
sok z cytryny do skropienia jabłek - 1-2 łyżka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Jabłka obrać, pokroić na ósemki, 
skropić sokiem z cytryny.
Twaróg przełożyć do malaksera i zmiksować, 
dodać jogurt lub śmietankę, następnie doda-
wać po jednym jajku. Dodać ksylitol lub inny 
słodzik. Na koniec dodać budyń i zmiksować 
na gładko. Przelać do formy wyłożonej papie-
rem. Na wierzch ułożyć jabłka.

KROK 2: Piec w piekarniku nagrzanym na 180 
stopni 60-70 minut (w zależności od piekarni-
ka) aż sie zrumieni.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

75 min

ODCHUDZAJĄCY KOKTAJL 
ZE SZPARAGAMI

SKŁADNIKI (1 porcja):
zielone szparagi - 1 pęk
maślanka - 1 litr
tymianek, pieprz, sól, pieprz cayenne - do 
smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Zmiksować wszystkie składniki na koktajl. 
Najlepiej używać surowych - samo zdrowie, 
ale jeśli musisz lub masz słaby blender mogą 
być lekko zblanszowane. Najlepiej smakuje w 
pięknym słoiku. Zielone Koktajle

5 min

KOKTAJL OGÓRKOWY
Z WASABI

SKŁADNIKI (2 porcje):
ogórek zielony - 400 g
sałata - kilka listków
pasta wasabi - (ok. 3 cm wyciśnięcia)
pigwowiec - 1 szt.
kefir - 150 - 180 ml
sól - do smaku
pieprz cytrynowy - do smaku
sok z cytryny - kilka kropel
cukier - szczypta
natka pietruszki - kilka listków

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Ogórki i pigwowca myjemy, natkę płuczemy. 
Ogórki skracamy na długość szklanki plus 2 
cm. Obieraczką na okrągło kroimy ogórka w 
cienkie podłużne paski. Z pozostałego środ-
ka odrzucamy duże pestki, a resztę w kawał-
kach wkładamy do blendera. Do ogórków w 
blenderze dodajemy poszarpane liście sałaty, 
natkę pietruszki, pokrojonego pigwowca, do-
lewamy kefir, pastę wasabi i blendujemy. Boki 
szklanek wykładamy plasterkami ogórka, na-
lewamy koktajl i dekorujemy natką pietruszki. 
Najlepiej smakuje po schłodzeniu, wtedy też 
gęstnieje. FAMILY

20 min

LODY ORZECHOWO
- BANANOWE

SKŁADNIKI (2 porcje):
banany - 2 szt.
jogurt naturalny - 160 - 180 g
krem orzechowy 3-mix - 2 łyżki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Banany obieram, kroję w plasterki, schładzam 
krótko w zamrażalniku. Potem schłodzone ba-
nany miksuję z zimnym kremem i jogurtem na 
gładką masę. Całość przekładam do pojem-
nika, szczelnie zamykam i zamrażam około 1 
godzinę. W tym czasie można masę kilka razy 
przemieszać.

FAMILY

20 min
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LODY ŚMIETANKOWO
- CYTRYNOWE Z CUKINIĄ

SKŁADNIKI (2 porcje):
młoda cukinia - 200 g
woda - 1/2 szklanki
cukier - 2 łyżki
galaretka cytrynowa - 35 g
śmietana 30% - 330 ml
cukier puder - 1 łyżka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Cukinię myjemy i ścieramy na tar-
ce i dużych oczkach, dodajemy cukier i wodę. 
Zagotowujemy i podgrzewamy na wolnym 
ogniu do czasu, aż cukinia będzie miękka.

KROK 2: Do jeszcze gorącej, miękkiej cukinii 
dodajemy galaretkę i mieszamy do czasu roz-
puszczenia. Studzimy.

KROK 3: Śmietanę z cukrem pudrem ubijamy 
na sztywno. Do ubitej śmietany stopniowo 
dodajemy wystudzoną cukinię. Masę przekła-
damy do pojemnika i wstawiamy do zamra-
żalnika. Co 45 minut masę mieszamy łyżką, by 
za mocno nie zamarzła. Jolanta Okonek

30 min

LODY WANILIOWE 
Z JOGURTEM

SKŁADNIKI (8 porcji):
mleko - 150 ml
śmietana kremówka - 150 ml
jogurt grecki - 150 ml
cukier puder - 15 dag
cukier waniliowy - 1 opakowanie
żółtka - 3 szt.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Żółtka z cukrem pudrem i cukrem 
waniliowym zmiksować. Nie przerywając ubi-
jania wlewać powoli gorące mleko. Przelać do 
garnka, podgrzewać do zgęstnienia masy. Na-
stępnie ostudzić.

KROK 2: Śmietanę ubić na sztywno. Ciągle 
ubijając dodawać na przemian jogurt i zim-
ną masę jajeczną. W razie potrzeby dosłodzić 
cukrem pudrem. Przełożyć do pojemnika i 
włożyć do zamrażarki. W trakcie zamrażania 
zmiksować 2-3 razy. Gotowe lody przełożyć 
do pucharków lub podawać w wafelkach do 
lodów. Renixx

180 min

PYSZNY PSZENNY CHLEBEK 
NA MAŚLANCE

SKŁADNIKI (2 porcje):
mąka pszenna - 1/2 kg
sól - 1 łyżeczka
maślanka - 150 ml
woda - 150 ml
miód - 1 łyżeczka
drożdże świeże - 25 g
oliwa - 2 łyżki
mak - 2 łyżki
ziarna dyni - 2-3 łyżki
siemię lniane - 2 łyżki
czarnuszka - 2 łyżki
nasiona słonecznika - 3 łyżki
sezam - 2 łyżki
jajko - 1 szt.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Do miski wlać ciepłą wodę i maślan-
kę, dodać miód, pokruszone drożdże, 1 szkl. 
mąki, zamieszać, przykryć i odłożyć do wyro-
śnięcia.

KROK 2: Gdy rozczyn podwoi swoją objętość 
dodać resztę mąki, olej, sól i wyrabiać ciasto 
około 10 minut. Przykryć i odłożyć w ciepłe 
miejsce na pół godziny. 

KROK 3: Po tym czasie ciasto wyłożyć na po-
sypaną mąką stolnicę, uformować 2 bochenki, 
ułożyć na przygotowanej blaszce, odstawić do 
wyrośnięcia.

