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MENU:
Grzegorz Krychowiak
biogol
Letnie przepisy
zdrowo i kolorowo
Greckie wakacje + przepisy!

wystarczą 3 składniki
Kuchnia Grecka + przepisy!

poznaj greckie przysmaki
Fit na lato + przepisy!

lekko i roślinnie
Mikroliście + przepisy!

czym są i czy warto je zaprosić do kuchni
Ananas + przepisy!

źródło bromelainy o niezwykłych właściwościach
Ogórek + przepisy!

pyszny i niskokaloryczny
Konjac + przepisy!

prawie bez kalorii
IG - Ideks Glikemiczny
jak go obniżyć?
Jadłospis o niskim IG + przepisy!

poznaj nasze propozycje dań
Ekokosmetyki
dlaczego warto ich używać?

Jedzenie dla urody + przepisy!

co jeść, aby być jeszcze piękniejszą?

Stopy + receptury!

gotowe na lato
Kącik dziecięcy
baw się z ekologią

BIO PRODUCENCI:
ZAKWASOWNIA  - Jelita to drugi mózg?
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Wszystkie przepisy kulinarne publikowane na łamach magazynu pochodzą z portalu: 
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wegetariańskiewegańskie

bez glutenu

bez mleka

czas przygotowania

Redaktor naczelny magazynu

Co latem smakuje 
najlepiej?
Oczywiście wszystko. Nic nie rozbudza tak, jak spędzanie czasu na świe-
żym powietrzu, nieważne czy bawimy się z dziećmi, uprawiamy sport czy 
po prostu leniuchujemy. Lato oferuje ogromny wybór pożywnych, pełnych 
witamin warzyw i owoców najświeższych, jak to możliwe. Korzystajmy z tego 
i jedzmy ile wlezie.

Lato to czas wyjazdów urlopowych.
Bez znaczenia czy wybierzemy zaciszne miejsca z dala od cywilizacji, czy 
zaryzykujemy wypad do zwykle zatłoczonych nadmorskich kurortów - za-
dbajmy o dietę. Niestety wybór dań podczas urlopu często ogranicza się 
do wskazywania palcem tego, na co mamy ochotę w karcie menu. Napraw-
dę nie trzeba włożyć dużo wysiłku, aby przygotować zdrowy i lekki posiłek  
w kilka chwil, a pomogą Wam w tym nasze wskazówki i przepisy.

bez jaj
(może zawierać mleko roślinne)
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Czym dla Ciebie jest zdrowe odżywianie?
Grzegorz Krychowiak: Na początku zdrowe 
odżywianie było moją pracą. Na pewnym 
etapie życia sportowca, musisz zrozu-
mieć, że jeżeli chcesz być lepszy, silniej-
szy, szybszy nie możesz nic pozostawić 
przypadkowi. „Jesteś tym, co jesz” dla 
jednych to banał, dla mnie podstawa. 
Świat przemysłu spożywczego konse-
kwentnie pomija najważniejszą kwestię 
związaną z żywieniem, czyli jakość pro-
duktów. Ludzie jedzą coraz więcej śmieci 
i z tego biorą się problemy ze zdrowiem. 
A w sporcie na najwyższym poziomie, 
musisz być przygotowany na 100 %, bo 
twoi przeciwnicy i koledzy z drużyny, z 
którymi walczysz o pierwszy skład - będą 
chcieli wykorzystać każdą twoją słabość.

Kiedy postawiłeś na żywność ekologiczną?
Grzegorz: Zawsze uważałem na to, co 
jem. BIO-rewolucja wydarzyła się kilka 
lat temu, kiedy Celia zaczęła się tym in-
teresować. Prawdę mówiąc, to Ona jest 
„strażnikiem” zdrowego jedzenia. W na-
szym domu nie kusi nic niezdrowego, bo 
niczego takiego nie ma. Jemy tylko żyw-
ność bio, z wyjątkiem jedzenia w klubie 
oraz kilku wyjść do restauracji w kwarta-
le. Przygotowujemy ją sobie sami, żeby 
mieć 100 % pewność, że jest najwyższej 
jakości. Zalety są oczywiste, brak chemii i 
świetny smak, tylko tyle i aż tyle.

Grzegorz 
Krychowiak
Jest taka grupa ludzi, którym szczególnie zależy na zdrowym odżywianiu, ponieważ bycie w dobrej formie 
jest obowiązkiem zawodowym. Tu nie ma mowy o chwilowej zachciance czy podążaniu za modą. Piłkarz 
Reprezentacji Grzegorz Krychowiak promuje zdrowe odżywianie, szczerze i autentycznie, a w sklepach mo-
żemy spotkać  jego własną markę z wyłącznie ekologicznymi produktami - Biogol.

Co sądzisz o modzie na ekologię wśród dużych firm 
do tej pory w ogóle nieinteresujących się ekologią?
Grzegorz: To bardzo dobrze, że duże marki 
wypuszczają produkty bio, bo to buduje 
świadomość, możliwości marketingowe 
największych są nieorganiczne, dzięki 
czemu więcej ludzi zacznie się intereso-
wać tym tematem.

