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oznaczenia przepisów kulinarnych: 

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

wegetariańskiewegańskie

bez glutenu

bez mleka

czas przygotowania

Redaktor naczelny
magazynu:

W zdrowym ciele zdrowy duch!
Ten rok obfitował w wiele niespodzianek, niekoniecznie przyjemnych. Wszy-
scy musieliśmy się nauczyć żyć w zupełnie innej rzeczywistości. Spotkało 
nas wiele niemiłych i trudnych sytuacji, a niektórzy na własnej skórze się 
przekonali, jak delikatny jest ludzki organizm. Takie jest życie, dlatego jest 
tak cenne i dlatego tak bardzo powinniśmy o nie dbać. A jak najlepiej dbać? 
Oczywiście żyć w stylu eko!

Wirusy, chorobotwórcze mikroby, pestycydy i zanieczyszczenie...
W przyrodzie nic nie ginie, to obieg zamknięty. Pozornie niezależne od siebie 
czynniki mają wpływ na wszystko, co nas otacza i nas samych. Zanieczysz-
czenie środowiska między innymi wywołuje choroby cywilizacyjne, których 
skutkiem jest również obniżenie odporności. Konwencjonalna, przemysłowa 
żywność uboga w witaminy i równie ważne dla naszego dobrego zdrowia 
minerały nie pomaga, a dodatkowo stosowane na masową skalę pestycydy 
nie tylko mogą szkodzić nam, ale także zmniejszyć bioróżnorodność, która 
jest niezbędna dla zachowania równowagi w przyrodzie - w tym naturalne-
go ograniczania występowania niektórych patogenów.

Na Święta Wszystkim życzę zdrowia i jeszcze raz zdrowia, bo właśnie ono 
jest najważniejsze. Reszta jest miłym dodatkiem.

MENU:
Słodko bez cukru
nie musisz dodawać cukru, aby żyć słodko
Kilka słów od PIŻE
o II kongresie BIOEXPO
Wigilia + przepisy!

tradycyjnie i ekologicznie

Sylwester + przepisy!

w stylu vegan

Wegańskie alternatywy + przepisy!

dla nabiału z mleka
Cebula + przepisy!

dlaczego warto ją jeść
Soki z kiszonych warzyw + przepisy!

czyli probiotyki w płynie
Kasztany jadalne + przepisy!

z Paryża na nasze stoły
Kakao + przepisy!

bez kakao nie byłoby czekolady
Herbaty i herbatki 
rodzaje i sposoby parzenia
Miód + przepisy!

poznaj jego wszystkie  tajemnice
Mydło
wszystko umyje...
Żywienie małych dzieci 
od 1 roku do lat 3
Kącik dziecięcy/konkurs
biominki czekają!

BIO PRODUCENCI:
COCOMI

BIO PLANÈTE + przepisy!

ZAKWASOWNIA

VIVANI
BELVAS

PARZENIE KAWY Z PIZCA DEL MUNDO

FAIRTRADE

EKSPERCI POLECAJĄ:
CZEKOLADY
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Redaktor naczelny portalu:

Słodko bez cukru
Długie wieczory i zimne dni powodują, że miło spędza się czas w domu, gdzie jest ciepło  

i przytulnie. Co więcej, powinniśmy unikać wychodzenia na zewnątrz ze względu na panują-
cą sytuację epidemiologiczną. Niestety, właśnie wtedy nachodzi nas ochota na coś słodkiego. 

Zaglądamy do szafek kuchennych i poszukujemy smakowitych przekąsek. Smak słodki  
to najbardziej pożądany przez nasz organizm smak. Chcąc uniknąć nadmiernej ilości cukru  
w diecie możemy zajadać się deserami, które dodatku cukrów wcale nie mają. Muszę przy-
znać, że czasami wręcz trudno uwierzyć, jak słodkie mogą być owoce – zarówno świeże jak  

i suszone. Łączenie ich z innymi produktami powoduje, że w naszej kuchni nie będziemy 
musieli używać cukru jako dodatku.

WEGAŃSKIE KULKI MOCY

SKŁADNIKI (3 porcje):
daktyle świeże z pestką - 250 g
woda - 2 łyżki
orzechy włoskie - 75 g
orzechy nerkowca - 75 g
kakao - 2 łyżki
banany - 1 szt.
mąka migdałowa - 50 g
sezam czarny - 50 g

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Każdy rodzaj orzechów oddzielnie 
miksujemy na małe kawałki. Przesypujemy je 
do oddzielnych miseczek. Oddzielamy pestki 
od daktyli i wrzucamy je.

KROK 2 (kulki białe):
Do miksera wkładamy połowę daktyli, orze-
chy włoskie, kakao, dodajemy 1 łyżkę wody 
i miksujemy na wysokich obrotach. Na tackę 
wysypujemy mąkę migdałową. Formujemy z 
masy kulki i obtaczamy je w mące migdało-
wej. Wkładamy do lodówki na kilka godzin.

KROK 3 (kulki czarne):
Do miksera wkładamy resztę daktyli, orzechy 
nerkowca, banana, 1 łyżkę wody i miksujemy.
Na tackę wysypujemy sezam. Formujemy kul-
ki i obtaczamy obficie w sezamie. Wkładamy 
do lodówki na kilka godzin.

15 min

WEGAŃSKA CZEKOLADA

SKŁADNIKI (2 porcje):
daktyle suszone - 150 g
kakao - 5 łyżek ok. - 50 g
masło shea - 100 g
orzeszki pinowe (lub inne) - 50 g
sól - 1 szczypta

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Masło Shea rozpuszczamy w kąpie-
li wodnej. Orzeszki prażymy ze szczyptą soli 
na patelni. Do wąskiego wysokiego naczynia 
(np. od blendera) wrzucamy daktyle i 200 ml 
gorącej wody. Miksujemy na gładki krem, do-
kładamy kakao i powoli miksując - łączymy z 
masą daktylową. Następnie dodajemy masło 
shea i miksujemy na gładki, aksamitny krem.

KROK 2: Talerzyk (lub talerzyki) wykładamy 
papierem do pieczenia i wylewamy masę 
czekoladową. Posypujemy orzechami. Wsta-
wiamy do lodówki lub zamrażalki. Po stężeniu 
kroimy na mniejsze kawałki.

20 min

OWOCOWA PIANKA 
Z JARMUŻEM

SKŁADNIKI (1 porcja):
jabłka duże - 4 szt.
gruszki średnie - 4 szt.
witamina C w proszku (opcjonalnie) - 1 ły-
żeczka
żelatyna w listkach - 20 g
jarmuż świeży lub natka pietruszki - 100 g

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Owoce myjemy, pozbawiamy ogon-
ków i kroimy w kawałki i przepuszczamy przez 
wyciskarkę (otrzymujemy ok. 1 litr soku), do 
soku dodajemy witaminę C, mieszamy.

KROK 2: Odlewamy połowę soku do drugie-
go pojemnika i do pozostałej części dodajemy 
wyciśnięty jarmuż, otrzymujemy ładny zielony 
kolor i świeży smak.

KROK 3: Żelatynę w listkach dzielimy na dwie 
równe części (po 6 listków) i moczymy w wo-
dzie przez 5 minut. Następnie wkładamy listki 
do rondelka z odrobiną wody i mieszamy na 
małym ogniu do rozpuszczenia żelatyny. Do 
rondelka wlewamy trochę soku, mieszamy 
a następnie łączymy z pozostałym sokiem. 
Przelewamy do pucharków. Tak samo robimy 
z drugą częścią żelatyny i łączymy ją z sokiem 
z jarmużem. Schładzamy w lodówce.

30 min+
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Tegoroczne panele dyskusyjne Kongresu „BIOEXPO” podej-
mowały tematykę warunków rozwoju i tendencji na rynku bio  
w Polsce, jego szans i barier oraz kanałów dystrybucji. Prelegen-
ci nawiązali również do najnowszych badań, czystej etykiety, 
zero waste, składu żywności, a także jakości żywności ekolo-
gicznej. Organizatorzy podjęli także kwestię zdrowego żywienia 
i wpływu żywności ekologicznej na nasz organizm.

„Te 3 dni Forum „BIOEXPO” pokazały, że warto mówić o żyw-
ności ekologicznej, edukować na jej temat oraz poszerzać wie-
dzę dotyczącą certyfikacji. Jako że Kongres to przede wszystkim 
wydarzenie branżowe, szczególną popularnością cieszyły się 
pierwsze dwa dni, a dokładnie panele „Chcę być na rynku eko” 
i „Tworzymy rynek eko”, czyli Forum „BIOEXPO”. Podczas tych 
dwóch paneli eksperci z całej Polski dostarczyli producentom  
i rolnikom dokładnej wiedzy na temat biożywności i rolnictwa 
ekologicznego. Była to swoista wiedza w pigułce, z której na-
prawdę warto skorzystać. Jeżeli ktoś nie mógł wziąć udziału  
w Kongresie, to wybrane wystąpienia można obejrzeć w na-
szych mediach społecznościowych, na YouTube Jemy Eko  
i stronie internetowej www.jemyeko.com” – podsumowuje tego-
roczną edycję Krystyna Radkowska, prezeska Polskiej Izby Żyw-
ności Ekologicznej.

WYDARZENIE DLA BRANŻY I DLA KONSUMENTÓW
Pierwszym panelem dedykowanym branży rolniczej był „Chcę 
być na rynku eko”, skierowany do podmiotów zainteresowanych 
rozpoczęciem produkcji ekologicznej. Drugi dzień Kongresu to 
panel „Tworzymy rynek eko”, w którym podjęte zostały tematy 
najbardziej potrzebne branży – trendy, dobre praktyki, marke-
ting i promocja na ekorynku oraz jego badania i rozwój. Te 
dwa panele odbyły się w ramach Forum „BIOEXPO” współfinan-
sowanego przez Fundusze Promocji Produktów Rolno-Spożyw-
czych: Fundusz Promocji Owoców i Warzyw oraz Fundusz Pro-
mocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych. Ich organizatorem 
była Polska Izba Żywności Ekologicznej przy partnerstwie  
z organizatorem Targów BIOEXPO PTAK Warsaw Expo. Jak 
wynika z danych przestawionych przez prelegentów - rynek BIO  
w Polsce prężnie się rozwija i dzielnie stawia czoła barierom, 
jakie ma przed sobą. To branża, w którą warto inwestować, a za-
proponowane przez Izbę ułatwienia, jak wprowadzenie biożyw-
ności do szkół i przedszkoli z pewnością dadzą jeszcze większe 
możliwości i pomogą sprostać wyzwaniom nowej polityki UE.

3 dni o żywności ekologicznej.
II Kongres „BIOEXPO” za nami

Trzy dni, sześć paneli tematycznych, blisko pięćdziesięciu ekspertów i ponad 300 słuchaczy. 
Kongres „BIOEXPO”, który odbywał się 8-10 października w PTAK Warsaw Expo, jak co roku 

przyciągnął ekspertów, rolników, producentów oraz miłośników biożywności i ekologiczne-
go podejścia do środowiska.

Pierwszego dnia Kongresu odbył się panel poświęcony natural-
nym kosmetykom. Zaproszeni goście opowiedzieli, jak je odróż-
nić od nienaturalnych, czym się charakteryzują, a także, co po-
winny zawierać dobre, zdrowe kosmetyki. W sobotę, w panelu 
„Rynek eko a zdrowie”, który odbywał się w ramach branżowego 
Forum „BIOEXPO”, poruszone zostały m.in. tematy żywności 
funkcjonalnej i superfood, walorów biologicznych i żywienio-
wych żywności ekologicznej versus konwencjonalnej, prozdro-
wotnych i leczniczych właściwości żywności ekologicznej oraz 
proekologicznych trendów slow, wege i zero waste. Aby do-
pełnić program Kongresu, Fundacja Zwalcz Nudę zorganizowała 
panel „Nasza Planeta”, na którym eksperci rozmawiali o zmienia-
jącym się klimacie i środkach, jakie powinniśmy przedsięwziąć.

BANK ZIELONYCH ZMIAN
Kongres „BIOEXPO” odbył się już po raz drugi. Projekt wspierał 
również BNP Paribas Bank Polska S.A, który jest częścią grupy 
bankowej BNP Paribas obecnej w 71 krajach. BNP Paribas od 
ponad 100 lat finansuje rolnictwo i sektor spożywczy, co stano-
wi istotną część prowadzonej działalności, a dzięki globalnemu 
wsparciu Grupy, Bank nieustannie rozwija usługi dedykowane 
temu segmentowi.
„– 20 maja br. Komisja Europejska opublikowała strategię Od pola do 
stołu na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska 
systemu żywnościowego. Kluczowym elementem tej strategii jest osią-
gnięcie 25% gruntów rolnych objętych rolnictwem ekologicznym do 
2030 r. Jako Bank Zielonych Zmian, BNP Paribas codziennie wspiera pro-
ducentów żywności oraz też pomaga tym, którzy planują zmienić lub 
rozszerzyć swój profil działalności o uprawę, lub hodowlę ekologiczną. 
Dlatego też chętnie angażujemy się w edukacyjne i promocyjne działa-
nia mające na celu wzmacnianie roli rolnictwa ekologicznego w walce 
ze zmianami klimatu”  – mówi Maciej Piskorski, dyrektor Departa-
mentu Produktów Agro w BNP Paribas, partnera strategicznego 
Kongresu „BIOEXPO”.

Więcej informacji o żywności ekologicznej oraz Kongresie „BIO-
EXPO” znajdziesz na stronie Polskiej Izby Żywności Ekologicznej 
– www.jemyeko.com. Izba zrzesza ponad 100 przedsiębiorców 
reprezentujących wszystkie segmenty rynku BIO w Polsce: rol-
ników, przetwórców, producentów, dystrybutorów i sklepy, jed-
nostki certyfikujące i branże pokrewne: producentów naturalnych 
kosmetyków, środków czystości, nawozów czy biokompostowal-
nych opakowań i naczyń jednorazowych.





CZEKOLADOWE SMAKOŁYKI 

SPRAWDŹ ICH WYJĄTKOWE WNĘTRZE!
ZASKAKUJĄCE 
KOMBINACJE

terrasana.comterrasana.com

migdały z cynamonemmigdały z kurkumą żurawina z białą czekoladą

orzeszki pekan z kakao

SPRÓBUJ 
WSZYSTKICH 
4 SMAKÓW

SPRÓBUJ 
WSZYSTKICH 
4 SMAKÓW4 SMAKÓW

DO CELEBROWANIA 
TWOICH SŁODKICH 

MOMENTÓW!

KTÓRY WYBIERZESZ?
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Wigilia tradycyjna
Przed Bożym Narodzeniem w naszym kraju obchodzimy Wigilię Bożego Narodzenia.  

Pod obrus wkładane jest sianko. Zebrani na wigilijnej wieczerzy dzielą się opłatkiem wypiekanym 
z białej mąki i wody. Tego dnia na stole pojawia się zwykle dwanaście potraw. W Wigilię z powo-

du trwającego postu nie spożywa się potraw mięsnych. Zacznijmy od wigilijnych pierogów  
i uszek z grzybami.

CIASTO NA PIEROGI 
I USZKA

SKŁADNIKI (1 porcja):
mąka pszenna lub orkiszowa - 1 kg
sól - 2 łyżeczki
bardzo gorąca woda - ok. 2 szklanki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Mąkę przesiewamy. W kopczyku robi-
my niewielkie wgłębienie, dodajemy 
sól. Po trochu dodając gorącą wodę 
zagniatamy elastyczne ciasto. Wyra-
biamy je ok. 8-10 minut. Zagniecione 
odstawiamy na ok. pół godziny. Na-
stępnie dzielimy na cztery części. Do 
pierogów zabieramy trzy części. Ostat-
nia przyda się na uszka. 

PIEROGI WIGILIJNE

SKŁADNIKI (ok. 120 pierogów):
kapusta kiszona - 1 kg
suszone grzyby - garść
cebula - 3 szt.
sól i pieprz do smaku
liście laurowe - 4 szt.
ziele angielskie - kilka sztuk
olej rzepakowy - 3-4 łyżki
suszona śliwka - 1 szt.
ciasto na pierogi 

PRZYGOTOWANIE FARSZU:
Suszone grzyby umyć, zalać wrzątkiem i od-
stawiać do namoczenia aż zmiękną. Następ-
nie gotujemy je do miękkości ok. 20 minut. 
Kapustę opłukać pod bieżącą wodą, jeśli jest 
bardzo kwaśna i słona. Przełożyć do garn-
ka i gotować z liśćmi laurowymi, zielem an-
gielskim ok. 1-1,5 godziny. Odcedzić. Dodać 
wyciśnięte w dłoniach grzyby. Całość zmielić 
dodając śliwkę. Na rozgrzanej patelni na ole-
ju smażymy cebulę posiekane w kostkę i do-
dajemy ją do farszu. Doprawiamy solą i pie-
przem, dokładnie mieszamy.

LEPIENIE PIEROGÓW:
Każdą część rozwałkowujemy na grubość ok. 
1,5 milimetra podsypując mąką. Radełkiem 
wycinamy lub szklanką wyciskamy z ciasta 
krążki. Na środek każdego nakładamy farsz. 
Składamy na pół i zlepiamy brzegi.
W międzyczasie gotujemy wodę. Pierogi 
wrzucamy do wrzącej i osolonej wody. Go-
tujemy ok. 2-3 minuty od wypłynięcia na 
powierzchnię. Gotowe polewamy uduszoną 
cebulką i olejem lnianym. 

USZKA Z GRZYBAMI

SKŁADNIKI (ok. 20 uszek):
suszone prawdziwki - 70 g
sól i pieprz - do smaku
cebula - 1 szt.
olej rzepakowy - 1 łyżka
śliwka suszona (opcjonalnie) - do smaku
ciasto na uszka

PRZYGOTOWANIE FARSZU:
Grzyby płuczemy, zalewamy wrzącą wodą i 
odstawiamy przynajmniej na godzinę. Następ-
nie stawiamy garnek na małym ogniu. Grzyby 
powinny się powoli gotować do miękkości 
ok. godziny. Ugotowane grzyby odcedzamy z 
wody, a wodę zastawiamy do barszczu. Kro-
imy w kostkę cebulę i dusimy na małym ogniu 
do miękkości. Grzyby mielimy wraz ze śliwką, 
a zmielone dodajemy do cebuli. Doprawiamy 
solą i pieprzem. Mieszamy.

LEPIENIE USZEK
Wałkujemy ciasto i tniemy na małe kwadraciki 
(4x4 cm) lub wykrawamy kieliszkiem. Nakła-
damy farsz i zlepiamy boki w trójkąt a następ-
nie łączymy dwa końce aby powstało uszko 
- mały pierożek.

WARTO WIEDZEĆ: 
Jeśli pozostanie Ci farsz możesz dorobić cia-
sta, ale najlepie jest go zamrozić i zrobić pie-
rogi lub uszka w późniejszym czasie, np. na 
Sylwestra.

120  min+

30 min+

45 min

Wstęp oraz przepisy przygotowane przez 
naszego Szefa Kuchni 

Anitę Zegadło Od A do Z ugotujesz



MAKOWIEC BABCI

SKŁADNIKI (2 ciasta):
ciasto drożdżowe:
mąka - 500 g
świeże drożdże - 1/2 kostki lub pa-
czuszka suszonych
sól - 1 szczypta
cukier trzcinowy - 3/4 szklanki
jaja - 3 szt. (żółtka do środka, białka do 
posmarowania ciasta)
mleko ciepłe (ile weźmie mąka) - ok. 
3/4 szkl.
masło rozpuszczone w temperaturze 
pokojowej - 1/3 kostki
masa makowa:
mak - 200 g
jaja - 4 szt.
cukier trzcinowy lub kokosowy - 1/2 
szklanki
powidła śliwkowe - 3 łyżki
zapach migdałowy - kilka kropli
rodzynki - 1/2 szklanki
budyń śmietankowy (może być mąka 
ziemniaczana) - 2 łyżki
masło (rozpuszczone, chłodne) - 1/2 
kostki
rum lub sok gruszkowy do namocze-
nia rodzynek

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1 (ciasto drożdżowe):
Żółtka ubić z cukrem. Mąkę wsypać do 
naczynia, dodać mleko, drożdże, ubite 
żółtka z cukrem i szczyptę soli. Wyra-
biać ciasto. Na koniec wlać masło. Wy-
rabiać aż ciasto będzie odchodziło od 
ręki. Podzielić na dwie równe części.

120  min+

KROK 2 (masa makowa):
Mak zalać wodą na całą noc. Rano 
odlać wodę. Pogotować w świeżej wo-
dzie 2-3 minuty, odcedzić, przemielić 
2 razy. Rodzynki namoczyć w rumie. 
Mak przełożyć do makutry, dodać 
ubite żółtka, wymieszać. Dodać pianę 
z białek, powidła, zapach migdałowy, 
budyń i rodzynki. Wymieszać.

KROK 3: Wyrośnięte ciasto wałkować 
w kształt prostokąta. Posmarować biał-
kiem, (żeby mak nie odchodził od cia-
sta). Nałożyć połowę masy makowej. 
Zrolować. Podłożyć końce pod spód. 
Przełożyć do brytfanny wyłożonej pa-
pierem i posmarowanej masłem. Od-
stawić do wyrośnięcia. Piec ok. 50-60 
minut w 180°C.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

polecamy!
MĄKA PSZENNA 

TORTOWA TYP 480
 BIO

- BIO PLANET



WEGAŃSKI DOMEK Z PIERNIKA

SKŁADNIKI (1 porcja):
mąka jaglana - 1 szklanka
mąka ryżowa - 1 szklanka
skrobia kukurydziana - 1/2 szklanki
len brązowy (siemię lniane) - 2 łyżki
woda - 1/2 szklanki
masło shea - 6 łyżek
syrop daktylowy - 1/2 szklanki
karob - 2 łyżeczki
przyprawa do piernika z cynamonem cejlońskim bezglute-
nowa - 3 łyżeczki
aquafaba (zalewa po ciecierzycy) z puszki - 6 łyżek
cukier puder trzcinowy - 350 g
sok wyciśnięty z cytryny - 1 łyżka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
PIERNIK: W małym rondelku zagotuj 1/2 szklanki wody, 
dodaj siemię i gotuj na wolnym ogniu 3-4 minuty. Do dru-
giego rondelka przełóż masło shea, syrop, karob i przypra-
wę, podgrzej. Wymieszaj i zdejmij z ognia.
Gdy masa przestygnie, połącz zawartość obu rondelków  
i zmiksuj na gładką masę. Do osobnej miski wsyp obie mąki 
i skrobię, dodaj przygotowaną wcześniej, ostudzoną masę, 
wymieszaj.

PRZYGOTOWANIE DOMKU: Na stolnicę wysyp garść 
mąki jaglanej i ugnieć ciasto. Rozwałkuj i wytnij nożem ele-
menty swojego domku (u mnie: 2 boczne ściany 15 cm x 
10 cm; 2 przednie ściany 10 cm x 10 cm i 8 cm skosy; 2 
elementy dachu 17 cm x 8 cm. Można dodatkowo zrobić 
komin, otwory wyciąć wedle własnego uznania). 
Na blachę wyłożoną papierem do pieczenia przekładaj ko-
lejne elementy i piecz około 10-15 min w zależności od 
grubości ciasta w 180°C.

180 min

WEGAŃSKI LUKIER KRÓLEWSKI: Do miski dodaj aquafabę, sok z cytryny i po-
łowę przygotowanego cukru pudru. Miksuj na najniższych obrotach, następnie 
zwiększaj tempo ucierania. Reguluj konsystencję lukru poprzez dodawanie kolej-
nych porcji cukru pudru aż do uzyskania zadowalającej masy (nie może być zbyt 
rzadki, uzyskaj konsystencję podobną do pasty do zębów). 
Gotowy lukier przełóż do rękawa cukierniczego lub rożka zwiniętego z papieru 
do pieczenia. Sklejaj kolejno ściany domku przygotowanym lukrem, przytrzymaj 
przez moment, aby wszystko zastygło. Ozdabiaj domek wg własnego uznania  
i fantazji. Udanej zabawy!

Zuzanna Wiśniewska

Przepis z okładki!
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KLUSKI Z MAKIEM

SKŁADNIKI (4 porcje):
kluski:
mąka orkiszowa lub pszenna - 2 szklanki
jaja - 2 szt.
woda - 1/4 szklanki
sól - 1 szczypta
masa makowa:
mak - 100 g
miód - 1 łyżka
masło - 2 łyżeczki
kilka kropli aromatu migdałowego
kandyzowana skórka pomarańcza, posiekane 
orzechy, rodzynki po łyżce

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1 (kluski): Z mąki na stolnicy uformo-
wać kopczyk, zrobić wgłębienie, wbić jajko i 
widelcem zagarniając mąkę, zarabiać ciasto 
wlewając wodę. Następnie rękami zagnieść 
ciasto wyrabiając ok. 8-10 minut. Odstawić na 
30 minut. Po tym czasie rozwałkować na dość 
cienki placek. Pociąć ciasto na makaron we 
wstążki lub kwadraty.

KROK 2 (masa makowa): Odważony mak 
zalać wrzątkiem. Gotować 10 minut. Po ugo-
towaniu odsączyć na sitku i zmielić przez ma-
szynkę do mielenia mięsa. Masło rozpuścić na 
patelni, dodać mak, bakalie, aromat, miód i 
mieszając chwilę dusić. 

KROK 3: Ugotowany makaron włożyć do 
garnka, dodać masę makową i wymieszać. 
Kluski z makiem można podać na półmisku, 
aby każdy nałożył sobie odpowiednią porcję.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

30 min

KOMPOT Z SUSZU

SKŁADNIKI (3 litry):
mieszanka wigilijna z suszonych owoców - 
300 g lub po garści suszonych śliwek, gruszek, 
jabłek, moreli
skórka z cytryny i/lub pomarańczy - trochę
laska kory cynamonowej - 1 szt.
goździki - kilka
miód (opcjonalnie) - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Gotujemy dzień przed Wigilią lub rano. Su-
szone owoce zalewamy 3 l. zimnej wody, do-
dajemy przyprawy i skórki z cytrusów. Gotu-
jemy ok. 30 minut. Zdejmujemy. Wyciągamy 
skórki z cytryny i pomarańczy. Wystawiamy 
garnek z kompotem w chłodne miejsce. Jeśli 
jest esencjonalny, możemy rozcieńczać wodą 
lub dosładzać miodem.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

30 min

polecamy!
MIESZANKA 

WIGILIJNA BIO 
- BIO PLANET

RYBA PO GRECKU

SKŁADNIKI (4 porcje):
polędwica z dorsza - 4 szt.
marchew - 5 sztuk
cebula - 1 szt.
por (biała część) - 1 kawałek
pietruszka (korzeń) - 1 szt.
seler korzeniowy - mały kawałek
liście laurowe - 2-3 szt
ziele angielskie - kilka ziaren
koncentrat pomidorowy - trochę
sól i pieprz - do smaku
olej rzepakowy - 2-3 łyżki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Warzywa korzeniowe obrać i zetrzeć 
na tarce o grubych oczkach. Rozgrzać 2 łyżki 
oleju rzepakowego i zeszklić cebulę pociętą w 
kostkę. Dodać pora drobno pociętego i resztę 
warzyw. Dusić kilka minut. Pod koniec dodać 
koncentrat pomidorowy, wymieszać. Jeśli wa-
rzywa nie są soczyste podlać odrobiną wody. 

KROK 2: Rybę lekko posolić i popieprzyć, uło-
żyć w warzywach i dusić pod przykryciem ok. 
10 - 12 minut.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

40 min

KUTIA - MAKOWY 
PRZYSMAK WIGILIJNY

SKŁADNIKI (1 porcja):
orkisz lub pszenica (ziarno) 
- 2 szklanki
miód naturalny płynny 
- 1/2 szklanki
mak - 100 g
rodzynki, orzechy - po 50 g
płatki migdałowe - 30 g
kandyzowana skórka 
z cytrusów - 50 g
żurawina suszona - 50 g
sok pomarańczowy - 1 szklanka
sól - 1 szczypta
aromat waniliowy - trochę
lub opcjonalnie amaretto - 50 ml
wiórki kokosowe - trochę

120 min

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Ziarno pszenicy umyć na sicie. Włożyć do 
miseczki i zalać letnią wodą. Pozostawić na kilka go-
dzin (można na noc). Następnie wodę odlać. Pszeni-
cę włożyć do rondla, dodać sól i zalać czystą wodą. 
Ugotować do miękkości (bardziej lub mniej al dente).
KROK 2: Suchy mak należy opłukać na sicie i na-
moczyć na 1 godzinę. Odcedzić. Następnie zalać 
wrzątkiem (lub gorącym mlekiem) i ugotować. Mak 
odsączyć na sicie i zemleć. Suszone owoce: rodzynki, 
żurawinę i orzechy zalać sokiem pomarańczowym 
i pozostawić na 1 godzinę. Następnie odsączyć na 
sicie.

KROK 3: Połączyć ze sobą składniki: gotowaną psze-
nicę, mak, bakalie, kandyzowane skórki, miód, płatki 
migdałowe i wiórki kokosowe dodać amaretto lub 
aromat. Wymieszać. Przełożyć do salaterki i udeko-
rować. Odstawić w chłodne miejsce na kilka godzin.

Dorota Woźniak - Twins Pot



ŚLEDZIE Z CZERWONĄ 
CEBULĄ

SKŁADNIKI (2 porcje):
śledź ala matias - 150 g
czerwona cebula - 1-2 szt.
szczypior - 1 pęk
grzybki marynowane - 50 g
olej lniany, olej z czarnuszki - po 50 ml
ocet - 50 ml
woda - 200 ml
cukier - 100 g
ziemniak - 1 szt.
kwaśna śmietana 18% - 50 g
ziele angielskie - 5 szt.
liść laurowy - 3 szt.
anyż gwiazdka - 1 szt.
sól, pieprz - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Filety śledziowe moczymy przez 12h. Mieszamy olej lnia-
ny, olej z czarnuszki i pół drobno posiekanej w kostkę, czerwonej 
cebuli. Tak przygotowaną marynatą zalewamy filety śledziowe i od-
stawiamy na minimum 6 h.

KROK 2: Gotujemy ziemniaka w mundurku, po czym kroimy go na 
plastry i obsmażamy na maśle na złoty kolor. Śmietanę mieszamy 
z drobno posiekanym szczypiorem, doprawiamy solą, pieprzem i 
sokiem z cytryny. Pozostałą czerwoną cebulę kroimy w pióra i przy-
gotowujemy do niej zalewę octową składającą się z cukru, wody i 
przypraw. Zalewę zagotowujemy i gorącą zalewamy pokrojoną ce-
bulę, po czym odstawiamy całość do ostygnięcia.

KROK 3:  Na talerzu układamy dwa plastry obsmażonego ziemnia-
ka, na to zwinięty filet śledziowy, polewamy marynatą z oleju, do-
dajemy doprawioną śmietanę według uznania, dekorujemy świe-
żym szczypiorem, marynowaną czerwoną cebulą, świeżą czerwoną 
cebulą oraz marynowanymi podgrzybkami i mieszanką ulubionych 
kolorowych ziół.

Ivi111

60 min

MIODOWE PIERNICZKI ZAPARZANE

SKŁADNIKI (12 porcji):
mąka pszenna - 3 szklanki
miód naturalny - 15 dag
cukier - 15 dag
przyprawa do pierników - 1 szt.
soda oczyszczona - 1 łyżeczka
masło - 5 dag
jajko - 1 szt.
lukier gotowy - 1 szt.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Miód, masło i cukier włożyć do garnka i zago-
tować, wsypać przyprawę, wymieszać. Do prze-
sianej mąki wlać rozpuszczony gorący miód i 
wymieszać. Gdy masa przestygnie dodać sodę, 
jajko, dokładnie wyrobić na gładkie ciasto. Zawi-
nąć w folię i odłożyć na 1-2 godziny. Następnie 
ciasto wyjąć z lodówki i rozwałkować. Foremką 
wykrawać pierniczki. Ułożyć na przygotowanej 
blaszce i włożyć do nagrzanego piekarnika. Piec 
około 15 minut w temp 170 stopni. Upieczone 
zimne pierniczki ozdobić według uznania.

Stokrotka

160 min

Jakość potwierdzona

Gdzie nie liczy się ilość, zaczyna się



ŁOSOŚ W KOLOROWYM 
PIEPRZU Z MASŁEM SHEA

SKŁADNIKI (6 porcji):
płaty świeżego łososia - 600 g
pieprz kolorowy - 1 garść
masło lub masło shea - trochę na każdy ka-
wałek
dodatki:
pomidory koktajlowe - kilkanaście szt.
soczewica czarna beluga - 1 filiżanka
woda - 1 i 1/2 filiżanki
burak czewony - 500 g
kapusta kiszona - 500 g

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Łososia myjemy i osuszamy ręczni-
kiem kuchennym. Lekko solimy spód naczy-
nia żaroodpornego i układamy płaty łososia 
skórą do dołu. Lekko solimy łososia z góry. 
Posypujemy grubo zmielonym pieprzem ko-
lorowym (lub zgniecionym w moździerzu). 
Lekko wcieramy w łososia.

KROK 2: Na każdym kawałku kładziemy pła-
tek z masła lub masła shea. Wkładamy do pie-
karnika nagrzanego do 200°C, obniżamy do 
180°C i pieczemy do 15 minut.

KROK 3: Obok łososia możemy upiec po-
midorki, kalafiora, bakłażana. Wyśmienicie 
smakuje również z buraczkami czerwonymi 
ugotowanymi i startymi oraz soczewicą ugo-
towaną w 20 minut.

Barbara Strużyna

30 min
polecamy!

ŁOSOŚ ATLANTYCKI 
ZE SKÓRĄ ŚWIEŻY 

PORCJA BIO 
 - BETTER FISH

(B SALMON)

SOCZEWICA 
CZARNA 

BELUGA BIO 
 - BIO PLANET

polecamy!
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TE I INNE NASZE PRODUKTY ZNAJDZIESZ W NAJLEPSZYCH 
SKLEPACH Z ŻYWNOŚCIĄ EKOLOGICZNĄ. WYŁĄCZNYM 

DYSTRYBUTOREM NASZEJ MARKI JEST BIO PLANET S.A.
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PROSZEK DO PIECZENIA 

Z PRZYPRAWĄ DO PIERNIKA 
PROSZEK DO PIECZENIA 

PROSZEK DO PIECZENIA 
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Sylwester w stylu vegan
Sylwester to czas zabawy, spotkań ze znajomymi (choć nie tak licznymi, jak dotychczas). Nie-

odzownym elementem wspólnego świętowania jest smaczne jedzenie. Jak przygotować szybkie, 
proste, smaczne i atrakcyjne wegańskie posiłki na Sylwestra, aby Twoi goście nie wyszli od Ciebie 

głodni? Poznaj kilka pomysłów!