KROK 4: Wyrośnięte bochenki naciąć nożem 
po bokach. posmarować roztrzepanym jaj-
kiem, posypać ziarnami. Włożyć do nagrzane-
go piekarnika. Piec w temp 190 stopni około 
25-30 minut. Renixx

110 min

RACUCHY Z MĄKI 
PEŁNOZIARNISTEJ

SKŁADNIKI (5 porcji):
maślanka - 1 + 1/2 szklanki
mąka pszenna pełnoziarnista - 2 szklanki
żółtko - 1 szt.
soda oczyszczona - 1/2 łyżeczki
cukier z wanilią - 1 łyżka
cukier - 1 łyżka
jabłka - 3 szt.
sól - 1/2 łyżeczki
oliwa trochę
cukier puder do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Maślankę wlać do miski, dodać żółt-
ko, sodę oczyszczoną, cukier z wanilią, cukier, 
sól i zamieszać.

KROK 2: Do maślanki dodać 2 łyżki oliwy, 
wsypać mąkę. Jabłka obrać, usunąć gniazda 
nasienne, posiekać lub zetrzeć na grubej tar-
ce, połączyć z ciastem, wymieszać.
KROK 3: Na rozgrzaną patelnię z oliwą, łyżką 
wkładać porcje ciasta i smażyć z obu stron na 
złoty kolor.
KROK 4: Usmażone osączyć na papierowym 
ręczniku i oprószyć cukrem pudrem.

Renixx

20 min

polecamy!
SEZAM CZARNY 

NIEŁUSKANY BIO 
- BIO PLANET
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TORT NA BISZKOPCIE 
POMIDOROWYM

SKŁADNIKI (12 porcji):
mąka ryżowa pełnoziarnista/pszenna - 250 g
jaja - 7 szt.
proszek do pieczenia - 1 łyżeczka
sól - 1/2 łyżeczki
koncentrat pomidorowy - 4 łyżeczki
słodka papryka w proszku - 2 łyżeczki
ser mascarpone - 500 ml
serek kozi lub naturalny - 1 opakowanie
ser feta - 1 opakowanie
kremówka - 100 ml
skórka z cytryny - 1 łyżeczka
pomidorki - 500 g
listki bazylii - garść
tymianek lub oregano - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
BISZKOPT: Żółtka oddzielamy od białek. Biał-
ka ubijamy na sztywno. Następnie dodajemy 
po jednym żółtku i mieszamy mikserem, aż 
do skończenia. Teraz dodajemy po łyżeczce 
koncentratu, paprykę w proszku i proszek 
do pieczenia oraz sól. Na koniec przy małych 
obrotach miksera dodajemy przesianą mąkę.
Tortownicę (u mnie 18 cm) wykładamy papie-
rem dno i boki. Smarujemy oliwą jedynie dno, 
boków nie natłuszczamy, tylko od strony ran-
tu, aby się przykleił. Przelewamy ciasto do tor-
townicy i pieczemy ok. 45 minut w 160°C. Po 
tym czasie sprawdzamy patyczkiem. Jeśli bę-
dzie mokry dopiekamy jeszcze ok. 10 minut.

KREM: Kremówkę zimną ubijamy. Mascar-
pone lub serek naturalny / kozi miksujemy 
na gładko z fetą. Następnie dodajemy ubi-
tą śmietanę i mieszamy szpatułką. Do masy 
można dodać swoje ulubione zioła np. orega-
no lub bazylię. Można też dodać wędzonego 
łososia.

DO DEKORACJI: Biszkopt przecinamy na dwie 
równe części. Przekładamy warstwy kremem. 
Schładzamy w lodówce. Wierzch dekorujemy 
słodkimi pomidorkami cherry i listkami bazylii.
Tort po schłodzeniu jest przepyszny a biszkopt 
mięciutki.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

60 min

PIECZARKI FASZEROWANE 
SEREM OWCZYM 
PO RUMUŃSKU

SKŁADNIKI (2 porcje):
pieczarki - 500 g
ser owczy, np. bryndza - 250 g
czosnek - 2 ząbki
odtłuszczony ser żółty - 3 łyżki
szczypior - 1/2 pęku
koperek (gałązki) - 4 szt.
olej z suszonych pomidorów lub oliwa z oli-
wek - 3 łyżki
sok z cytryny - 1 łyżka
sól - do smaku
świeżo mielony pieprz - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Pieczarki myjemy, oczyszczamy i 
delikatnie usuwamy trzonki. Przekładamy do 
miski, skrapiamy sokiem z cytryny, a następnie 
nacieramy 1 łyżką oleju z suszonych pomido-
rów lub oliwy z oliwek. Odstawiamy.

KROK 2: Ser żółty ścieramy na tarce. Pomi-
dorki koktajlowe kroimy w plasterki. W misce 
za pomocą widelca rozgniatamy ser owczy. 
Czosnek, szczypior i koperek siekamy. Do-
dajemy do bryndzy razem z 2 łyżkami oleju z 
suszonych pomidorów lub oliwy z oliwek. Ca-
łość dokładnie mieszamy i doprawiamy solą i 
pieprzem.

KROK 3: Farszem napełniamy pieczarki. Na-
faszerowane pieczarki układamy w naczyniu 
żaroodpornym. Wierzch posypujemy żółtym 
serem i układamy po plasterku pomidorka 
koktajlowego. Wstawiamy do piekarnika na-
grzanego na 180 stopni i pieczemy 25 minut. 
Podajemy na ciepło jako przekąskę lub doda-
tek do dania mięsnego.

My Chcemy Jeść

20 min

GOFRY 
Z CYTRYNOWĄ NUTKĄ

SKŁADNIKI (2 porcje):
masło - 15 dag
jajka - 4 szt.
mąka tortowa - 2 szklanki
maślanka - 1 szklanka
mleko - 1 szklanka
proszek do pieczenia - 2 łyżeczki
cukier puder - 4 łyżki
aromat cytrynowy - 1 łyżeczka
cukier waniliowy - 2 łyżeczki
sól - szczypta

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Masło rozpuścić i ostudzić. Mąkę 
wymieszać z proszkiem dopieczenia. Żółtka 
oddzielić od białek. 

KROK 2: Białka ze szczyptą soli ubić na sztyw-
ną pianę. Żółtka zmiksować z cukrem pudrem, 
wlać maślankę, mleko, wymieszać. Następnie 
dodać przestudzone masło, aromat i mąkę 
wymieszaną z proszkiem do pieczenia, do-
kładnie zmiksować. Dodać sztywno ubitą pia-
ną z białek, delikatnie wymieszać. 

KROK 3: Porcje ciasta wlewać na rozgrzaną 
gofrownicę i piec na złoty kolor. Podawać z 
cukrem pudrem, konfiturą lub bitą śmietaną.

Renixx

20 min

KASZA MANNA Z MALINAMI LIO

SKŁADNIKI (1 porcja):
mleko - 1/2 litra
kasza manna - 5 łyżek stołowych
cukier lub ksylitol - 1 łyżeczka
maliny liofilizowane - garść
mleczna czekolada – 2 kawałki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Odmierz pół litra mleka, przelej do rondla 
lub garnka i zagotuj. Do gotującego mleka wsyp 5 
łyżek stołowych kaszy manny. Dodaj łyżeczkę cukru 
lub ksylitolu. Mieszaj na wolnym ogniu aż zgęstnieje. 
Przełóż gotową kaszę do naczyń i udekoruj liofilizo-
wanymi malinami. Aby przełamać lekko kwaśny smak 
malin, zetrzyj i posyp przygotowany deser mleczną 
czekoladą.

Dawid Walkiewicz

15 minPrzepis z okładki:
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CRÈME BRÛLÉE Z MATCHĄ

SKŁADNIKI (1 porcja):
żołtka - 8 szt.
śmietanka 36% - 1/2 litra
wanilia - 1 laska
cukier - 75 g
matcha - 2 łyżeczki
cukier kokosowy do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Wanilię kroimy wzdłuż na pół, trzy-
mając za jeden koniec nożem zeskrobujemy 
miąższ.

KROK 2: Do rondelka wlewamy śmietankę, 
dodajemy cukier, wanilię (laskę i wyskrobany 
miąższ) i całość doprowadzamy do wrzenia.
Następnie śmietankę odstawiamy do osty-
gnięcia.

KROK 3: Roztrzepujemy żółtka z matcha i do-
lewamy do nich śmietankę. Następnie krem 
rozlewamy w małe, żaroodporne naczynia, 
ustawiamy na blaszce.

KROK 4: Pieczemy w 120°C ok. 45 minut lub 
do momentu, gdy krem się zetnie. Gotowy 
krem posypujemy cukrem kokosowym, który 
rozpuści się na wierzchu deseru.

Dorota Wdowińska - Rozbicka

60 min

POPCORN ZE SŁONYM 
KARMELEM I CZEKOLADĄ

SKŁADNIKI (1 porcja):
ziarna kukurydzy - 1 szklanka
olej rzepakowy - 2 łyżki
cukier trzcinowy - 6 łyżek
śmietanka 30% o pokojowej temperaturze - 6 
łyżek
masło miękkie - 2 łyżki
sól - 1 szczypta
gorzka czekolada - 3-4 kostki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1 (popcorn): Do głębokiej patelni wlej 
olej, wrzuć ziarna kukurydzy i smaż na śred-
nim ogniu. Przykryj patelnię pokrywką. Po 
chwili popcorn zacznie pękać. Kiedy patelnia 
wypełni się gotowym popcornem zdejmij z 
ognia.

KROK 2 (Słony karmel): W rondlu na małym 
lub średnim ogniu rozpuść cukier do momen-
tu, aż stanie się bursztynowy, wtedy dodaj 
masło i mieszając cienką strużką wlewaj śmie-
tankę energicznie mieszając trzepaczką. Do-
daj szczyptę soli. Popcorn wyłóż do naczynia, 
polej karmelem i rozpuszczoną gorzką czeko-
ladą w kąpieli wodnej.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

10 min

BEZGLUTENOWY BISZKOPT 
Z KREMEM KOKOSOWYM

SKŁADNIKI (1 porcja):
biszkopt:
jaja - 4 szt.
ksylitol - 100 g
mąka ziemniaczana - 70 g
mąka kukurydziana - 70 g
krem:
gęsty jogurt naturalny - 400 g
mus kokosowy - 120 g
syrop klonowy - 6 łyżek
agar agar - 30 g
woda - 1/2 szklanki
dodatkowo do ciasta:
woda z sokiem z cytryny i syropu klonowego 
do namaczania biszkoptu
gorzka kuwertura/czekolada - trochę
maliny - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK (KREM): Do miksera przełóż jogurt, 
mus kokosowy i syrop klonowy. Miksuj na naj-
wyższych obrotach przez jakiś czas. Następnie 
rozpuść agar w 1/2 szklanki wody, doprowadź 
do wrzenia, ostudź. Do wystudzonego aga-
ru powoli wlewaj masę jogurtową. Zmiksuj i 
przełóż do lodówki do stężenia.

KROK 2 (BISZKOPT): Białka oddziel od żół-
tek i ubij na pianę. W trakcie ubijania doda-
waj powoli erytrol, kolejno żółtka, a następ-
nie zmniejszając obroty miksera wymieszane 
mąki z sodą oczyszczoną. Formę (duża kek-
sówka) wyłóż papierem do pieczenia. Wlej 
masę i wstaw do piekarnika ustawionego na 
180°C, piecz 35 minut. Po wyciągnięciu upuść 
na podłogę z 1/2 metra wysokości. Pozostaw 
do całkowitego wystygnięcia.

KROK 3 (CIASTO): Ostygnięty biszkopt 
przekrój na dwie części. Każdą nasącz wodą 
wymieszaną z sokiem z cytryny i syropem 
klonowym. 2/3 masy wyłóż jako środek cia-
sta, a pozostałą częścią wysmaruj zewnętrzną 
część biszkoptu. Na wierzchu ułóż maliny, a 
następnie całość oblej gorzką kuwerturą lub 
czekoladą.

Zdrowie na języku

90 min

DOMOWY BUDYŃ

SKŁADNIKI (3 porcje):
mleko - 1/2 litra
masło orzechowe - 25 g
karob - 25 g

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Żółtko utrzeć z cukrem. Mąkę wymieszać z karobem i 
połączyć z utartym żółtkiem. To rozmieszać z połową 
mleka. Resztę mleka doprowadzić do wrzenia wraz z ma-
słem orzechowym. Kiedy zacznie wrzeć dodać przygoto-
waną mieszankę i zagotować, energicznie mieszając.

@zdrowoprzezlife

20 min

żółtko - 1 szt.
mąka ziemniaczana - 50 g
ksylitol - 20 g polecamy!

SKROBIA 
ZIEMNIACZANA 

BIO - BIO PLANET
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eko Kniaź
smaki dzieciństwa
eko Kniaź, to stale powiększające się polskie ekologiczne godpodarstwo. Smaku naszego mleka i przetworów 
mlecznych się nie zapomina. Chociaż produkcja przypomina manufakturę, bo żyjemy w zgodzie z naturą i tra-
dycją, jednak nie zapominamy, że dla utrzymania najwyższej jakości potrzeba ciągłych innowacji” - mówi Ewa 
Kniażewicz, właścicielka mleczarni.

Przepiękne sielskie tereny pomiędzy dwoma parkami krajobrazowymi są 
miejscem wręcz idealnym do ekologicznej produkcji. Gospodarstwo eko 
Kniaź znajduje się w województwie zachodniopomorskim, we wsi Gra-
bowo. Lokalizacja wśród malowniczych lasów i pastwisk, stwarza dogodne 
warunki do prowadzenia sporego, 250 hektarowego ekologicznego go-
spodarstwa. Mąż Pani Ewy, Sebastian rozpoczął ich wspólną „mleczarską” 
przygodę niemal 20 lat temu. Ukierunkował produkcję roślinną oraz ho-
dowlę bydła mlecznego w oparciu o pasze własne na system ekologiczny.