CHRUPIĄCE KĄSKI 
Z TOFU Z SOSEM BBQ

SKŁADNIKI (ok. 14 paluszków):
tofu wędzone - 2 szt.
mąka pszenna - 1 szklanka
ketchup - 1 szklanka
krem balsamiczny - 3 łyżki
musztarda - 1 łyżka
syrop klonowy - 2 łyżki
sos sojowy - 1 łyżka
papryka wędzona słodka - ½ łyżeczki
pieprz cayenne - szczypta
olej do smażenia - trochę
do dekoracji: rukola, małe pomidorki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Przygotuj sos BBQ. W miseczce wy-
mieszaj ketchup, krem balsamiczny, musztar-
dę, syrop klonowy, sos sojowy, wędzoną pa-
prykę i pieprz cayenne. Połowę gotowego 
sosu przełóż do drugiej miseczki. Połowa sosu 
będzie stanowić marynatę do sosu, a w druga 
połowa do maczania kąsków z tofu.

KROK 2: Tofu pokrój w paski o grubości ok. 3 
mm i przełóż do miski z sosem. Marynuj przez 
ok. 15 minut. Na talerz wysyp mąkę, na patelni 
rozgrzej olej.

KROK 3: Pasek po pasku wyjmuj zamary-
nowane tofu z marynaty, obtaczaj w mące i 
przekładaj na patelnię. Smaż, aż tofu pięknie 
się zrumieni. Przekładaj tofu na talerz udeko-
rowany rukolą i pomidorkami. Na środku w 
małej miseczce postaw sos BBQ.

50 min

SMALEC Z FASOLI 
ZE SKWARKAMI

SKŁADNIKI (6 porcji):
biała fasola w puszce – 1 szt.
cebula – 1 szt.
czosnek – 1 ząbek
jabłko – 1 szt.
granulat sojowy – 3/4 szklanki
pieprz i sól - do smaku
majeranek – 1 łyżeczka
słodka papryka wędzona – 1 łyżeczka
olej do smażenia - trochę
chleb wiejski – kilka kromek
do dekoracji: ogórek kiszony 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1:  Na małej patelni rozgrzej olej. 
Obierz i drobno posiekaj cebulę i czosnek i 
podsmaż na patelni. Dodaj suchy granulat so-
jowy, majeranek i wędzoną paprykę, szczyp-
tę soli i pieprzu. Podsmażaj 5 minut. Obierz 
jabłuszko, zetrzyj na tarce i dodaj do pozosta-
łych składników. Podsmażaj jeszcze 3 minuty. 
Granulat szybko wchłonie olej. Możesz do-
dawać po łyżce oleju, w miarę potrzeby, aby 
granulat nie przywierał do patelni.

KROK 2: W misce lub kielichu blendera zmik-
suj na gładko odsączoną z zalewy fasolę. Do-
daj do fasoli pozostałe przygotowane skład-
niki oraz szczyptę soli i pieprzu. Dokładnie 
wymieszaj.

KROK 3: Rozsmaruj smalec na kromkach 
pieczywa, udekoruj pokrojonymi na połówki 
ogórkami kiszonymi.

30 min

WRAPY Z GUACAMOLE, 
PESTO I WARZYWAMI

SKŁADNIKI (4 wrapy):
tortilla wegańska  – 1 opakowanie (4 szt.)
awokado – 1 szt.
czosnek – 2 ząbki
sok z cytryny – 2 łyżki
marchew – 1 szt.
papryka – 1/2 szt.
sałata – 2 liście
pesto dobrej jakości – 4 łyżki
sól i pieprz - do smaku
do dekoracji: kilka żółtych pomidorków kok-
tajlowych, rukola, bazylia, krem balsamiczny.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1:  Awokado przekrój na pół, wyjmij 
pestkę i łyżką wyjmij miąższ. Przełóż do mi-
ski. Dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek i 
sok z cytryny, odrobinę soli i pieprzu. Zmiksuj 
blenderem na gładko.

KROK 2: Marchew obierz i pokrój w słupki. 
Paprykę oczyść z gniazd nasiennych i pokrój 
w cienkie paski.

KROK 3: Tortillę podgrzej na patelni. Po-
smaruj guacamole i ułóż liść sałaty. W dolnej 
części tortilli ułóż słupki marchewki, paski pa-
pryki. Łyżeczką posmaruj warzywa gotowym 
pesto. Zwiń tortillę i przekrój na pół. Udekoruj 
rukolą, przekrojonymi na pół pomidorkami 
koktajlowymi, bazylią i kremem balsamicz-
nym. 

25 min



ROLADKI Z GRILLOWANEJ CUKINII Z PASTĄ 
ZE SŁONECZNIKA I SUSZONYCH POMIDORÓW

SKŁADNIKI (6 roladek):
cukinia – 1 szt.
słonecznik łuskany – 1/2 szklanki
pomidory suszone w zalewie – 10 sztuk
czosnek – 2 ząbki
sok z cytryny – 2 łyżki
papryka czerwona – 1/2 sztuki
marchew – 1 sztuka
gałązki natki pietruszki – kilka
woda – 3 łyżki
krem balsamiczny - do dekoracji
sól i pieprz - trochę
oliwa - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Słonecznik wsyp do szklanki lub miseczki i zalej wrzątkiem. Odstaw na 
pół godziny, aż słonecznik trochę spęcznieje.

KROK 2: Cukinię umyj (nie obieraj ze skórki) i pokrój wzdłuż na plastry o gru-
bości pół centymetra. Rozłóż na blasze na papierze do pieczenia. Pędzlem po-
smaruj plastry oliwą, oprósz solą i pieprzem. Grilluj przez 10 minut w piekar-
niku w temperaturze 180 stopni. W trakcie grillowania obróć plastry na drugą 
stronę.

KROK 3: Paprykę oczyść z gniazd nasiennych, pokrój na bardzo cienkie paski. 
Marchew obierz i także pokrój w cienkie paseczki.

KROK 4: Przygotuj pastę. Słonecznik odsącz z wody i przełóż do kielicha blen-
dera. Dodaj poszatkowany czosnek, sól i pieprz oraz wodę. Zmiksuj na gładko. 
Powoli dodawaj suszone pomidory i cały czas miksuj. Odstaw pastę na bok.

KROK 5: Wyjmij cukinię z piekarnika. Na drewnianej desce rozkładaj plastry 
cukinii w pionie, smaruj pastą słonecznikową, ułóż kilka słupków marchewki, 
paprykę i krótką gałązkę natki pietruszki. Zwiń w roladkę. Ustawiaj na talerzyku 
lub półmisku. Udekoruj płatkami chili i kremem balsamicznym.

50 min

KREM NA BAZIE 
OCTU BALSAMICZNEGO

 Z MODENY BIO 
- ALCE NERO

polecamy!

Daj ciału to, czego potrzebuje www.maxsportnutrition.com
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TATAR Z GRILLOWANEJ 
CUKINII I SUSZONYCH 
POMIDORÓW

SKŁADNIKI (1 porcja):
cukinia – 1 szt.
suszone pomidory z zalewy – 10 szt.
cebulka szalotka – 1 szt.
listki natki pietruszki - kilka
ocet balsamiczny – 1 łyżka
sos sojowy – 1 łyżka
sól i pieprz - do smaku
do podania: posiekana cebulka, marynowa-
ne grzyby, ogórek kiszony, kapary, natka pie-
truszki, świeże pieczywo

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Cukinię umyj i obierz, pokrój w pla-
stry, skrop oliwą i oprósz solą. Grilluj na patel-
ni grillowej, aż cukinia się zarumieni. Przełóż 
do miski. Dodaj suszone pomidory, pokrojoną 
drobno cebulkę, natkę pietruszki odrobinę 
soli i pieprzu, ocet balsamiczny i sos sojowy. 
Zmiksuj całość.

KROK 2: Przygotuj dodatki. Pokrój świeże 
pieczywo, posiekaj cebulkę i grzybki mary-
nowane. Ogórka kiszonego pokrój w kostkę. 
Przygotuj listki natki pietruszki i kapary.

KROK 3: Jeśli masz okrągłą foremkę do po-
dawania przystawek, wykorzystaj ją do ufor-
mowania tatara na talerzu. Jeśli nie, wystarczy, 
że z butelki plastikowej, np. po wodzie mine-
ralnej wytniesz formę o wysokości około 5 
centymetrów i uformujesz swoją przystawkę.

KROK 4: Tatara udekoruj cebulką, grzybami, 
kaparami, natką pietruszki. Podaj pieczywo. 

45 min

KOKTAJL POMIDOROWY 
Z CHILI

SKŁADNIKI (4 szklanki po 200 ml):
dojrzałe pomidory – 1,5 kg
papryczka chili – 1 szt.
czosnek – 1 ząbek
sól i pieprz - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Do miski włóż sparzone i obrane ze skórki 
pomidory. Dodaj oczyszczoną z nasion i po-
siekaną papryczkę chili i pokrojony czosnek, 
szczyptę soli i pieprzu. Zmiksuj na gładko. 
Przelej do szklanki, udekoruj listkiem bazylii.

10 min

HUMMUS BURACZKOWY

SKŁADNIKI (1 porcja):
ugotowana ciecierzyca - 2 szklanki
ugotowany burak - 1 szt.
czosnek - 2 ząbki
sok z połówki cytryny
tahini - 2 łyżki
woda - 2 łyżki
sól i pieprz - do smaku
do dekoracji: nasiona czarnuszki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Ugotowaną ciecierzycę przełóż do naczynia 
blendera. Dodaj ugotowanego i obranego 
buraka, obrany czosnek, sok z cytryny oraz 
pastę tahini. Zmiksuj na jednolitą masę. Na 
koniec dodaj wodę i jeszcze chwilę miksuj. 
Przełóż do miseczki i udekoruj nasionami 
czarnuszki. 

10 min

SPAGHETTI BOLOGNESE 
Z JEDNEJ MICHY

SKŁADNIKI (4 - 6 porcji):
wędzone tofu – 2 kostki
cebula – 1 szt.
czosnek – 3 ząbki
pomidory – 3 szt.
marchew – 1 szt.
papryka czerwona – 1 szt.
pieczarki – 500 g
przecier pomidorowy – 1 l
pomidory suszone w zalewie – 6 szt.
świeże listki oregano – 1 garść
świeże listki bazylii – 1 garść
suszone oregano – 1 łyżeczka
pomidorki cherry - kilka
ocet lub krem balsamiczny – 1 łyżka
śmietanka wegańska – 1 łyżka
ser wegański - kawałek
makaron spaghetti – 1 paczka
oliwa - trochę
sól i pieprz - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Cebulę i czosnek obierz i pokrój w 
drobną kostkę. Wrzuć na rozgrzaną na patel-
nię oliwę i podsmażaj przez chwilę. Pieczarki 
dokładnie umyj i pokrój w plasterki. Dorzuć 
do cebuli i czosnku. Smaż tak długo, aż pie-
czarki odparują wodę i zaczną się rumienić. 
W tym czasie przygotuj warzywa. Paprykę 
umyj i oczyść z nasion. Pokrój w bardzo drob-
ną kostkę. Obraną marchew zetrzyj na tarce 
o grubych oczkach. Pomidory sparz, ściągnij 
skórkę i pokrój w kostkę. Dodaj warzywa do 
zrumienionych pieczarek. Podsmażaj, aż wa-
rzywa zmiękną.

KROK 2: W misce pokrusz palcami tofu, na-
stępnie rozgniataj widelcem, aż konsystencja 
tofu będzie przypominała mielone mięso. 
Podsmażone warzywa przełóż z patelni do 
drugiej miski, a na patelnię podlaną odrobiną 
oliwy przełóż tofu. Dodaj sól i łyżeczkę suszo-
nego oregano. Podsmażaj ok. 10 minut, aż 
tofu się zrumieni. Jeśli tofu zacznie przywierać 
do dna patelni, podlej je odrobiną wody. Gdy 
tofu się podsmaży, dodaj do niego warzywa z 
pieczarkami. Posiekaj suszone pomidory i do-
daj do sosu. Zalej przecierem pomidorowym, 
dodaj posiekane świeże zioła i ocet lub krem 
balsamiczny. Wymieszaj i zagotuj sos. Na ko-
niec dodaj śmietankę.

KROK 3: W garnku ugotuj al dente makaron. 
Przełóż sos do odcedzonego makaronu. Do-
kładnie wymieszaj. Przełóż na półmisek lub 
do miski. Udekoruj listkami świeżej bazylii i 
małymi, pokrojonymi w plasterki pomidorka-
mi i posyp startym na tarce wegańskim serem. 

45 min

POMIDORY SUSZONE 
W OLIWIE BIO
- ALCE NERO

polecamy!



SAŁATKA WARSTWOWA “POD PIERZYNKĄ”

SKŁADNIKI (1porcja):
ziemniaki - 6 szt.
buraki - 4 szt.  
ogórki kiszone - 4 szt.  
cebula - 2 szt.
majonez wegański - 2 szklanki
sól i pieprz - do smaku
do dekoracji: kukurydza

60 min

LIBAŃSKA SAŁATKA TABBOULEH

SKŁADNIKI (4 - 6 porcji):
kasza bulgur – 1 szklanka
cebula – 1 szt.
papryka czerwona – 1 szt.
ogórek zielony – 1 szt.
pomidor – 2 szt.
natka pietruszki – pęczek
świeża mięta – pęczek
sok z połowy cytryny
oliwa – 1/2 szklanki
czosnek – 1 ząbek
sól i pieprz - do smaku

30 min

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Kaszę ugotuj zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu. Na-
stępnie przełóż do miski i pozostaw do ostygnięcia. W tym czasie 
przygotuj warzywa. Cebulę i oczyszczoną z nasion paprykę po-
krój w drobną kostkę. Ogórka obierz ze skórki, przekrój wzdłuż 
na ćwiartki, oczyść z nasion i pokrój w kostkę. Z pomidorów usuń 
szypułki i nasiona i pokrój w kostkę. Przełóż wszystkie warzywa do 
kaszy. Natkę pietruszki i miętę drobno posiekaj i przełóż do sałat-
ki. Przygotuj dressing. W szklance wymieszaj oliwę i sok z cytryny. 
Dodaj przeciśnięty przez praskę ząbek czosnku, odrobinę soli i 
pieprzu. Polej dressingiem sałatkę, dodaj do sałatki jeszcze trochę 
soli i sporo pieprzu i dokładnie wymieszaj wszystkie składniki.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Ziemniaki obierz, umyj, pokrój w 
kostkę i ugotuj w osolonej wodzie. Buraki 
umyj i ugotuj w osobnym garnku.

KROK 2: Ogórki kiszone obierz ze skóry i po-
krój w drobną kostkę. Cebule obierz i pokrój 
w kostkę.

KROK 3: Ugotowane buraki obierz ze skóry  
i zetrzyj na tarce o grubych oczkach.

KROK 4: W głębokim półmisku układaj ko-
lejno warstwę ziemniaki, pieprz, buraki, majo-
nez, ogórki kiszone, cebula, majonez i tak aż 
składniki się skończą. Wierzch sałatki posma-
ruj majonezem, udekoruj kukurydzą. 

Wstęp oraz przepisy przygotowane przez 
naszego Szefa Kuchni 

Agatę Dominiak - wegeweda
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Wegańskie 
alternatywy nabiału

Klasyczny nabiał obejmuje mleko zwierząt udomowionych oraz produkty pochodzenia mlecz-
nego, takie jak jogurty, sery, kefiry, śmietanę. Produkty nabiałowe to przede wszystkim źródło 

białka, wapnia oraz witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Nie służą one jednak osobom, które 
cierpią z powodu nietolerancji lub alergii na mleko (laktoza, kazeina). Jeżeli po spożyciu nabia-
łu doświadczamy dolegliwości, takich jak złe samopoczucie, wzdęcia, bóle brzucha, biegunki, 

wymioty, wtedy eliminacja nabiału z diety jest wskazana lub wręcz konieczna.

Weganizm to styl życia, którego głównym wy-
znacznikiem jest rezygnacja ze spożywania za-
równo produktów pochodzenia zwierzęcego, jak 
również produktów, których wytwarzanie wiąże się 
z eksploatacją zwierząt, m.in. produktów nabiało-
wych. 
 
Czym zastąpić tradycyjne produkty nabiałowe? 
Producenci mają nie lada wyzwanie, aby sprostać 
wymaganiom stawianym przez osoby, które nie 
chcą lub nie mogą spożywać mleka i jego prze-
tworów. 

NAPOJE ROŚLINNE
Najbardziej popularne zamienniki tradycyjnego 
mleka to napoje roślinne. Kiedyś przeważnie sojo-
we i ryżowe, obecnie do produkcji napojów wyko-
rzystuje się również inne surowce, takie jak: koko-
sy, migdały, orzechy laskowe, owies, grykę, kaszę 
jaglaną, orkisz. Napoje roślinne, potocznie nazy-
wane mlekami roślinnymi, mają tak zbilansowane 
składniki odżywcze, szczególnie białko, wapń, wi-
taminy i składniki mineralne, aby dostarczały ich w 
takiej samej ilości co mleko. 
Bardzo często te produkty są wzbogacane  
w witaminy i składniki mineralne (np. wapń z alg 
morskich).

• Napój sojowy – spośród innych napojów 
wyróżnia się najwyższą zawartością białka. 
Białko sojowe, jest wzorcem białka roślinne-
go, zawiera wszystkie niezbędne aminokwasy 
egzogenne, których organizm  nie może sam 
wytworzyć. Dodatkowo, soja jest bogatym 
źródłem witamin z grupy B oraz zawiera dużą 
ilość fitoestrogenów (genisteiny i daidzeiny), 
które wykazują działanie łagodzące w dolegli-
wościach związanych z menopauzą. Napój jest 
również dobrym źródłem żelaza oraz jedno  
– i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. 

• Napój owsiany – zawiera sporą ilość beta-
-glukanów (rozpuszczalny błonnik), które 
mają udowodnione działanie obniżające po-
ziom cholesterolu, stężenie cukru we krwi 
oraz wspomagają perystaltykę jelit. 

• Napój migdałowy – jest bardzo dobrym źró-
dłem jednonienasyconych kwasów tłuszczo-
wych i doskonałym źródłem witaminy E (alfa 
tokoferol) oraz innych przeciwutleniaczy, po-
mocnych w profilaktyce chorób serca i miaż-
dżycy. Ponadto zawiera spore ilości manganu.

• Napój ryżowy - to dobre źródło witamin  
z grupy B (zwłaszcza B1, B3, B6) oraz błonnika.

• Napój kokosowy – bogaty w witaminy (wit. 
C, E) i minerały (żelazo, potas, wapń, magnez), 
zawiera kwas laurynowy, który wspomaga 
układ odpornościowy.

Najwyższą kaloryczność wykazują napoje orzecho-
we (ze względu na zawartość tłuszczów), za wyjąt-
kiem niskokalorycznych napojów kokosowych.
Profil kwasów tłuszczowych tych produktów zna-
cząco odbiega od składu kwasów tłuszczowych 
mleka. Surowce pochodzenia roślinnego są bo-
gatsze w kwasy tłuszczowe nienasycone (lino-
lowy, oleinowy) i zawierają mniej kwasów nasy-
conych (<0,7 g/100 g), niż mleko krowie (ok. 1,2 
g/100 g). Wyjątkiem jest kokos, który należy do 
tropikalnych roślin oleistych i cechuje się wysoką 
zawartością kwasów tłuszczowych nasyconych.

Napój roślinny możemy przygotować bardzo 
łatwo nawet we własnym domu. Wystarczy na-
moczyć na kilka godzin (najlepiej całą noc) wybra-
ny surowiec, np. ziarna soi. Następnie rozdrobnić 
je (zmiksować, zblendować) w odpowiedniej pro-
porcji z wodą i przecedzić, aby usunąć stałe po-
zostałości ziaren, nasion, czy orzechów. Do smaku 
można dodać takie składniki jak cynamon czy wa-
nilię i napój gotowy.



JOGURTY ROŚLINNE 
Jogurty mleczne również znajdą swoje alternatywy wśród pro-
duktów roślinnych. Jedzenie jogurtów pozytywnie wpływa 
na florę bakteryjną układu pokarmowego. Jeżeli pH flory 
jest utrzymane na optymalnym poziomie, organizm jest lepiej 
chroniony przed infekcjami oraz różnego typu dolegliwościami  
np. niestrawnością. Roślinne jogurty to doskonałe rozwiązanie 
nie tylko dla wegan, ale również dla osób z nietolerancją lak-
tozy i alergią na kazeinę. Dostępne w wielu smakach, od zwy-
kłych naturalnych do owocowych. Najczęściej bazą są napoje 
kokosowy, sojowy lub orzechowy. 

Niektóre jogurty wegańskie, szczególnie te wyprodukowane  
na bazie soi są bogate w białko, a zawarty w nich tłuszcz po-
chodzi z nasion i orzechów. Wiele z nich jest wzbogacanych  
w probiotyki. 
Podobnie jak mleko, nazwa „jogurt” również jest zarezer-
wowana dla produktów pochodzenia zwierzęcego, dlatego  
te produkty znajdziecie często pod nazwą „deser” lub po prostu 
„produkt sojowy”, czy „produkt kokosowy”.

ZAGĘSZCZONE PRODUKTY DO GOTOWANIA, UBIJANIA 
CZYLI WEGAŃSKA ŚMIETANA
Śmietana roślinna to kolejny niezbędny produkt w kuchni wega-
nina. W związku z  urzędowym zakazem używania nazwy śmie-
tana dla produktów roślinnych, wegańskie alternatywy śmie-
tany wyszukacie pod ciekawymi nazwami typu „zagęszczony 
produkt” orkiszowy, sojowy, czy ryżowy. Podobnie jak w innych 
produktach roślinnych, bazę stanowią surowce takie jak: ryż, 
soja, kokos.  Produkty można wykorzystać do gotowania (m.in. 
do zup), jako składnik wypieków (nie każdy produkt nadaje się 
do ubijania), do przygotowania sałatek (m.in. wegańskiej mize-
rii), jako baza do przygotowania sosów, czy dipów.  

SERY ROŚLINNE 
Sery to bardzo popularne i niezbędne produkty w każdej  
z diet, dlatego w tej grupie również znajdziemy produkty od-
powiednie dla wegan. Głównymi składnikami do produkcji 
„serów” wegańskich są skrobie lub ich mieszanki: z psze-
nicy, ziemniaczana, kukurydziana, mąka z ciecierzycy, soi, 
orzechy (nerkowca, włoskie). Warianty smakowe są wzbo-
gacane przyprawami np. papryką, ziołami, czosnkiem. Obecnie  
na rynku możemy spotkać „sery” wegańskie, które są odpowied-
nikami np. parmezanu czy pecorino. Są one przygotowywane  
w taki sam sposób co inne wegańskie „sery”, jednak odpowied-
nio skomponowana mieszanka przypraw sprawia, że nabierają 
smaku podobnego do popularnych włoskich przysmaków. Pro-
ducenci tak udoskonalili recepturę do wykonania wegańskich 
odpowiedników serów, że są one perfekcyjnymi naśladowca-
mi tradycyjnych produktów i niektórzy twierdzą, że smak jest  
nie do odróżnienia od klasycznych serów wykonanych z mleka. 
Wegańskie odpowiedniki serów dostępne są zarówno w kawał-
kach, jak również plasterkowane. Można stosować identycznie 
jak tradycyjny ser, do kanapek, zapiekanek, pizzy, można dodać 
do makaronów czy sosów. Zachowuje się podobnie jak trady-
cyjny ser – topi się, mięknie.

KEFIRY WEGAŃSKIE CZYLI ROŚLINNE PRODUKTY FERMENTOWANE 
Wegańskie odpowiedniki kefiru, podobnie jak typowe kefiry, 
powstają w drodze fermentacji przy użyciu bakterii kwasu 
mlekowego i drożdży, z tym wyjątkiem, że kultury kwasu mle-
kowego są hodowane na pożywkach wolnych od alergenów  
(w tym mleka). „Kefir” roślinny zawiera zbilansowane ilości wi-
tamin i składników mineralnych, jest silnym probiotykiem. Spo-
żywanie „kefirów” roślinnych poprawia odporność, pozytywnie 
wpływa na przemianę materii, poprawia funkcjonowanie całego 
układu pokarmowego. 

NAPÓJ MIGDAŁOWY INTENSE 
NAPÓJ MIGDAŁOWY INTENSE 

Z WAPNIEM Z ALG MORSKICH BIO
Z WAPNIEM Z ALG MORSKICH BIO

PIONIERPIONIER
BIO ŻYWNOŚCI
BIO ŻYWNOŚCI

WE FRANCJIWE FRANCJI
Od ponad 30 lat Bjorg jest pionierem 

Od ponad 30 lat Bjorg jest pionierem 

najlepszej żywności ekologicznej

najlepszej żywności ekologicznej

we Francji. Ty też możesz cieszyć się 

we Francji. Ty też możesz cieszyć się 

niesamowitym smakiem produktów 

niesamowitym smakiem produktów 

Bjorg - wystarczy, że raz spróbujesz 

Bjorg - wystarczy, że raz spróbujesz 

naszych napoi migdałowych, 

naszych napoi migdałowych, 

a zagoszczą w Twojej codziennej 

a zagoszczą w Twojej codziennej 

diecie na zawsze! 
diecie na zawsze! 

NAPÓJ MIGDAŁOWY Z WAPNIEM NAPÓJ MIGDAŁOWY Z WAPNIEM 
Z ALG MORSKICH BIOZ ALG MORSKICH BIO

WKRÓTCE NOWEWKRÓTCE NOWE
OPAKOWANIA!OPAKOWANIA!
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PRODUKT KORZYŚCI STRATY

MLEKO 
I 

PRODUKTY 
MLECZNE

- witamina B12, którą znajdziemy wyłącznie w produk-
tach pochodzenia zwierzęcego;
- wapń,
- witaminy rozpuszczalne w tłuszczach (A,D,E,K),
- tłuszcz mleczny, który jest najłatwiej strawnym 
tłuszczem pochodzenia zwierzęcego i jest doskonale zbi-
lansowany pod względem składu. Składa się z ponad 400 
różnych kwasów tłuszczowych oraz kilkunastu biologicznie 
aktywnych składników takich jak krótkołańcuchowe 
kwasy tłuszczowe, CLA (sprzężony kwas linolowy), lipidy 
eterowe, koenzym Q10 oraz witaminy A, D, E, K. Tłuszcz 
jest odporny na procesy utleniania i hydrolizy, ponieważ 
jest zamknięty w fosfolipidowo-białkowych otoczkach. 

- błonnik, 
- związki aktywnie biologicznie (prze-
ciwutleniacze, fitosterole, izoflawony) 

PRODUKTY 
ROŚLINNE

- podaż węglowodanów złożonych 
- zawartość błonnika
- obecność jedno i wielonienasyconych kwasów tłuszczo-
wych 
- kwas foliowy
- brak cholesterolu 
- obecność wielu składników bioaktywnych (przeciwutle-
niacze, fitosterole, flawonoidy, izoflawony). 

- witamina B12! (konieczna suple-
mentacja)
- składniki mineralne: wapń, żelazo, 
cynk- najtrudniej je zbilansować 
stosując dietę roślinną;
- białko zawarte w większości produk-
tów roślinnych jest niepełnowarto-
ściowe (z wyjątkiem soi), amino-
kwasem ograniczającym najczęściej 
jest lizyna, ponadto cechuje się także 
niższą strawnością.

ROŚLINNE KORZYŚCI
Nawet jeżeli nie mamy problemów  
z nietolerancją mleka, warto spróbo-
wać roślinnych alternatyw nabiału.  
To produkty ciekawe, smaczne, świet-
nie urozmaicą nasza dietę, a ponadto, 
zawierają wiele substancji o właściwo-
ściach prozdrowotnych. Przekonaj się 
sam!

Sylwia Kaczmarek 
- Dyrektor Departamentu Jakości 

Bio Planet S.A.

NAPÓJ OWSIANY

SKŁADNIKI (4 porcje):
płatki owsiane górskie - 1 szklanka
woda - 4 szklanki
wanilia trochę
syrop klonowy - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Płatki owsiane wsyp do miski i zalej 
gorącą wodą. Odstaw na ok. pół godziny, a 
następnie zmiksuj blenderem. Dodaj nasio-
na wanilii i łyżkę syropu klonowego i jeszcze 
chwilę miksuj.

KROK 2: Przelej płyn przez sitko o drobnych 
oczkach wyłożone do drugiego naczynia. Do-
brze odciśnij łyżką płatki pozostałe na sitku. 
Napój przelej do dzbanka lub szklanej butelki, 
zakręć lub przykryj.

Agata Dominiak  - Wegeweda

40 min

MLEKO 
- NAPÓJ SOJOWY 
DOMOWEJ ROBOTY

SKŁADNIKI (4 porcje):
soja w ziarnach - 170 g
woda - 1 i 1/2 litra
sól - 1/3 łyżeczki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Namoczyłam soję w zimnej wo-
dzie na 12 godzin. Po 12 godzinach prze-
cedziłam przez sitko, przepłukałam ziarna 
pod bieżącą wodą. Miękkie ziarna przeło-
żyłam do blendera kielichowego i wlałam 
2 szklaki wody. Całość zmiksowałam na 
krem.

KROK 2: Następnie w dużym wysokim 
garnku zagotowałam 1,5 litra wody. Do 
wrzątku wsypałam sól i przełożyłam całą 
zmiksowaną soję. Ważne, aby garnek był 
wysoki, ponieważ podczas gotowania soja 
bardzo się pieni i może wykipieć. Zanim 
całość się zagotowała, mieszałam kilka 
razy, aby napój się nie przypalił. Na małym 
ogniu gotowałam do 5 minut.

KROK 3: Następnie przez gazę na sicie od-
cedziłam mleko od zmielonej soi.

WARTO WIEDZIEĆ: Na gazie została oka-
ra, czyli odsączone zmielone ziarna soi. Ma 
neutralny smak i można wykorzystać ją do 
zrobienia pasztetu, ciastek, wegańskich ko-
tletów.

KROK 4: Mleko przelałam do butelki, a po 
wystudzeniu schowałam do lodówki. Mle-
ko można używać do kilku dni.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

25 min
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Cocomi
Bogactwo tradycji ze Sri Lanki

W Cocomi zajmujemy się jedną rzeczą i wychodzi nam to 
doskonale: prowadzimy ekologiczną uprawę kokosów na Sri 
Lance. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby uprawiać, 
pielęgnować i zbierać orzechy kokosowe w jak najbardziej 
zrównoważony sposób. Wspieramy jednocześnie ponad 
2000 rodzin biorących udział w naszym lokalnym przed-
sięwzięciu. Starannie przemyślane praktyki dają nam moż-
liwość bezpośredniego śledzenia kokosowych produktów  
od pola do opakowania. Od lat dostarczamy Wam auten-
tyczne, prawdziwie ekologiczne smakołyki pod naszą marką 
ze Sri Lanki - Cocomi Bio Organic.

„Cocomi jest przykładem naszej miłości do tych żyznych plantacji 
kokosów. To nasz tata nauczył nas prawdziwego znaczenia ekolo-
gii” - mówi współzałożycielka Cocomi Bio Organic Anushka 
Rajiyah. „W 2013 roku wraz z bratem rozpoczęliśmy działalność 
Cocomi jako konsolidację naszego zaangażowania w zrówno-
ważone rolnictwo ekologiczne na Sri Lance. Dziś jesteśmy dumni  
z tego, co osiągnęliśmy dla naszego kraju i jego rolników, a także  
z tego, co możemy dać ludziom na całym świecie, dzięki skromnym 
kokosom”, dodaje.

Ponad stuletnie doświadczenie w tradycyjnym rolnictwie 
związanym z rodziną i wiedza zaowocowały wprowadzeniem 
w 2013 roku wielu ekscytujących produktów kokosowych  
- odpowiednich dla Konsumentów produktów ekologicz-
nych, wegańskich i dietetycznych, także na polskim rynku.

JEŚĆ! BEZ POCZUCIA WINY!
Na długo przed pojawieniem się trendu dzisiejszych nawy-
ków żywieniowych, orzech kokosowy od setek lat był inte-
gralną częścią kuchni i kultury Sri Lanki. Nasi przodkowie 
wiedzieli, jakie naturalne korzyści zdrowotne oferuje.

Produkty Cocomi Bio są tego przykładem i są dostosowane 
do indywidualnych potrzeb żywieniowych i funkcjonalnych. 
Bezglutenowe, bez soi, wegańskie, koszerne, halal - wszyst-
ko to obejmuje nasza gama produktów. Znajdziesz produk-
ty do gotowania - mleko kokosowe w puszkach i opakowa-
niach Tetra, mleko kokosowe w proszku, mąkę kokosową, 
sosy kokosowe i olej kokosowy z pierwszego tłoczenia. Dla 
tych, którzy lubią słodkości, nasze kokosowe kremy do de-
serów zapewnią przyjemność delektowania się ulubionymi 
smakołykami bez wyrzutów sumienia. Natomiast napoje 
kokosowe stanowią idealną i smaczną alternatywę dla mle-
ka krowiego, idealnie sprawdzą się także pite samodzielnie 
lub jako dodatek do herbaty, kawy, smoothie czy płatków 
śniadaniowych.

RĘCZNIE ZBIERANE, PAKOWANE U ŹRÓDŁA
Jesteśmy jedyną marką kokosowych produktów ze Sri Lanki, 
która jednocześnie uprawia orzechy kokosowe i wytwarza 
własne produkty. U nas nowoczesność miesza się z tradycją, 
innowacyjne produkty, powstają z orzechów uprawianych w 
stary i tradycyjny sposób. Wszystkie nasze kokosy są zbie-
rane ręcznie, we właściwym czasie. To nie jest nauka; to jest 
sztuka i doświadczenie.
Nasze starodawne techniki rolnicze, przekazywane z ojca na 
syna, z pokolenia na pokolenie, są częścią tego, co sprawia, 
że   produkty na Sri Lance są tak wyjątkowe. A co jest lepszym 
przykładem niż pyszny i wszechstronny orzech kokosowy; 
pokarm Życia, który daje życie i pożywienie wielu, dostępny 
zarówno na naszych farmach, jak i na waszych półkach.

PRODUKTY KOKOSOWE COCOMI:
KOKOSY DLA KAŻDEGO
Marka Cocomi oferuje szeroką gamę produktów z 
kokosa, będącą doskonałą alternatywą nie tylko dla 
nabiału z mleka. Nie tolerujesz laktozy, jesteś wega-
ninem, a może szukasz alternatywy dla innych pro-
duktów roślinnych? Postaw na kokosy! Cocomi to 
nie tylko woda kokosowa, sosy czy chipsy na bazie 
tego owocu.To także: napoje, oleje, polewy, mleczka 
i produkty do ubijania.