„Przydomowa mleczarnia” jest zakładem produkcyjnym, spełniającym 
wszelkie wymogi unijne i jakościowe (wdrożony system jakości HAC-
CAP). Codziennie świeże mleko „prosto z udoju” przerabia się tu na 
tradycyjne i pyszne twarogi, sery świeże, jogurty, kefiry oraz śmieta-
ny i masło. Inwestycja w przetwórnię mleka otworzyła nowe możliwości 
dalszego rozwoju gospodarstwa, a Klientom umożliwiła dostęp do pro-
duktów o niepowtarzalnych walorach smakowych i zdrowotnych. Do-
wodem na to jest otrzymane dwa lata temu wyróżnienie w konkursie  
na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne na Targach Natura Food & 
Be ECO organizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

„Wspólnie z mężem każdego dnia dokładamy wszelkich starań, aby jakość 
naszych produktów była najwyższa i w pełni spełniała oczekiwania na-
szych klientów. Najlepszą motywacją do dalszej pracy jest nasz Klient, któ-
ry do nas wraca ze stwierdzeniem „Pamiętam ten smak z dzieciństwa”. 
Doceniany jest cały asortyment, ale zdecydowanie „perełką” są twarogi”.

Czego musisz spróbować?
Jest z czego wybierać, w ofercie znajdziemy świeże mleko, jogurty, kefiry, maślanki, śmietany o różnej zawartości tłuszczu, masło, kla-
syczne twarogi i naturalne świeże sery lub z ziołami. Tu nie idzie się na skróty,  w  każdy produkt wkładane jest serce i ogromna wiedza 
technologiczna, zapytaliśmy, o przysmaki cieszące się największą popularnością.

TWARÓG PÓŁTŁUSTY BIO  - EKO KNIAŹ
To flagowy produkt, mleczarni  
i jeden z tych, po które zawsze 
się wraca, a smaku nie zapomina. 
Pyszny na świeżo lub jako składnik 
wielu potraw na słodko, lub wy-
trawnie.  

ŚMIETANA 18% - EKO KNIAŹ
Ta pyszna, kwaśna i kremowa śmietana 
jest niezbędna w tradycyjnej kuchni do  
zagęszczania oraz  wzbogacania sma-
ku zup i kremowych sosów. Utrzyj ją ze 
świeżymi jagodami z cukrem i deser 
z dzieciństwa gotowy!

KEFIR BIO - EKO KNIAŹ
Pyszny, musujący, lekkostrawny pro-
dukt fermentacji mlekowej. Jest ide-
alny na lato. Nie dość, że orzeźwi, to 
dostarczy wielu cennych składników 
odżywczych. Będzie ulubionym skład-
nikiem owocowych smoothies.

JOGURT NATURALNY BIO - EKO KNIAŹ
Jogurt to obok kefiru najlepsza 
mleczna letnia propozycja, dosko-
nale smakuje samodzielnie, jak i 
dodatek do letnich deserów lub 
baza koktajli. Z jogurtu możesz wy-
konać także lekki sos sałatkowy.



Spróbuj produktów 
mlecznych eko Kniaz,

a na pewno do nich 
wrócisz!

,
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Żywienie niemowląt
„Pokarm jest warunkiem życia ludzkiego,  ilość i jakość pokarmu warunkuje jego przedłużenie.”

- Andrzej Czesław Klimuszko

Pierwszy rok życia dziecka to bardzo ważny okres ze względu na 
jego ciągły i dynamiczny rozwój. W tym okresie musimy dostar-
czyć dziecku odpowiednią ilość składników odżywczych, skład-
ników mineralnych, witamin oraz zapewnić jego prawidłowy 
wzrost i rozwój. Właściwe żywienie we wczesnym okresie życia 
ma ogromny wpływ na kondycję, rozwój fizyczny i psychiczny 
dziecka. Zmniejsza ryzyko wystąpienia poważnych chorób cywi-
lizacyjnych w przyszłości. Odpowiednie rozszerzenie diety nie-
mowlęcia to nie lada wyzwanie dla rodziców. Wraz z wiekiem 
maluszka powinny się zmieniać zarówno rodzaje posiłków, ich 
skład i wielkość, jak również struktura i konsystencja. Nabyte 
doświadczenia związane ze spożywaną żywnością utworzą in-
dywidualny unikalny wzór preferencji smakowych, a tym samym 
ukształtują skład przyszłej diety małego człowieka.

NA POCZĄTKU…OCZYWIŚCIE KARMIENIE PIERSIĄ!
O więzi emocjonalnej, która tworzy się podczas karmienia mię-
dzy mamą, a dzieckiem nie trzeba przekonywać. Czym nato-
miast charakteryzuje się mleko matki, że jest takie wyjątkowe, 
warto przypomnieć.
Mleko matki to nie tylko pokarm, zasadniczo można powie-
dzieć, że to niemalże lekarstwo. Wytwarzany w wystarczających 
ilościach przez zdrową, dobrze odżywioną matkę w pełni za-
spokaja zapotrzebowanie niemowlęcia na wszystkie niezbędne 
składniki odżywcze, zapewniając mu jednocześnie prawidłowy 
rozwój. Ma ogromne i nieocenione znaczenie dla wzrastającego 
i dojrzewającego organizmu. Zawiera, w stężeniu i proporcjach 
optymalnych dla dziecka, swoiste gatunkowo białka, tłuszcze, 
węglowodany, mikro- i makroelementy oraz substancje bio-
logicznie czynne. Wykazuje właściwości odżywcze, immunolo-
giczne, zapewnia normalne funkcjonowanie tkanek oraz zacho-
wanie ich właściwości biologicznych, chemicznych i fizycznych. 
Badania kliniczne dowodzą, że u dzieci karmionych piersią 
występuje istotnie mniejsze ryzyko chorób infekcyjnych, szcze-
gólnie zakażeń układu pokarmowego i oddechowego, rzadziej 
występują też choroby alergiczne czy schorzenia autoimmu-
nologiczne. Potwierdzono również korzystny wpływ karmienia 
piersią na zdolności poznawcze dziecka.

CZY CZAS KARMIENIA MA ZNACZENIE? KIEDY PRZESTAĆ? 
Nie ma podstaw naukowych pozwalających na ścisłe określenie 
kiedy należy całkowicie zakończyć karmienie piersią. Zalecenia 
towarzystw żywieniowych i pediatrów mówią o minimalnym 
okresie karmienia przez 6 miesięcy, jeżeli to oczywiście możli-
we, oraz kontynuacji karmienia do końca 1 roku życia dziecka. 
Jeśli jednak matka i dziecko czują taką potrzebę, można konty-
nuować karmienie piersią tak długo, jak sobie tego życzą matka 
i dziecko, później zaś wprowadzanie żywienia uzupełniającego.

CO DALEJ?
Od około szóstego miesiąca życia wyłączne karmienie natural-
ne lub mlekiem początkowym przestaje zapewniać właściwą 
podaż energii, białka, żelaza, cynku i niektórych witamin, dla-
tego konieczne jest wprowadzanie produktów uzupełniających.
Umiejętne rozszerzanie diety dziecka w pierwszym roku życia 
jest ważne z powodów nie tylko żywieniowych, ale także roz-
wojowych. Niewłaściwe żywienie dziecka, w tym nieodpowiedni 
dobór produktów oraz niedobór ważnych składników odżyw-
czych w diecie, takich jak białko, kwas DHA, witamina D i K, 
jod, żelazo, może w konsekwencji prowadzić do zaburzeń w 
odżywianiu, a następnie do wystąpienia chorób dietozależnych 
w dorosłości.
Pamiętajmy, że rozszerzanie diety niemowlęcia należy roz-
począć po ukończeniu przez nie 17. tygodnia życia, ale nie 
później niż w 26. tygodniu życia.

CO NAJPIERW? WARZYWA CZY OWOCE? MIĘSO CZY ZBOŻA?
Na początek zdecydowanie warzywa, należy wyrobić u dziecka 
tolerancję smakową. Po ok. 2 tygodniach owoce. Jeżeli dziecko 
nie chce spróbować nowego produktu, nie dawajmy od razy za 
wygraną, zaproponujmy dziecku ten produkt kilka razy, zanim 
podejmiemy decyzję o jego pominięciu w menu niemowlaka.

Produkty zbożowe, w tym zawierające gluten wprowadzamy 
między 4 a 7 miesiącem życia dziecka. Nie ma zaleceń, aby pro-
filaktycznie unikać pokarmów alergizujących w diecie dziecka. 
Dlatego schematy żywienia niemowląt uwzględniają wprowa-
dzanie takich produktów.
Kiedy dziecko ma już w diecie pierwsze warzywa, owoce czy 
zboża, warto wprowadzić mięso, ryby i całe jajo. Mięsa – wy-
bierajmy drób bez skóry (kura, indyk, gęś, kaczka), wołowinę, 
jagnięcinę czy królika. Ryby początkowo można podawać je-
den raz w tygodniu, a jeśli nie wystąpi reakcja alergiczna - dwa 
razy. Zaleca się podaż tłustych ryb morskich z unikaniem ryb 
drapieżnych, u których ryzyko kumulacji substancji toksycznych 
jest wysokie (makrela, tuńczyk). Jajko przed dodaniem do wa-
rzyw należy ugotować. Wcześniejsze schematy i modele radziły 
podawać najpierw połowę żółtka co drugi dzień, później – całe 
żółtko, a dopiero pod koniec 1. roku życia całe jajko. Wiele ba-
dań i obserwacji pokazało, że taka praktyka nie ma znaczenia. 

Napoje – oczywiście woda, źródlana lub mineralna niskozmi-
neralizowana, ewentualnie słaby napar herbaty, czy ziół (np. 
koperek). Nie zaleca się podawania dziecku poniżej 1 roku ży-
cia mleka krowiego. Jeżeli podajemy sok, wybieramy soki 
przecierowe, bez dodatku cukrów i zaliczamy je jako porcję 
owoców.
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ZBLENDOWAĆ, ZMIKSOWAĆ CZY ROZGNIEŚĆ?
W ciągu pierwszego roku życia niemowlę uczy się gryzienia i 
żucia pożywienia, przy czym największe możliwości uczenia się 
tych umiejętności obserwuje się między 6. a 10. miesiącem ży-
cia. Kiedy wzbogacamy dietę niemowlęcia w nowe produkty, 
stopniowym zmianom ulega również konsystencja:
• dziecko po 4 do 7 miesiąca – produkty dokładnie rozdrob-

nione, gładkie purée podawane łyżeczką uczy dziecko po-
bierania pokarmu i mielenia go językiem;

• po 7 miesiącu – wprowadzamy pokarmy rozgniecione wi-
delcem oraz drobno posiekane, rozwija się umiejętność 
żucia;

• po 12 miesiącu – produkty z rodzinnego stołu, posiekane 
lub rozdrobnione w miarę potrzeb.

Cały proces uczenia się gryzienia trwa do mniej więcej 2 roku 
życia dziecka, ale początek powinien rozpocząć się w okresie 
od 6 do 10 miesiąca, to optymalny okres. Od ok. 6 miesiąca 
należy również rozpocząć naukę picia z otwartego kubka, dążąc 
do całkowitego wycofania butelki po ukończeniu 1 roku życia.

MALUCH BRUDNY, ALE JEDZĄCY I SZCZĘŚLIWY, CZYLI BLW!
Metoda BLW (ang. Baby Led Weaning) to metoda potocznie 
zwana „Bobas lubi wybór”. To nowatorskie podejście do spo-
sobu żywienia niemowlaka, sposób karmienia sterowany przez 
dziecko. 
Podajemy maluszkowi różnorodne pokarmy w przystępnej 
formie, tj. pokrojone w plasterki, talarki, krążki, ćwiartki, 
kawałki, aby mógł je chwycić rączką. Metoda wpływa na 
stopniowe usamodzielnianie się niemowlęcia w sferze ży-
wieniowej od mleka do pokarmów stałych, spożywanych 
przy stole.  Polega na ominięciu etapu papek i karmienia łyżecz-
ką oraz na zaoferowaniu dziecku wyboru tego, co chce zjeść. 
Niemowlę samodzielnie poznaje nowe pokarmy, początkowo 
pozwala się mu jeść palcami, a potem stopniowo przyzwyczaja 
do używania sztućców. Jedzenie to niesamowita przyjemność,
a dzięki metodzie BLW maluch ma możliwość uczestniczenia 

w tym procesie wszystkimi zmysłami. To dla niego wspaniałe 
doświadczenie.

KIEDY MALUCH JEST GOTOWY NA BLW? 
Ważne jest, aby wprowadzenie tej metody nie było zbyt wcze-
sne. Dziecko powinno mieć ukończone 6 miesięcy, siedzieć 
stabilnie i nie chwiać się na boki, wykazywać zainteresowanie 
różnorodnymi produktami, celnie trafiać rączką do buzi.