WODA KOKOSOWA 
BIO - COCOMI

NAPÓJ KOKOSOWY 
BIO - COCOMI

COCONUT MILK - NAPÓJ KOKOSOWY 
BEZ GUMY GUAR W PUSZCE (17 % 

TŁUSZCZU) BIO  - COCOMI

OLEJ KOKOSOWY 
VIRGIN BIO  - COCOMI

KREM KOKOSOWY 
KARMELIZOWANY W PUSZCE 

BIO  - COCOMI

KREM KOKOSOWY 
DO UBIJANIA 

W PUSZCE BIO  - COCOMI
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MAKARON Z CUKINII 
Z SOSEM SEROWYM I ŚMIE-
TANĄ Z NERKOWCÓW 

SKŁADNIKI (4 porcje):
śmietana i sos serowy:
nerkowce namoczone przynajmniej przez 
1h - 1 szklanka
woda - 1/2 szklanki
cebula - 1/2 szt.
czosnek - 2 ząbki
płatki drożdżowe - 3 łyżki
sok z cytryny - 1 łyżka
oliwa - trochę
sól - do smaku
makaron z cukinii:
cukinia - 1 szt.
sok wyciśnięty z cytryny - 1/4 szt.
oliwa z oliwek - trochę
pomidorki koktajlowe - trochę
świeża bazylia - trochę
vermezan:
migdały - 50 g
płatki drożdżowe - 1 łyżka
sól - 1/2 łyżeczki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1 (vermezan): Podprażamy migdały 
w piekarniku w 170°C. przez około 10 minut. 
W moździerzu ucieramy migdały z płatkami 
drożdżowymi i solą. Odkładamy na bok.

KROK 2: Namoczone nerkowce odcedzamy i 
miksujemy z wodą i szczyptą soli.

KROK 3: Cebulę i czosnek drobno siekamy. 
Podsmażamy na 1 łyżce oliwy przez ok. 3 mi-
nuty. Dodajemy śmietanę z nerkowców i płat-
ki drożdżowe, sok z cytryny. Jeżeli sos okaże 
się zbyt gęsty, dodajemy więcej wody. Solimy 
do smaku.

KROK 4: Cukinię obieramy nożem julienne 
uzyskując w ten sposób warzywny „makaron”. 
Dodajemy sok z cytryny, szczyptę soli. Miesza-
my, aż makaron stanie się miękki i błyszczący. 
Dodajemy przekrojone na pół pomidorki kok-
tajlowe. Mieszamy z sosem serowym. Posypu-
jemy vermezanem i listkami bazylii.

Iwona Kuczer

40 min+

CZOSNKOWY TWAROŻEK 
ZE SŁONECZNIKA

SKŁADNIKI (10 porcji):
słonecznik łuskany - 10 łyżek
czosnek - 3 ząbki
szczypiorek - 1 pęk
napój ryżowy - 1/2 szklanki
sok z cytryny - 1 łyżka
czerwona cebula - 1 kawałek
sól - 1/2 łyżeczki
pieprz - 1 szczypta

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Słonecznik, napój, czosnek, sok z cytryny 
oraz przyprawy zblenduj. Następnie wmieszaj 
posiekany koperek oraz cebulkę w ilości wg 
uznania. Na koniec schłodź w lodówce.

Magdalena Nagler - foodmania

15 min

OWOCOWY BOWL Z WEGAŃ-
SKIM TWAROŻKIEM

SKŁADNIKI (2 porcje):
twarożek:
tofu naturalne - 180 g
sok z cytryny - 1 łyżeczka
ksylitol - 1 łyżeczka
białko roślinne o smaku owocowym - 1 łyżka
napój migdałowy - 3 łyżki
dodatki:
banan, mango - po 1 szt.
kaki - 2 szt.
mandarynka - 2 szt.
orzechy nerkowca - kilka
masło orzechowe - 2 łyżeczki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Wszystkie składniki na twarożek zblenduj do-
kładnie. Twarożek wyłóż na talerz z pozosta-
łymi dodatkami

Magdalena Nagler - foodmania

10 min

JOGURT 
MIGDAŁOWO - SEZAMOWY 
Z TRUSKAWKAMI

SKŁADNIKI (1 porcja):
migdały (moczone przez kilka godzin) - 1/2 szkl.
sezam (moczony przez kilka godzin) - 1/4 szkl.
siemię lniane - 1 łyżka
płatki kokosowe - 2 łyżki
probiotyk w proszku - 1 łyżeczka
truskawki - 10 szt.
banany - 2 szt.
daktyl suszony lub świeży - 1 szt.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Ziarna sezamu i migdały odcedzamy, prze-
płukujemy wodą i umieszczamy w kielichu 
blendera. Dodajemy resztę składników, z 
wyjątkiem owoców, i miksujemy. Truskawki i 
pokrojone banany zalewamy jogurtem, deko-
rujemy odrobiną sezamu i płatkami kokoso-
wymi.

Dominika Lasota (Jescbyzycwzdrowiu)

15 min

KOKOSOWY TWAROŻEK 
BANANOWO - CZEKOLADOWY

SKŁADNIKI (1 porcja):
mąka kokosowa - 3 łyżki
mleczko kokosowe - 5-6 łyżek
banan - 1/2 szt.
kakao - 1 łyżeczka
wiórki kokosowe do ozdoby - trochę
erytrytol (opcjonalnie) - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Mąkę kokosową zalewamy mleczkiem koko-
sowym. Banana miksujemy z kakao, dodaje-
my do mąki z mleczkiem i dokładnie miesza-
my. Jeżeli będzie za gęste, dodajemy jeszcze 
mleczka lub wody, do uzyskania odpowied-
niej dla nas konsystencji, ew. dosładzamy. De-
korujemy wiórkami kokosowymi.

opuncja123

5 min



TORT CZEKOLADOWY

SKŁADNIKI (12 porcji):
mokre składniki:
mielone siemię lniane - 20 g
dojrzałe banany pokrojone w grube pla-
stry - 240 g
olej rzepakowy - 120 g
daktyle - 140 g
wanilia - 1/2 łyżeczki
suche składniki:
mąka kasztanowa - 60 g
skrobia ziemniaczana - 80 g
skrobia kukurydziana - 80 g
kakao - 40 g
soda oczyszczona - 2 łyżeczki
sól - 1 szczypta
karmel z daktyli i bananów: 
masło orzechowe - 50 g
banany - 50 g
syrop daktylowy - 50 g
sól himalajska - 1 szczypta
krem czekoladowy:
mleczko kokosowe w puszce (tylko stała 
część) - 400 g
gorzka czekolada/miazga kakaowa - 200 g
krem kokosowy:
mleko kokosowe w puszce (tylko stała 
część) - 400 g
płatki migdałowe - 100 g
masło migdałowe - 100 g
ekstrakt waniliowy - 1 łyżeczka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1 (ciasto): Daktyle zalej wrzątkiem, 
odsącz i zblenduj na gładką masę. Siemię 
lniane zalej 75 g wrzątku, dokładnie wy-
mieszaj i odstaw.  

90 min

KROK 2: Wszystkie mokre składniki, dokładnie 
zblenduj.  Suche składniki wymieszaj dokładnie w 
misce. Masę przełóż do formy wyłożonej papierem 
do pieczenia, piecz w temp. 180°C przez 45 minut. 
Przed wyjęciem sprawdź patyczkiem, czy ciasto jest 
upieczone. Odstaw do przestudzenia. Przekrój na 
3 placki.

KROK 3 (krem z daktyli i bananów):
Banana obierz ze skórki. Wrzuć do blendera po-
krojonego banana, dodaj syrop daktylowy, masło 
orzechowe i sól. Zblenduj na gładką masę.

KROK 4 (krem czekoladowy):
Do małego rondelka wlej mleczko i podgrzewaj 
kilka minut na małej mocy palnika. Nie doprowadź 
jej jednak do wrzenia. Zdejmij z palnika i dodaj po-
kruszoną czekoladę. Wymieszaj i odstaw do prze-
studzenia. Odważ 100 gramów kremu do dekoracji.

KROK 5 (krem kokosowy): Schłodzone mleko ko-
kosowe (minimum 24 h w lodówce) przełóż do mik-
sera (tylko twardą część, bez wody). Wodę zostaw 
do nasączenia biszkoptu. Płatki migdałowe upraż 
na patelni, odstaw do przestudzenia. Mleko ko-
kosowe ubij na sztywno, dodaj ekstrakt waniliowy 
oraz pokruszone płatki migdałowe i delikatnie wy-
mieszaj. Odważ 100 gramów kremu do dekoracji.

KROK 6: Dolny blat biszkoptu umieść w obręczy, 
nasącz wodą kokosową (ew. wodą po namoczo-
nych daktylach), posmaruj karmelem, nałóż war-
stwę kremu czekoladowego i przykryj kolejnym 
blatem biszkoptu. Powtórz czynności z użyciem 
kremu kokosowego. Tort w obręczy wstaw na noc 
do lodówki. Schłodzony tort wyjmij z obręczy, brze-
gi tortu posmaruj kremem, a wierzch udekoruj płat-
kami migdałowymi i owocami.

Iwona Kuczer



PIERNIKOWY KOKTAJL 
Z PŁATKAMI OWSIANYMI

SKŁADNIKI (1 porcja):
napój sojowy/migdałowy - 1 szklanka
banan - 1 szt.
siemię lniane - 1 łyżeczka
płatki owsiane bezglutenowe - 1 łyżka
przyprawa do piernika - 1/2 łyżeczki
mielone orzechy laskowe lub nerkowce  
- 1 łyżka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Wszystkie składniki umieścić w blenderze i 
zmiksować na gładko. Można dodać trochę 
surowego kakao.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

5 min

BUDYŃ KOKOSOWY 
Z BIAŁKIEM ROŚLINNYM

SKŁADNIKI (2 porcje):
mąka kokosowa - 2 łyżki
mąka kukurydziana - 1 łyżka
białko roślinne waniliowe - 20 g
napój owsiany bezglutenowy - 1/2 litra
borówki - 1 garść
ananas suszony plastry - 4 szt.
płatki kokosowe - 1 garść
gorzka czekolada - 2 kostki
masło orzechowe - 2 łyżeczki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Mleko zagotuj, a następnie bardzo ener-
gicznie mieszając, dodaj porcjami mąkę oraz 
białko. Gotowy budyń przełóż do miseczek i 
ozdób dodatkami.

Magdalena Nagler - foodmania

15 min

DESER CHIA Z SORBETEM 
TRUSKAWKOWYM

SKŁADNIKI (5 porcji):
nasiona chia - 70 g
mleko roślinne - 3 szklanki
mrożone truskawki - 400 g
banany - 4 szt.
melon - 1 szt.
ksylitol - 4 łyżki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Mleko roślinne lekko dosładzamy, dokładnie 
mieszamy z nasionami chia- najlepiej użyć 
ubijaczki do jajek- odkładamy na 15  -30 min. 
Truskawki lekko rozmrażamy, blendujemy, 
wykładamy do szklanek jako pierwsza war-
stwa deseru, jako kolejną warstwę kładziemy 
stężałe nasiona chia. Banany i melona obie-
ramy, blendujemy razem - polewamy każdy z 
deserków.

healthy-dreams

55 min

Przepisy z wykorzystaniem ekologicznych produktów marki VITAQUELL znajdziesz na:

Czy wegański smalczyk 
może smakować jak ten robiony przez 

nasze babcie? Oczywiście, że tak!
Smak naszego smalczyku, to uczta 

dla Twojego podniebienia - uszlachetniony 
suszonymi jabłkami oraz cebulą 

i gruboziarnistą solą morską 
smakuje wyjątkowo, jak u babci.

N OW O Ś Ć ! Nasza margaryna 
bez oleju palmowego ma przyjemny 

i łagodny smak. Idealnie nadaje się 
do smarowania pieczywa, a także do pieczenia 

i gotowania. Po wyjęciu z lodówki 
łatwo się rozsmarowuje.

uwaga! teraz nasze opakowanie
jest w 100% papierowe,więc w całości 

nadaje się do recyklingu!

BEZ TŁUSZCZÓW TRANS!
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Szlachetny smak 
dzięki prawdziwym składnikom

Z przyjemnością prezentujemy Państwu główną atrakcję przy-
gotowaną przez nas na zakończenie roku — pudełko prezen-
towe z edycji limitowanej. Zapraszamy na kulinarną wyprawę za 
sprawą trzech szlachetnych olejów Gourmet o trzech różnych 
smakach — ŚWIEŻYM, ORZECHOWYM I OSTRYM.
• O’citron — Oliwa z Oliwek z cytryną BIO
• Olej z Orzechów Ziemnych BIO, z prażonych ziaren  

„FAITRADE“
• Oliwa z Oliwek z Chili BIO

OLIWKI OUESLATI I CYTRYNY BELDI WYCISKANE RAZEM BEZPOŚRED-
NIO PO ZBIORACH:
Do produkcji O’citron używa się dojrzałych, starannie wyse-
lekcjonowanych oliwek oueslati zbieranych ręcznie z dzikich 
drzewek oliwnych rosnących na żyznych, górzystych terenach 
północno-wschodniej Tunezji, które zaledwie w ciągu kilku go-
dzin od zbioru są tłoczone razem ze świeżymi, nieprzetworzony-
mi cytrynami beldi. Rezultat: aromatyczny, aksamitnie miękki 
specjał z oliwek. O’citron idealnie komponuje się z grillowanym 
łososiem, wołowiną lub carpaccio warzywnym oraz nadaje sała-
tom i deserom elegancką, świeżą nutę. Dostępny także osobno 
w butelce o pojemności 250 ml.

CERTYFIKAT „FAIRTRADE” I PEŁNIA SMAKU
Nasz Olej z Orzeszków Ziemnych BIO PLANÈTE z prażonych 
ziaren — certyfikowany przez Fundację im. Maxa Havelaara. 
Olej wytwarzany jest z orzechów uprawianych przez naszych 
partnerów w Chinach w prowincji Szantung. W celu zachowa-
nia wszystkich charakterystycznych aromatów naszego oleju 
orzechy ziemne są po zbiorach delikatnie prażone, a następ-
nie poddawane procesowi tłoczenia na zimno. Jego wyrazisty  
i egzotyczny smak w wyjątkowy sposób wzbogaca dania ryb-
ne, mięsne i warzywne sprawdzi się idealnie w kreatywnej kuch-
ni prawdziwego smakosza. Dostępny także osobno w butelce  
o pojemności 100 ml.

PIKANTNA KOMPOZYCJA OLIWEK I CHILI:
Ta oliwa z przyprawami łączy aromatyczne papryczki chili  
z oliwą z oliwek extra virgin w jednej, pikantnej kompozycji. 
Naturalny smak kompozycji jest tak aromatyczny, że nie wyma-
ga użycia żadnych dodatków smakowych. Nasza oliwa z oliwek 
z przyprawami wniesie do kuchni szczyptę temperamentu. Jej 
przyjemnie ostry smak stanowi wyśmienity dodatek do dań mię-
snych i makaronów, a także wzbogaca sałatki i sosy o pikantną 
nutę. Dostępny także osobno w butelce o pojemności 100 ml.

Gdy skończą się oleje, nadające się do recyklingu metalowe 
pudełko będzie służyło jeszcze przez dłuższy czas — można 
tam na przykład przechowywać przepisy czy też stosować wraz  
z butelkami jako dozowniki do oleju i octu. Szczególnie spodo-
bał nam się jednak pomysł, by wykorzystywać ekskluzywne opa-
kowanie jako materiał do opakowywania innych produktów. 
Jedno pudełko prezentowe — wiele pomysłów na upcykling.

Poznaj świetne sposoby na ponowne wykorzystanie naszego 
pudełka prezentowego na www.bioplanete.com/pl.

Oliwa z Oliwek Fraîcheur BIO – extra virgin
POCHODZENIE OKREŚLA SMAK. 
Z oliwą z oliwek jest trochę jak z winem – wybór jest duży i cza-
sami niełatwy. Pochodzenie znacznie determinuje smak oliwy  
z oliwek. Charakter oliwy z oliwek w dużym stopniu zależy od 
gatunku oraz tradycji i kultury danego regionu. Szczególnie 
ważne dla jej smaku są jednak także warunki pogodowe w da-
nym roku zbiorów. Oliwa z oliwek — tak jak wino — każdego 
roku ma inny charakter.

BIO PLANÈTE Fraîcheur 2020 to pierw-
sza oliwa z oliwek z nowych zbiorów. Jest 
wyciskana tradycyjnie z wyłącznie do-
rodnych, jednak jeszcze zielonych oli-
wek. Produkcja świeżej i wyrazistej oliwy 
o charakterystycznym zapachu skoszo-
nej trawy i intensywnych, owocowo-
-zielonych nutach smakowych wyma-
ga dużego doświadczenia i wyczucia. 
Dlatego ponownie zdecydowaliśmy się  
na hiszpańską firmę rodzinną „El vicario”. 
Od ponad 10 lat ufamy doświadczeniu 
tego zakładu mieszczącego się u podnóży 
Sierra de los Filabres na południu Anda-
luzji. Ta tradycyjna manufaktura wytwa-
rza wysokojakościowe oliwy z oliwek już  
od czterech pokoleń.

Rozkoszuj się świeżym, owocowo-zielo-
nym smakiem oliwy Fraîcheur 2020, do-
dając ją do sałatek, warzyw, smażonego 
mięsa, grillowanej ryby oraz sera koziego 
i owczego.  bon appétit!

Zestaw prezentowy Bio Planète



Limitowany 
produktSzlachetny smak  

z prawdziwych skład-
ników 

Nasz idealny prezent 
na Gwiazdkę!

W zestawie  
smakowite  

przepisy na specjalne 
okazje.

O'citron - Oliwa z Oliwek  
z Dodatkiem cytryny  

BIO
· Kulinarny specjał ·

Olej z Orzechów Ziemnych 
BIO

· z prażonych ziaren ·
FAIRTRADE 

Oliwa z Oliwek z Chili  
BIO

· Kulinarny specjał ·

Teraz dostępne w 
specjalistycznych 
sklepach z ekolo-
giczną żywnością.

Dystrybutor:

www.bioplanet.pl

 www.bioplanete.com/pl

PUDEŁKO PREZENTOWE EDYCJA 2020
Z okazji zbliżających się Świąt, podobnie jak w latach ubiegłych, mamy przyjemność  

zaprezentować Państwu pudełko prezentowe, zawierające wykwintne oleje na kulinarne wyprawy.  
Edycja limitowana. 
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MAKARON Z CUKINIĄ Z SO-
SEM O SMAKU ORZECHÓW 
LASKOWYCH I CHILI

SKŁADNIKI (4 porcje):
cukinia - 750 g
mięta pieprzowa - 1/2 pęczka
makaron tagliatelle - 400 g
czarny pieprz, sól - do smaku
wywar warzywny - 250 ml
oliwa z oliwek z cytryną - 2 łyżki
crème fraîche - 100 ml
świeżo starta gałka muszkatołowa - 1 szczypta
orzechy laskowe - 75 g
łagodna oliwa z oliwek - 3 - 4 łyżki
cukier - 1 łyżka
mielone chili - 2 szczypty

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Umyć cukinię. 1/3 cukinii pociąć nożem spi-
ralnym lub obieraczką na cienkie paski, a resz-
tę w plastry o grubości 2-3 mm. Posiekać na 
duże kawałki umyte i osuszone liście mięty. 
Ugotować w garnku z osoloną wodą makaron 
al dente. Plasterki cukinii gotować we wrzą-
cym wywarze warzywnym przez ok. 6-8 min, 
aż będą al dente. Dodać oliwę z oliwek z cy-
tryną, crème fraîche, posiekaną mięte, gałkę 
muszkatołową, pieprz oraz sól i zmiksować 
wszystko na gładkie purée. Dusić paski cuki-
nii na patelni na 2-3 łyżkach oliwy z oliwek 
przez ok. 3 min, mieszając, aż będą al dente. 
Aby przygotować polewę, delikatnie podsma-
żyć grubo posiekane orzechy na patelni na 
1-2 łyżkach oliwy z oliwek, posypać cukrem 
i karmelizować, mieszając na zmniejszonym 
ogniu. Wymieszać z mielonym chili. Nałożyć 
makaron na talerz, dodać sos, plasterki cukinii 
i polewę z orzechów laskowych, udekorować 
miętą.

BIO PLANÈTE

55 min

CZEKOLADOWE SEMIFREDDO 
Z PURÉE Z TRUSKAWEK 
I CHILI

SKŁADNIKI (5 porcji):
semifreddo:
orzechy nerkowca - 100 g
mleko migdałowe - 250 ml
mleko kokosowe - 400 ml
cukier kokosowy lub trzcinowy - 125 g
kakao w proszku - 100 g
miąższ z laski wanilii - z 1 szt.
sól morska - 1 szczypta
purée z truskawek i chili:
świeże truskawki - 500 g
wanilia - 2 laski 
syrop klonowy - 40 g
płatki chili - 1 szczypta
do serwowania:
oliwa z oliwek z chili - 5–6 łyżek 
wiórki czekolady, suszone truskawki, płatki 
chili, suszone płatki róż, sól morska

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Namaczaj orzechy nerkowca w wo-
dzie przez co najmniej 6 godzin.

KROK 2: Wymieszaj składniki na purée z tru-
skawek i chili w misce, rozłóż na wyłożonej 
papierem blasze do pieczenia i piecz przez 
30 minut w piekarniku nagrzanym do tem-
peratury 180 stopni. Wyjmij z piekarnika i po 
schłodzeniu zmiksuj robotem kuchennym lub 
mikserem, uzyskując konsystencję purée.

KROK 3: Wszystkie składniki na semifreddo 
miksuj mikserem na najwyższych obrotach 
przez ok. 2 minuty, aż otrzymasz krem. Mie-
szankę wlej do maszynki do lodów i wyrabiaj 
zgodnie z instrukcją lub ubijaj krem w mik-
serze przez kolejne 2 minuty na najwyższych 
obrotach, aż stanie się lekki, napowietrzony 
i zyska konsystencję piany. Połowę wlej do 
formy i włóż do zamrażarki na 2–3 godziny. 
Następnie ponownie ubij pozostałą lodową 
mieszankę.

KROK 4:  3/4 purée z truskawek i chili połóż 
na pierwszą połowę semifreddo. Rozprowadź 
na nim pozostałą mieszankę lodową i włóż do 
zamrażarki na 4–6 godzin.

KROK 5: Wyjmij semifreddo z formy na talerz 
do serwowania i udekoruj pozostałym purée z 
truskawek i chili oraz innymi składnikami we-
dle uznania.

KROK 6: Przed podaniem pokrój semifreddo 
na plastry i połóż na talerzykach deserowych, 
a na koniec polej Ekologiczną Oliwą z Oliwek 
z Chili.

BIO PLANÈTE

55 min

ZIMOWA SAŁATKA 
WARZYWNA NA CIEPŁO 
Z FALAFELEM

SKŁADNIKI (4 porcje):
sałatka:
brukselka, ugotowana al dente - 300 g
burak, obgotowany (ok. 150 g) -1 szt.
czerwona cebula - 1 szt.
olej z orzeszków ziemnych z prażonych zia-
ren - 5 łyżek
miód, ocet winny biały - po 1 łyżce
nasiona sezamu - 2 łyżki
natka pietruszki - 1/2 pęczka
sól, pieprz - do smaku
falafel:
mieszanka falafel na 6 sztuk
świeża kolendra - 1/2 pęczka
olej do smażenia - 100 ml
dip:
jogurt naturalny - 250 g
natka pietruszki, kolendry - po 1/2 pęczka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1 (dressing do sałatki): wymieszaj 
trzepaczką 1 łyżkę oleju z orzeszków ziem-
nych z octem i miodem, a następnie dopraw 
do smaku solą i pieprzem. (sałatka): cebulę 
pokrojoną w kostkę zeszklij na 2 łyżkach ole-
ju z orzeszków ziemnych, przypraw i razem z 
posiekaną pietruszką wrzuć do dużej salaterki. 
Brukselkę smaż przez ok. 8 minut na 2 łyżkach 
oleju do smażenia, mieszając. Dodaj buraka 
pokrojonego w kostkę. Ciepłe warzywa wrzuć 
do salaterki, polej dressingiem i wszystko wy-
mieszaj.

KROK 2: Falafel przygotuj zgodnie z instrukcją 
na opakowaniu, dodając posiekaną kolendrę, 
i usmaż na oleju do smażenia. Ułóż wszystko 
na talerzu i posyp sezamem. 

KROK 3: Aby przygotować dip, wlej jogurt do 
miski i dopraw ziołami, solą i pieprzem.

BIO PLANÈTE

55 min

polecamy!
OLEJ DO GOTOWANIA 

I SMAŻENIA BIO
- BIO PLANÈTE 

polecamy!
OLIWA Z OLIWEK Z CYTRYNĄ

- BIO PLANÈTE 
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Cebula
Poznaj lepiej to cudowne warzywo!

Cebula (Allium cepa L.) to dwuletnia bylina z rodziny amaryl-
kowate (Amaryllidaceae J. St.-Hil.). Jest łatwa w uprawie i w 
przechowywaniu. Chyba nie ma kraju, gdzie nie występowałoby 
to warzywo. Można ją jeść na surowo i po obróbce termicz-
nej. W Polsce to jedno z najtańszych warzyw. Polacy najbar-
dziej upodobali sobie cebulę o żółtej suchej łusce. Cebula bywa 
ciężkostrawna dlatego dobrze dodawać do niej zioła np.: imbir, 
majeranek, kminek, miętę, oregano, bazylię, cząber, koper.

CEBULA POMAGA W WIELU SCHORZENIACH I DOLEGLIWOŚCIACH
Jest naturalnym środkiem bakteriobójczym, przeciwreuma-
tycznym, antyseptycznym, przeciwszkorbutowym, przeciwza-
krzepowym. Leczy skórę, wzmacnia paznokcie (dzięki sporej 
zawartości siarki), pomaga uporać się z infekcją, jest środkiem 
lekko nasennym, obniża poziom cukru we krwi, wzmaga pracę 
nerek, jelit, wątroby, układu nerwowego. Jest środkiem moczo-
pędnym. Ułatwia trawienie produktów mącznych. Utrzymuje w 
równowadze pracę gruczołów wydzielania wewnętrznego. Po-
mocna przy anginie, awitaminozie, biegunce, grypie, katarze, 
kamicy żółciowej, zapaleniu krtani, zakłóceniu wzrostu włosów.

Zupa cebulowa pomaga usunąć skutki przedawkowania alko-
holu. Z cebuli przygotowuje się lecznicze nalewki, wino, syrop 
lub gotuje, ale także je się ją na surowo. Zewnętrznie wspomaga 
w leczeniu brodawek, czyraków, migren, odmrożeń, oparzeń, 
uśmierza: ból, ukąszenie osy oraz odstrasza komary. Surowe 
plastry cebuli przykłada się na bolące miejsca w postaci okła-
dów. Po ukąszeniu owadów, usunięciu żądła należy pocierać 
zaczerwienione miejsce przez 1-2 minuty kawałkiem cebuli.

SYROP Z CEBULI
Syrop jest pomocny w kaszlu i przy stanach grypowych.
Cebulę należy obrać, pociąć w plastry, na przemian układać  
z miodem (lub ewentualnie cukrem). Warstwa cebuli, warstwa 
miodu lub cukru możemy również dodać czosnek dla wzmoc-
nienia działania syropu. Zostawić na kilka godzin, aby cebula 
puściła sok. Pić 5 łyżeczek na dzień w podzielonych dawkach.

100 GRAMÓW CEBULI MA:
• 40 kcal (wartość energetyczna)
• 0,1 g tłuszczu 
• 1,1 g białka 
• 9,34 g węglowodanów
• 89,11 g wody

PONADTO W CEBULI ZNAJDZIESZ:
• Witaminy: C, B1, B2, B3, kwas  

pantotenowy, B6, foliany,  
cholinę i witaminę E i K.

• Makroelementy: fosfor, wapń, magnez, potas, sód.
• Mikroelementy: fluor, żelazo, miedź, cynk, mangan, selen.

Cebula jest także źródłem flawonoidów, fruktooligosachary-
dów, terpenów a także antyoksydantów. Chroni organizm przez 
działaniem wolnych rodników. Jednym z flawonoidów wystę-
pującym w cebuli jest kwercetyna, która zmniejsza ryzyko wy-
stąpienia zawału serca oraz arteriosklerozy, korzystnie wpływa 
na szczelność i elastyczność naczyń krwionośnych. Spożywanie 
warzyw bogatych w kwercetynę zapobiega powstawaniu za-
krzepów, rozpuszcza istniejące.

Oligomery fruktozy (fruktany) występujące w cebuli budzą duże 
zainteresowanie ponieważ wywierają pozytywny wpływ na na-
sze zdrowie. Zalicza się je do prebiotyków, które pozytywnie 
wpływają na mikroflorę jelita grubego, pobudzając rozwój do-
broczynnych bakterii takich jak Lactobacillus i Bifidobactetium.

DLACZEGO KROJENIE CEBULI POWODUJE ŁZAWIENIE?
Podczas krojenia naruszamy strukturę komórkową cebuli. Ze 
zniszczonych komórek uwalnia się naturalny gaz łzawiący. Na-
stępuje reakcja chemiczna - po uszkodzeniu tkanki cebuli, enzym 
allinaza powoduje rozkład alliiny - aminokwasu zawierającego 
siarkę do allicyny - siarkoorganicznego związku chemicznego  
o charakterystycznym, ostrym, dławiącym zapachu. Jest to zwią-
zek lotny i gdy wraz z powietrzem dotrze do oczu, rozpuści się  
w płynie łzowym i powstaje kwas siarkowy. Nasz organizm pró-
buje wtedy go rozcieńczyć i produkujemy więcej łez.

Wśród metod spowalniających ten proces, jest włożenie cebuli 
przed krojeniem do zimnej wody, która osłabi działanie sub-
stancji drażniących lub umieszczenie cebuli na chwilę w zam-
rażalce. Innym sposobem jest zblanszowanie cebuli w temp. 70 
– 80°C i szybkie schłodzenie. Enzymy przestają działać powyżej 
60°C a sama cebula zachowuje smak.

Przekrojona, łatwo się utlenia i po dłuższym czasie przechowy-
wania może stać się toksyczna. Nie trzymamy jej też w lodówce.

Zalety cebuli dla zdrowia są nieocenione, ale nie przepadamy za 
zapachem pozostającym po jej przygotowywaniu i spożywaniu.
Brzydki zapach cebuli z ust można usunąć żując 2-3 ziarnka 
kawy, natkę pietruszki lub zjadając jabłko. Z dłoni zapach ce-
buli pomaga usunąć woda z solą lub amoniakiem (2 łyżki na litr 
wody). Natarcie dłoni roztworem pomoże zniwelować przykry 
zapach.

KTO NIE POWINIEN JEŚĆ CEBULI?
Mimo, że cebula cechuje się znakomitymi właściwościami lecz-
niczymi, jej nadmiar może być szkodliwy w przypadku ciężkich 
chorób nerek, wątroby, żołądka czy serca.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz (Szef Kuchni)



C E B U L A
Dlaczego

warto ja jesc!,
- -

Można ją spożywać 
na surowo, pieczoną, 
gotowaną, smażoną, 
duszoną lub wycisnąć 

z niej sok. 

40 kcal 
na 100 g

(IG) = 15

Syrop na przeziębienie: 
cebulę pokroić w kostkę, 

przesypać do słoika, 
zalać miodem, poczekać, 
aż puści sok. Pić 3 razy 

dziennie po 1 łyżce.

Brzydki zapach cebuli 
z ust można usunąć 

żując 2-3 ziarnka kawy, 
natkę pietruszki lub 

zjadając jabłko.

Łupinami z cebuli 
farbujemy jaja na 
wielkanocny stół. 

Idealnie pasuje do 
warzyw, surówek 

i sałatek, sosów, zup, 
dżemów, okrasić może 

niemal każde danie. 

Naturalny środek 
bakteriobójczy, 

przeciwreumatyczny, 
antyseptyczny, 

przeciwzakrzepowy.

Chroni organizm 
przed działaniem 
wolnych rodników.

Pomocna przy infekcjach, 
anginie, grypie, katarze, 
zapaleniu krtani, awita-

minozie, biegunce, kamicy 
żółciowej i zakłóceniu 

wzrostu włosów.

Jest środkiem lekko nasennym 
i moczopędnym, obniża poziom 
cukru we krwi, wzmaga pracę 

nerek, jelit, wątroby, 
układu nerwowego.

Ułatwia 
trawienie 
produktów 
mącznych.

Fruktany występujące 
w cebuli zalicza się 

do prebiotyków, które 
pozytywnie wpływają 

na mikroflorę 
jelita grubego.

Kwercetyna zawarta 
w cebuli wykazuje 

działanie antyalergiczne.

Zewnętrznie wspomaga 
w leczeniu brodawek, 

czyraków, migren, 
oparzeń, uśmierza ból 
po ukąszeniu owadów.

C E B U L AC E B U L A
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KONFITURA Z CZERWONEJ 
CEBULI

SKŁADNIKI (2 porcje):
cebula czerwona duża - 4 szt.
masło shea - 2 łyżki
ocet balsamiczny - 3 łyżki
krem balsamiczny - 2 łyżki
sok z buraka (opcjonalnie) - 1 szklanka
sok z jabłek - 1 szklanka
sól - do smaku
pieprz - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Obieramy cebulę i kroimy ją w piór-
ka. Na patelni rozgrzewamy masło shea i 
wrzucamy cebulę, oprószamy solą i dusimy 
do miękkości cebulki.

KROK 2: Do cebuli dodajemy ocet i krem bal-
samiczny. Wlewamy szklankę soku z buraków 
i sok jabłkowy (możemy zamiast soku z bura-
ków wlać sok z innych owoców np. malin). Na 
małym ogniu dusimy cebulkę, odparowujemy 
do otrzymania gęstego sosu (ok. pół godziny).
Przygotowaną cebulę przekładamy do wypa-
rzonych słoiczków i przechowujemy w lodów-
ce do kilku dni. Jeśli przygotujemy więcej, to 
najlepiej słoiczki zapasteryzować. Podajemy 
do upieczonych mięs np. kaczki, do pasztetów 
lub jako składnik przekąsek.

Barbara Strużyna

65 min

CEBULARZE BEZ DROŻDŻY

SKŁADNIKI (3 porcje):
skiełkowana kasza gryczana niepalona - 2 
szklanki
mąka gryczana - 1 szklanka
woda - 40 ml
olej kokosowy lub rzepakowy - 2,5 łyżki
sól kamienna - 1 łyżeczka
cebula - 2 szt.
mak - 2 łyżki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Kaszę gryczaną niepaloną namacza-
my w wodzie na całą noc. Rano odcedzamy i 
przepłukujemy wodą. Tę samą czynność wy-
konujemy co 8 - 12 h. Po 24 h kasza powinna 
wydać kiełki (może to nastąpić wcześniej). Tak 
skiełkowaną kaszę blendujemy z 40 ml wody, 
dodajemy do powstałej masy mąkę i wyrabia-
my ciasto. Formujemy okrągłe placki, które 
wykładamy na blachę wyłożoną papierem do 
pieczenia.

KROK 2: Cebulę kroimy w pióra lub kostkę. 
Mieszamy z 1 łyżką oleju i makiem. Wykłada-
my na nasze placuszki. Odstawiamy w bardzo 
ciepłe miejsce, np. na kaloryfer, do wyrośnię-
cia (sfermentowana, skiełkowana gryka po-
woduje, że ciasto przygotowane na jej bazie 
wyrasta). Pieczemy 30 minut w temperaturze 
180°C Smacznego!

Dominika Lasota (Jescbyzycwzdrowiu)

35 min+
CEBULOWE 
NIESPODZIANKI

SKŁADNIKI (3 porcje):
cebula duża - 6 szt.
quinoa - 50 g
pomidory suszone solone - 50 g
kurkuma szczypta
białko jaja kurzego - 1 szt.
mięta świeża - garść
mascarpone - 250 g
sól i mielony pieprz do smaku
sok z cytryny - 1 łyżka
bulion warzywny - 1 szklanka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Cebule oczyścić z łusek oraz odciąć 
wierzch i piętkę. Ułożyć w płaskim rondlu. 
Wlać bulion warzywny. Gotować pod przykry-
ciem 30 minut na małym gazie. Ugotowane 
cebule wystudzić.

KROK 2: Komosę ryżową wsypać na sito i 
przelać wrzątkiem. Następnie ugotować bio-
rąc 2 części wody na 1 część quinoa. Do wody 
dodać sproszkowaną kurkumę, żeby quinoa 
uzyskała złoty kolor.

KROK 3: Cebule wydrążyć i ułożyć w naczyniu 
do zapiekania.

KROK 4: Przygotować farsz: Ugotowaną 
quinoa połączyć z miąższem wyjętym z cebul. 
Dodać posiekane pomidory i miętę oraz biał-
ko jaja. Doprawić pieprzem i sokiem z cytryny.

KROK 5: Cebule napełnić przygotowanym 
farszem. Przerwy pomiędzy cebulami wypeł-
nić porcjami mascarpone. Zapiekać w piekar-
niku nastawionym na 190°C przez około 30 
minut.

Dorota Woźniak - Twins Pot

120 min

polecamy!
POMIDORY 
SUSZONE 

SOLONE BIO
- BIO PLANET

ZUPA CEBULOWA 
Z MAKARONEM

SKŁADNIKI (4 porcje):
cebula - 5 szt.
masło - 3 łyżki
wywar warzywny - 2 litra
ziele angielskie, liść laurowy - po 1 szt.
sól, pieprz - do smaku
makaron np. farfalle - 500 g

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Cebulę obieramy, siekamy w kosteczkę. Roz-
grzewamy patelnię, niezbyt mocno. Na patelni 
roztapiamy masło, wrzucamy cebulę i dusimy 
pod przykryciem na wolnym ogniu, aż stanie się 
szklista. Cebulę przekładamy do garnka, zale-
wamy wywarem, dodajemy ziele angielskie i liść 
laurowy i gotujemy ok. 20 min. Przyprawiamy 
do smaku solą i pieprzem. Makaron gotujemy al 
dente zgodnie z przepisem na opakowaniu. Zupę 
podajemy z makaronem.

Dorota Wdowińska - Rozbicka

30 min



CEBULARZE Z MĄKI Z PESTEK DYNI

SKŁADNIKI (6 porcji):
pestki dyni - 200 g
jaja - 4 szt.
syrop z agawy - 1 łyżka
cebula czerwona - 1/2 szt.
proszek do pieczenia - 2 łyżeczki
olej do gotowania i smażenia - 1 łyżka
mak niebieski - 1 łyżka
ziele angielskie mielone - 1 szczypta
sól himalajska - 1 szczypta
majeranek - 1 szczypta
olej arganowy - 1 łyżka

40 min

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Pestki dyni zmielić na mąkę i połączyć z jajkami, 
majerankiem, zielem angielskim i proszkiem do pie-
czenia. Masę wyłożyć na blaszkę w formie placków. 
Cebulę pokroić na cienkie paski, a następnie bardzo 
delikatnie podsmażyć na oleju z dodatkiem syropu z 
agawy. Tak przygotowaną cebulę ułożyć na wierzchu 
placków każdy cebularz dodatkowo lekko posypać 
makiem. Cebularze piec około 20 minut w 175°C. Po 
upieczeniu lekko skrapiamy olejem arganowym.

Magdalena Nagler - foodmania

FRITTATA Z GROSZKIEM I CEBULĄ

SKŁADNIKI (4 porcje):
cebula biała - 3 szt.
szczypiorek - 1 pęk
cytryna - 1 szt.
jaja - 14 szt.
zagęszczony produkt sojowy - 50 ml
oliwa z oliwek - 2 łyżki
groszek zielony, mrożony lub świeży - 500 g
sól i pieprz - 1 trochę
ulubione kiełki - 1 garść

40 min

KROK 2: Piekarnik nagrzewamy do 180 
st. C (grzanie góra-dół). Na patelni lub 
w naczyniu (takich, które można wstawić 
do piekarnika) rozgrzewamy oliwę. Sma-
żymy cebulę, dodajemy groszek i skórkę 
z cytryny, przez chwilę smażymy. Dopra-
wiamy solą i pieprzem. Wlewamy jajka, 
podgrzewamy na małym ogniu około 
5-8 minut. Następnie ostrożnie wsuwa-
my do rozgrzanego piekarnika, piecze-
my 15 min, aż frittata się zezłoci.

KROK 3: Ostrożnie wyjmujemy patelnię 
i zdejmujemy frittatę. Kroimy na 8 rów-
nych kawałków i podajemy z garstką 
kiełków.

Natumi

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Obieramy cebule i kroimy w drob-
ne półplasterki. Kroimy drobno szczypiorek. 
Dokładnie myjemy cytrynę i ścieramy skór-
kę. Jajka wbijamy do miski, dodajemy śmie-
tankę sojową, roztrzepujemy.

100 %

ekologiczne

uluBIOne



SKŁADNIKI (4 porcje):
biała cebula - 3 szt.
czerwona cebula - 1 szt.
białe wino - 100 ml
bulion drobiowy lub warzywny - 100 ml
kromki chleba (np. razowego, na zakwasie,  
z ziarnami) - 2 szt.
starty ser twardy, podpuszczkowy np. gruyère 
- 4 łyżki
oliwa z oliwek - 3 łyżki
gałązki świeżego tymianku - kilka
sól, świeżo mielony pieprz - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Kromki chleba pieczemy w tosterze. 
Można też podpiec je w piekarniku. Po osty-
gnięciu kroimy w kostkę.

60 min

KROK 2: Cebulę obieramy i kroimy w piórka. 
W garnku rozgrzewamy oliwę z oliwek, wrzu-
camy cebulę i mieszając smażymy na małym 
ogniu. Dodajemy listki świeżego tymianku i 
smażymy, aż cebula będzie miękka. Następ-
nie dodajemy białe wino, mieszamy i gotuje-
my na małym ogniu, aż odparuje. Dodajemy 
bulion drobiowy lub warzywny i gotujemy 10 
minut.

KROK 3: Następnie zupę blendujemy, dopra-
wiamy solą i pieprzem i przelewamy do koki-
lek. Na wierzchu układamy grzanki i posypu-
jemy startym serem gruyère.

KROK 4: Wstawiamy do piekarnika nagrza-
nego na 160 stopni i zapiekamy, żeby ser się 
rozpuścił. Ozdabiamy świeżymi gałązkami ty-
mianku. Francuską zupę cebulową podajemy 
zaraz po wyjęciu z piekarnika.

My Chcemy Jeść

FRANCUSKA ZUPA CEBULOWA

 SMALCZYK Z FASOLI I CEBULI Z KMINKIEM

SKŁADNIKI (1 porcja):
fasola jaś - 3/4 szklanki
cebula - 2 szt.
olej - 2 łyżki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Fasolę namoczyć na noc. Następnego dnia fasolę gotować ok. godzi-
ny (nie solić) do miękkości, odcedzić. Przełożyć do naczynia gdzie bę-
dzie miksowana, Na oleju zrumienić cebulę pokrojoną w piórka wraz 
z kminkiem. Dodać do fasoli, dodać sól i pieprz i zmiksować na krem. 
Przełożyć do naczynia, polać wierzch olejem, posypać natką, pieprzem 
oraz kolendrą.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

70 min

kminek - 1 łyżeczka
natka pietruszki - 1 garść
sól, pieprz, kolendra w ziarnach - do smaku

polecamy!
FASOLKA BIAŁA 

JAŚ BIO - BIO PLANET
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Warzywne zakwasy,
czyli eliksiry odporności i witalności
Zakwasy to niepasteryzowane, żywe napoje probiotyczne, dające zdrowie, energię i siłę. Warzywa podda-
ne fermentacji, czyli przetworzone do postaci zakwasu to najszersze spektrum witaminowo-minerałowe 
występujące w naturze. Zawierają wiele antyoksydantów, są bogatym źródłem żelaza, witamin C, A, E, K i  
z grupy B, kwasu foliowego, potasu, kobaltu, magnezu czy fosforu. Co więcej, dzięki płynnej formie, wszystkie 
te substancje odżywcze wchłaniają się lepiej niż z surowych warzyw czy nawet kiszonek, skądinąd również 
bardzo zdrowych.

DLACZEGO WARTO PIĆ ZAKWASY Z WARZYW?
Współczesne badania różnych, niezależnych ośrodków 
naukowych potwierdzają, że działanie zakwasu jest im-
ponujące. Pijąc zakwas poprawiasz swoją odporność, 
wspomagasz proces tworzenia czerwonych krwinek, 
odkwaszasz organizm, wspierasz pracę nerek i wą-
troby, spowalniasz procesy gnilne oraz pomagasz  
w wydalaniu kwasu moczowego z organizmu.
Zakwasy warzywne są też genialnymi napojami ener-
getycznymi. Wzmacniają kondycję fizyczną i popra-
wiają wydolność organizmu. Każdy z nich ma także 
swoje wyjątkowe właściwości, dlatego warto do swojej 
diety włączać różne ich odmiany. Na przykład dzięki za-
wartej w buraku betainie działasz antynowotworowo,  
a z kolei zakwas z kapusty zawiera rzadką witaminę 
U. Jednak najważniejszym dobrem, jakie dają nam wa-
rzywne zakwasy, jest ich wpływ na usprawnienie pra-
cy jelit, a co za tym idzie na ludzki mikrobiom. Mikro-
biom, czyli wszystkie mikroorganizmy, drobnoustroje, 
które zasiedlają jelita, a więc bakterie, drożdże, grzyby 
i inne… Równowaga między nimi ma podstawowe 
znaczenie dla zdrowia człowieka, gdyż odpowia-
da za funkcjonowanie narządów. Najwięcej mikro-
organizmów znajduje się w jelicie grubym, a w całym 
przewodzie pokarmowym, jak się szacuje, jest 10 razy 
więcej mikroorganizmów niż komórek w ciele człowie-
ka (około 100 bilionów komórek ważących około 2 kg).  
W procesie fermentacji buraka powstaje kwas mleko-
wy, którego dobre bakterie odbudowują florę bakte-
ryjną jelit i wzmacniają system odpornościowy. Wielu 
z nas lekceważy rolę jelit, sądząc, że ich zadaniem jest 
jedynie trawienie, a przecież immunolodzy podkreślają, 
że niemal 80 % komórek odpornościowych znajduje 
się właśnie w jelitach. Dbajmy więc o nie i dostarczaj-
my pożywienia, które „pożywia” właśnie, czyli daje życie.

Pamiętajmy jednocześnie, że oczekiwane efekty zdro-
wotne picia zakwasu osiągniemy stosując go syste-
matycznie – krótko mówiąc, pijmy codziennie. Rano,  
na czczo i zdecydowanie na surowo, co najmniej 100 
ml. Kolejną istotną kwestią jest oczywiście jakość warzyw, 
na których nasz zakwas nastawiono. Warzywo oddaje 
do wody, zakwasu, wszystko, co ma w sobie: najlepsze 
i najgorsze. Dlatego świadomie wybierajmy produk-
ty certyfikowane, bo tylko one są gwarancją zdrowia.
Dla urozmaicenia doświadczeń z buraczanymi zakwa-
sami proponujemy wam różne jego odsłony: Złoty Za-
kwas z żółtego buraka, który zawiera kurkumę, imbir 
i cytrynę sycylijską, czyli zestaw silnie przeciwzapalny 
o właściwościach antybiotycznych, zakwas korzenny,  
z dodatkiem cynamonu i goździków. Warto także spró-
bować zakwasu z selera korzeniowego, wzbogacone-
go kurkumą, imbirem i cytryną.

 

”Mikołaj Bator. 
Tata, mąż, pasjonat fermentacji. 
Ekspert w dziedzinie organicznej 

kuchni roślinnej. 
Twórca marki Zakwasownia.”
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Warzywne soki kiszone 
- naturalne probiotyki w płynie

Kiszenie to jeden z najprostszych sposobów konserwowania żywności. Kojarzy nam się głów-
nie z kiszonymi ogórkami i kapustą, lecz tak naprawdę kisić można prawie wszystko. Dowiedz 

się, w jaki sposób powstają i jakie korzyści dla naszego organizmu niesie ich spożycie. 
 Od jakiegoś czasu na rynku spotkać możemy soki z kiszonych 

warzyw! Są one świetną alternatywą dla osób borykających  
się z nietolerancją laktozy bądź alergią na inne składniki mleka. 
Sięgają po nie zwolennicy żywności pochodzenia roślinnego, 
czy osoby mające ochotę na spróbowanie warzyw w innej po-
staci. Doskonałymi surowcami do produkcji soków kiszonych są 
buraki, pomidory, kapusta, ogórki, marchew, seler czy pietrusz-
ka, ale również papryka, kalarepa, czosnek niedźwiedzi, rzod-
kiewka, cebula i czosnek.

O FERMENTACJI MLEKOWEJ SŁÓW KILKA
Roślinne produkty kiszone, w tym kiszone soki warzywne po-
wstają w wyniku fermentacji mlekowej. Fermentacja mlekowa 
to proces przemian związków organicznych, w tym wypadku 
węglowodanów przez bakterie fermentacji mlekowej, które na-
turalnie znajdują się na powierzchni warzyw. Bakterie te dobrze 
rozwijają się w warunkach pozbawionych tlenu, w temperaturze 
pokojowej. W wyniku fermentacji mlekowej powstaje kwas mle-
kowy, który chroni produkt przed zepsuciem i nadaje przetwo-
rom charakterystyczny smak, aromat i konsystencję.

Fermentacja mlekowa jest jednym z najstarszych sposobów 
utrwalania żywności. Odkryta została już 9000 lat temu w Skan-
dynawii i dotyczyła fermentacji ryb. Starożytni Grecy i Rzymianie 
podejmowali się fermentacji mleka na różne sposoby, a Chiń-
czycy są prekursorami wykorzystania fermentacji do utrwalania 
warzyw.

Dopiero XIX wiek przyniósł naukową wiedzę na temat proce-
su fermentacji i ważnej roli mikroorganizmów. Ludwik Pasteur 
dowiódł, iż fermentacja zależy od drobnoustrojów nazywanych 
przez niego ferment. Mimo wnikliwego rozpoznania przebiegu 
samego procesu, wybitny francuski uczony nie zdołał wydzielić 
czystej kultury bakterii. Uczynił to 20 lat po odkryciu Pasteura 
inny uczony, Joseph Lister, izolując konkretne szczepy bakterii 
odpowiedzialne za te enzymatyczne przemiany.

JAK PRZEBIEGA PROCES FERMENTACJI WARZYWNYCH SOKÓW?
Za proces fermentacji odpowiedzialne są bakterie fermentacji 
mlekowej, oznaczane skrótem LAB - Lactic Acid Bacteria. W prze- 
ciwieństwie do bakterii chorobotwórczych są to tzw. “bakterie 
zdrowe” i znajdują się w takich produktach mlecznych jak kefir, 
jogurt czy kwaśne mleko. Ich naturalnym środowiskiem są także 
warzywa, a co za tym idzie tzw. kiszonki i soki kiszone.

Do produkcji warzywnych soków fermentowanych najczę-
ściej wykorzystuje się buraki ćwikłowe, kapustę, ogórki, mar-
chew, seler i pietruszkę. Aby uzyskać sok z tych warzyw należy  
je najpierw odpowiednio przygotować, czyli poddać procesowi 
mycia, obierania, blanszowania i rozdrabniania. Następnie soki 
fermentowane można pozyskać dwojako: albo przez tłoczenie 
surowca, a następnie fermentację soku lub też bezpośrednio 
poprzez tłoczenie wcześniej sfermentowanych warzyw. Dodat-
kowo fermentacja soków warzywnych może być przeprowadzo-
na w sposób spontaniczny lub wymuszony.

W warunkach domowych najczęściej wykorzystuje się fermen-
tację spontaniczną z wykorzystaniem bakterii LAB bytujących  
na przetwarzanym warzywie. W przemyśle spożywczym stosuje 
się fermentację wymuszoną (kontrolowaną), a dobór odpowied-
nich bakterii koniecznych do rozpoczęcia procesu fermentacji 
zależy od surowca, czasu fermentacji i warunków przechowy-
wania produktu.

Oprócz bakterii fermentacji mlekowej w procesie fermentacji 
obecne są również niekorzystne mikroorganizmy, zarówno bak-
terie, jak i grzyby. W celu ich wyeliminowania do kiszenia używa 
się sól. Umożliwia ona szybki wzrost bakterii pożądanych, czyli 
bakterii fermentacji mlekowej i ogranicza rozwój bakterii pato-
gennych.

Często jednym ze składników kiszonek i soków kiszonych jest 
również czosnek. Ma on działanie antybakteryjne, a jednocze-
śnie pozwalające na rozwój korzystnych bakterii, stabilizujących 
proces fermentacji. Czosnek zawiera również flawonoidy, ami-
nokwasy, witaminy B1, B2, PP, C, A, a także potas, magnez i licz-
ne mikroelementy. Wzbogaca smak i aromat kiszonych soków 
warzywnych.
Innymi ważnymi dodatkami do kiszonek i soków kiszonych jest 
chrzan, koper, liście chrzanu, wiśni, dębu, porzeczki, winogron.

PROZDROWOTNE WŁAŚCIWOŚCI SOKÓW KISZONYCH 
(FERMENTOWANYCH)
Warzywne soki fermentowane są produktami o oryginalnych 
walorach smakowych i funkcjonalnych dzięki występującym  
w nich bakteriom kwasu mlekowego. To dzięki tym mikroor-
ganizmom w sposób naturalny przedłużona jest trwałość tych 
produktów, bez konieczności korzystania, chociażby z procesu 
pasteryzacji. 
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CO ZNAJDZIESZ W SKLEPIE?
W sprzedaży znaleźć możemy zarówno soki kiszone niepastery-
zowane, wymagające warunków chłodniczych, jak i soki kiszone 
pasteryzowane, które można przechowywać w temperaturze 
pokojowej.

Soki kiszone to naturalne antybiotyki, im więcej ich w naszej 
diecie, tym lepiej. Obecność w naszej diecie soków kiszonych 
ma niezwykle pozytywny wpływ na organizm, pobudza apetyt, 
poprawia trawienie i nasze samopoczucie. Sprzyja także de-
toksykacji organizmu, pomaga obniżyć ciśnienie krwi, poziom 
cholesterolu oraz przyczynia się do zwiększenia przyswajalności 
wapnia i żelaza, zwłaszcza u ludzi starszych.

Podczas kiszenia soki warzywne nie tracą swoich właściwości 
zdrowotnych oraz cennych witamin i minerałów. Fermentacja 
sprawia, że produkty te dodatkowo zyskują właściwości pro-
biotyczne, co zostało udowodnione w wielu badaniach me-
dycznych.
Pod wpływem kiszenia zwiększa się ilość witamin z grupy B 
(B1, B2, B6), które to wspierają proces tworzenia się czerwo-
nych krwinek, pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu ukła-
du odpornościowego, a także przyczyniają się do zmniejszenia 
uczucia zmęczenia i znużenia. W sokach kiszonych występują 
również witaminy A, C, E, K i PP. Soki kiszone są lekkostrawne 
i łatwo przyswajalne. Zawierają również błonnik, który poprawia 
przemianę materii.

Jeśli chodzi o kaloryczność soków kiszonych to podczas proce-
su fermentacji ulega ona istotnemu obniżeniu. Spowodowane 
jest to zmniejszeniem się zawartości składników chemicznych 
(głównie węglowodanów), wykorzystywanych przez bakterie 
fermentacji mlekowej do ich namnażania.

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

CZY WIESZ, ŻE…?
• W języku greckim termin pro biotos oznacza dosłow-

nie “dla życia”. Probiotyki zatem to żywe organizmy 
lub flora bakteryjna odpowiedzialna za odporność  
i równowagę organizmu. Dzięki nim nasze organizmy 
przyswajają to, co zjadamy.

• Nie ma dobrej jakości warzywnego soku kiszonego 
bez dobrej jakości składników, dlatego należy wybie-
rać warzywa z pewnego źródła, najlepiej ekologiczne!

• Do nowej porcji warzyw do kiszenia (np. ogórków) 
można dodać zalewę z wcześniejszej kiszonki, aby 
przyspieszyć proces fermentacji.

• Do kiszenia nie zaleca się używania wody z kranu. 
Często zawiera chlor, który powstrzymuje namna-
żanie korzystnych bakterii. Najlepiej wykorzystać  
do tego celu wodę butelkowaną lub filtrowaną.

SOK Z BURAKA KISZONEGO NFC BIO  - OWOCOWE SMAKI

Zdrowa moda na ferment!
Kiszenie przeżywa prawdziwy renesans. 

Sklepowe półki uginają się od bogatych  

w składniki odżywcze kiszonek, soków  

z kiszonych warzyw, zakwasów i innych 

ciekawych probiotycznych 

ekologicznych innowacji...

ZAKWAS Z BURAKÓW 
KISZONYCH BEZGLUTENOWY 

BIO - BIO FOOD

BARSZCZ CZERWONY KISZONY BEZGLUTENOWY KONCENTRAT BIO- KOWALEWSKI

KAPUSTA KISZONA BIO- BIO EUROPA

ZAKWAS BURACZANY BIO 
- UNITED SOIL

ZŁOTY ZAKWAS 
Z BURAKÓW Z KURKUMĄ, 

IMBIREM I CYTRYNĄ 
BEZGLUTENOWY BIO 

 - ZAKWASOWNIA
SHOT KIMCHI PROBIO-

TYCZNY BIO
 - ZAKWASOWNIA

SOK WIELOWARZYWNY 
KISZONY BIO 

 - BEUTELSBACHER

SOK Z BURAKA KISZONY BIO  - BIO FOOD
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WYCISKANY OWOCOWY SOK 
Z KISZONYCH OGÓRKÓW

SKŁADNIKI (1 porcja):
ogórki kiszone - 1 słoik
czosnek - 2 - 3 ząbki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Wyciskamy sok z ogórków kiszonych. Z jednego słoika (ok. 1 
litr) kiszonych ogórków mamy 300 ml soku z ogórków. Może-
my taki sok wypić od razu. Pulpę z wyciśnięcia ogórków i wodę 
ze słoika można wykorzystać do zrobienia np. zupy ogórko-
wej. Wyciskamy w dalszej kolejności czosnek, gruszki, jabłka 
(pokrojone na kawałki i pozbawione ogonków).

Barbara Strużyna

20 min
BURACZKOWA 
Z SOKIEM Z KISZONYCH 
WARZYW

SKŁADNIKI (3 porcje):
marchew czarna lub czerwona - 3 szt.
pietruszka - 1 szt.
seler mały kawałek - 1 szt.
por kawałek z białej części - 10 cm
sos sojowy - 2 szt.
ocet jabłkowy - 1 łyżka
grzyby suszone (borowik lub pod-
grzybek) - kilka
ugotowane buraki - 2-3 szt.
sok z kiszonych warzyw - 2-3 szklanki
śmietanka roślinna - do smaku
liść laurowy - 1 szt.
ziele angielskie - 2 szt.
imbir, kurkuma kłącze (opcjonalnie) 
- 1 cm
cebula - 1 szt.
czosnek - 1-2 ząbek
olej do smażenia lub masło shea, lub 
inny tłuszcz - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Grzyby suszone namaczamy w wo-
dzie. Myjemy i obieramy warzywa, 
kroimy w ładną kostkę 1 cm na 1 
cm. Cebulę kroimy w kostkę, w garn-
ku o grubym dnie dodajemy trochę 
tłuszczu (np. masło shea lub olej do 
smażenia) lekko podsmażamy ce-
bulkę, następnie dodajemy czosnek 
(przeciśnięty przez praskę), lekko 
dusimy, dorzucamy warzywa pokro-
jone w kostkę i lekko przesmażamy. 
Zalewamy wodą, dokładamy grzyby 
odsączone, przyprawy (liść laurowy, 
ziele, sos sojowy, ocet) i gotujemy 
do miękkości warzyw. Dodajemy bu-
raki już ugotowane i zagotowujemy 
wszystko. Na koniec dodajemy maje-
ranek roztarty w dłoniach i pokrojony 
koperek. Do ugotowanej zupy dodaję 
sok z kiszonych warzyw (może być 
również sok z kiszonych samych bu-
raków). Dosmaczamy, czasami trzeba 
dodać trochę słodyczy. Do zupki mo-
żemy dodać śmietankę roślinną lub 
mleczko kokosowe (dobrze smakuje 
również ze zwykłą słodką śmietanką, 
ale nie jest wtedy to wegańskie da-
nie).

Barbara Strużyna

OGÓRKI KISZONE 
W SOKU WŁASNYM 
Z ESTRAGONEM

SKŁADNIKI (1 porcja):
ogórki gruntowe - 1 kg
sól kamienna - 1 łyżka
czosnek - 2-3 ząbki
chrzan - trochę
koperek zielony i kwiatostan - trochę
estragon - kilka gałązek
pieprz ziarnisty - 3-5 ziaren
ziele angielskie - 2-3 ziarna
liście laurowe świeże - 2-3 szt.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Ogórki umyć i pokroić ze 
skórką w cienkie plasterki. Wymieszać 
z solą i odstawić na kilka godzin, aby 
puściły sok.

KROK 2: Czosnek pokroić drobniutko 
w plasterki lub kostkę. Chrzan pokro-
ić w wiórki. Listki estragonu i zielony 
koperek posiekać drobno.

KROK 3: Jak ogórki puszczą sok do-
dać do nich czosnek, koperek, chrzan, 
pieprz, ziele angielskie, liście laurowe 
i kwiatostan kopru. Wymieszać.

KROK 4: Przełożyć do słoików i ubić, 
aby pokryły się sokiem własnym. Za-
kręcić słoiki i zostawić na blacie ku-
chennym, aby się ukisiły.

KROK 5: Po 2-3 dniach ogórki ukiszą 
się w estragonowym soku własnym, 
aby przerwać proces dalszej fermen-
tacji chowamy je do lodówki.

Nikita

ZUPA Z WYCIŚNIĘTYCH OGÓRKÓW

SKŁADNIKI (5 porcji):
ogórki kiszone przeciśnięte 
przez wyciskarkę 
+ woda ze słoika - 1 litrowy słoik
marchew - 3 szt.
pietruszka korzeń - 1 szt.
sos sojowy bezglutenowy - 2 łyżki
ocet pomarańczowy lub jabłkowy 
- 1 łyżka
grzyby shiitake suszone - 7 szt.
natka pietruszki lub koperek - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Grzyby shitake namaczamy w wodzie. Warzywa myjemy i obie-
ramy ze skóry. Marchew, pietruszkę i selera kroimy w kostkę. 
Pora i cebulę obieramy z wierzchnich liści i dokładamy do wa-
rzyw. Zalewamy wszystko wodą ok. 3 litry. Wlewamy sos sojo-
wy, ocet, grzyby i czosnek. Gotujemy ok 15 minut, następnie 
dorzucamy ziemniaki i gotujemy jeszcze 15. Gdy ziemniaki są 
już miękkie dodajemy pulpę ogórkową z wodą ze słoika. Do-
prawiamy do smaku pieprzem. Możemy doprawić śmietanką 
roślinną lub mleczkiem kokosowym, olejem np. sezamowym.

Barbara Strużyna

55 min

60 min+ 25 min

jabłka - 1 kg
gruszki - 1 kg

seler - mały kawałek
por - kawałek
cebula - 1 szt.
czosnek - 1-2 ząbek
ziemniaki - 1 kg
olej lub oliwa 
- 1 - 2 łyżki

polecamy!
PIEPRZ CZARNY 
ZIARNISTY BIO
 - LEBENSBAUM



BIBIM GUKSU

SKŁADNIKI (1 porcja):
makaron z fasolki mung - 200 g
sos:
woda po kimchi - 0,5 szklanki
kimchi - 0,5 szklanki
czosnek - 2 ząbki
pasta imbirowo - czosnkowa - 1 łyżka
cukru trzcinowego - 2 łyżeczki
gochugaru - 1 łyżka
olej sezamowy - 1 łyżka
sos sojowy - 3 łyżki
sezam - trochę
nori - trochę
tofu:
jedwabiste tofu - 200 g
sos sojowy - 3 łyżki 
olej sezamowy - 1 łyżeczka
olej - 1 łyżeczka
gochugaru - 1 łyżeczka
czosnek - 1 zabek
starty imbir - 1 łyżeczka
olej do smażenia - trochę
syrop z agawy - 1 łyżeczka
pikle:
marchew, ogórek - po 1 szt.
ocet ryżowy - 3 łyżki
cukier - 2 łyżki
grubo zmielony pieprz, chili - do smaku
olej sezamowy - kilka kropli

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Ogórka i marchewkę pokroić nożem ju-
lienne, a papryczkę chili w kawałki. Zmieszać ocet 
z cukrem, pieprzem, olejem sezamowym. Do po-
wstałej zalewy wrzucić warzywa. Trzymać przez 
minimum godzinę. W międzyczasie zmieszać w 
słoiczku bądź miseczce składniki marynaty do tofu.

120 min

KROK 2: Pokrojone w kostkę tofu wrzucić do naczy-
nia, wymieszać i zalać tak, by sos otaczał każdy kawa-
łek. Tak przygotowane tofu zostawić na 20 minut. Po 
upływie czasu tofu podsmażyć na oleju, aż do uzy-
skania glazurki.

KROK 3: Makaron zalać wrzątkiem. Po upływie 8 mi-
nut przełożyć na sito i przepłukać lodowatą wodą. 
Wymieszać składniki potrzebne do sosu. Zimny ma-
karon zmieszać z sosem, kimchi i prażonymi ziarnami 
sezamu. Tak przygotowany makaron można śmiało 
przekładać do talerza. Na wierzchu umieścić pikle 
oraz tofu. Całość oprószyć kawałkami nori, ziarnami 
sezamu oraz pokrojonym szczypiorkiem. Skropić ole-
jem sezamowym i voila.

Zakwasownia

BIBIM GUKSU 
W Korei Południowej jada się je głów-
nie latem, jednak ze względu na lekkość  
i możliwość dodania do potrawy absolutnie 
wszystkiego, bibim guksu zdaje egzamin 
nawet w chłodniejszych temperaturach. W 
tej wersji do makaronu dorzucono kawałki 
smażonego tofu oraz pikle. Można jednak 
eksperymentować. Wspaniale będą pa-
sowały również kawałki świeżych warzyw, 
świeża, poszatkowana czerwona kapusta, 
czy przeróżne kiszonki, które znajdziecie  
na zakwasowych półkach.

KIMCHI 
TRADYCYJNE BIO 
- ZAKWASOWNIA

polecamy!

OWSIANKA JABŁKOWA
Z SYROPEM LAWENDOWYM HOLLINGER

1 jabłko
50 g płatków owsianych

250 ml mleka
1 łyżeczka cynamonu

50 ml soku lawendowego   
HOLLINGER

SKŁADNIKI

orzechy (opcjonalnie)

Umyte i obrane jabłko zetrzyj na tarce na małych 
oczkach. Zagotuj mleko i dodaj do niego płatki owsiane 
oraz syrop z kwiatu lawendy.  Gotuj do momentu uzy-

skania kremowej konsystencji. Do całości dodaj  
starte jabłka, wierzch owsianki posyp cynamonem  

i orzechami wedle uznania.

-

-

-

-

-

-



42    Zima 2020/21

Kasztany jadalne
„W Paryżu najlepsze kasztany są na placu Pigalle”, to cytat pochodzący z kultowego filmu 
„Stawka większa niż życie”. I to właśnie Francja, a w szczególności Paryż kojarzy się nam 

z tymi małymi, lśniąco brązowymi kuleczkami, pieczonymi na ruszcie. Wczesną zimą kiedy 
na dworze plucha i zimno, a nawet mróz, można rozkoszować się lekko słodkim smakiem 

gorących owoców, To czas „kasztanowego raju”.
W Polsce kasztany były popularne w okresie przedwojennym, 
bardziej znane pod nazwą „marrony”. Marron z języka francu-
skiego, to jedna ze szlachetniejszych odmian kasztanów jadal-
nych. W Polsce kasztanowiec jest często mylony z kasztanem 
jadalnym, oba gatunki występują w Polsce, ale kasztanowiec 
zwyczajny nie nadaje się do spożycia, może jedynie stanowić 
pokarm dla zwierząt np. dzików.

Kasztany jadalne występują w różnych postaciach: świeże, ob-
rane, mrożone, gotowane w wekach, pakowane próżniowo, 
suszone, jako składnik past, makaronów, kremów i w postaci 
drobno zmielonej mąki. Kasztany sprzedawane w całości można 
łączyć w daniach z mięsem, dziczyzną, mogą stanowić dodatek 
do sałatek i surówek oraz jako samodzielna przekąska. Smak 
owoców jest słodkawy, mączny, lekko orzechowy. Na rynku mo-
żemy też dostać płatki kasztanowe - doskonałe jako dodatek 
do jogurtów, musli, wypieków oraz deserów.

KASZTANY JADALNE ZAWIERAJĄ DUŻO:
• witaminy C, jej zawartość waha się ona od 24 mg (co sta-

nowi 30 % dziennego zalecanego spożycia tej witaminy) 
nawet do 40 mg w 100 g (to już 50 % normy).

• witaminy A i E (pierwsza wspomaga procesy wzrostu i nie-
zbędna dla oczu, druga walczy z wolnymi rodnikami),

• witaminę P (chroni naczynia krwionośne),
• witaminy z grupy B (B1, B2, B3, B5, B6 - wspomagają pra-

widłowe funkcjonowanie układu nerwowego, zapobiegają 
problemom z pamięcią i koncentracją, mają wpływ na wy-
gląd naszej skóry)

• kwas foliowy (niezbędny dla kobiet w ciąży),
• minerały: miedź, cynk, magnez, żelazo, potas, fosfor, 

wapń i niewielkie ilości sodu,
• błonnik (wspomaga pracę jelit i procesy trawienne).
• cenne garbniki (taniny) i bioflawonoidy, które wykazują 

działanie przeciwbakteryjne, przeciwzapalne i przeciwutle-
niające.

• Jest bogatym źródłem skrobi, zawiera niewielkie ilości 
białka i tłuszczu.