GŁÓWNE ZALETY BLW
Niemowlę uczy się samodzielnego spożywania posiłków, co 
dla rodziców jest ogromną korzyścią i ułatwieniem. Dodatkowo 
metoda ta pozytywnie wpływa na samoregulację mechanizmów 
apetytu i sytości. Dla dzieci karmionych BLW posiłek to przy-
jemność, dzieci karmione w ten sposób jedzą posiłki bez gry-
maszenia. Zaleta BLW dotyczy głównie uczenia dziecka dotyka-
nia pokarmów, nie przerażajmy się więc kiedy dziecko będzie 
się brudzić i próbować nowości wszystkimi zmysłami.

CZY METODA BLW MA WADY? 
Badania pokazują, że dzieci karmione metodą BLW często jedzą 
posiłki z tzw. rodzinnego stołu, co może się wiązać z ryzykiem 
spożycia nieodpowiednich potraw dla maluszka. W konsekwen-
cji może to wpłynąć na kształtowanie nawyków żywieniowych. 
Nie powinniśmy w tym okresie podawać dzieciom własnych 
posiłków, przygotowanych dla całej rodziny, dzieci rozpoczy-
nające przygodę z nowymi produktami nie są gotowe na „do-
rosłą” żywność. Nigdy też nie zostawiajmy dziecka samego przy 
jedzeniu, bo może to grozić zachłyśnięciem.

Rok życia małego człowieka to symboliczny czas. Poznawanie  
i odkrywanie pokarmów należy do bardzo ważnych elementów 
w tym czasie. To bardzo trudna i odpowiedzialna rola każdego 
rodzica. To jednak wyzwanie, któremu musimy sprostać.

Sylwia Kaczmarek  
Dyrektor Departamentu Jakości  Bio Planet S.A.

BEZPIECZNIE JABŁKO 
W DIECIE BLW

SKŁADNIKI (1 porcja):
jabłko małe - 1 szt.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Jabłko myjemy, obieramy i ścieramy na tarce 
na najgrubszych oczkach. Układamy w ma-
łych porcjach na blacie lub na talerzyku. W 
ten sposób możemy podawać dziecku inne 
warzywa i owoce podgotowane lub surowe.

Paulaa

10 min

BROKUŁ I MARCHEW 
DLA DZIECKA BLW

SKŁADNIKI (1 porcja):
marchew - 1 szt.
brokuł różyczki - kilka
oliwa lub masło ghee (opcjonalnie) - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Marchew szorujemy ale nie obieramy, gotu-
jemy na parze lub w małej ilości wody. Ok. 30 
min do miękkości. Obieramy ścieramy na tar-
ce na najgrubszych oczkach. Brokuła dzielimy 
na różyczki gotujemy ok. 5-6 minut. Układa-
my na talerzyku brokuła i marchew w małych 
kupkach. Możemy lekko skropić oliwą z oli-
wek lub masłem ghee.

Paulaa

40 min

ZIEMNIAKI I BATAT 
DLA DZIECKA BLW

SKŁADNIKI (1 porcja):
ziemniak - 1 szt.
batat - 1 szt.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Warzywa myjemy, obieramy, kroimy w słupki, 
gotujmy na parze w jednym garnku. Po ok. 30 
minutach wyciągamy batata, po 40 ziemnia-
ki (warzywa muszą być miękkie, ale nie roz-
gotowane, zależy to od grubości i młodości 
warzyw). Podajemy na talerzyku (najlepiej 
przytwierdzonym do stołu). Podobnie może-
my przygotować pietruszkę, marchew i inne 
warzywa.

Paulaa

40 min
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PRZECIER Z JABŁEK, BANANA 
I GRUSZKI

SKŁADNIKI (1 porcja):
jabłko (ok. 70 g) - 1/2 szt.
gruszka (ok. 70 g) - 1/2 szt.
banan - 1/2 szt.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Owoce myjemy. Jabłko i gruszkę 
dzielimy na ćwiartki, usuwamy gniazda na-
sienne, ścieramy na tarce na najdrobniejszych 
oczkach, odrzucamy skórkę, jeśli zostały więk-
sze kawałki.

KROK 2: Banana obieramy i ścieramy na tarce 
na grubych oczkach lub rozgniatamy widel-
cem. Łączymy z jabłkiem i gruszką. Możemy 
wszystko zblendować, aby uzyskać gładką 
konsystencję. Im dziecko starsze, tym większe 
mogą być kawałki owoców.

Melisa

15 min

PURÉE 
Z MARCHEWKI I ZIEMNIAKA

SKŁADNIKI (1 porcja):
marchew (ok. 80 g) - 1 szt.
ziemniak (ok. 80 g) - 1 szt.
oliwa z oliwek lub masło ghee (opcjonalnie) 
- 1 łyżeczka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Warzywa myjemy, obieramy i kroimy 
w kostkę. Gotujemy na parze lub w małej ilo-
ści wody.

KROK 2: Jeśli gotujemy w wodzie, to miksu-
jemy warzywa na gładki krem. Jeśli gotujemy 
na parze do zmielenia, dodajemy trochę wody 
z gotowania dla uzyskania odpowiedniej kon-
systencji purée. Możemy je zmiksować od-
dzielnie lub razem i dodać odrobinę oliwy, lub 
masła.

Melisa

40 min
MINI NALEŚNICZKI 
ZE SZPINAKIEM BLW

SKŁADNIKI (1 porcja):
mąka orkiszowa jasna - 1 szklanka
jajko - 1 szt.
mleko owsiane - 0,5 szklanki
szpinak mrożony rozdrobniony - 100 g
olej kokosowy - 1 łyżka
woda - 0,5 szklanki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Do maki dodajemy olej, rozmrożony szpi-
nak, mleko i wodę. Jajko dolewamy do miski.
Wszystkie składniki miksujemy na gładkie cia-
sto. Rozgrzewamy patelnię. Wylewamy porcje 
ciasta na patelnie formując mini naleśniki. 
Smażymy je z obu stron aż stracą surowość.

Dorota Wdowińska - Rozbicka

10 min

SKŁADNIKI (2 porcje):
płatki owsiane bezglutenowe - 1/2 szklanki
jabłko małe - 1 szt.
dynia hokkaido mały kawałek
banan - 1 szt.
masło ghee (opcjonalnie) - 1/2 łyżeczki
oliwa z oliwek (opcjonalnie) kilka kropel

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Płatki owsiane zalewamy wodą i po-
zostawiamy do namoczenia przez całą noc. 
Następnego dnia dolewamy trochę wody, je-
śli płatki wszystko wchłonęły i gotujemy je 5 
minut do miękkości.