OŚWIADCZENIA ZDROWOTNE DLA KASZTANÓW JADALNYCH:
• wspomagają / wzmacniają układ krążenia;
• mają właściwości antyoksydacyjne, pomagają chronić 

przed działaniem wolnych rodników, promieniowaniowa-
niem UV 

• wspomagają fizjologiczne oczyszczanie skóry
• zwiększają odporność organizmu na czynniki zewnętrzne
• pomagają w utrzymaniu równowagi mikrobiologicznej jelit 

(normalnego funkcjonowania jelit)
• pomagają w utrzymaniu sprawnych stawów

KASZTANY W KUCHNI
Świeże kasztany trudno pozyskać na polskim rynku, zatem war-
to sięgnąć po mąkę z kasztanów jadalnych. Mąka kasztanowa 
jest lekkostrawna o przyjemnym, słodkim, orzechowym smaku 

z wyczuwalną gorzkawą nutą. Ze względu na swoje walory 
smakowe mąka z kasztanów została na nowo odkryta przez 
piekarzy, cukierników i kucharzy. Najczęściej stosuje się ją  
do naleśników, makaronów, kruchych ciasteczek i jako dodatek 
do ciast i chleba. Smak potraw przyrządzonych z mąki kaszta-
nowej wyśmienicie komponuje się z wanilią, czekoladą, można 
ją łączyć z mięsami, grzybami, dynią lub ciecierzycą. 

Możemy ją łączyć, a właściwie powinniśmy z innymi mąkami. 
Mąka kasztanowa jest dość ciężką mąką, sprawia że wypiek 
jest mało puszysty i jej zbyt duży udział procentowy powodu-
je że wyczuwamy lekko gorzkawy smak. Najlepiej używać do 
wypieków 30 % mąki kasztanowej i 70 % innych mąk. Łącząc 
mąkę kasztanową z innymi mąkami bezglutenowymi otrzymu-
jemy danie bez glutenu. Taka mąka może być urozmaiceniem 
diety chorych na celiakię i nietolerujących glutenu. Należy 
jednak zachować ostrożność, bo choć produkt jest naturalnie 
bezglutenowy, to może być zanieczyszczony glutenem i jedy-
nym gwarantem produktu bezglutenowego będzie znak prze-
kreślonego kłosa na opakowaniu lub deklaracja producenta,  
że produkt nie zawiera glutenu.

Według św. Hildegardy z Bingen kasztany jadalne, orkisz i ko-
per włoski to pokarmy w pełni przyswajalne przez ludzki orga-
nizm. Mąka kasztanowa, jak i kasztany polecane są przez Hilde-
gardę jako „środek leczniczy w przypadku dolegliwości wątroby 
i podwyższonego poziomu enzymów wątrobowych”.

MIÓD Z KASZTANAMI JADALNYMI

SKŁADNIKI (na dwumiesięczną kurację):
mąka kasztanowa - 3 łyżki
miód - 100 g
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 
Mąkę z kasztanów jadalnych zmieszać z podgrzanym lekko miodem 
(bez szumowin).
STOSOWANIE: Jeść 2 razy dziennie po 1 łyżeczce przed południem  
i po południu, najlepiej bez dodatków. Taką kurację należy przepro-
wadzić co najmniej przez dwa miesiące. Po zakończeniu kuracji powin-
niśmy wg św. Hildegardy w swoim menu na stałe umieścić kasztany 
jadalne gotowane lub mąkę kasztanową.

Barbara Strużyna

10 min



RAVIOLI Z MĄKI KASZTANOWEJ

SKŁADNIKI (2 porcje):
mąka z kasztanów - 1 szklanka
mąka orkiszowa jasna - 1 szklanka
jaja - 2 szt. i woda - 50 ml 
(lub ok. 150 ml wody w wersji wegańskiej)
pieczarki - 250 g
szpinak baby - 3 garści
gałka muszkatołowa - 1 szczypta
czosnek granulowany - 1 łyżeczka
sól, pieprz - do smaku
natka - 1 garść
oliwa z oliwek lub masło ghee - 3 łyżki
parmezan tarty (opcjonalnie) - 4 łyżeczki

60 min

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Mąkę kasztanową koniecznie prze-
siać przez sito, dodać orkiszową. Zrobić wgłę-
bienie, wsypać sól, wbić jaja (w wersji wegań-
skiej tylko wodę) i zagnieść elastyczne ciasto. 
Zawinąć w folię i niech odpocznie ok. 30 mi-
nut.

KROK 2: Kiedy ciasto odpoczywa obrać pie-
czarki, pociąć w plasterki i udusić na niewiel-
kiej ilości oliwy lub masła ghee. Kiedy będą 
miękkie dodać 3 garście szpinaku, a kiedy li-
ście się zblanszują doprawić solą, czosnkiem 
gałką muszkatołową i pieprzem. Całość prze-
łożyć do malaksera, zmiksować (odlać wodę, 
jeśli taka powstała spod pieczarek i szpinaku) 
lub zmielić w maszynce.

Do gotowego farszu dodać jeszcze 2 łyżki 
tartego parmezanu. oraz drobniutko po-
ciętą natkę. 

KROK 3: Ciasto podzielić na dwie równe 
części i rozwałkować, na cieście układać 
porcje farszu. Przykryć drugim płatem 
ciasta. Wycinać ravioli lub zrobić pierożki, 
jakie lubisz. Ja miałam przyrząd do ravioli.

KROK 4: Gotowe, wycięte ravioli ugotuj w 
osolonej wodzie ok. 5-10 minut w zależno-
ści od grubości ciasta. Wyłóż ravioli, polej 
oliwą z oliwek, posyp natką pietruszki i tar-
tym parmezanem.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz
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ZUPA Z KASZTANÓW

SKŁADNIKI (4 porcja):
szalotka - 2 szt.
bulion warzywny- 500 ml
kasztany jadalne, ugotowane - ok. 180 g
koniak (lub sok z gruszki + odrobina octu bal-
samicznego) - 100 ml
śmietana kremówka - 100 ml
posiekana pietruszka do dekoracji - 1 pęk
sól, pieprz - do smaku
tłuszcz do smażenia - 1-2 łyżki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Szalotki obieramy i podsmażamy w garnku, aż 
będą szkliste (2-3 minuty na średnim ogniu), 
po czym dodajemy kasztany. Po chwili doda-
jemy koniak, bulion i śmietanę. Całość krótko 
gotujemy i blendujemy. Podajemy na gorąco, 
posypane pietruszką, dodatkowo możemy 
wierzch ozdobić kleksem ubitej śmietany.

Szybko Tanio Smacznie

20 min KREM Z TOPINAMBURU 
Z KASZTANAMI

SKŁADNIKI (1 porcja):
topinambur - 250 g
śmietanka ryżowa - 100 ml
woda - 1/4 szklanki
syrop z jakonu - 1 łyżka
kasztany jadalne - kilka szt.
owies ekspandowany bezglutenowy - 1 łyżka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Topinambur obrać, pokroić na mniejsze ka-
wałki i piec w piekarniku (w 180°C przez 20 
minut). Gotowy topinambur zblendować na 
gładki krem ze śmietanką ryżową, wodą oraz 
syropem z jakonu. Krem podać z kasztanami i 
owsem ekspandowanym.

Magdalena Nagler - foodmania

40 min

KASZTANOWY BUDYŃ 
JAGLANY Z ORZECHAMI

SKŁADNIKI (3 porcje):
kasza jaglana - 250 g
mleko owsiane - 1/2 litra
banan - 1 szt.
krem kasztanowy - 3 łyżki
orzechy włoskie - 1 garść
syrop klonowy - 3 łyżki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Kaszę jaglaną opłukać, a następnie ugoto-
wać w mleku owsianym. Ugotowaną kaszę 
zblendować z bananem oraz kremem kasz-
tanowym. Każdą porcję budyniu polać łyżką 
syropu klonowego oraz posypać orzechami 
włoskimi.

Magdalena Nagler - foodmania

25 min

PLACKI KASZTANOWE

SKŁADNIKI (1 porcja):
mąka kasztanowa - 50 g
proszek do pieczenia - 1/3 łyżeczki
jajko - 1 szt.
syrop z agawy - 1-2 łyżka
mleko roślinne - 35 ml
olej kokosowy - 1 łyżeczka
dodatki:
jagody - 1 garść
masło orzechowe crunchy - 1 łyżeczka
pyłek kwiatowy - 1 łyżka

30 min

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Do miseczki przełóż wszystkie skład-
niki (oprócz dodatków) i dokładnie wymieszaj 
łyżką. Na patelni rozgrzej olej kokosowy. 

KROK 2: Smaż placki na średnim ogniu. Prze-
wracaj w momencie pojawiania się pęcherzy-
ków. Podawaj z masłem orzechowym i pył-
kiem kwiatowym oraz jagodami.

Zdrowie na języku

KASZTANOWE RACUCHY

SKŁADNIKI (3 porcje):
jaja - 4 szt.
mąka kokosowa - 4 łyżki
mąka kasztanowa - 2 łyżki
cukier kokosowy - trochę
sól - szczypta
oliwa lub olej - trochę
jabłko red prince duże - 1 szt.
proszek do pieczenia bezglutenowy 
(opcjonalnie) - trochę

25 min

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Jajka ubijamy ze szczyptą soli. Dodajemy 
mąkę kasztanową i kokosową i odrobinę cu-
kru kokosowego lub innego słodzidła. Ciasto 
powinno być gęste. Dodajemy starte, od-
sączone jabłko, mieszamy. Racuszki smaży-
my na rozgrzanej patelni na średnim ogniu. 
Placuszki trzeba przewracać ostrożnie, bo są 
dość kruche. Podajemy same lub z dodatkami.

Barbara Strużyna



Podróżuj do naszej Krainy Harmonii
i odkryj naszą ofertę japońskich produktów.
Lima od początku istnienia specjalizuje się w produktach japońskich.
Nie ma nic lepszego niż japońskie przyprawy do tworzenia nowych 
harmonii w kuchni, oraz odkrywanie pysznych, zaskakujących smaków, 
które dodadzą wyrazistego charakteru Twoim potrawom!

Dowiedz się więcej o produktach LIMA na www.limafood.com
@lima.bio.food

Wszystko 
kręci się 

wokół SMAKU!

NOWY
DESIGN!
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Czekolada Vivani
Słodzona w zdrowszy sposób - cukrem z kwiatów kokosa!

Każdy, kto chce zmniejszyć spożycie zwykłego cukru lub po 
prostu przekąsić lub upiec coś zdrowszego,  może teraz znaleźć 
świetne alternatywy, szczególnie w sklepach ekologicznych, ale 
także w coraz większej liczbie supermarketów. Jednym z naj-
bardziej naturalnych i smacznych substancji nadających słodycz 
jest nektar z kwiatów kokosa.
Ten alternatywny cukier jest pozyskiwany z kwiatów palmy ko-
kosowej. Dzięki naturalnemu przetwarzaniu nektar z kwiatów 
orzecha kokosowego - znany również jako cukier lub syrop  
z kwiatów kokosowych - zawiera wiele cennych minerałów  
w porównaniu z innymi rodzajami cukru. Ma także ma niski in-
deks glikemiczny (IG). Indeks Glikemiczny opisuje, jak szybko 
wzrasta poziom cukru we krwi po zjedzeniu posiłku.

WYJĄTKOWO CENNY ZE ZRÓWNOWAŻONYCH UPRAW
Aby nie sprzyjać wylesianiu lasów deszczowych i innym proble-
mom związanym z konwencjonalną uprawą palm, należy konse-
kwentnie kupować cukier z kwiatów kokosowych produkowany 
w sposób zrównoważony. Mieszane kultury zrównoważonych 
farm składają się z palm kokosowych, drzew bananowych i pa-
pai oraz wielu innych pożytecznych roślin. Różnorodność roślin 
zapobiega wymywaniu gleby, a także zapewnia dom dla wielu 
dzikich zwierząt. W przypadku upraw mieszanych mali rolni-
cy mogą zbierać różne plony przez cały rok. Nektar kwiatowy 
palmy kokosowej można pozyskiwać z tego samego drzewa 
przez dziesięciolecia. Wszystko to sprawia, że produkcja ekolo-
gicznego cukru z kwiatów kokosowych nie wyniszcza przyrody,  
a jednocześnie jest opłacalna. Już około 20 palm może zapew-
nić rolnikom środki do życia.

OD KWIATU PO DROBNY CUKIER
Zbiór i przetwarzanie cukru kokosowego to bardzo delikat-
ny proces. Nektar z kwiatów orzecha kokosowego uzyskuje  
się z kwiatostanów palmy kokosowej, zanim rozwiną  
się w owoce. W tym celu poszczególne kwiaty orzecha koko-
sowego na palmie są codziennie wiązane i drapane. Nektar  
z kwiatów orzecha kokosowego pojawia się w miejscu zacię-
cia i może być zebrany bezpośrednio przez rolnika za pomocą 
pojemnika. Aby nie uszkodzić palmy, rolnik musi postępować 
ostrożnie, pozyskując dziennie zaledwie jeden litr nektaru z jed-
nego drzewa.
Nektar jest najpierw oczyszczany przez przesiewanie, a następ-
nie delikatnie gotowany na otwartym ogniu w dużym garnku 
przypominającym patelnię przez kilka godzin, ciągle mieszając. 
Tak powstaje syrop z kwiatów kokosa. Proces ogrzewania jest 
kontynuowany, aż do całkowitego uformowania kryształów 
cukru. Schłodzony cukier jest jeszcze raz mielony i przesiewa-
ny. Gotowy cukier z kwiatów kokosa ma lśniący brązowy kolor  
z bardzo drobnymi kryształkami, a jego smak lekko przypomina 
karmel i wanilię.

DO CZEGO MOŻNA STOSOWAĆ CUKIER Z KWIATÓW KOKOSOWYCH?
Ogólnie rzecz biorąc, rafinowany „cukier domowy” można za-
stąpić cukrem kokosowym w stosunku 1 : 1.
Nie ma ograniczeń w stosowaniu cukru z kwiatów kokosa. 
Szczególnie dobrze smakuje w ciastach i deserach, herbatach 
i koktajlach oraz doskonale współgra z kakao, np. w czekola-
dzie. To świetna i smaczna alternatywa z prawdziwą wartością 
dodaną.

CUKIER Z KWIATÓW KOKOSA SPOTYKA SIĘ Z KAKAO
Niemiecki pionier organicznej czekolady, VIVANI, od dawna 
wykorzystuje alternatywną słodycz cukru z kwiatów kokosa  
w swoich seriach dla smakoszy „Panama” i „Peru”. Współgranie 
karmelowo-słodowego cukru z delikatnie cierpkim aromatem 
kakao gwarantuje najwspanialsze chwile rozkoszy.

Różnorodność czekolad VIVANI i pyszne przepisy można zna-
leźć na stronie https://vivani.de/chocolates/en/.
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Kakao
Statystyczny mieszkaniec Polski spożywa blisko 6,5 kg produktów czekoladowych rocznie. 

Sięgamy po nie z uwagi na niebywałe walory smakowe, a także zdrowotne głównego 
składnika, bez którego czekolady by nie było…

Mowa oczywiście o KAKAO!
O KAKAOWCU SŁÓW KILKA
Ojczyzną kakaowca właściwego (Theobroma cacao L.) są tereny 
Meksyku i Gwatemali, gdzie uprawiany był już około 3 tysię-
cy lat temu. Obecnie drzewa te uprawiane są w krajach tropi-
kalnych i subtropikalnych, głównie na plantacjach w obszarze 
międzyzwrotnikowym Ameryki Południowej i Środkowej, Afryce 
Zachodniej nad Zatoką Gwinejską oraz na Jawie, Filipinach i Sri 
Lance.
Kakaowiec to roślina delikatna, wymagająca stałej tempe-
ratury w okolicach 20-30°C oraz wysokiej wilgotności po-
wietrza. Optymalne warunki stwarza sąsiedztwo drzew  
o gęstych koronach roztaczających potrzebny do rozwoju na-
sion cień. Pojedyncze drzewo produkuje około 50 owoców, 
osiągających dojrzałość po około sześciu miesiącach. Najbar-
dziej okazałe dochodzą do 40 cm i ważą blisko pół kilogra-
ma. Owoce kakaowca są początkowo zielone, a ich gotowość  
do zbioru sygnalizuje czerwona, pomarańczowa lub żółta bar-
wa łupiny (w zależności od odmiany). Wnętrze łupiny wypełnia 
biały, słodko pachnący miąższ oraz od 20 do 60 ziaren, które 
wielkością przypominają ziarna bobu.

ODMIANY KAKAO
Gatunek kakaowca Theobroma cacao L. obejmuje wiele od-
mian i aromatów, dlatego też badacze podzielili ziarna kakao 
na dwa rodzaje: kakao konsumpcyjne i kakao szlachetne. Kakao 
konsumpcyjne to przede wszystkim odmiana Forastero, któ-
ra stanowi około 85% światowych upraw i charakteryzuje się 
ciemnobrązową barwą, delikatnie gorzkim aromatem i bardzo 
wyrazistym smakiem. Większa dostępność jej zbiorów sprawia,  
że ziarna te są tańsze i powszechnie wykorzystywane do pro-
dukcji czekolad.

Pozostałe 15% światowych zbiorów to tzw. ziarna szlachetne, 
do których zalicza się dwie odmiany: Criollo (3% światowych 
zbiorów) oraz Trinitario (12%). Criollo jest odmianą najrzadszą 
i rośnie głównie w Wenezueli, Meksyku i na Madagaskarze. 
Charakteryzuje się intensywnym aromatem i smakiem przy-
wodzącym na myśl karmel, wanilię i orzechy. Wykorzystuje  
się ją głównie do produkcji ekskluzywnego kakao w proszku.
Odmiana Trinitario jest krzyżówką odmiany Criollo i Forastero. 
Uprawia się ją głównie w Środkowej i Południowej Ameryce 
oraz na Madagaskarze. Ziarna Trinitario cechują się wysoką ja-
kością i używane są tylko w luksusowych tabliczkach.

PRODUKCJA KAKAO
Po zerwaniu dojrzałych owoców kakaowca rozcina się je na pół. 
Następnie wilgotne nasiona otoczone fragmentami miąższu 
usypuje się w pryzmy lub umieszcza się w specjalnych zbiorni-
kach wyłożonych liśćmi bananowca, gdzie temperatura wzrasta 
do około 50 stopni Celsjusza. W tym czasie niezwykle istotne 
jest przekładanie owoców co jakiś czas z jednego zbiornika  
do drugiego i ich mieszanie, zachodzi tu bowiem proces fer-
mentacji miąższu owoców. Cukry, kwasy organiczne i enzymy 
zawarte w miąższu przenikają do ziaren, co zmienia ich kolor na 
brązowy i znacznie poprawia ich smak. Po procesie fermentacji, 
trwającym w zależności od odmiany około sześciu dni następu-
je proces suszenia. Usunięcie wody z ziarna zwiększa jego trwa-
łość przechowywania i ułatwia transport surowych ziaren kakao 
do docelowego kraju przerobu. Kolejnym krokiem jest praże-
nie ziaren mające na celu odkruszenie cienkiej łupiny nasiennej  
od jądra oraz nadanie mu charakterystycznej barwy, smaku i za-
pachu. Tak przygotowane ziarna poddaje się kolejnej obróbce, 
czyli mieleniu, podczas którego otrzymuje się miazgę kakaową 
znaną w sprzedaży jako kakao sproszkowane nieodtłuszczone. 
Miazga kakaowa może zostać poddana mechanicznemu tło-
czeniu, wskutek którego następuje oddzielenie tłuszczu kaka-
owego (powszechnie zwanego masłem kakaowym) od prosz-
ku (znanym jako kakao, z którego przyrządza się np. dobrze 
wszystkim znany napój).

KAKAO - SKŁAD CHEMICZNY
Ziarna kakaowca są skarbnicą prozdrowotnych substancji. 
Miazga kakaowa zawiera wiele związków bioaktywnych. Są to 
głównie alkaloidy purynowe - teobromina (ok. 1,8%) i kofeina 
(ok. 0,8%), które wykazują działanie pobudzające, poprawiające 
koncentrację i zmniejszające uczucie zmęczenia. Udział procen-
towy tych związków spada w wyniku obróbki termicznej nasion.

Głównymi składnikami tłuszczu kakaowego są znaczne ilości 
kwasów tłuszczowych, w tym nasyconych (palmitynowy ok. 
25% i stearynowy ok. 35%) i nienasyconych (oleinowy ok. 28%, 
linolowy ok. 2%).

Masło kakaowe 

Owoce
kakaowca



Polifenole stanowią około 12-18% całkowitej masy proszku 
kakaowego. Do najważniejszych należą kwasy fenolowe, w tym 
kwas chlorogenowy i flawonoidy, które zwiększają przepływ 
krwi w mózgu, co znacznie poprawia pamięć. Sproszkowane ka-
kao zawiera również związki mineralne, przede wszystkim żela-
zo i magnez. Substancje te zwiększają siłę skurczu mięśnia ser-
cowego, regulują krzepliwość krwi oraz wpływają pozytywnie 
na ciśnienie tętnicze krwi, reakcje enzymatyczne, gospodarkę 
lipidową i syntezę DNA. W kakao obecne są również witaminy  
z grupy B, PP, A, E i D. Znajdują się w nim również substancje 
takie jak tryptofan, serotonina i dopamina, które korzystnie 
oddziałują na pracę i procesy metaboliczne mózgu oraz pozy-
tywnie wpływają na produkcję endorfin.

ZASTOSOWANIE KAKAO
Kakao występuje w sprzedaży pod wieloma postaciami. War-
to w pierwszej kolejności sięgnąć po surowe, nieprzetworzone, 
całe ziarna kakao lub kakao ziarna kruszone surowe, zachowu-
ją one bowiem pełnię składników odżywczych i są swoistym 
superfoodem. Można je spożywać bez żadnej obróbki, jako 
naturalną i samodzielną przekąskę. Nadają się także jako do-
datek do deserów, polewy czekoladowej, lodów, koktajli, ciast, 
musli, gorącej czekolady czy kawy. Kakao występuje również  
w formie sproszkowanej nieodtłuszczonej, o zawartości tłuszczu 
powyżej 20%. Przed zmieleniem ziarna kakao zostają głęboko 

zamrożone, a następnie poddawane są mieleniu kriogeniczne-
mu, co pozwala na zachowanie maksymalnej ilości składników 
odżywczych, a także naturalnego smaku i aromatu produktu.
Można wybrać również kakao sproszkowane o obniżonej za-
wartości tłuszczu (8-15%), które charakteryzuje się wytrawnym, 
kakaowym smakiem i jest idealne do deserów, wypieków oraz 
innych przekąsek.

Oprócz powyższych produktów kakao jest przede wszystkim 
składnikiem czekolad: białych, gorzkich, mlecznych, nadziewa-
nych; trufli, batoników, kremów, ciast i ciasteczek, wafli i wafel-
ków, muffinek, chrupek, talarków zbożowych, płatków zbo-
żowych, granoli, cukierków, lodów, puddingów czy gotowych 
mieszanek ciast do wypieku. Kakao może być nawet składni-
kiem w miodach, herbatkach i napojach białkowych.
Kakao jest nieodłączną częścią czekolad w proszku, napojów 
kakaowych instant (z cukrem jako jednym ze składników), wy-
stępuje również w tabliczkach gorzkich i kuwerturach.

W sprzedaży dostępny jest także tłuszcz kakaowy (w krążkach 
lub w formie do smarowania), który ma przyjemny, kakaowy 
smak i aromat. Jest on jednym z najważniejszych składników 
czekolad, polew czekoladowych i wszelakich deserów z użyciem 
czekolady, którą idealnie upłynnia i umożliwia przygotowanie 
własnych słodyczy. Tłuszcz kakaowy może być także wykorzy-
stany do smażenia, do wypieków i kreatywnej kuchni. Tłuszcz 
kakaowy ma znacznie wyższy punkt dymienia (230°C) w porów-
naniu z tradycyjnymi tłuszczami, takimi jak masło (130°C). Punkt 
dymienia to poziom temperatury, który może zmienić strukturę 
molekularną oleju, czyniąc go niezdrowym. Im wyższa tempera-
tura dymienia danego tłuszczu, tym kwasy tłuszczowe zawarte 
w nim są odporniejsze na rozkład.

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

Czekolady 
Ekologiczne

Wegańskie
& Bez glutenu
Pyszne 

 Idealne na prezent! 
   ...A może tylko 
      dla Ciebie?
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SHOT CZEKOLADOWY 

SKŁADNIKI (3 porcje):
mrożony banan - 1 szt.
świeży banan - 1/2 szt.
świeże daktyle - 2 szt.
czekoladowe białko roślinne - 21 g
napój roślinny - 200 ml
mleczko kokosowe - 2 łyżki
kakao - 1 łyżka
proszek maca - 1 łyżka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Przełóż wszystkie składniki do blendera i 
miksuj do momentu uzyskania gładkiej kon-
systencji. Przeleje do mini kubeczków.

Zdrowie na języku

10 minKOKTAJL Z POTĘŻNĄ DAWKĄ 
ANTYOKSYDANTÓW

SKŁADNIKI (1 porcja):
awokado - 1/2 szt.
banan - 1 szt.
kaki - 1/2 szt.
ziarna kakaowca - 1 łyżka
sok z cytryny - 1 łyżeczka
woda - 1 szklanka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Zmiksuj do uzyskania jednolitej konsystencji 
koktajlu i pij na zdrowie.

Zielone Koktajle

5 min

KAWA ZIMOWA

SKŁADNIKI (2 porcje):
świeżo zmielona kawa - 2 łyżki
woda - 1 i 1/2 szklanki
anyż - 1 szt.
goździki - 2 szt.
cynamon - 1/2 łyżeczki
kakao - 1/2 łyżeczki
imbir - 1 szczypta
kardamon - 1 szczypta
syrop z agawy - 1 łyżeczka
napój sojowy - 1/3 szklanki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
W rondelku zagotuj wodę i wsyp kawę. Do-
daj anyż, goździki, cynamon, kakao, imbir i 
kardamon. Gotuj pod przykryciem ok. 5 mi-
nut. Wyjmij anyż i goździki, dodaj słodzidło 
(opcjonalnie), zamieszaj i poczekaj, aż kawa 
opadnie na dno rondelka. W tym czasie w 
spieniaczu przygotuj mleko roślinne. Przelej 
kawę do kubków, na górę wylej pianę z mleka. 
Dowolnie udekoruj i popijaj.

Agata Dominiak - wegeweda

10 min

CZEKOLADOWE MUFFINY NA 
ZDROWYCH MĄKACH

SKŁADNIKI (12 porcji):
mąka owsiana (ze zmielonych płatków bez-
glutenowych) - 100 g
mąka kasztanowa - 50 g
mąka jaglana - 50 g
mąka z lnu - 50 g
dojrzałe banany - 200 g
cukier kokosowy - 50 g
mleko migdałowe lub owsiane - 120 ml
kakao - 2 łyżki
jaja - 2 szt.
soda - 1 łyżeczka
proszek do pieczenia  bezglutenowy - 1 ły-
żeczka
gorzka czekolada - 4 kostki

EXPRESOWE POWIDŁA 
ŚLIWKOWE Z KAKAO

SKŁADNIKI (2 porcje):
śliwki suszone - 60 g
cukier - 1 łyżeczka
goździk - 2 szt.
laska cynamonu - 2 - 3 cm
marchew - 1 szt.
kakao - 1 łyżeczka
sól - szczypta

25 min

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Obraną marchewkę tniemy w grube plaster-
ki. W małym rondelku gotujemy ok. 200 ml 
wody, dodajemy cukier, goździki, skruszo-
ny cynamon, szczyptę soli. Do wrzącej wody 
wkładamy marchewki i gotujemy ok. 15 mi-
nut. Następnie odcedzamy płyn (ja robię to 
przy pomocy bandaża elastycznego). Odmie-
rzamy 100 ml płynu i wlewamy go z powro-
tem. Do rondelka z miksturą, dodajemy śliwki 
i kakao wymieszane w 1-2 łyżkach chłodniej-
szego płynu. Całość gotujemy ok. 10 minut, 
następnie blendujemy. Powidła cudownie 
smakują na ciepło i na zimno. FAMILY

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Papiloty zrobiłam z papieru do pie-
czenia. Wycięłam kwadraty 16 × 16 cm. Na 
wysokiej szklance o dnie ok. 5 cm średnicy 
formowałam tulipanowe papiloty na odwró-
conej szklance do góry dnem. Położyłam pa-
pier środkiem na dnie, a na bokach szklanki 
zaczęłam zaginać fałdy papieru.

KROK 2: Banany lekko zmiksować, dodaj mle-
ko i olej. Zamieszać. Do miski przesypać suche 
składniki, zamieszać trzepaczką, wlać mokre 
składniki wymieszać (teraz można wbić jaja). 

KROK 3:  Do formy na muffinki włożyć papilo-
ty i nakładać po 2, 2 i 1/2 łyżki ciasta. Wstawić 
do pieca nagrzanego na 190°C i piec ok. 25 
- 30 minut do suchego patyczka. Po wysty-
gnięciu polać czekoladą rozpuszczoną w ką-
pieli wodnej.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

30 min



SKŁADNIKI (12 porcji):
czekolada gorzka - 300 g
masło - 200 g
cukier trzcinowy - 200 g
kakao - 50 g
jogurt - 100 ml
olej - 1 łyżka
jaja - 3 szt.
śmietanka słodka 30% - 50 ml
soda - 3/4 łyżeczki
proszek do pieczenia - 1/2 ły-
żeczki
espresso - 30 ml
mąka - 250 g
woda - 150 ml

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Przygotować tortowni-
cę (20 cm) wyłożyć papierem* i 
wysmarować tłuszczem.

*Papier na rancie koniecznie 
musi wystawać ponad formę, 
ciasto rośnie, a to zapobiegnie 
wylaniu się ciasta podczas pie-
czenia.

KROK 2: Masło, wodę, espres-
so oraz 200 g połamanej na 
kawałki gorzkiej czekolady 
umieszczamy w rondelku i pod-
grzewany aż składniki połączą

70 min

się w gęsty sos. Odstawiamy do 
wystudzenia. 

KROK 3: Do miski przesiać 
mąkę z kakao, proszkiem do 
pieczenia i sodą. Do drugiego 
naczynia wybić jaja, dodać jo-
gurt i olej, wymieszać. Przelać 
do miski z suchymi składnikami, 
mieszając trzepaczką wlewać 
wcześniej rozpuszczoną czeko-
ladę z masłem i wodą. Kiedy cia-
sto się połączy przelać do formy 
i piec w 160 stopniach przez 80 
minut (ja piekłam dłużej o 10 
minut, ponieważ po wbiciu pa-
tyczka w środek zdecydowałam, 
że jeszcze potrzebuje 10 minut).

KROK 4: Ciasto wyjąć, prze-
nieść na kratkę do ostudzenia. 
Wystudzone obłożyć polewą 
przygotowaną następująco: 50 
ml śmietanki 30% zagotować. 
Do gorącej dodać posiekaną 
czekoladę i mieszać (jeśli pole-
wa nie jest zbyt kremowa, do-
dajemy jeszcze 2 łyżki gorącej 
śmietanki.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

CZEKOLADOWE CIASTO 
- BŁOTO MISSISSIPPI 
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MUFFINY CZEKOLADOWE Z 
NAPOJEM Z CZARNEGO RYŻU

SKŁADNIKI (3 porcje):
mąka orkiszowa jasna - 2,5 szklanki
cukier kokosowy - 1/2 szklanki
kakao - 2 łyżki
wanilia mielona - 1/2 łyżeczki
soda - 1/2 łyżeczki
proszek do pieczenia - 1 łyżeczka
dowolne masło orzechowe - 8 łyżeczek
olej rzepakowy - 1/2 szklanki
napój z pełnoziarnistego czarnego ryżu - 1 
szklanka
jaja - 2 szt.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Suche składniki wsypujemy do miski, napo-
wietrzamy mieszając trzepaczką, dodajemy 
mokre ( oprócz masła orzechowego) i mie-
szamy trzepaczką jednolitą masę. Do papilo-
tów na muffiny wlewamy po łyżce masy, na 
masę po łyżeczce masła orzechowego, a na 
wierzch kolejną pełną łyżkę ciasta. Pieczemy 
w 180 stopniach przez 30 minut (w zależności 
od piekarnika) i wysokości papilotek. U mnie 
są one wysokie i piekły się 30 minut.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

10 min

KORZENNE CIASTO 
Z JABŁKAMI

SKŁADNIKI (12 porcji):
jabłka - 2 szt.
jaja - 4 szt.
mąka owsiana lub orkiszowa jasna - 1 szklan-
ka
przyprawa do piernika - 1 łyżka
cynamon - 2 łyżeczki
proszek do pieczenia - 1 łyżeczka
miód/ksylitol
kakao - 2 łyżki
olej rzepakowy - 100 ml

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Jabłka obrać pokroić w ósemki i wymieszać 
z przyprawą do piernika. Jeśli jabłka są bar-
dzo kwaśne można posypać cukrem trzcino-
wym. Jaja ubić z miodem. Przesiać mąkę z 
proszkiem, cynamonem i kakao. Dodawać do 
ubitych jaj. Na koniec wlać olej i wymieszać 
na jednolite ciasto. Wylać do przygotowanej 
wcześniej tortownicy (20 cm). Na wierzch wy-
łożyć jabłka. Piec w 180°C do 50 minut. do 
tzw. suchego patyczka. Po upieczeniu jabłka 
posmarowałam konfiturą morelową . Można 
użyć pomarańczowej.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

50 min

CZEKOLADOWE BABECZKI  
Z BURACZANYM LUKREM

SKŁADNIKI (12 porcji):
mleko lub napój roślinny migdałowy - 125 ml
jajo - 1 szt.
maka orkiszowa - 110 g
mąka migdałowa - 40 g
olej - 1/3 szklanki
gorzka czekolada - 50 g
mielona wanilia - 1/2 łyżeczki
cukier trzcinowy - 3 łyżki
kakao - 2 łyżki
proszek do pieczenia - 1 łyżeczka
sok z buraka świeżo wyciśnięty - 2 łyżeczki
cukier puder - 1,5 łyżki
sól morska - 1 szczypta

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Rozpuść czekoladę w kąpieli wodnej, 
dodaj wanilię, olej, a następnie dodaj mleko i 
wymieszaj. 

KROK 2: Przesiej do drugiej miski: mąkę, ka-
kao i proszek do pieczenia oraz sól morską, 
a następnie wymieszaj z mączką migdałową 
i z cukrem. Wlej mokre składniki do suchych 
składników. Mieszaj do połączenia się skład-
ników. Wbij jajko i ponownie dobrze wymie-
szaj. 

KROK 3: Wlewaj ciasto na wysokość 3/4 wy-
sokości do silikonowej formy na babeczki 
(formy metalowe wysmarować olejem). Piec 
w 180°C przez 18-20 minut lub do momentu 
suchego patyczka. Wyjąć babeczki z formy i 
wystudzić. 

KROK 4: Następnie przygotować buraczany 
lukier. Do miseczki przełożyć łyżkę cukru pu-
dru wlać jedną łyżeczkę soku z buraka i wy-
mieszać. Jeśli jest za gęste dodać jeszcze jed-
ną łyżeczkę soku, a jeśli rzadkie dodaj jeszcze 
pudru. Udekoruj babeczki.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

50 min

CZEKOLADOWY KOKTAJL JAGLANY

SKŁADNIKI (1 porcja):
kasza jaglana - 50 g
mleko lub napój roślinny - 100 ml
woda - 150 ml
kefir - 100 g
jabłko - 100 g
kruszone ziarna kakaowca - 10 g
kakao, karob - po 1 łyżeczce
suszone daktyle - 5 szt.
mleko lub napój roślinny - 120 ml

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Kaszę ugotować z mlekiem i wodą (łącznie 250 ml) do 
wchłonięcia płynu. Do ugotowanej kaszy dodać pozosta-
łe składniki. Zmiksować na gładką masę

Zielone Koktajle

10 min +
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Łukasz Bojnowski
ekspert kategorii czekolada

CHRUPKI JAGLANE KAKAOWE BEZ-
GLUTENOWE BIO – BIOPONT

CHIPSY 
KOKOSOWE 

Z KAKAO 
PRAŻONE 

BEZGLUTENOWE 
BIO 

- COCOMI

Czekoladowo
Zimową porą nie ma nic lepszego niż rozgrzanie się filiżanką gorą-
cej czekolady. Brązowe lub białe charakterystyczne kosteczki z do-
datkami, lub bez to także uniwersalny smakołyk dla fanów słodyczy,  
jak również dla wielbicieli wytrawnych deserów.
Mleczne, wegańskie czy bezglutenowe? Każdy znajdzie coś dla siebie!

Klasycznie:

KAWAŁKI 
CZEKOLADY 

GORZKIEJ 85 % 
Z KRUSZONYMI 

ZIARNAMI 
KAKAO 

FAIR TRADE 
BEZGLUTENOWE 

BIO - BELVAS

TABLICZKA 
GORZKA 

100% KAKAO 
BIO 

- VIVANI

HERBATKA 
CZEKOLADOWA

 Z KAKAO 
(CHOCO) BIO 

- YOGI TEA

CZEKOLADA 
NA GORĄCO 

MZUZU 
NATURALNA 

FAIR TRADE BIO 
-  PIZCA DEL MUNDO

PUDDING RYŻOWY KAKAOWY 
BEZGLUTENOWY BIO - NATURA 

NUOVA

KRÓWKI 
KAKAOWE 

BEZGLUTENOWE 
BIO 

 - ME GUSTO 
(SUPER KRÓWKA)

NAPÓJ OWSIANO 
- CZEKOLADOWY 

Z WAPNIEM 
Z ALG 

MORSKICH 
BIO 

 - NATUMI

Do picia:

Desery
i przekąski:



BE-BIO-01 
Rolnictwo UE / spoza UE
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NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI EKOLOGICZNE SKŁADNIKI
Belvas opracował przez lata pełną gamę pralinek i trufli, wszystkie są w stu 
procentach ekologiczne. Głównym założeniem marki był „powrót do podsta-
wowego, autentycznego smaku”. Belvas wybiera tylko najlepsze, naturalne  
i pełne smaku składniki z całego świata: kakao z Peru i Dominikany, migdały  
z Hiszpanii, orzechy włoskie z Włoch, karmelowy krem domowej roboty i pi-
stacje z Sycylii. Wszystko w 100% ekologiczne, bez kompromisów. Belvas stale 
poszukuje najlepszych składników, aby obudzić wszystkie kubki smakowe.

Czekoladki belgijskie są starannie wykonywane ręcznie z cenionym na całym 
świecie rzemieślniczym kunsztem belgijskich mistrzów czekolady. W czeko-
ladach Belvas nie stosuje się żadnych barwników, konserwantów, sztucznych 
aromatów ani wzmacniaczy smaku. Są również bezglutenowe, nie zawierają le-
cytyny, a niektóre czekoladki mają również certyfikat wegański. Ponadto marka 
Belvas podjęła wyzwanie – chce udowodnić, że produkty ekologiczne pocho-
dzące z uczciwego handlu są tak samo dobre dla ludzi, jak i natury.

W Belvas powszechnie uważa się, że dobra czekolada to nie tylko smak. To także 
jakość życia w całej branży. Od samego początku pralinki Belvas z dumą noszą ety-
kietę „Fairtrade” Fairtrade Max Havelaar.

CERTYFIKACJA FAIRTRADE I PEŁNA IDENTYFIKOWALNOŚĆ 
Fair Trade (sprawiedliwy handel) pozwala w zorganizowany i kontrolowany spo-
sób podnieść standard życia drobnych rolników, oferując uczciwą cenę za ich 
plony. Cena ta uwzględnia nie tylko ich podstawowe potrzeby, jest ustalana tak, 
aby mogli cieszyć się zyskiem ze sprzedaży. 

Nasze spółdzielnie partnerskie:
W Peru współpracujemy z trzema spółdzielniami: Norandino, Acopagro i Oro-
Verde. Na Dominikanie współpracujemy z Conacado.

Oprócz certyfikatu Fairtrade Max Havelaar,  Belvas ma pełną identyfikowalność 
dBy - kupując tę czekoladę, przyczyniasz się do sprawiedliwego dochodu dla 
naszych producentów kakao, który umożliwia im:

• Posłanie dzieci do szkoły
• Ponowne zalesianie i odbudowa pierwotnej bioróżnorodności
• Działanie na rzecz równouprawnienia kobiet

Obdaruj bliskich 
miłością do czekolady 
zamkniętą w pysznych  

belgijskich pralinkach bio!

BELGIJSKIE 
CZEKOLADKI 

BOMBONIERKA 
MIX FAIR TRADE 
BEZGLUTENOWE

 BIO - BELVAS

BELGIJSKIE 
CZEKOLADKI 

NA PREZENT MIX
 FAIR TRADE BIO 

- BELVAS

ŚWIĄTECZNE 
PRALINY

 CZEKOLADKI 
FAIR TRADE 

BEZGLUTENOWE BIO 
- BELVAS

Belgijska 
czekolada Fairtrade
Czasem wszystko, czego potrzebujesz to pyszna czekolada. Pyszna i auten-
tyczna ekologiczna belgijska czekolada Fair Trade, to najlepszy wybór.
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Parzenie kawy 
z Pizca del Mundo
Czasy, kiedy w naszej zbiorowej świadomości kawę mogliśmy podzielić na rozpuszczalną  
i “do parzenia” lub ewentualnie na czarną i z mlekiem, już dawno minęły. Dziś mamy dziesiąt-
ki łatwo dostępnych sprzętów do parzenia, setki metod ich użycia i pewnie tysiące sposobów,  
na jakie możemy przyrządzić kawę.
Z jednej strony jest to istny raj dla smakoszy oraz eksperymen-
tatorów, z drugiej jednak udręka dla tych, którzy po prostu 
chcieliby pójść do kawiarni i napić się kawy, natomiast zamiast 
przyjemności otrzymują stres związany z przytłaczającym kawo-
wym menu i obco brzmiącymi nazwami. Również wybór meto-
dy parzenia kawy w domu może przyprawiać o zawrót głowy, 
gdy chcemy zmienić “zalewajkę” na coś innego.

Aby ułatwić sprawę i uporządkować trochę kawową wiedzę, za-
czniemy od najbardziej podstawowego podziału na cztery gru-
py metod parzenia kawy. W nich mieści się znakomita większość 
tego, co doświadczysz, usłyszysz i przeczytasz o kawie w ciągu 
swojego życia. Co ważne, we wszystkich tych metodach chodzi 
tak naprawdę o to samo: chcemy przy pomocy wody wydobyć  
z kawy: aromaty, kwasy, węglowodany, melanoidy i tłuszcze 
oraz inne związki chemiczne, np. kofeinę.

TE CZTERY GRUPY METOD TO:
• filtrowanie, czyli metody przelewowe
• metody ciśnieniowe
• maceracja
• gotowanie

METODY PRZELEWOWE
Wszystkie sposoby zaparzania w tej grupie polegają w skrócie 
na przelaniu przez zmielone ziarna gorącej wody i wypłukaniu  
z nich tego, co chcemy mieć w naparze. Do niedawna najczęściej 
spotykanym przedstawicielem tej grupy był elektryczny ekspres 
przelewowy, do którego wkłada się papierowy filtr, podstawia 
dzbanek, zapewnia kawę i zimną wodę, a resztą zajmuje się już 
maszyna.

szybko się je myje, a w wersji plastikowej dodatkowo są lekkie 
i łatwe do zabrania nawet na górską wyprawę. Podobnie działa 
Chemex, przy czym tu cena jest już wyższa i dochodzi jeszcze ry-
zyko stłuczenia, bowiem jest to urządzenie szklane, jednak urok 
tego pięknego sprzętu wynagradza wszystko. Chemex przypo-
mina swoim kształtem klepsydrę, jest pojemny i elegancki, więc 
służy również do serwowania kawy.

>>> Do metod przelewowych polecane są kawy jaśniej pa-
lone i dość grubo mielone.

METODY CIŚNIENIOWE
Kolejna grupa to ta, gdzie wykorzystujemy ciśnienie, któ-
re powstaje po odpowiednim podgrzaniu wody. Najbardziej 
rozpowszechnionymi przedstawicielami są tu ekspresy ciśnie-
niowe. Jest ich na rynku bardzo dużo, a różnią się oczywiście 
ciśnieniem, jakiego używają, ale też wielkością, prostotą obsłu-
gi, tym czy mają wbudowany młynek, czy też mielimy do nich 
kawę osobno i “aplikujemy” za pomocą specjalnej kolby. Mamy 
malutkie kompaktowe (często połączone z młynkiem) ekspre-
sy domowe, sprytne i łatwe w obsłudze ekspresy biurowe, czy 
też duże i dające największe możliwości ekspresy kawiarniane. 
Urządzeniem ciśnieniowym jest też znana wszystkim kawiarka 
czy inaczej mokka, tania i bardzo prosta w budowie, ale przy 
dobrym użytkowaniu dająca mocną aromatyczną kawę. 

Jeśli wybierasz kawę w kawiarni, to wszystkie lub ogromna 
większość oferowanych kaw będzie wariacjami kawy zaparzonej 
w ekspresie ciśnieniowym i mleka, ewentualnie innych dodat-
ków. Różnić je będą przede wszystkim proporcje, kawy, wody 
i mleka/pianki, zatem nie bój się skomplikowanych nazw, tylko 
próbuj i szukaj swojej ulubionej.

>>> Do metod ciśnieniowych polecane są kawy średnio lub 
ciemno wypalone i drobno, lub bardzo drobno zmielone.

Dziś tych sprzętów jest znacznie więcej, a do najpopularniej-
szych należą drippery, kality i inne akcesoria o lejkowym kształ-
cie, do których wkłada się papierowe lub metalowe (wielorazo-
we) filtry. Mają tę ogromną zaletę, że są niedrogie, super 

Parzenie kawy za pomocą drippera

Dzięki kawiarce zaparzysz kawę metodą ciśnieniową.



MACERACJA
Trzecia grupa metod zaparzania kawy to maceracja, która pole-
ga na tym, że mielone ziarna moczymy (macerujemy) w wodzie, 
a następnie się ich pozbywamy, by został nam czysty napar. Tak 
działa bardzo popularny French press czyli inaczej praska fran-
cuska, gdzie fusy odciskamy tłokiem (tu ważne jest, aby od razu 
po zaparzaniu przelać kawę do filiżanek). W Ameryce Łacińskiej 
czy Malezji do oddzielenia fusów wykorzystuje się często mate-
riałowy woreczek. Do środka wsypuje się mieloną kawę i zama-
cza ją w gorącej wodzie, a po kilku minutach wyjmuje i odciska.

>>> Do maceracji możesz użyć dowolnie wypalonego ziar-
na, wedle gustu, ale ważne, aby kawę zmielić grubo, bo ina-
czej przejdzie przez metalowy tłok czy sitko.

Oferujemy dobrą kawę, uczymy jak dobrze ją parzyć.

Dobre ziarna.
Dobre parzenie.

Więcej nie trzeba.

wejdź na pizcadelmundo.pl

pizcadelmundo

GOTOWANIE
Ostatnia grupa metod zaparzania kawy to te związane są z go-
towaniem kawy. Sprawa wydaje się banalnie prosta, ponieważ 
zalewamy zmielone ziarna wodą i je gotujemy. Jednak kluczową 
sprawą, o której często zapominają miłośnicy tych metod jest 
to, że kawę jedynie podgotowujemy, nigdy nie doprowadzając 
do wrzenia. To bardzo ważne, ponieważ kawie do podzielenia 
się z nami swoimi smakami i aromatami wystarcza nawet 90°C, 
natomiast już powyżej 96°C wydzielają się nieprzyjemne dla nas 
smaki, stąd zagotowana kawa będzie przeparzona.

W tej grupie najbardziej popularny jest tygielek, chętnie wyko-
rzystywany w Turcji, na Bliskim Wschodzie czy w Afryce Pół-
nocnej, gdzie kawę kilkukrotnie podgotowuje się i zdejmuje  
ze źródła ciepła i dodaje przyprawy czy cukier. To jest tak zwana 
kawa po turecku.

Drogą na skróty tej samej metody (stąd pewnie podkradziona 
od “kawy po turecku” nazwa) jest nasza polska zalewajka, gdzie 
drobno zmielone ziarna zalewa się gorącą wodą i, podobnie  
jak w tej bliskowschodniej, serwuje razem z fusami.

>>> Do gotowania polecana jest kawa średnio lub ciemniej 
wypalona, ale zawsze bardzo miałko zmielona.

>>> To co warto zapamiętać: kawa nienawidzi wrzątku!  
W gotowaniu chodzi o gotowanie, a nie o zagotowanie.

Jeśli czujesz niedosyt 
i chcesz wiedzieć więcej, zajrzyj na:

 www.pizcadelmundo.pl 
lub kanał Pizca del Mundo na You Tube - cutt.ly/pizcaPraska francuska służy do maceracji.
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Postaw na Fairtrade!
Kawa, herbata, czekolada i wiele innych produktów, po które sięgamy każdego dnia, to zasługa 
rolników i pracowników w krajach globalnego Południa, którzy mimo ciężkiej pracy, często żyją 
w ubóstwie. Fairtrade dąży do poprawy ich sytuacji poprzez uczciwe warunki handlowe.
Celem Fairtrade - jednego z systemów certyfikacji produktów Sprawiedliwego Handlu - jest wy-
eliminowanie ubóstwa w krajach globalnego Południa w myśl idei trade not aid, czyli handel 
zamiast doraźnej pomocy finansowej. Jak działa Fairtrade?

UCZCIWE WYNAGRODZENIE
Ceny kawy podlegają wahaniom giełdowym i niestety bywa, 
że rolnicy muszą sprzedawać zebrane z trudem plony poniżej 
kosztów produkcji, przez co nie są w stanie utrzymać się z pra-
cy własnych rąk. Rolnicy zrzeszeni w spółdzielniach Fairtrade 
otrzymują za swe plony co najmniej cenę minimalną Fairtrade, 
która zabezpiecza ich na wypadek gwałtownych spadków cen 
na rynku. Natomiast gdy cena rynkowa jest wyższa od minimal-
nej, wówczas rolnicy otrzymują cenę rynkową, co jest uczciwe. 
Stabilne i uczciwe dochody są szansą dla rolników na wyjście 
ze spirali ubóstwa. Ponadto, za każdy sprzedany kilogram kawy 
spółdzielnie otrzymują premię Fairtrade, która służy do wpro-
wadzania rozwiązań podnoszących jakość i wydajność produk-
cji. Mogą przeznaczyć ją także na projekty rozwojowe, z których 
skorzysta cała lokalna społeczność. Może to być na przykład 
budowa szkoły, zakup karetki czy też doprowadzenie bieżącej 
wody. Co istotne, to rolnicy demokratycznie decydują o wy-
datkowaniu środków z premii Fairtrade. Obecnie, w czasach 
pandemii Covid-19, część premii idzie na wypłaty dla rolników,  
by mogli przetrwać ten trudny czas.

SPOŁECZNOŚĆ. KOBIETY. DZIECI.
Spółdzielnie to istota działania systemu Fairtrade. Zrzeszanie 
w spółdzielnie wzmacnia pozycję rolników w globalnych łań-
cuchach dostaw. Działając wspólnie rolnicy mogą osiągnąć 
znacznie więcej w negocjacjach z kupcami. Co więcej, wszyscy 
członkowie spółdzielni mogą uczestniczyć w podejmowaniu 
kluczowych decyzji, a także wspólnie stawiać czoła pojawiają-
cym się wyzwaniom, takim jak skutki zmian klimatu.

W wielu krajach kobiety – mimo że wykonują większość prac  
w gospodarstwie – wciąż nie mogą posiadać ziemi, a zarobione 
pieniądze muszą oddawać mężom. Dlatego Fairtrade aktywnie 
działa na rzecz równego traktowania kobiet. W spółdzielniach 
Fairtrade kobiety otrzymują takie samo wynagrodzenie, mają 
prawo głosu, a także coraz częściej obejmują stanowiska kie-
rownicze.

Nie mniej ważna jest sytuacja dzieci. Niestety wciąż główną 
przyczyną wykorzystywania dzieci do pracy w rolnictwie jest... 
bieda. Fairtrade dąży do wyeliminowania przyczyn leżących  
u podstaw tego zjawiska, głównie poprzez wspomniane już 
uczciwe ceny skupu plonów dla rolników. Dzięki czemu rodziny 
rolnicze mogą pozwolić sobie na posłanie dzieci do szkół, a nie 
do pracy w polu. Co więcej, w zakresie zwalczania pracy dzieci 
Fairtrade współpracuje z władzami lokalnymi oraz przedstawicie-
lami międzynarodowych i lokalnych organizacji pozarządowych.

ŚRODOWISKO
Mimo że Fairtrade nie jest certyfikatem ekologicznym, to za-
chęca rolników do poszanowania środowiska jako integralnej 
części zarządzania gospodarstwem. Standardy Fairtrade zobo-
wiązują rolników, by oszczędnie gospodarować wodą, właściwie 
składować odpady i dbać o zachowanie żyzności ziemi. Fair-
trade organizuje dla rolników szkolenia, podczas których uczą 
się, jak produkować naturalne nawozy, walczyć ze szkodnika-
mi roślin, zachowywać lokalną bioróżnorodność i radzić sobie  
ze skutki zmian klimatu.
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wybieraj  
produkty  

ze znakiem

dowiedz się więcej: www.fairtrade.org.pl

ZNACZENIE WYBORÓW ZAKUPOWYCH
Jesteśmy w sklepie na zakupach. Sięgając po ser, nie jedziemy 
do przetwórni, aby zbadać szczegóły jego produkcji, tylko czy-
tamy skład. Wybierając kaszę gryczaną, nie udajemy się naj-
pierw ze sprzętem laboratoryjnym, aby zbadać poziom pestycy-
dów, tylko szukamy tej z certyfikatem rolnictwa ekologicznego. 
Podobnie jest z kawą, kupując ją nie musimy nabywać biletu 
do Gwatemali, aby sprawdzić czy przy jej produkcji nie łama-
no praw człowieka. Możemy zaufać niezależnym certyfikatom 
informujących nas o rzeczach, które trudno byłoby nam spraw-
dzić osobiście. Fairtrade to narzędzie, które może pomóc nam 
w dokonywaniu wyboru produktu, jaki włożymy do sklepowego 
koszyka. To prosty i sprawdzony sposób, by poprzez zakupy 
wspierać rozwój w dobrym kierunku.

 Więcej informacji na: www.fairtrade.org.pl

KAWA 
ZIARNISTA 
ARABICA 100% 
GONDAR 
FAIR TRADE BIO
– PIZCA DEL MUNDO

Pizca del Mundo
Polska marka wierna ideałom!
To połączenie obłędnych smaków, da-
lekich podróży, pięknych obrazów oraz 
przywiązania do ekologii i chęci wspiera-
nia etycznych rozwiązań. Pizca del Mundo 
(czyli po hiszpańsku “szczypta świata”) po-
wstała w 2012 roku. Jest to całkowicie pol-
ska marka utworzona przez entuzjastów 
tego, co pyszne. Mieścimy się na Dolnym 
Śląsku, w małym, zielonym miasteczku.

KAWA 
MIELONA 

ARABICA 100% 
KOKA 

FAIR TRADE BIO 
– PIZCA DEL MUNDO

KAWA 
ROZPUSZCZALNA 
ARABICA/ROBUSTA 
ROATAN 
FAIR TRADE BIO 
 - PIZCA DEL MUNDO

polecamy!



Z  
OLEJKAMI  

ETERYCZNYMI

POCZUJ MAGIĘ ŚWIĄT  
WSZYSTKIMI ZMYSŁAMI

yogitea.com

WYJĄTKOWA LINIA HERBAT PREMIUM Z OLEJKAMI ETERYCZNYMI

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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Herbaty i herbatki
Zima to okres w roku, kiedy większość wieczorów spędzamy w domu przy dobrym filmie, 

książce, smacznej kolacji. Gdy za oknem plucha i zawierucha, a my czujemy 
się przemarznięci lub osłabieni, wzmocnijmy się rozgrzewającą herbatą. 

Według legendy herbata została odkryta przypadkiem w Chi-
nach w roku 2737 p.n.e. przez cesarza Shennonga, który odpo-
czywał w cieniu drzew popijając gorącą wodę. Do jego kubka 
wpadły liście nieznanego drzewa, a woda nabrała przyjemne-
go smaku i aromatu. Mimo tego, że herbata w Chinach była 
znana już tysiące lat temu, pierwsze zapiski na temat herbaty 
pochodzą dopiero z III wieku naszej ery. W 803 roku herbata 
trafiła do Japonii, gdzie była uprawiana. Rozwinęła się też kul-
tura i tradycja picia herbaty. Herbata była traktowana jak na-
pój mistyczny, bardzo ceniona i darzona wielkim szacunkiem. 
Procesowi jej parzenia do dziś towarzyszą tradycyjne rytuały. 
Do Europy herbata została przywieziona po raz pierwszy w XVI  
i trafiła na ziemie rosyjskie. Herbata to drugi po wodzie najchęt-
niej spożywany napój.

Rodzaje herbat
HERBATA CZARNA
Najpopularniejsza i najbardziej znana odmiana herbaty. Napar 
przygotowywany jest z liści rośliny o nazwie „Camellia sinen-
sis”. Z uprawy czarnej herbaty słyną plantacje w Cejlonie, In-
diach, Chinach i Kenii. Najbardziej popularne gatunki czarnej 
herbaty to: assam, yunnan, darjeeling, ceylon. Liście herbaty w 
czasie produkcji poddawane są 4 procesom: więdnięciu, skrę-
caniu, fermentacji i suszeniu. W krajach, w których jest uprawia-
na, herbata czarna nazywana jest herbatą czerwoną. Napar z 
herbaty ma kolor brunatno-czerwony i cierpki, gorzkawy smak. 
Wyróżnia się wiele typów czarnej herbaty zależnych od procesu 
produkcji i fermentacji, a także od pory zbiorów. Najcenniejsze 
właściwości przypisuje się herbacie first flush, która pochodzi z 
pierwszego wiosennego zbioru. Second Flush - to oczywiście 
susz stworzony z liści pochodzących z drugiego zbioru. Herba-
ta czarna często wzbogacana jest o inne rośliny lub aromaty. 
Przykładem może być herbata Earl Grey aromatyzowana oleje-
kiem eterycznym z bergamotki . Czas parzenia czarnej herbaty 
uzależniony jest od rozdrobnienia suszonych liści, jej gatunku 
oraz stopnia twardości wody. Czarna herbata charakteryzuje się 
wysoką zawartością teiny, która ma właściwości pobudzające. 
Wśród innych zalet tego naparu można wymienić: pobudzanie 
układu trawiennego do pracy, obniżanie ciśnienia tętniczego, 
wzmacnianie naczyń krwionośnych. Okłady z czarnej herbaty 
mają pozytywny wpływ na oczy, łagodzą oparzenia.

HERBATA ZIELONA
Herbata zielona uważana jest za jedną z najzdrowszych odmian 
herbaty. Pochodzi z tej samej rośliny, co herbata czarna „Camel-
lia sinensis”, ale jest poddawana innym procesom przetwarza-
nia. Po zbiorze, liście herbaciane poddawane są parowaniu, aby 
nie dopuścić do fermentacji, jak w przypadku herbaty czarnej. 
To sprawia, że herbata zielona zachowuje niemal wszystkie cen-
ne substancje odżywcze (polifenole, garbniki, antyoksydanty…) 
świeżych liści, z których została przygotowana. 

Kolor zielonej herbaty może przybierać barwę od słomkowej 
do jasnozielonej. Smak herbaty jest lekko cierpki, trawiasty,  
ale mniej intensywny, niż herbaty czarnej, która dla amatorów 
zielonej herbaty, może wydawać się za mocna. Warto wiedzieć, 
że istnieją różne gatunki zielonej herbaty, które znacząco różnią 
się smakiem i aromatem. Zależy to od miejsca uprawy, warun-
ków pogodowych i części rośliny, z której jest otrzymywana. Her-
baty zielone z Chin dzielone są na prowincje. Każda z prowincji 
ma co najmniej kilka gatunków herbat, np. z prowincji Zhejiang 
pochodzi herbata Longjing oraz Gunpowder. Najbardziej znana 
herbata japońska – zielona herbata Sencha – jest przygotowy-
wana z liści wystawionych na bezpośrednie działanie słońca,  
a herbata gyokuro jest przygotowywana z liści rośliny rosnącej 
w zacienieniu przez 20 dni. To, w jakich warunkach uprawiana 
jest herbata, wpływa też na smak i zawartość substancji che-
micznych. Gatunki różnią się zawartością teiny czy katechin. 
Zielona herbata ma wiele właściwości zdrowotnych. Od stule-
ci stosowana była w leczeniu bólów głowy, zaburzeń trawienia  
i ospałości. Herbata zielona wpływa korzystnie na prace układu 
sercowego i wspomaga proces odchudzania. Zawiera wiele mi-
nerałów i mikroelementów: żelazo, wapń, potas, sód, cynk oraz 
witaminy: A, B1, B2, C, E, K oraz składniki przeciwutleniające. 
Dzięki obecności taniny, która łagodzi pobudzające teiny, zie-
lona herbata uspokaja i wprowadza człowieka w zrelaksowany 
stan. Czas parzenia decyduje o pobudzających lub uspokaja-
jących właściwościach zielonej herbaty. Na pobudzenie poleca 
się parzyć zieloną herbatę 1-3 minut. Parzenie powyżej 4 minut 
uaktywni w herbacie działanie uspokajające.

HERBATA CZERWONA PU-ERH
Herbata Pu erh, przez wielu zaliczana do herbat czerwonych, 
przez Chińczyków do czarnych, pochodzi z chińskiej prowin-
cji Yunnan. To ulubiona herbata Chińczyków, którą ze wzglę-
du na kolor nazywają herbatą smoczą. Kiedyś zarezerwowana 
jedynie dla rodziny cesarskiej, z czasem stała się powszechnie 
dostępna. Powstaje na skutek procesu fermentacji i utleniania, 
w wyniku których powstaje aromatyczna herbata o czerwonym 
zabarwieniu, ziemistym, trochę korzennym smaku i cennych 
zdrowotnych właściwościach. Herbata czerwona zawiera wiele 
związków biologicznie czynnych: alkaloidy, flawonoidy, ami-
nokwasy, wapń, magnez, żelazo, selen, witaminę E. Wspoma-
ga odchudzanie, pobudza przemianę materii i wspiera proces 
trawienia. Obniża poziom cholesterolu we krwi oraz wspoma-
ga pracę wątroby. Picie czerwonej herbaty polecane jest przy 
oczyszczaniu organizmu z toksyn.
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HERBATA BIAŁA
Biała herbata przygotowywana jest z wiosennych pąków lub 
młodych liści, które ochrania się przed słońcem, aby zapobiec 
wykształceniu się chlorofilu. Następnie ogrzewa się je parą 
wodną, a następnie suszy. Herbata biała nie jest poddawana 
procesom fermentacji. Jest najmniej przetworzoną postacią 
herbaty, co pozwala zachować jej walory zdrowotne. Biała her-
bata jest łagodna i delikatnie słodka w smaku. Brak jej cierp-
kości czarnej herbaty i trawiastości zielonej herbaty. Wbrew 
nazwie, kolor zaparzonego naparu wcale nie jest biały, lecz bla-
dożółty. Nazwa „biała herbata” odnosi się do srebrnobiałych 
włosków nieotwartych jeszcze pąków rośliny, co nadaje roślinie 
biały wygląd. Produkcja herbaty białej jest ograniczona głównie 
do chińskiej prowincji Fujian, a także Tajwanu. Obecnie produ-
kuje się ją także w północnej Tajlandii i we wschodnim Nepalu 
i Sri Lance. Herbata biała była stosowana w medycynie od wie-
ków. Dziś także docenia się jej unikalne właściwości zdrowotne. 
Nazywana jest eliksirem młodości. Jest w niej najwięcej anty-
oksydantów spośród wszystkich herbat. Działa orzeźwiająco  
i pobudzająco. Ma właściwości przeciwstarzeniowe, pomaga  
w regeneracji komórek skóry oraz zachowaniu jej zdrowego 
wyglądu. Wspomaga organizm w walce z infekcjami, zapobiega 
rozwojowi chorób układu krążenia. Zawarte w białej herbacie 
polifenole chronią organizm przed wolnymi rodnikami.

YERBA MATE
Yerba Mate to napój przyrządzany z listków i gałązek ostrokrze-
wu paragwajskiego. Jest to wiecznie zielone drzewo rosnące  
na terenie Argentyny, Paragwaju, Brazylii i Urugwaju, osiągające 
do 15 m wysokości. Susz yerba mate pozyskiwany jest z wysu-
szonych i wyprażonych, pokruszonych liści i łodyżek ostrokrze-
wu paragwajskiego. Yerba mate to narodowy napój Argentyń-
czyków, Boliwijczyków, Urugwajczyków, Paragwajczyków i wielu 
Brazylijczyków. Pije się ją codziennie, o każdej porze i w każdym 
miejscu. Wielu Urugwajczyków nosi ze sobą akcesoria do przy-
rządzania tej herbaty. Aromat yerba mate można określić jako 
trawiasty i ziołowy, może nieco kojarzyć się z herbatą zieloną. 
Przyrządzanie yerba mate wiąże się z tradycyjną ceremonią  
– do picia używa się akcesoriów takich, jak bombilla (rurka)  
i calebasse (naczynie zw. również: matero, z którego pije się her-
batę). Napar ostrokrzewu ma wiele właściwości zdrowotnych. 
Działa pobudzająco, likwiduje objawy zmęczenia, reguluje ci-
śnienie krwi, oczyszcza organizm z toksyn, poprawia przemianę 
materii. W przeciwieństwie do herbaty, yerba mate nie zostawia 
osadu na zębach. Ze względu na wysoką zawartości mateiny 
absolutnie nie jest zalecana do spożycia dzieciom.

I sposób przygotowania:
1 łyżeczkę Yerba mate zalać szklanką gorącej wody (ok. 80⁰C) 
i pozostawić pod przykryciem do zaparzenia na około 10-15 
minut.

II sposób przygotowania (tradycyjny):
Wkładamy bombillę do naczynia. Nasypujemy Yerba mate  
od 1/2 do 3/4 objętości. Zalewamy susz gorącą, ale niewrzącą 
wodą o temp. od 75⁰C do 85⁰C. Nie mieszać bombillą. 

HERBATKA ROOIBOS
Herbatka rooibos z czerwonokrzewu jest bardzo popularna  
w RPA, gdzie czerwonokrzew jest uprawiany, ale w Europie tak-
że jest pita coraz chętniej. Herbatka rooibos, przygotowywana  
z drobno pociętych liści czerwonokrzewu, jest poddawana 
procesom fermentacji i suszeniu nie zawiera garbników, dzię-
ki czemu jest pozbawiona goryczy charakterystycznej dla her-
baty czarnej czy zielonej. Smak herbaty jest delikatny, trochę 
miodowy, podobnie jak kolor naparu. Herbatka rooibos działa 
uspokajająco, nie zawiera kofeiny, dlatego może być bezpiecz-
nie pita przez dzieci i kobiety w ciąży! Jest bogatym źródłem 
przeciwutleniaczy, wpływa korzystnie na układ krwionośny, ob-
niża ciśnienie krwi.

HERBATKI ZIOŁOWE
Herbatki ziołowe są przyrządzane z liści i kwiatów ziół. Charak-
teryzują się głębokim, bogatym smakiem i aromatem. Poszcze-
gólne herbatki ziołowe mają różnorodne właściwości zdro-
wotne i często są pite w celach leczniczych. Popularną herbatą 
ziołową jest np.

• herbatka z melisy – głównie ze względu na działanie 
uspokajające;

• herbatka miętowa - dobrze oddziałowuje na trawienie, 
uspokaja oraz poprawia koncentrację;

• herbatka z Hibiskusa – obniża ciśnienie, reguluje poziom 
cholesterolu;

• herbatka z pokrzywy - zalecana jest przy chorobach reu-
matycznych, w leczeniu schorzeń układu moczowego;

• herbatka z korzenia żeń-szenia - pita jest dla poprawie-
nia koncentracji, pamięci i dla wzmocnienia sił witalnych 
organizmu;

• herbatka lipowa - zalecana jest w trakcie przeziębienia. 
Działa napotnie i przeciwgorączkowo.

Większość herbatek ziołowych powinna być zaparzana w tem-
peraturze 100°C przez ok. 5 minut. Świat herbatek ziołowych 
jest bardzo obszerny. Praktycznie na każde schorzenie znajdzie-
my ziele, którym możemy wspomóc leczenie choroby. Zioło-
lecznictwo jest jedną z gałęzi medycyny i farmakologii.

HERBATKI OWOCOWE
Herbatki owocowe przygotowywane są z suszu owocowego, 
często także z dodatkiem suszu kwiatowego. Mieszanki owoco-
we zwykle zawierają suszone wiśnie lub maliny, płatki hibisku-
sa, dziką różę, porzeczkę czy skórkę cytryny. Herbaty owocowe 
są zdrowe i polecane do picia dla dzieci Herbaty owocowe są 
aromatyczne, posiadają bogaty smak, są zdrowe i bezpiecznie 
można je pić na co dzień. Każda herbatka ma swoje specyficz-
ne właściwości zdrowotne, w zależności od owocu, z którego 
została pozyskana, np. herbata z aronią jest bogata w przeci-
wutleniacze, obniża ciśnienie, ma właściwości przeciwzapalne,  
a herbata z malinami i wiśniami wspomaga pracę układu od-
pornościowego i obniża gorączkę.

Agata Dominiak
- wegeweda (Szef Kuchni)



   CZAS NA HERBATE
           czyli parzenie herbat i herbatek
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HERBATA CZARNA
HERBATA ZIELONA MATCHA

      
    HERBATA ZIELONA

HERBATA CZERWONA PU-ERH
YERBA MATE

     
 HERBATA BIAŁA

     
     H

ERBATKA ROOIBOS HERBAKI ZIOŁOWE I OWOCOW
E

SMAK: 
cierpki, lekko gorzki 
CZAS PARZENIA: 

ok. 5 min, temperatura 
wody: ok. 100°C ).