KROK 2: Kawałek dyni ok. 100 g, obieramy 
i kroimy na kawałki. Do garnuszka wlewamy 

25 min

ZUPA JARZYNOWA Z KASZĄ JAGLANĄ

SKŁADNIKI (1 porcja):
ziemniak - 2 szt.
seler - kawałek
marchew - 2 szt.
pietruszka - 1/2 szt.
kasza jaglana - 1/2 szklanki
pomidor - 3 szt.
liść laurowy, ziele angielskie - po 1 szt.
sól - do smaku

40 min

wodę tak ok. 2 cm i wrzucamy dynię, zaczy-
namy ją gotować. Następnie obieramy jabłko 
i kroimy na kawałki i wrzucamy do garnuszka. 
Na koniec wrzucamy banana w kawałeczkach. 
Gotujemy pod przykryciem do miękkości dyni 
(wszystko ok. 20 minut). Możemy lekko do-
prawić wanilią lub cynamonem. Na koniec 
dodajemy 1/2 łyżeczki masła ghee lub kilka 
kropel oliwy.

KROK 3: Wykładamy płatki i polewamy upra-
żonymi owocami. Dodajemy również sos, jaki 
powstał podczas gotowania, aby owsianka 
nie była sucha. Możemy wszystko jeszcze roz-
gnieść widelcem a dla najmłodszych zmikso-
wać i podawać w formie papki.

Melisa

OWSIANKA Z DYNIĄ, JABŁKIEM I BANANEM

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Warzywa myjemy i kroimy (oprócz pomidora) w kost-
kę. Zalewamy wodą, dodajemy kaszę jaglaną (przepłu-
kaną we wrzątku trzy razy) oraz przyprawy. Gotujemy. 
Pomidory obieramy ze skórki, siekamy i dodajemy do 
zupy. Gotujemy ok. 20 min, aż warzywa będą miękkie. 
Wyciągamy liść laurowy i ziele angielskie. Zupę może-
my zmiksować.Podajemy posypaną koperkiem, natką 
pietruszki lub listkami czerwonej bazylii.

Dorota Wdowińska - Rozbicka



POTRAWKA Z KURCZAKA 
Z MAKARONEM BLW

SKŁADNIKI (1 porcja):
kurczak gotowany w rosole - 3 łyżki
marchew - 1 szt.
cebula (plaster) - 1 szt.
jabłko (ćwiartka) - 1 szt.
masło - 1 łyżeczka
makaron - 1 garść

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Marchewkę kroimy w plasterki i razem z ce-
bulą gotujemy na parze do miękkości. W tym 
czasie gotujemy makaron, tak by był miękki, 
ale tak by się nie rozpadł. Warzywa ugotowa-
ne na parze razem z mięsem, jabłkiem i ma-
słem miksujemy w malakserze w trybie pul-
sacyjnym. Potrawkę mieszamy z makaronem i 
podajemy dziecku.

Dorota Wdowińska - Rozbicka

15 min OMLECIK Z ŁOSOSIEM 
I ŚWIEŻYM OREGANO BLW

SKŁADNIKI (2 porcje):
jajka zielononóżki - 3 szt.
natka pietruszki posiekana - 1 łyżeczka
oregano świeże posiekane - 0,5 łyżeczki
mięso łososia gotowane na parze przez 10 
minut - 4 łyżeczki
olej do gotowania - 1 łyżeczka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Jajko roztrzepujemy, łączymy z rybą, ziołami i 
oliwą, roztrzepujemy. Wylewamy w pojemnik 
parowaru. Parujemy ok. 10 min.

Dorota Wdowińska - Rozbicka

30 min

SOKI DLA DZIECKA

SKŁADNIKI (1 porcja):
sok z marchwi / jabłka / buraka / maliny - 50 
ml
woda przegotowana - 50 ml
oliwa z oliwek - kilka kropel

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Wybrany owoc lub warzywo myjemy, 
obieramy (jabłka nie musimy obierać - pozba-
wiamy gniazda nasiennego), kroimy w kawałki 
i wyciskamy sok w wyciskarce lub w sokowi-
rówce. Jeśli nie mamy urządzeń - ścieramy na 
tarce, wkładamy do ściereczki lub gazy i wy-
kręcamy sok.

KROK 2: Sok wlewamy do kubeczka lub bu-
telki i dopełniamy wodą w proporcji 1:1 (50 
ml soku i 50 ml wody), dodajemy kilka kropel 
oleju. Powstałą pulpę możemy wykorzystać 
do placuszków, hamburgerów, spaghetti lub 
innych dań.

Paulaa

15 min

-Mój ulubiony sok 
to gruszkowy.

A Twój?
        ...Kornelka
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MARYSIA - lat 8 LEON lat 6 i ALICJA lat 12POLA - lat 8
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Rytuał piękna
Trzy kroki do pięknych włosów

Jak dbać o włosy, aby były zdrowe, piękne i długo cieszyły się nowym kolorem? Te trzy proste kroki pielęgnacyjne po-
kochają każde włosy, zwłaszcza zniszczone i pozbawione objętości. Po rytuale staną się odżywione, lśniące i widocznie 

grubsze. Rytuał trzech kroków to także naturalny sposób na nowy kolor włosów - bez zniszczeń.

KROK 1: MYCIE WŁOSÓW
Jaki jest sekret naturalnych szamponów do włosów? Zawierają tylko 
łagodne środki myjące o naturalnym pochodzeniu. Dzięki temu włosy 
są dokładnie oczyszczone, ale szampon nie pozbawia skóry głowy na-
turalnej warstwy ochronnej. Działanie szamponu jest delikatne, a włosy 
na dłużej zachowują świeżość.
Do codziennej pielęgnacji wybierz naturalny szampon z cennymi 
składnikami aktywnymi, ziołami i ekstraktami. Taki szampon nie tylko 
oczyszcza, ale także pielęgnuje włosy i skórę głowy.
Raz na 1-2 tygodnie i obowiązkowo przed naturalnym farbowaniem 
włosów warto zapewnić włosom silniejsze oczyszczenie. Puder Reetha, 
stosowany samodzielnie albo z dodatkiem glinki, skutecznie usuwa po-
zostałości produktów pielęgnacyjnych i stylizacyjnych. Po takim zabie-
gu włosy są perfekcyjnie oczyszczone i gotowe na drugi krok.

KROK 2: NATURALNE FARBOWANIE
Farbowanie włosów nie musi oznaczać pogorszenia ich kondycji - 
wręcz przeciwnie. Naturalne farby do włosów to w 100% naturalne 
kompozycje indyjskich ziół, które zapewniają wspaniałą intensywność 
koloru i krycie, a jednocześnie odżywiają i pielęgnują, pozostawiając 
włosy zdrowe i lśniąco piękne. Dostępne są w 16 modnych odcieniach 
i wersji bezbarwnej (Cassia), do stosowania w formie odżywczej maski 
do włosów.
Naturalne farbowanie można przeprowadzić samodzielnie w domu - 
wystarczy tylko pamiętać o kilku prostych zasadach. Jedną z nich jest 
zmywanie farby przy użyciu samej wody i ponowne wymycie włosów 
dopiero po 24-48 godzinach od farbowania. Dzięki temu kolor będzie 
trwalszy i w pełni się rozwinie, a włosy odwdzięczą się zdrowym bla-
skiem i objętością.