SMAK: 
silny, wyrazisty, trawiasty, 

SPOSÓB PARZENIA:  
rozprowadzamy proszek 

w gorącej wodzie ok. 70 -80°C.

SMAK: 
lekko cierpki, trawiasty, łagodny

CZAS PARZENIA: 
właściwości pobudzające od 1 - 3 min, 

właściwości uspokajające 
powyżej 4 min,

temperatura wody: 
ok. 70 - 80°C,

*można zaparzać 
nawet 3 razy.

kk
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SMAK: 
korzenny, ziemisty  
CZAS PARZENIA: 

od 3 do 7 min, 
temperatura wody:  80°C.

SMAK: 
łagodny, delikatnie słodki

CZAS PARZENIA: 
od 2 do 5 min, 

temperatura wody - ok. 80°C).

SMAK: 
trawiasty, ziołowy  
CZAS PARZENIA: 

od 10 min, 
temperatura wody: ok. 75 - 85°C. 
*można zaparzać nawet 7 razy.

SMAK: 
delikatny, trochę miodowy   

CZAS PARZENIA: 
4 - 5 min, temperatura

 wody: 95⁰C).

SMAK: 
różny w zależności 

od użytego zioła lub owocu 
CZAS PARZENIA: 

różny, zwykle ok. 5 min,
temperatura wody: 100⁰C.



Malinowa herbatka 
z lipy na rozgrzanie
Składniki na 4 filiżanki:

2 łyżki stołowe kwiatu lipy
2 szklanki wody
4 plastry cytryny
2 plasterki imbiru

2 łyżki miodu
4 łyżki soku z malin 100%

Przygotowanie:
Do rondelka wlej wodę, dodaj 
imbir i zagotuj. Dodaj kwiat 

lipy i zaparzaj ok. 5 minut. Przelej 
do filiżanek. Przestudź. Dodaj miód, 

plastry cytryny i sok z malin. 
Wymieszaj.

  Rozgrzewajace herbatki na zime
Masala Chai

tradycyjna, indyjska 
herbata z mlekiem

Składniki na 2 kubki:
2 szklanki wody

2 łyżeczki czarnej herbaty Assam
½ szklanki mleka sojowego
2 łyżeczki brązowego cukru

1 laska cynamonu
½ łyżeczki gałki muszkatołowej

½ łyżeczki imbiru
½ łyżeczki kardamonu

Odrobina czarnego 
pieprzu mielonego
Przygotowanie:

Do garnuszka wlej wodę, mleko, 
wsyp cukier i wszystkie przyprawy. 

Doprowadź do wrzenia i gotuj 
na małym ogniu ok. 10 minut. Po tym 
czasie dodaj liście czarnej herbaty. 

Zamieszaj i parz ok. 5 minut. 
Przecedź napar przez sitko 

i przelej do kubeczków. 
Smacznego!

Zielona herbatka korzenna 
z pomarańczą

Składniki na 2 szklanki:
2 łyżeczki zielonej herbaty

2 szklanki wody
2 łyżeczki miodu

6 goździków
4 plasterki imbiru

4 plastry pomarańczy
Przygotowanie:

Do garnuszka wlej wodę, dodaj 
imbir, goździki i zagotuj. Wsyp 

zieloną herbatę. Zaparzaj 
ok. 3 minuty. Przelej napar 

do szklanek. Poczekaj, aż trochę 
przestygnie. Dodaj miód, 

wymieszaj. Na koniec włóż 
plastry pomarańczy. Wymieszaj.

C

C
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Miód
Miód to produkt wyjątkowy i kryje w sobie wiele tajemnic. Odkryjmy i poznajmy jego 

wszystkie sekrety! W największym skrócie, miód, to naturalny produkt wytwarzany przez 
pszczoły Apis mellifera z nektaru roślin lub spadzi. Niemieckie przysłowie mówi, że jeden ul 
może odebrać pracę 10 lekarzom…gdyż oprócz niewątpliwych walorów smakowych, miód 
stanowi źródło cennych składników odżywczych oraz substancji o działaniu profilaktycznym 

i leczniczym.
WŁAŚCIWOŚCI MIODU
Chociaż miód nie jest typowym produktem leczniczym, tylko 
środkiem spożywczym, to jednak wykazuje szereg właściwo-
ści leczniczych. Ma silne właściwości bakteriobójcze, działa na 
bakterie chorobotwórcze. Największą aktywność antybiotyczną 
wykazują miody spadziowe ze spadzi iglastej, miody nektaro-
wo-spadziowe, a także niektóre miody odmianowe (szczególnie 
gryczany i lipowy).
Dzięki zawartości choliny oraz potasu, zbawiennie wpływa na 
układ sercowo – naczyniowy. Działa cholinergicznie na serce i 
układ krążenia, ułatwia przepływ krwi przez naczynia wieńcowe, 
zwiększa ten przepływ oraz obniża ciśnienie krwi. Potas dodat-
kowo wpływa na prawidłowe funkcjonowanie mięśnia serco-
wego. Spożywanie miodu odciąża wątrobę, w miodzie znajdu-
ją się głównie cukry proste, które są łatwo przyswajalne przez 
wątrobę. Dodatkowo ma silne właściwości odtruwające, elimi-
nuje metale ciężkie z organizmu. Pozytywnie wpływa na układ 
oddechowy, zwłaszcza jako środek wspomagający w przypad-
ku kaszlu. Ułatwia zasypianie, pomaga w leczeniu wyczerpania 
psychicznego, również w apatii.

Ze względu na specyficzny skład, konkretne miody są wskazane 
w określonych dolegliwościach:

RODZAJE MIODÓW
Nektarowy – wytwarzany przez pszczoły z nektaru roślin; wy-
różniamy miody pochodzące z określonej rośliny (np. akacjowy, 
lipowy, gryczany) lub wielokwiatowy – pochodzących z wielu 
roślin.

Spadziowy – w odróżnieniu od miodów nektarowych, nie po-
wstaje z nektaru kwiatów, ale jak sama nazwa wskazuje - ze spa-
dzi, czyli soku drzew przetworzonego przez owady; pasożytują-
ce mszyce, czerwce, miodówki wgryzają się w drzewa i wysysają 
z nich soki, a następnie wydalają właśnie spadź, zbieraną przez 
pszczoły; Wyróżniamy miody ze spadzi iglastej i liściastej.
Nektarowo-spadziowy – będący połączeniem pierwszego i dru-
giego.

Miody smakowe - obecnie na rynku możemy spotkać rów-
nież miody z dodatkami, np. z jabłkiem i cytryną, z maliną czy 
żurawiną. To bardzo ciekawe połączenia smakowe, które warto 
spróbować.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE MIODÓW
Barwa – bardzo charakterystyczna cecha miodu, kształtuje się 
od jasnosłomkowej, przez żółtą do brunatnej i wręcz brązowej. 
Miody o jasnej barwie mają zwykle delikatniejszy smak. Barwę 
kształtują karotenoidy, ksantofile i antocyjany.

Smak – o smaku i aromacie miodu decydują przede wszyst-
kim składniki olejków eterycznych pochodzące z nektarów oraz 
kwasy organiczne. Smak kształtuje się od łagodnego lipowe-
go po intensywny gryczany. Smakosze, w miodzie wielokwia-
towym, zwanym inaczej miodem tysiąca kwiatów, wyczuwają 
zapach i smak kwiatów.

Kaloryczność – ze względu na wysoką zawartość cukrów ka-
loryczność miodów wynosi ok. 300 kcal/ 100 g, ale IG miodu 
- 55-60.

SKŁADNIKI AKTYWNE:
Glukoza i fruktoza – łatwo przyswajalne węglowodany proste. 
Stanowią od 60 do 80% masy miodu, ponadto: sacharoza (ok. 
1,5%), maltoza (ok. 5%), dekstryny.

Enzymy – pochodzą głównie z wydzieliny gruczołów ślinowych 
pszczół, wśród enzymów największe znaczenie mają: inwertaza 
(powoduje rozpad sacharozy do glukozy i fruktozy), amylaza 
(powoduje hydrolizę skrobi do dekstryn i ich dalszy rozpad do 
maltozy), oksydaza glukozy (powoduje utlenienie glikozy do 
kwasu glukonowego, w tej reakcji powstaje nadtlenek wodoru 
o silnych właściwościach przeciwdrobnoustrojowych).

Odmiana miodu Działanie lecznicze

Rzepakowy
Stany zapalne dróg oddechowych, wątroba i drogi żółcio-
we, serce i naczynia wieńcowe

Akacjowy
Zaburzenia przewodu pokarmowego, nerki i układ moczo-
wy, przeziębienia

Wrzosowy
Nerki i drogi moczowe, stany zapalane jamy ustnej i gardła, 
stany zapalne żołądka i jelit

Gryczany
Układ krążenia, miażdżyca, wątroba i działanie odtruwają-
ce, niedokrwistość

Lipowy
Górne i dolne drogi oddechowe, serce i układ krążenia, 
układ nerwowy, stres

Wielokwiatowy
Stany alergiczne dróg oddechowych, wyczerpanie fizyczne 
i psychiczne, serce i naczynia krwionośne

Nektarowo - spadziowy
Stany wyczerpania fizycznego i psychicznego, serce i układ 
krążenia, zaburzenia trawienne

Spadziowy
Dolne drogi oddechowe, przewód pokarmowy, zaparcia, 
biegunki, choroby serca, nerwice, nerki i drogi moczowe, 
wątroba i drogi żółciowe, przewód pokarmowy, jelita
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Białka – niewiele ok. 0,5% pochodzące z pyłków kwiatowych, 
w tym aminokwasy: alanina, kwas glutaminowy, kwas aspara-
ginowy.

Składniki mineralne – potas, fosfor, magnez, wapń, żelazo, 
miedź, cynk, selen – głównie miody spadziowe (ok.1%) i nek-
tarowe (do 0,3%).

Witaminy z grupy B oraz niewielkie ilości D, E, K.

Cholina oraz acetylocholina – związki o charakterze hormo-
nalnym. Związki fenolowe: kwasy fenolowe, flawonoidy.

DLA KOGO MIÓD?
Jeżeli nie ma przeciwwskazań (np. alergia) to dla wszystkich! 
Szczególnie dla sportowców, dzieci po pierwszym roku życia, 
osób starszych, osób wykonujących ciężką pracę fizyczną lub 
umysłową.

Spożywanie miodu przez dzieci zwiększa apetyt, przybieranie 
na wadze, przeciwdziała zaparciom, wzdęciom, a także wywiera 
łagodne działanie nasenne i uspokajające.

Sportowcy cenią miód za walory energetyczne i odżywcze. 
Miód wzmacnia potencjał fizyczny i wytrzymałość zawodników. 
Spożycie miodu po wysiłku fizycznym umożliwia w krótkim cza-
sie ustąpienie objawów zmęczenia i szybką odnowę wydatko-
wanej energii.

Spożywanie miodu jest szczególnie istotne w przypadku osób  
w starszym wieku, u których w organizmie dochodzi do obni-
żenia zdolności odtruwającej wątroby, upośledzenia czynności 
układu moczowego, a także zmniejszenia zdolności adaptacyj-
nych i odporności na zakażenia. Miód poprzez zawarte w nim 
substancje (aminokwasy, biopierwiastki) pozwala na uzupełnie-
nie ważnych dla osób starszych składników oraz usuwa lub ła-
godzi wymienione zaburzenia.

Alergia - przeciwwskazaniem do spożycia miodu jest aler-
gia, która może się ujawnić u osób uczulonych na pyłki roślin 
(kwiatów, traw, drzew) oraz jad owadów. Alergia może objawić  
się zaburzeniami ze strony układu pokarmowego, oddechowe-
go, zmianami dermatologicznymi.

Diabetycy - stosowanie miodu przez cukrzyków jest kontro-
wersyjne. Jedni specjaliści odradzają miód w diecie cukrzyków, 
inni twierdzą, że ma pozytywny wpływ na chorych. Zalecana jest 
ostrożna konsumpcja miodu przez diabetyków. Powinien być 
przyjmowany z ostrożnością, w określonej dawce i pod kontrolą 
lekarza.

SPOŻYCIE MIODU
Trudno jest określić ile miodu można zjeść. Zależy to od stanu 
zdrowia i potrzeb kalorycznych organizmu, zależnych od masy 
ciała, skłonności do otyłości i aktywności fizycznej. Osoby ak-
tywne fizycznie, mogą zjeść więcej miodu, szczególnie po tre-
ningu, pozostałe - 1 łyżeczkę dziennie, tj. ok. 5-6 g.

Ta jedna łyżeczka miodu zjadanego codziennie przez cały rok 
podkręci nasz układ immunologiczny uodporniając nasz or-
ganizm na wiele chorób, ale żeby miód zadziałał jak naturalna 
szczepionka, musimy spożywać go prawidłowo. W celu zapew-
nienia lepszego wchłaniania, miód należy rozpuścić w szklance 
ciepłej, przegotowanej wody, herbaty lub mleka i pić na go-
dzinę przed jedzeniem lub godzinę po jedzeniu. Miód warto 
spożywać rano, kiedy nie zgromadziliśmy jeszcze zapasów gli-
kogenu. Bardzo korzystne działanie można uzyskać poprzez 
powolne wprowadzenie miodu do ust i przetrzymanie przez 
jakiś czas przed połknięciem. W ten sposób składniki czyn-
ne miodu wchłaniane są z jamy ustnej bezpośrednio do krwi 

z pominięciem wątroby. Stosowanie miodu do słodzenia go-
rących napojów (powyżej 60 st. C) wiąże się z utratą pewnych 
składników bioaktywnych, tj. witamina C i enzymy, skutkującą 
obniżeniem aktywności antybakteryjnej.

MIÓD MANUKA
Manuka to miód powstający z nektaru wiecznie zielonych krze-
wów manuka (Leptospermum scoparium) z Nowej Zelandii. Za-
wiera MGO czyli metyloglioksal (methylogloxal). To substancja 
przeciwbakteryjna, badania wykazały, że wysokie stężenie me-
tyloglioksalu w miodach Manuka wspiera mechanizmy obronne 
organizmu. Jego zawartość w miodzie Manuka waha się w gra-
nicach od 30 do 550. Symbol „+” przy wartości MGO oznacza 
ile mg metyloglioksalu znajduje się w 1 kg miodu. Np. MGO 
250+ oznacza, że w 1 kg miodu znajduje się przynajmniej 250 
mg metyloglioksalu. Miody o zawartości od 30+ do 250+ są re-
komendowane do stosowania w celach profilaktycznych, miody  
o wysokim stężeniu MGO np. 400+ czy 550+ wykazują działanie 
lecznicze. Im większe stężenie MGO tym mocniejsze działanie 
miodu. MGO sprawia, że miód ma właściwości antybakteryjne 
oraz pozytywnie wpływa na funkcjonowanie układu pokarmo-
wego i immunologicznego.

INNE PRODUKTY POCHODZENIA PSZCZELEGO
Propolis – inaczej kit pszczeli, potrzebny jest pszczołom do wy-
ściełania wnętrza ula, co wzmacnia i uszczelnia konstrukcję ula 
oraz chroni ul przed drobnoustrojami. Wykazuje wielokierun-
kowe działanie farmakologiczne. Najczęściej dostępny w for-
mie nalewki etanolowej lub maści propolisowej. Stosowany jest  
w leczeniu ran i różnych schorzeń skórnych, m.in. oparzeń. Dzia-
ła także miejscowo przeciwbólowo. Ma działanie przeciwbakte-
ryjne i przeciwgrzybicze. Może pomóc w kłopotach spowodo-
wanych przez Helicobacter pylori.

Pyłek pszczeli to zbierane przez pszczoły komórki kwiatów, 
dlatego nazywany jest też pyłkiem kwiatowym. Pszczoły zbiera-
ją pyłki z kwiatów, które następnie mieszają z odrobiną miodu, 
nektaru lub śliny i formują do postaci kulek. Jest to ich główne 
pożywienie. Może być spożywany na bieżąco przez pszczoły  
lub magazynowany w komórkach pszczelich, zabezpieczony 
miodem. Tak przechowywany pyłek ulega procesowi fermen-
tacji mlekowej i przekształca się do postaci pierzgi. Pyłek jest 
głównym składnikiem pierzgi pszczelej.

Pierzga pszczela to właśnie przetworzony pyłek pszczeli. Jed-
nak przetworzony nie przez człowieka, a przez pszczoły w wa-
runkach ula. Fermentacja mlekowa pyłku to efekt panującego 
w ulu mikroklimatu i działania bakterii Lactobacillus. Pierz-
ga to sfermentowany pyłek kwiatowy złożony przez pszczoły  
w plastrze, z domieszką miodu i wydzieliny gruczołów ślinowych 
pszczół. Zaistniały w warunkach ula proces fermentacji decydu-
je o istotnych właściwościach pierzgi. Dzięki zjawisku fermenta-
cji jest lepiej przyswajalna przez organizm ludzki. Pozyskiwanie 
pierzgi jest niezwykle trudne ze względu na umiejscowienie jej 
w komórkach plastra, dlatego jest ona rzadko dostępnym pro-
duktem na rynku.

Mleczko pszczele to wydzielina z gruczołów młodych pszczół 
robotnic karmicielek. Karmią nim młode larwy oraz matkę 
pszczół. Matka karmiona tylko mleczkiem pszczelim potrafi 
złożyć do 2000 jajeczek w ciągu doby. Mleczko zawiera wapń, 
miedź, żelazo, fosfor, potas, krzem, siarkę, witaminy z grupy B. 
Ze względu na swój bogaty skład ułatwia przemianę materii, 
zwiększa aktywność życiową. Nieocenione w chorobach serca 
oraz układu krążenia.

Wosk pszczeli to nie tylko budulec plastrów potrzebnych  
do wychowu młodych pszczół czy magazynowania miodu. Jest 
także naturalnym składnikiem świec, past do butów oraz wielu 
kosmetyków, takich jak pomadki czy maści.



MIÓD PŁYNNY, CZY SKRYSTALIZOWANY? 
Miód występuje zarówno w formie płynnej (patoka),  
jak i stałej (krupiec). Konsystencja miodu zależy od rodza-
ju miodu, czasu, w jakim był zbierany, od zawartości skład-
ników. Niektórzy z rezerwą podchodzą do miodów skrysta-
lizowanych, twierdząc, że są przegrzane i nie mają wartości 
biologicznych. Nic bardziej mylnego. To właśnie miód, który 
cały czas pozostaje w formie płynnej powinien wzbudzić na-
sze podejrzenia, ponieważ krystalizacja miodu jest jak naj-
bardziej normalnym zjawiskiem, który nie wpływa na walory 
smakowe i zdrowotne miodu. Miody krystalizują, ponieważ 
posiadają specyficzny skład chemiczny. O zachodzeniu pro-
cesu krystalizacji decyduje w dużej mierze zawartość glukozy  
i fruktozy. Miody z dużą zawartością glukozy będą krystalizo-
wały zdecydowanie szybciej, np. miód rzepakowy, może przejść  
z formy płynnej w stałą nawet już po kilku dniach, z kolei mio-
dy, które zawierają w sobie duże ilości fruktozy, np. akacjowy, 
znacznie dłużej pozostają płynne, więc mogą skrystalizować 
nawet po roku. Krystalizacja jest zależna od wielu czynników: 
wewnętrznych (zawartość fruktozy, glukozy, dekstryn, wody, 
obecności cząstek zawieszonych w miodzie, m.in. kurzu, pyłku 
kwiatowego, pęcherzyków powietrza), zewnętrznych (tempe-
ratury przebiegu procesu i czasu przechowywania miodu). Od 
naszych upodobań zależy jaką formę miodu wybierzemy. Jeżeli 
zdecydowanie wolimy miód płynny możemy wybrać miód aka-
cjowy, który długo pozostaje płynny. Oczywiście krupiec moż-
na podgrzać, aby uzyskać płynną konsystencję – należy jednak 
pamiętać, że temperatura podgrzania nie może być wyższa niż 
40-45°C, ponieważ wtedy miód traci swoje właściwości.

Miód stanowi idealny zamiennik zwykłego cukru. Jest łatwo 
przyswajalny, nie podlega trawieniu, wchłania się w ciągu 15 
min (w przypadku sacharozy proces ten trwa ok. 2 godziny)  
i nie ulega fermentacji w przewodzie pokarmowym. Jak każda 
substancja słodząca, wymaga jednak racjonalnego stosowania. 

Bez względu jednak na prozdrowotne walory miodu, pamię-
tajmy, że miód to przede wszystkim zwykły środek spożywczy. 
Kojarzenie miodu z leczeniem przeziębień, powoduje, że spoży-
wamy go tylko podczas choroby lub sezonowo, aby wspomóc 
organizm, a nie jako składnik codziennej, zrównoważonej diety. 
Skutkiem jest jego niewielkie spożycie, w porównaniu z innymi 
państwami.

CZY WIESZ, ŻE...?
• miód uznawany jest za najstarszą substancję słodzącą, 

która jednocześnie odżywia i leczy. W antycznej Grecji wie-
rzono, że zapewnia magiczną moc;

• najstarszy miód znaleziono w Gruzji, miał 5500 lat i wciąż 
nadawał się do spożycia;

• nazwa miesiąc miodowy wzięła się stąd, że w dawnych 
czasach nowożeńcy jedli miód jako środek wzmacniający, 
by mieć zdrowe dzieci;

• 1.764.706 – tyle kwiatów średnio muszą odwiedzić 
pszczoły, żeby wyprodukować zaledwie 300 g miodu

• w okresie letnim w bardzo silnych rodzinach jest 70-80 
tysięcy pszczół; jesienią w przeciętnej rodzinie jest 20-25 
tysięcy pszczół;

• wiosenne i letnie pszczoły żyją średnio 36-40 dni, jesienne 
mogą żyć od 6 do 9 m-cy;

• z powodzeniem miód stosowany jest również w kosmety-
ce, daje zdrowy wygląd, ładną cerę i gładką skórę.

• miód dodany do kąpieli ma działanie uspakajające, rozluź-
niające i kojące na skórę. Do wody o temp. 38°C wystarczy 
dodać 30 g miodu i przebywać w niej 20-30 min.

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

Physalis® Natural food supplements. Bezpieczne i skuteczne. Opracowane na podstawie najnowszych badań naukowych. — www.keypharm.com

Najlepszą drogą na zażegnanie dolegliwości choroby, to wzmocnienie lub odbudowa odporności organizmu. Staramy się to zrobić poprzez zdrową dietę, 
ćwiczenia na świeżym powietrzu, czy dostateczną ilość snu. Nie zapomnijmy również o dodatkowej możliwości, jaką dają zioła wspierające odporność. 

Natural food supplements

Echinacea forteforte
Wzmacnia naturalną odporność organizmu i  

chroni przed infekcjami. 

Eucalyforce®

Zapewnia ulgę dla gardła i dróg  
oddechowych, kiedy tego potrzebujesz.

physalis

NATURALNA ODPORNOŚĆ, KLUCZ DO TWOJEGO ZDROWIA

Przywraca  komfort swobodnego oddychania
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KOKTAJL ZDROWOTNY 
- CYTRYNA, IMBIR I MIÓD

SKŁADNIKI (1 porcja):
cytryny - 2 szt.
świeży imbir kłącze - 1 cm
miód spadziowy lub manuka - 2 łyżki
woda lub sok wyciśnięty z owoców - 200 ml

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Wszystkie składniki umieszczamy w blenderze 
i szybko miksuje. Przelewamy do szklanki i 
wypijamy. Na zdrowie!

Zielone Koktajle

10 min

CHRUPIĄCE PIERNICZKI 
Z MĄKI GRYCZANEJ I MELASY

SKŁADNIKI (2 blachy):
mąka gryczana - 1 i 1/2 szklanki
mąka ryżowa - 3/4 szklanki
melasa trzcinowa - 3 łyżki
miód - 3 łyżki
kakao - 2 łyżki
przyprawa do piernika - 2 łyżeczki
olej rzepakowy - 1/2 szklanki
soda - 1 łyżeczka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Mąki przesiewamy do miski i dodajemy resztę 
składników. Zagniatamy ciasto. Od razy wał-
kujemy na cienkie ok. 2 - 3 mm ciasto wy-
krawamy dowolne pierniki i pieczemy po 10 
minut w 170 - 180°C.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

20 min

SERNIK BANANOWY

SKŁADNIKI (6 porcji):
ser biały - 1/2 kg
banany obrane - 20 dag
jajka - 4 szt.
miód gryczany - 135 g
sok z cytryny - kilka kropel
herbatniki ciemne - 10 szt.
polewa: 
czekolada - 80 g
mleko - 3 łyżki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Obrane banany, zmielić razem z serem przy-
najmniej dwa razy. Żółtka utrzeć z płynnym 
miodem i nadal ucierając dodawać małymi 
porcjami ser z bananem. Z białek ubić sztyw-
ną pianę i delikatnie połączyć z masą serową. 
Na koniec dodać sok z cytryny (z 1/3 cytry-
ny). Formę wysmarować tłuszczem, posypać 
mąką bananową lub inną. Na spód wyłożyć 
ciemne herbatniki. Przełożyć równo masę se-
rową. Piec ok. 50 minut w 180°C, zmniejszając 
do 160°C. Czekoladę z mlekiem rozpuścić w 
kąpieli wodnej. Sernik wyjąć z piekarnika, do-
piero gdy prawie całkowicie ostygnie i polać 
polewą.

FAMILY

60 min

SHOT ANTYWIRUSOWY

SKŁADNIKI (6 porcji):
cebula - 1 szt.
czosnek - 2 ząbki
imbir kłącze - 2 cm
kurkuma kłącze młe kawałki - 2 szt.
cytryna - 1-2 szt.
jabłko - 1 szt.
miód - 1 łyżka
papryka ostra - 1 szczypta

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Jabłko myjemy kroimy na kawałki. 
Obieramy kurkumę, imbir, cebulę i 
ząbki czosnku i cytrynę. Wszystkie 
składniki przepuszczamy przez wy-
ciskarkę, na końcu wrzucamy jabłko 
lub cytrynę. Do soku dodajemy miód 
i szczyptę papryki, mieszamy. Pijemy 
trzy razy dziennie po 2 łyżki. Aby na-
pój nie był taki intensywny w smaku 
i w obawie przed podrażnieniem żo-
łądka można go rozcieńczyć, wycisnąć 
więcej owoców, dodać wody kokoso-
wej lub soku z brzozy.

Barbara Strużyna

15 min

MIODOWE BATONIKI 
Z SUSZONYCH OWOCÓW

SKŁADNIKI (1 porcja):
miechunka suszona - 30 g
rodzynki sułtańskie - 70 g
daktyle - 4 szt.
morwa biała - 30 g
suszone morele - 8 szt.
jaglanka z amarantusem (ekspandowana) - 50 g
gryka ekspandowana - 50 g
miód np. gryczany - 6 łyżek

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Miód możemy lekko podgrzać, aby był płyn-
ny. Daktyle i morele kroimy na mniejsze ka-
wałki. Wszystkie składniki mieszamy. Jeśli się 
nie kleją, dodajemy miodu. Blaszkę wyście-
łamy papierem do pieczenia i rozkładamy 
na niej masę. Wkładamy ją do zamrażarki na 
kilka godzin, aby masa stwardniała, po wycią-
gnięciu kroimy lub łamiemy na kawałki.

zyjezebyjesc

15 min



MIODOWE MUFFINKI 
OWSIANO AMARANTUSOWE 
Z BAKALIAMI 

SKŁADNIKI (10 porcji):
płatki owsiane bezglutenowe - 150 g
mąka z amarantusa - 50 g
pomarańcza - 1 szt.
banan - 1 szt.
proszek do pieczenia - 1/2 łyżeczki
jajko - 1 szt.
miód - 3 łyżki
rodzynki - 50 g
suszone śliwki - 50 g
suszone morele - 50 g

50 min

SKŁADNIKI (1 porcja):
płatki owsiane bezglutenowe - 150 g
banany - 2 szt.
zmielony mak - 1 łyżka
kakao - 1 łyżka
miód - 1 łyżka
cynamon - 1 łyżeczka
żurawina - 1 garść

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Banany kroimy na mniejsze kawałki 
i blendujemy z miodem na gładką i puszystą 
masę. W misce umieszczamy suche składniki 
- płatki owsiane, mak, kakao, żurawinę i cyna-
mon, a następnie mieszamy. 

60 min

KROK 2: Do suchych składników dodajemy 
masę bananowo-miodową i całość mieszamy, 
aby wszystkie składniki się połączyły.

KROK 3: Wykładamy na blachę wyłożoną 
papierem do pieczenia. Za pomocą łyżki for-
mujemy równy placek w kształcie prostoką-
ta. Wstawiamy do piekarnika nagrzanego na 
180 stopni i pieczemy 20 minut. Po wyjęciu z 
piekarnika studzimy i dopiero jak upieczona 
masa owsiana będzie zimna, kroimy na porcje. 
Batony owsiane z żurawiną, makiem i kakao to 
smaczna i zdrowa przekąska między posiłka-
mi lub dodatek do kawy.

My Chcemy Jeść

BATONY OWSIANE Z KAKAEM, MAKIEM I ŻURAWINĄ

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Suszone owoce, oprócz rodzynek 
pokrój na mniejsze części. Zalej wodą i gotuj 
do momentu wrzenia, nie gotuj! Odstaw.

KROK 2: Płatki owsiane zmiel na mąkę. Poma-
rańczę i banan obierz ze skórki i zblenduj na 
gładką masę, podobnie jak na koktajl.

KROK 4: Teraz połącz wszystkie składniki ra-
zem, wcześniej wylej wodę z bakalii. Całość 
wymieszaj łyżką bądź miksuj przez chwilę.

KROK 5: Gotowe ciasto przelej do muffinek 
(najlepiej silikonowych).

KROK 6: Wstaw do nagrzanego na 180°C pie-
karnika i piecz 30 minut. Zdrowie na języku



Bądź Demeter!
POZNAJ KORZYŚCI:

www.demeter-polska.pl

Wybieram produkty 
Demeter, bo... 
są doskonałe 
dla ludzi żyjących 
w naszych 
dynamicznych czasach!

SKŁADNIKI (3 porcje):
pierś kurczaka - 450 g
jagody goji - 20 ok. szt.
olej - trochę
sos:
natka pietruszki - 1 szklanka
świeża mięta - 1 garść
sok z cytryny - 1 łyżeczka
ząbki czosnku - 4 szt.
miód - 50 ml
sól, pieprz - do smaku
sucha marynata:
cynamon - 1/2 łyżeczki
papryka słodka - 3/4 łyżeczki
papryka ostra - 1/3 łyżeczki

180 min+

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 
KROK 1: Piersi kroimy na pół. Do głębokiej miski wsypujemy 
obie papryki i cynamon , mieszamy i w tej suchej marynacie ob-
taczamy kawałki mięsa. Miskę zakrywamy folią i odstawiamy do 
lodówki na kilka godzin. 

KROK 2: Po minimum 3 godzinach smażymy miso na mocno 
rozgrzanym tłuszczu. Wystarczy kilka minut z każdej strony.Mię-
so wykładamy do odpoczęcia na papierowe serwetki i przykry-
wamy folią. Jagody goji moczymy w gorącej wodzie i przekła-
damy na sitko. Opłukaną i osuszoną natkę pietruszki i miętę , 
blendujemy z przeciśniętym przez praskę czosnkiem , sokiem z 
cytryny , miodem , solą i pieprzem. Powstałym sosem polewamy 
na talerzu piersi kurczaka. Piersi i sos doskonale smakują z mło-
dymi ziemniaczkami. FAMILY

CYNAMONOWO - PAPRYKOWA PIERŚ Z KURCZAKA Z SOSEM 
MIĘTOWO-PIETRUSZKOWYM

SKŁADNIKI (1 porcja):
ziarno słonecznika łuskane - 100 g
miód - 1 łyżka
olej słonecznikowy - 3 łyżki
cynamon - 1/2 łyżeczki
sól - 1 szczypta

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Wszystkie składniki zblendować do gładkiej 
masy bądź pozostawić kilka chrupiących czą-
stek, tak jak ja to zrobiłam.

Zdrowie na języku

5 min

CYNAMONOWE MASŁO 
SŁONECZNIKOWE



Jonizowana, strukturowana, żywa woda alkaliczna
Napój dla każdego i w każdym wieku

Najwyższej jakości jonizowana, strukturowana woda alkaliczna
woda uzyskana w wielogodzinnym i wielopoziomowym 
procesie filtracji i jonizacji alkalizującej
z jednego litra odpowiedniej jakości wody wytwarzamy 0,5 litra 
jonizowanej alkalicznej wody
woda do wytwarzania napoju pochodzi z własnego ujęcia na Kaszubach
wystarczy pić 2 saszetki dziennie, najlepiej na pusty żołądek
już 9 lat na rynku
nowoczesny produkt o pierwotnych właściwościach
wyprodukowany wg. japońskiej technologii

www.wodaredox.com

Szczególnie sprawdza się przy:
podwyższonym zakwaszeniu
nadmiernej ilości wolnych rodników
odwodnieniu
w trakcie kuracji odchudzających
braku energii
zmęczeniu fizycznym
zmęczeniu psychicznym
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Mydło
Mydło wszystko umyje, nawet uszy i szyję. 
Mydło, mydło pachnące jak kwiatki na łące...
Mydło. Wydaje się, że nie ma w nim nic nadzwyczajnego,  
ale w codziennym życiu nie da się przecenić jego roli. Niestety 
sama woda nie wystarczy do pozbycia się zabrudzeń, ponieważ 
większość z nich jest odporna na działanie wody, dlatego ludzie 
od najdawniejszych czasów poszukiwali skutecznych sposo-
bów pozbywania się brudu podczas mycia i prania. Okazało się,  
że do tego celu doskonale nadają się mydła.

POCZĄTKI HIGIENY
Jedna z legend głosi, że mydło (z łacińskiego: sapo) wzięło swą 
nazwę od góry Sapo, na której składano bogom ofiary ze zwie-
rząt. Kobiety piorące nad Tybrem odkryły, że spływająca z desz-
czem ze zbocza góry mieszanina stopionego łoju zwierzęcego, 
popiołu i gliny doskonale nadaje się do prania.

Wynalezienie mydła przypisuje się jednak Fenicjanom. Począt-
kowo, produkt wykonany z tłuszczu zwierzęcego z popiołem, 
stosowali do leczenia chorób skóry, nie do celów kosmetycz-
nych, ale wynaleziony produkt szybko rozpowszechnił się w 
całej ówczesnej cywilizacji, ponieważ Fenicjanie żyli głównie z 
kupiectwa międzynarodowego. Pierwsze mydlarnie powstały 
w średniowiecznej Europie. Najsłynniejsi mydlarze pochodzili z 
Wenecji i Marsylii. Jednak w XII w. w produkcji mydła najbardziej 
zasłynęła Hiszpania, ponieważ dysponowała oliwą z oliwek.
W Polsce pierwsze mydlarnie powstały w XIV w. Mydło wyra-
biano z różnych materiałów: glinki, ługu, a nawet kwasu z kiszo-
nej kapusty. Głównie stosowano je do pielęgnacji skóry małych 
dzieci, a że było drogie, mogli sobie na nie pozwolić tylko naj-
bogatsi.