KROK 3: UTRWALENIE KOLORU I PIELĘGNACJA OLEJKAMI
Aby perfekcyjnie utrwalić nowy kolor włosów i zapewnić im odżywie-
nie, przed pierwszym myciem po farbowaniu użyj olejku do włosów. 
Olejek pomaga utrzymać pigmenty kolorystyczne we włosach i nadaje 
im jeszcze więcej blasku.
Po olejek możesz sięgać regularnie przed każdym myciem włosów. 
Olejki działają jak bogata odżywka - wygładzają i wzmacniają włosy, 
a przy tym doskonale pielęgnują skórę głowy. Regularne stosowanie 
olejku pozwala wzmocnić cebulki włosów, zmniejszyć ich wypadanie  
i pobudzić wzrost.

PIĘKNO DZIĘKI RÓWNOWADZE
Historia Khadi narodziła się z miłości do Indii i fascynacji tradycyjnymi 
rytuałami pielęgnacyjnymi. Wracając do Europy, założyciel firmy miał w 
głowie konkretny cel - łącząc bogactwo indyjskiej roślinności ze współ-
czesną wiedzą kosmetyczną, stworzyć kosmetyki bardziej naturalne, 
skuteczniejsze i bliższe człowiekowi od dotychczas znanych.
W ciągu ponad 10 lat obecności na polskim rynku, marka Khadi wy-
kreowała prawdziwą modę na naturalną koloryzację i upowszechniła 
wśród Polek zupełnie inne metody pielęgnacji, wykorzystujące natu-
ralne oleje i zioła zamiast tradycyjnych odżywek. Entuzjastycznie ko-
mentowane i rekomendowane przez fanki naturalnej pielęgnacji, wielu 
pomogły w walce o zdrowe, piękne włosy.

Czy wiesz, że...?
Olejowanie włosów to rytuał pielęgnacyjny pocho-
dzący z Indii. Olejki do włosów z ziołami leczniczymi 
są tradycyjnie stosowane przeciwko wszelkim pro-
blemom z włosami i skórą głowy. Szczególnie w po-
łączeniu z indyjskimi składnikami aktywnymi, takimi 
jak amla, shikakai, bhringaraj i brahmi, przywracają 
zmęczonym włosom blask, pomagają w walce ze sła-
bymi, cienkimi włosami, łupieżem i wczesną siwizną. 
Pobudzają wzrost włosów, nadają im połysk i obję-
tość oraz chronią przed słońcem.
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OK compost

HOME

ROZKŁADAJĄ SIĘ OKOŁO 45 DNI!

DOBRY
KOMPOST!

100% KOMPOSTOWALNE
WORKI NA ŚMIECI

DOSTĘPNE RÓŻNE POJEMNOŚCI:
6l, 8l, 10l, 20l, 35l 

OK compost

HOME

ROZKŁADAJĄ SIĘ OKOŁO 45 DNI!

DOBRY
KOMPOST!

100% KOMPOSTOWALNE
WORKI NA ŚMIECI

DOSTĘPNE RÓŻNE POJEMNOŚCI:
6l, 8l, 10l, 20l, 35l 

OK compost

HOME

ROZKŁADAJĄ SIĘ OKOŁO 45 DNI!

DOBRY
KOMPOST!

100% KOMPOSTOWALNE
WORKI NA ŚMIECI

DOSTĘPNE RÓŻNE POJEMNOŚCI:
6l, 8l, 10l, 20l, 35l 

OK compost

HOME

ROZKŁADAJĄ SIĘ OKOŁO 45 DNI!

DOBRY
KOMPOST!

100% KOMPOSTOWALNE
WORKI NA ŚMIECI

DOSTĘPNE RÓŻNE POJEMNOŚCI:
6l, 8l, 10l, 20l, 35l 

OK compost

HOME

ROZKŁADAJĄ SIĘ OKOŁO 45 DNI!

DOBRY
KOMPOST!

100% KOMPOSTOWALNE
WORKI NA ŚMIECI

DOSTĘPNE RÓŻNE POJEMNOŚCI:
6l, 8l, 10l, 20l, 35l 

OK compost

HOME

ROZKŁADAJĄ SIĘ OKOŁO 45 DNI!

DOBRY
KOMPOST!

100% KOMPOSTOWALNE
WORKI NA ŚMIECI

DOSTĘPNE RÓŻNE POJEMNOŚCI:
6l, 8l, 10l, 20l, 35l 

OK compost

HOME

ROZKŁADAJĄ SIĘ OKOŁO 45 DNI!

DOBRY
KOMPOST!

100% KOMPOSTOWALNE
WORKI NA ŚMIECI

DOSTĘPNE RÓŻNE POJEMNOŚCI:
6l, 8l, 10l, 20l, 35l 

OK compost

HOME

ROZKŁADAJĄ SIĘ OKOŁO 45 DNI!

DOBRY
KOMPOST!

100% KOMPOSTOWALNE
WORKI NA ŚMIECI

DOSTĘPNE RÓŻNE POJEMNOŚCI:
6l, 8l, 10l, 20l, 35l 

OK compost

HOME

ROZKŁADAJĄ SIĘ OKOŁO 45 DNI!

DOBRY
KOMPOST!

100% KOMPOSTOWALNE
WORKI NA ŚMIECI

DOSTĘPNE RÓŻNE POJEMNOŚCI:
6l, 8l, 10l, 20l, 35l 

Gotujesz w stylu eko?
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Prowadzisz sklep 
 z żywnością bio i chciałbyś 
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?
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GRANOLA
nie tylko na 
pełnowartościowe
śniadanie

ŚWIEŻE ZIOŁA
zaproś je do domu
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wymierają?

PESTKI
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Ciesz się latem smakując 
wietnamskie springrolls

CZYSTY 
SKŁAD: 

TYLKO BIAŁY 
RYŻ, SÓL I 

WODA

PRZYGOTUJ SWOJE 
WŁASNE SPRINGROLLS 
DOMOWEJ ROBOTY W 
ZALEDWIE 5-10 MINUT!

WEGAŃSKIE 
I 

BEZGLUTENOWE

NAPEŁNIJ SWOIMI 
ULUBIONYMI WARZYWAMI, 
BY STWORZYĆ SZYBKĄ, 

PROSTĄ I NISKOKALORYCZNĄ 
PRZEKĄSKĘ

Potrzebujesz 
przepisu? 

Szukaj naszych 
ulotek w ulubionym 

sklepie z 
żywnością bio!
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