DLACZEGO PRZY UŻYCIU MYDŁA BRUD ZNIKA?
Mydła, w największym skrócie, to sole sodowe lub potasowe 
wyższych kwasów tłuszczowych. Dokładniej to anionowe środki 
powierzchniowo czynne, które otrzymuje się w procesie zmy-
dlania tłuszczów (trójglicerydów) wodorotlenkami, w myśl sche-
matu: tłuszcz + zasada (ług/soda) -> mydło (sól) + gliceryna. 
Mydło jest pierwszą znaną substancją powierzchniowo-czynną. 
tzn. mogącą zmieniać własności powierzchniowe cieczy, w któ-
rej jest rozpuszczone. Podstawowym przeznaczeniem mydeł 
jest usuwanie brudu z tkanin i ciała ludzkiego. Mydło składa 
się z dwóch części: tzw. części hydrofilowej, rozpuszczalnej  
w wodzie (zwanej „głową”) oraz hydrofobowej nierozpuszczal-
nej w wodzie (zwanej „ogonkiem”). Na powierzchni wody istnie-
je tzw. napięcie powierzchniowe. Mydła i inne detergenty mają 
zdolność do usuwania brudu, dzięki możliwości zmniejszania 
napięcia powierzchniowego wody. Z doświadczenia wiemy, że 
tłustej plamy nie da się usunąć samą wodą. Dodanie odrobiny 
płynu do mycia naczyń, czy innego detergentu, sprawia, że pla-
ma znika. Brud jest cząsteczką hydrofobową, czyli nie łączy się  
z wodą. Podczas mycia część hydrofobowa mydła bezpośred-
nio łączy się z brudem, zaś część hydrofilowa pozostaje w bez-
pośrednim kontakcie z wodą. Do części hydrofilowej doczepiają 
się cząsteczki wody, które odciągają brud od mytej powierzch-
ni. Dodatkowo silne pienienie mydeł, również ułatwia usuwanie 
brudu.

SKŁADNIKI:
Podstawowe składniki mydła, jak już wcześniej wspomniano,  
to kwasy tłuszczowe oraz zasady.:
kwasy tłuszczowe: w produkcji mydła wykorzystuje się kwasy 
tłuszczowe nasycone pochodzenia zwierzęcego, np. palmityno-
wy, stearynowy, laurynowy oraz nienasycone pochodzenia ro-
ślinnego, np. oleinowy, linolowy, linolenowy. Zastosowany kwas 
ma wpływ na cechy mydła: twardość, pienistość, właściwości 
odżywcze, czyszczące lub nawilżające;
składnik zasadowy: najczęściej wykorzystywany to wodoro-
tlenek sodu, dzięki któremu powstają popularne twarde mydła  
w kostce. Z użyciem wodorotlenku potasu powstają mydła 
miękkie i maziste.

DODATKI:
barwniki: naturalne takie jak kakao, kurkuma, spirulina, czy 
glinki. Do otrzymania bardziej intensywnych odcieni korzysta 
się z tlenków, np. chromu (kolor zielony), żelaza (kolor żółty);
dodatki zapachowe: najczęściej używa się do tego celu olej-
ków eterycznych, które oprócz przyjemnych zapachów mogą 
również działać bakteriobójczo (np. olejek lawendowy), pobu-
dzać mikrokrążenie i zwalczać cellulit (olejek grapefruitowy) 
oraz działać przeciwświądowo i chłodząco (olejek miętowy);
dodatki peelingujące:  rozdrobnione płatki lawendy i rumian-
ku, pestki dyni, moreli, a także zmielone ziarna kawy, płatki 
owsiane, sól morska, korund, piasek.
składniki natłuszczające: olej kokosowy, oliwa z oliwek, masło 
shea, wpływają również na zwiększenie właściwości pielęgna-
cyjnych i odżywczych.
składniki oczyszczające: węgiel aktywny, olej rycynowy oraz 
glinki: biała, zielona, czerwona lub niebieska. Szczególnie oso-
by o cerze tłustej i trądzikowej powinny zwracać uwagę na 
obecność tych produktów w kosmetykach pielęgnacyjnych, 
ponieważ absorbują one zanieczyszczenia z powierzchni skóry 
oraz działają regulująco na pracę gruczołów łojowych.

Wzrastające wymagania klientów wymuszają na producentach 
środków kosmetycznych produkcję coraz nowocześniejszych 
produktów, często z dodatkiem substancji syntetycznych, np. 
pochodnych siarczanu sodu. Odpowiadają  one za charaktery-
styczne cechy produktów, np. lepsze pienienie się mydła. Nie są 
to składniki niedozwolone, ale mogą powodować podrażnienia, 
wysuszenia skóry, więc przed zakupem warto sprawdzić czy ko-
smetyk jest oznakowany certyfikatem świadczącym o wysokiej 
jakości oraz bezpieczeństwie, również dla środowiska (np. ECO-
CERT, ICEA, ECO GARANTIE, NATURE, COSMOS).

Przykładowe certyfikaty, które znajdziesz nie tylko na mydłach, ale także na innych 
eko kosmetykach. 



RODZAJE MYDEŁ
Najprostszy podział dzieli te kosmetyki na mydła w kostce oraz 
w płynie. W zależności od użytej zasady uzyskuje się głównie 
białe i twarde mydła sodowe, produkowane powszechnie jako 
mydła w kostkach oraz szare maziste mydła potasowe. Zarówno 
pierwsze, jak i drugie mają wady i zalety.
Mydło w kostce – bardzo wydajne, biodegradowalne, redu-
kuje używanie plastikowych pojemników, nie zawiera wody, 
więc data trwałości będzie dłuższa, niż mydła w płynie (zawiera 
wodę). Jest małe i podręczne, zajmuje mało miejsca w bagażu 
i na pewno się nie rozleje. Nie wymaga plastikowego opako-
wania.
Mydło w płynie – preferowane w miejscach publicznych, szyb-
kie i wygodne w użyciu. Duży wybór różnych kompozycji za-
pachowych. Niestety dostępne w plastikowych opakowaniach i 
posiada krótszą datę trwałości.

Mydła możemy podzielić również ze względu na ich właści-
wości, receptury czy konkretne składniki. Niektórzy cenią so-
bie mydła naturalne bez żadnych dodatków, przygotowane wg 
tradycyjnych receptur, są jednak tacy, dla których mydło musi 
pachnieć i wyglądać. Poszukiwacze mydeł zapachowych, kolo-
rowych, dedykowanych szczególnym potrzebom skóry, również 
znajdą na półkach sklepowych coś dla siebie.

MYDŁA ALEP
Oryginalne mydło syryjskie z miejscowości Aleppo, wykonane 
wg tradycyjnej receptury, cieszy się ogromną popularnością. 
Wygląda niepozornie i nie porywa zapachem, ale jest cenio-
ne za wysokiej jakości skład oraz skuteczne działanie. Często 
określa się je mianem „matki wszystkich mydeł”. Powstaje na 
podstawie wielowiekowej, przekazywanej z pokolenia na poko-
lenie receptury. Przez setki lat było znane jedynie Syryjczykom. 
Oryginalne mydło Alep powstaje jedynie z czterech składników: 
oliwy z oliwek, oleju laurowego, wody, wodorotlenku sodu 

(pozyskiwanego z soli morskiej). Dzięki wysokiej zawartości oli-
wy z oliwek jest bardzo delikatne i mocno nawilżające. Polecane 
szczególnie dla osób cierpiących na różnego rodzaju derma-
tozy i choroby skóry, m.in. łuszczycę, egzemę, czy trądzik. Im 
większa procentowa zawartość oleju laurowego w mydle, tym 
wykazuje silniejsze działanie terapeutyczne. Sprawdzi się rów-
nież jako szampon, krem do golenia i depilacji.

MYDŁA MARSYLSKIE
Są jednymi z najlepszych, dostępnych na rynku kosmetyków. 
Produkcja mydła marsylskiego jest określona przepisami. Hi-
storia wytwarzania mydła marsylskiego sięga XVII w. i od tego 
czasu, proces jego wytwarzania praktycznie się nie zmienił. To w 
pełni naturalne mydło zawierające oliwę z oliwek i inne składniki 
naturalnie obecne w skórze człowieka. Podstawowa właściwość 
mydła to mycie skóry i oczyszczanie z bakterii obecnych na skó-
rze, ponieważ mydło marsylskie wykazuje lekkie działanie anty-
septyczne i odkażające. Składniki mydła wspomagają procesy 
ochronne skóry, myją, nie pozbawiając skóry bariery ochronnej. 
Idealne dla młodych osób zmagających się z wysypkami, suchą 
skórą, alergiami, można stosować również dla dzieci z atopo-
wym zapaleniem skóry. Doskonale sprawdza się w utrzymaniu 
higieny intymnej, a płatki z mydła marsylskiego wykorzystuje 
się do prania odzieży (w tym ubranek dziecięcych).

CZARNE MYDŁO SAVON NOIR
To naturalne mydło roślinne pochodzące z Maroka, wytwarzane 
tradycyjnymi metodami z czarnych oliwek, którym zawdzięcza 
ciemny kolor, oraz oleju oliwnego. Znane na całym świecie ze 
swych właściwości pielęgnacyjnych. Ma właściwości nawilżają-
ce, wygładzające, zmiękczające naskórek, doskonałe również 
jako peeling. Pomaga w usunięciu martwych komórek naskór-
ka, dlatego polecane jest osobom, które nie lubią lub nie mogą 
stosować peelingów mechanicznych. Ma konsystencję pasty, 
która po zmieszaniu z wodą staje się aksamitną kremową masą.

ODKRYWAMY
ISTOTĘ PRODUKTÓW.

PRZYJAZNYCH NATURZE
OD 1974.



Na rynku są dostępne również czarne mydła, których recep-
tura nie bazuje na czarnych oliwkach, ale na dzikich syberyj-
skich ziołach, które intensywnie oczyszczają i pielęgnują skórę 
oraz olejach roślinnych tłoczonych na zimno. Świetne dla skóry  
z kłopotami takimi jak łuszczyca, egzema czy łojotok.

SZARE MYDŁO
Nie zawiera żadnych substancji zapachowych ani barwników. 
Produkowane jest z soli potasowych kwasów tłuszczowych, gli-
ceryny, kwasu cytrynowego i chlorku sodu. Jest hipoalergiczne, 
odpowiednie dla alergików, jego użycie daje bardzo niewielkie 
prawdopodobieństwo powodowania uczuleń, ma też właściwo-
ści antybakteryjne. Może być używane do mycia oraz do prania 
delikatnych tkanin i bielizny. Bardzo dobrze się rozprowadza  
i jest bardziej miękkie od mydeł sodowych, ma prawie nie-
wyczuwalny zapach. Polecane jest dla osób z cerą wrażliwą  
i przetłuszczającą się. Może prowadzić jednak do nadmiernego 
przesuszenia skóry suchej, dlatego warto pamiętać o używaniu 
balsamów i kremów, które zadbają o odpowiedni poziom na-
wilżenia i natłuszczenia. Polecane jest do stosowania po poro-
dzie, ponieważ nie powoduje podrażnień i przyspiesza regene-
rację skóry, zapobiega też zakażeniom bakteryjnym.

MYDŁA Z DODATKAMI ROŚLINNYMI
To mydła o oryginalnych recepturach, opracowanych z myślą o 
konkretnych potrzebach skóry. Charakteryzują się przyjemnym 
zapachem, ładnymi kolorami i bogactwem roślin leczniczych, 
dobroczynnych dla zdrowia skóry. Każda kostka odpowiada na 
konkretne problemy i potrzeby skóry. Mydło wzbogacone so-
kiem z róży dla skóry zmęczonej i suchej, dzięki zaw. witaminy 
C działa odświeżająco i ujędrniająco. Z ekstraktem z nagietka 
działa na skórę wygładzająco oraz odmładzająco. Z ekstraktem 
z ogórecznika doskonale oczyszcza i może działać lekko wybie-
lająco. Mydło żołędziowe - dla osób z problemami dermato-
logicznymi jak np. trądzik, wypryski, przetłuszczająca się skóra.

MYDŁO Z WĘGLEM BAMBUSOWYM
Od innych mydeł, ten kosmetyk wyróżnia dodatek aktywnego 
węgla bambusowego. Mydło przeznaczone jest do pielęgnacji 
twarzy i całego ciała, szczególnie dla cery tłustej i trądzikowej. 
Węgiel bambusowy dzięki swej mikroporowatej powierzchni 
doskonale absorbuje toksyny i zanieczyszczenia. Mydło de-
likatnie złuszcza naskórek, co pozwala na bardziej dogłębne 
oczyszczanie porów skórnych, lepsze niwelowanie zaskórników 
i niedoskonałości. Mydło nie wysusza skóry, dzięki zawartości 
olejów, ze słodkich migdałów oraz orzechów babassu. Sprawia, 
że skóra wygląda zdrowiej, jest wzmocniona i delikatna w do-
tyku.

MYDŁA DLA DZIECI
Mydła dla najmłodszych to produkty naturalne, ze względu na 
specyficzne przeznaczenie muszą spełniać inne wymagania, niż 
mydła używane przez dorosłych. Receptury takich produktów 
oparte są na organicznych składnikach pochodzenia roślin-
nego, czasami wzbogacone w delikatne, łagodzące ekstrakty 
kwiatowe, z nagietka, czy rumianku. Często mają konsystencję 
pianki. Przeznaczone są do codziennej pielęgnacji wrażliwej 
skóry maluszków, zachowując delikatną równowagę fizjologicz-
ną. Nie powodują przesuszenia ani podrażnienia skóry dziecka.

Mydło to podstawowy i powszechnie stosowany środek hi-
gieny. Obecnie na rynku mamy szeroki asortyment mydeł, od 
którego uginają się drogeryjne półki. Od prostych, naturalnych 
produktów, po innowacyjne, pięknie pachnące i cieszące oczy 
mydła glicerynowe. Wystarczy „tylko” albo „aż” wybrać najod-
powiedniejsze do wymagań naszej skóry. Wybierzmy rozważ-
nie, żebyśmy nie wyszli …jak Zabłocki na mydle!

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

IDEALNY
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ZŁOTY MEDAL TARGÓW BE ECO
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NR 1 
WŚRÓD DZIECI

BARDZO DUŻA ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW CZYNNYCH

POLECANE PRZY AZS ORAZ PROBLEMACH SKÓRNYCH

ZAWIERAJĄ NATURALNE PREBIOTYKI



	 Firma	AlmaWin		działa	na	rynku	od	1993	roku,	to		właśnie		wtedy		Rudolf	Bund	dostrzegł	potrzebę	opraco-
wania	przyjaznych		dla		środowiska		i		dla		skóry	detergentów.			Głównym		założeniem		firmy		jest		rozwój		w			zakresie		
produkcji	ekologicznych		środków	czystości.		Codzienne		działania	w	firmie	AlmaWin	opierają	się	na	zasadzie	„W	har-
monii	z	człowiekiem	i	naturą.”	Skład	produktów	Almawin	i	Klar	jest	oparty	na	enzymach	roślinnych	i	składnikach	mi-
neralnych,	które	pochodzą	głównie	z	certyfikowanych	upraw	ekologicznych.	Wszystkie	produkty	spełniają	najwyższe	
standardy,	posiadają	certyfikaty	ekologiczne	oraz	są	wegańskie.	Produkty	AlmaWin	są	testowane	dermatologicznie,	
każdy	ze	składników	spełnia	rygorystyczne	wymagania,	jakie	stawia	delikatna	ludzka	skóra.	Wypełniacze,	fosforany,	
chlor,	rozjaśniacze,	substancje	petrochemiczne,	barwniki	syntetyczne	i	konserwanty	są	konsekwentnie	unikane.		Al-
maWin	jest	również	konsekwentny,	jeśli	chodzi	o	opakowania:	stosuje	tylko	tekturę	i		papier	wykonany	z	makulatury	
i	źródeł	certyfikowanych	przez		FSC		oraz	materiały	nadające		się		do		recyklingu.	Od	2018	do	użytku	zostały	wprowa-
dzone	butelki	wykonane	w	100	%	z	tworzywa	sztucznego	pochodzącego	z	surowców	wtórnych.	Od	tego	czasu	prze-
tworzono	już	115	000	kg	zużytego	plastiku	na	nowy.	AlmaWin	ma	aktywny	wkład	w	zapobieganie	powstawaniu	od-
padów	z	tworzyw	sztucznych.		Jakość	ekologicznych	środków	czystości		została	potwierdzona	certyfikatem	ECOCERT.	

„AlmaWin to przede wszystkim bardzo dobra wydajność 
mycia i czyszczenia, ponadto firma stosując wyłącznie 
naturalne składniki, troszczy się o środowisko i zdrową 
kondycję skóry człowieka.”  – Rudolf Bund

N A T U R A L  C L E A N L I N E S S

Ekologiczne środki czystości  
dostarczamy już od 25 lat.
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Żywienie małych dzieci 
(od 1 roku do lat 3)

Kiedy maluszek skończy pierwszy rok życia, z niemowlęcia sta-
je się małym dzieckiem. To bardzo ważny krok w życiu dziec-
ka, często, nie tylko symboliczny. To również czas niezwykle 
dynamicznego rozwoju ruchowego i potrzeba poznawania 
środowiska zewnętrznego. W konsekwencji, dziecko traci za-
interesowanie żywieniem, które było priorytetem dla niemow-
lęcia. Jak sprostać w takiej sytuacji wymaganiom żywieniowym?  
To ogromne wyzwanie dla rodziców, tym bardziej, że w wieku 
żłobkowym i przedszkolnym, dzieci kształtują nawyki żywienio-
we, na które rodzice i opiekunowie mają szczególny wpływ. 

OKRES KRYTYCZNY
Naukowcy twierdzą, że okres pomiędzy 13, a 36 miesiącem ży-
cia dziecka jest okresem krytycznym do rozwoju określonych 
preferencji i nawyków żywieniowych. W tym czasie utrwalają 
się postawy i zachowania, które mają tendencję do przetrwa-
nia, bez względu na to, czy są korzystne, czy nie.  Swoją wiedzę 
na temat żywienia dzieci czerpią z domu poprzez obserwację 
innych domowników. Rolą rodziców jest ustalenie czytelnych 
zasad dotyczących jedzenia, cierpliwość i konsekwencja. 

NIE JESTEM DOROSŁY… CZYLI DIETA „STOŁU RODZINNEGO” 
Okres poniemowlęcy to czas stopniowego przechodzenia  
z diety niemowlęcej do tzw. diety rodzinnej. Nawyki żywieniowe 
osób dorosłych nie mogą być jednak przenoszone na dzieci bez 
uwzględnienia specyficznych zaleceń żywieniowych dla danego 
wieku. Małe dziecko nie jest miniaturką dorosłego człowieka, 
jednak wielu rodziców, czasami z braku czasu, czasami z braku 
wiedzy, próbuje zbyt szybko upodobnić dietę dziecka do swoje-
go sposobu żywienia. Tymczasem mocno przyprawione, tłuste, 
czy smażone potrawy nie są korzystne dla malucha. Nie ma 
jednak przeciwskazań, aby dziecko spożywało posiłki wspólnie  
z rodziną, to odpowiedni czas na wspólne rozmowy i budo-
wanie więzi. Dla dziecka jednak posiłek powinien być przy-
gotowany oddzielnie, chyba, że cała rodzina dostosuje dietę  
do sposobu żywienia maluszka (posiłki gotowane, bez zbęd-
nych panierek, niedosalane). 
Pamiętajmy, aby małe dziecko siedziało przy stole w swoim, 
przeznaczonym do tego celu foteliku, który zabezpiecza ma-
lucha przed wypadnięciem, aby miało swoją zastawę stołową, 
wykonaną z bezpiecznego, nietłukącego materiału, nie mia-
ło również w swoim zasięgu obrusu, czy gorących napojów  
lub ostrych przedmiotów. 

JADŁOSPIS DLA DZIECI 1-3 LAT
W żywieniu dzieci w wieku poniemowlęcym następują istotne 
zmiany w żywieniu, związane z przejściem z diety mlecznej, 
płynnej i papkowatej do żywienia bardziej urozmaiconego. 
Monotonia nie sprzyja prawidłowemu żywieniu, dlatego od-
powiednio dobrane produkty z różnych grup skomponowane  
w posiłki powinny pokryć zapotrzebowanie na energię i wszyst-
kie składniki odżywcze. Posiłki powinny być również planowa-
ne na kilka dni, co pozwoli uniknąć błędów, np. powtarzania 
potraw, niewłaściwego ich zestawienia pod względem wartości 
odżywczej. 

potraw, niewłaściwego ich zestawienia pod względem wartości 
odżywczej. 

• Produkty białkowe - dzieciom do ukończenia 1 roku życia 
nie zaleca się mleka krowiego, po pierwszym roku warto 
już podawać produkty mleczne np. kefiry, jogurty, któ-
re zawierają łatwo przyswajalne białko i wapń, niezbędny  
do rozwoju kości i zębów; źródłem białka, witamin z gru-
py B oraz żelaza powinno być również mięso (preferowa-
ne chude mięso drobiowe gotowane lub pieczone); 1 - 2  
razy w tygodniu zaleca się podawać dziecku ryby, oprócz 
białka są źródłem ważnych nienasyconych kwasów tłusz-
czowych; jaja, jako źródło pełnowartościowego białka, 
tłuszczu, witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, lecytyny, 
dziecko może zjeść w ilości 3 - 4 na tydzień (gotowane na 
miękko, na twardo, delikatna jajecznica, również w potra-
wach typu naleśniki, kluski).

• Produkty zbożowe - to źródło węglowodanów złożonych: 
skrobi, błonnika, witamin z grupy B, składników mineral-
nych. Skrobia powinna być podstawowym węglowodanem 
w żywieniu dzieci. Jest dobrze trawiona, ale jej nadmiar  
w diecie może obciążać przewód pokarmowy. Błonnik 
wpływa korzystnie na perystaltykę jelit, florę jelitową, 
ale jego nadmiar może ograniczać wchłanianie witamin  
i składników pokarmowych, dlatego poleca się urozmaicone 
gatunki pieczywa – pełnoziarniste, jasne i ciemne, różnego 
rodzaju kasze grube i drobne, płatki zbożowe. Słodkie pie-
czywo i ciastka zbożowe nie są polecane w żywieniu dzieci 
ze względu na obecność niekorzystnych tłuszczów trans.

• Warzywa i owoce - smak owoców dzieci preferują bez 
problemu, dlatego z rozszerzaniem diety o kolejne owoce 
rodzice raczej nie mają  problemu, inaczej sprawa ma się  
z warzywami. Jednym z najczęściej obserwowanych błędów 
żywieniowych w żywieniu dzieci jest niedobór warzyw. Wa-
rzywa są ważnym źródłem witamin (wit. C, beta karotenu, 
wit. z grupy B), składników mineralnych, węglowodanów, 
głównie skrobi (ziemniaki, groch, fasola, soczewica, kukury-
dza) oraz błonnika. Do przygotowywania posiłków wykorzy-
stujmy świeże warzywa sezonowe, z mrożonek korzystajmy  
w okresie zimy i wczesnej wiosny. Co możemy, urozmaicaj-
my dodatkiem świeżych listków warzyw i ziół, np. zielonej 
pietruszki, koperku, szczypiorku, bazylii, mięty. Warzywa 
stanowią podstawę zup jarzynowych, są ważnym dodatkiem 
do drugich dań w postaci jarzynek, surówek, a także sałatek.  
Owoce są również źródłem witamin i składników mineral-
nych, błonnika, ale również cukrów prostych i dwucukrów, 
dlatego ważne, aby spożycie było zbilansowane i urozma-
icone. Dzieciom po pierwszym roku życia można ostrożnie 
rozszerzyć jadłospis o truskawki, poziomki, maliny, owoce 
cytrusowe. Na początku muszą to być małe miękkie kawał-
ki. Najkorzystniejsze jest spożywanie owoców świeżych, 
pamiętajmy, że w owocach suszonych składniki są skon-
centrowane. 



78    Zima 2020/21

• Tłuszcze - odgrywają szczególną rolę w żywieniu dzieci, są 
źródłem energii, która jest niezbędna w okresie intensyw-
nego wzrastania. Obserwuje się niedobór tzw. zdrowych 
tłuszczów w diecie dzieci. Tłuszcze stanowią ważny element 
strukturalny błon komórkowych, a wielonienasycone kwasy 
tłuszczowe są niezbędne do rozwoju mózgu, siatkówki oka. 
Źródłem tłuszczu w diecie dzieci są produkty mleczne (sery, 
masło), mięso, drób, ryby, żółtko jaj, a także dobrej jakości 
oleje spożywcze, wykorzystywane do sporządzania potraw. 
Polecane są zwłaszcza oliwa z oliwek, olej rzepakowy, olej 
sojowy, słonecznikowy, z pestek winogron, masło ghee.  
W żywieniu dzieci powyżej 1 roku życia ilość tłuszczu po-
winna pokrywać ok. 30-35% całodziennego zapotrzebowa-
nia na energię – czyli więcej niż jest potrzebne w diecie 
osób dorosłych. Ograniczanie tłuszczu w diecie dzieci może 
wpływać niekorzystnie na ich tempo wzrostu i rozwoju.

• Płyny - preferowana woda (przed ukończeniem 6 m-ca ży-
cia – źródlana, po ukończeniu 6 m-ca – mineralna niskoso-
dowa <20 mg jonów sodu/1 l), dzieci zawsze powinny mieć 
do niej dostęp. Eliminujemy już picie z butelki ze smocz-
kiem, przechodzimy na kubeczek. U dzieci w wieku 1 – 3 
lat zapotrzebowanie na płyny wynosi ok. 1300 ml na dobę. 
Zwracajmy również uwagę na wodę wykorzystywaną do 
przygotowywania potraw, zup, czy soków. Oprócz wody, 
płyny polecane w żywieniu dzieci to mleko, soki owocowe  
i warzywne (przecierowe jako ekwiwalent owoców i wa-
rzyw). Unikajmy dosładzanych i gazowanych napojów.

• Sól i cukier – eliminujemy z diety dziecka pokarmy bardzo 
słone (kostki rosołowe, zupy w proszku), nie dosładzamy 
również herbatek, soków, napojów. Sól warto zamienić  
na zioła. 

• Ilość posiłków – 4-5 posiłków dziennie równomierne roz-
łożonych w czasie i regularnych. Sprzyja to unormowaniu 
przemiany materii i gwarantuje odpowiedni rozwój psy-
chosomatyczny dziecka. Przerwy między posiłkami nie 
powinny być krótsze niż 2,5 godziny i nie dłuższe niż 4 
godziny. Całodzienna dieta małego dziecka powinna mieć 
wartość 1000 -1400 kcal (przy czym obiad ok. 500 kcal). 

• Obróbka i konsystencja posiłków - potrawy powinny   
być gotowane, pieczone, bardzo sporadycznie smażone 
jako urozmaicenie jadłospisu. Z papkowatych dań dziecko 
musi nauczyć się żuć, rozgryzać, więc posiłki nie powinny 
być bardzo rozdrabniane. Uważajmy jednak na niektóre 
produkty, np. orzechy, nie dawajmy dziecku 2 letniemu 
orzechów bez kontroli, może to grozić zadławieniem.

• Suplementacja – kontynuujmy suplementację witaminy 
D3, w przypadku innych witamin, składników mineralnych, 
warto skonsultować tą kwestię z lekarzem pediatrą, który 
zna dziecko i na podstawie bilansu diety i stanu zdrowia 
oceni zasadność takiej suplementacji.

PRZEKĄSKI W DIECIE DZIECKA 
To odwieczny problem rodziców. Słodkie cukierki, ciastka, liza-
ki, smażone chipsy są często stosowane jako przekąski między 
posiłkami, już nawet przez małe dzieci. Niestety są to produkty 
wysoko przetworzone, wysokokaloryczne, pozbawione cennych 
składników pokarmowych. Zgodnie z najnowszymi badaniami, 
epidemia otyłości wśród dzieci, nawet już przedszkolnych, cią-
gle wzrasta. Otyłość to nie tylko defekt estetyczny, to również 
przyczyna wielu chorób, takich jak cukrzyca, choroby układu 
krążenia, nowotwory. Narastająca epidemia otyłości to efekt 
zmian stylu życia, spożywania wysokokalorycznych przekąsek, 
ale też ograniczenia aktywności fizycznej.  Musimy być czujni 
co i kiedy jedzą nasze dzieci. Kiedy wybieramy ciastka, niech  
to będą biszkopty, czy herbatniki przeznaczone dla dzieci

najlepiej samodzielnie upieczone w domu, tradycyjne chrup-
ki kukurydziane, suszone chipsy owoce lub żelki oparte o soki 
owocowe. Pamiętajmy, aby nie nagradzać dziecka słodyczami.  

NIEJADEK VS. DZIECKO Z NADMIERNYM APETYTEM 
Problemem spędzającym sen z powiek dla rodziców jest zarów-
no niejadek, jak również dziecko z nadmiernym apetytem. 
Co zrobić, kiedy zacząć się niepokoić, kiedy i jak zareago-
wać? Przyczyn braku apetytu może być kilka: zdrowotne (in-
fekcja, problemy żołądkowe, alergie), kulinarne (monotonne 
posiłki, podjadanie między posiłkami, słodkie napoje), psycho-
logiczne (złe skojarzenia z jedzeniem spowodowane, np. wmu-
szaniem jedzenia na siłę czy manifestacja niezależności tzw. 
„bunt dwulatka”). Wtedy potrzebne nam są duże pokłady cier-
pliwości. Możemy spróbować podawać dziecku mniejsze por-
cje, ładnie i ciekawie zaserwowane lub potrawy przygotowane 
razem z nim. Kiedy problem jest chwilowy, możemy go prze-
czekać, obserwować malucha. Jeśli dziecko jest nadal aktyw-
ne, wesołe i nie obserwujemy żadnych niepokojących zmian w 
jego zachowaniu, można uznać, że jest to sytuacja przejściowa. 
Po kilku dniach jednak, jeszcze zanim sięgniemy po prepara-
ty farmaceutyczne na apetyt, warto zasięgnąć porady pediatry. 
Maluch może się nabawić anemii, czy innych problemów zdro-
wotnych (np. zaparć). Odpowiednia konsultacja powinna dać 
odpowiedź na brak apetytu.  

CO ZROBIĆ KIEDY MALUCH „JE ZA DWOJE”? 
Rodzice niejadków pewnie chętnie zamieniliby się z tymi, któ-
rych pociechy od żywienia nie stronią. Tymczasem nadmierny 
apetyt to również problem, wcale nie mniejszy, niż jego brak. 
Jak wiadomo najważniejszy jest umiar i zdrowy rozsądek. Jak 
go jednak wprowadzić do nawyków żywieniowych małego ła-
komczucha? Należy przestrzegać pór posiłków i starać się, by 
pomiędzy posiłkami dziecko nie miało okazji do podjadania 
przekąsek, również w trakcie oglądania bajek. Nie podawajmy 
dziecku posiłków kiedy nie jest głodne, np. kiedy się nudzi, lub 
jest smutne, bądź też w ramach nagrody. Ograniczmy spożycie 
słodyczy, do picia podajemy wodę, która również potrafi hamo-
wać głód lub jego wrażenie. Zapewnijmy dziecku więcej okazji 
do ruchu, który odgrywa główną rolę w rozwoju dziecka oraz 
odpowiednią ilość snu. 

Pierwsze trzy lata życia dziecka mają istotne znaczenie dla roz-
woju późniejszych upodobań pokarmowych. Dziecko wyrabia 
swoje preferencje w zakresie ulubionych potraw, smaku i ape-
tytu. Pamiętaj, że Ty jesteś wzorem dla swojego dziecka. Nie 
wystarczy tylko mówić co jest dobre, trzeba też pokazać i sa-
memu dać przykład. Stosuj zasady zdrowego żywienia, bądź też 
aktywny fizycznie.

Sylwia Kaczmarek - Dyrektor Departamentu Jakości 
Bio Planet S.A.
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"Bezglutenowy
Makowiec"

*dodaj do mixu 3-4
łyżki suchego maku

SŁODKICH I ZDROWYCH

ŚWIĄT !

ŻYCZY ZDROWO NAMIESZANE

"Wigilijny Piernik" 

*dodaj 2 łyżki przyprawy

do piernika. 

Możesz dodać posiekane

orzechy i bakalie

"Świąteczne Brownie"*dodaj posiekaneorzechy i suszonążurawinę

www.zdrowonamieszane.pl
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Gotujesz w stylu eko?
Zeskanuj kod i dołącz do nas!

Zamieszczaj przepisy, 
zbieraj punkty 
i wymieniaj 
na atrakcyjne 
nagrody!

82    Zima 2020/21

Redaktor naczelny magazynu:
Katarzyna Malewska

Redaktor naczelny portalu:
Barbara Strużyna

Redakcja: 
redakcja@gotujwstylueko.pl

Tel: (+ 48) 227-312-876
Adres redakcji:

ul. Fabryczna 9B, 05-084 Leszno k. Warszawy
Reklama: 

reklama@gotujwstylueko.pl
Tel: (+ 48) 227-312-876

Wydawca i dystrybutor: 
Bio Planet S.A.; 

Wilkowa Wieś 7, 05-084 Leszno k. Warszawy
NIP: 586-216-07-38

Okładka: 
fot. Zuzanna Wiśniewska / design: Dawid Walkiewicz

Grafika: 
Katarzyna Malewska, Dawid Walkiewicz, 
Zuzanna Wiśniewska, Karolina Stańczak

Druk: DB PRINT Polska Sp. z o.o.
Nakład: 36 000 egzemplarzy

Źródła artykułów oraz przepisy kulinarne  
autorstwa użytkowników portalu są dostępne na: 

gotujwstylueko.pl

Skontaktuj się ze swoim  
przedstawicielem handlowym  

Bio Planet S. A.
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Poznaj Porto Muinos!
To rodzinna firma z hiszpań-
skim rodowodem. Od 1998 roku 
oferuje ekologiczne wodorosty. 
Porto Muinos została założona 
przez małżeństwo - Antoniego 
Muinos i Rosę Miraz. Na począt-
ku swojej działalności ograniczali 
się wyłącznie do sprzedaży 
suszonych wodorostów. Dziś 
firma Porto Muinos jest świa-
towej klasy dystrybutorem wie-
lu rodzajów wodorostów po-
chodzących z najczystszych 
rejonów Oceanu Atlantyckiego.
Antonio i Rosa swój sukces 
zawdzięczają wieloletnim bada-
niom nad właściwościami wodo-
rostów prowadzonym przy wspar-
ciu zespołu współpracowników 
naukowych oraz znanych szefów 
kuchni!
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