Czym na tle innych marek wyróżnia się Biogol?
Grzegorz: Biogol to 100 % BIO, nigdy nie 
zawierają szkodliwej chemii, zawsze są 
najwyższej jakości. To nie ma być moda 
na jeden sezon czy odpowiedź na potrze-
by wynikające z badań marketingowych, 
tylko styl życia. Nie dodajemy też cukru, 
którego jestem największym wrogiem.

Jakie są Twoje ulubione produkty, czy w planie masz 
jakieś nowości?
Grzegorz: Suszone mango, orzechy brazy-
lijskie i orzechy nerkowca to moi abso-
lutni faworyci. Wkrótce pojawią się trzy 
rodzaje musli; z matcha, z kurkumą i z 
kakao, szczególnie właściwości kakao są 
bardzo niedoceniane. Długo pracowałem 
nad recepturą, nie mogę się doczekać re-
akcji Klientów. Będą również bio Jagody, 
Truskawki oraz czarna porzeczka z Chia. 
Samo zdrowie.

Skąd pomysł na własną markę bio produktów?
Grzegorz: Sport, jako biznes nie zawsze 
daje dobry przykład, szczególnie osobom 
najbardziej podatnym na komunikację 
marketingową, czyli dzieciom i młodzie-
ży. Stworzyłem Biogol, żeby mówić o 
zdrowym odżywianiu, jakie to ważne, nie 
tylko dla sportowców, ale dla każdego z 
nas. Polacy chcą jeść zdrowo, są gotowi 
zapłacić za produkt dobrej jakości, świa-
domość ciągle rośnie. Niestety do najbar-
dziej rozwiniętych w tej dziedzinie krajów 
jeszcze dużo brakuje, wiele pracy przed 
nami i taka jest nasza misja. 

Wszyscy powinni odżywiać się ekologicznie?
Grzegorz: Powiedziałem to na początku 
„jesteś tym co jesz” decyzja należy do 
nas. Na naszym profilu FB Biogol były 
ostatnio cytowane wyniki badań NIK 
dotyczących „E” dodatków, których mo-
żemy przyjąć 2 kg (!) w ciągu roku, a 85 
różnych każdego dnia. Oczywiście nie 
wszystkie są złe, źródłem E101 są tru-
skawki, a E300 borówki, ale wiele jest 
kontrowersyjnych, wiele z nich jest w róż-
nych krajach różnie traktowane. Żywność 
ekologiczna to jedyny słuszny kierunek. 
Na Zachodzie to styl życia, a w Polsce 
dobrze się rozwija i wierzę, że będzie 
przyspieszać, bo świadomość ludzi rośnie  
i trzeba się z tego cieszyć.

„Stworzyłem Biogol, żeby mówić o zdro-
wym odżywianiu, jakie to ważne, nie tylko 

dla sportowców, ale dla każdego z nas.”

Celia jest „strażnikiem” zdrowego odży-
wiania Grzegorza, to dzięki niej do domu 
Krychowiaków  zawitała „BIO -rewolucja”
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Czy preferujesz kuchnię roślinną, a może mięsną 
czy wszystkiego po trochu?
Grzegorz: Nie jem mięsa od około 2 lat. 
Przed podjęciem decyzji dużo czytałem na 
ten temat, rozmawiałem z wieloma ludź-
mi, obejrzałem kilka ciekawych filmów 
dokumentalnych. Postanowiłem spróbo-
wać i zarówno wyniki krwi, jak i generalne

Kto dla Ciebie gotuje?
Grzegorz: Moja kochana Żona dba o to, 
żebym dobrze jadł (śmiech). Jak już wspo-
mniałem Celia jest nawet bardziej restryk-
cyjna ode mnie. W pewnym momencie 
zdecydowała, że nie będziemy zamawiać 
jedzenia, żeby być pewnym najwyższej 
jakości produktów, które jemy i na moje 
szczęście tak już zostało.

Jak wygląda Twój typowy jadłospis?
Grzegorz: Zaczynam śniadanie owocami i 
owsianką na migdałowym mleku, które 
popijam zieloną herbatą. Na obiad wa-
rzywa, ryby, makarony, ryże. Wieczorem 
jem analogiczne produkty do tych na 
obiad. Oprócz wspomnianej herbaty piję 
tylko wodę niegazowaną.

Co jadasz przed meczem, czy sięgasz po jakiś  
specjalny składnik?
Grzegorz: Nie, mam specjalnego składni-
ka, poza tym i tak bym go nie zdradził :). 
W dniu meczu różnica jest taka, że nor-
malnie nie jadam między posiłkami, a 3,5 
godziny przed każdym meczem jem do-
datkowo.

Co lubisz jeść najbardziej, a czego nie znosisz?
Grzegorz: Oprócz generalnego podzia-
łu na produkty zdrowe i niezdrowe jem 
praktycznie wszystko. Jedne produkty 
smakują mi mniej, inne bardziej, ale je-
żeli uznamy z Celią, że powinny znaleźć 
się w naszej diecie, to w niej są. Jestem 
wielkim fanem polskich pierogów, szcze-
gólnie tych, które robi moja Ciocia Danka, 
którą serdecznie pozdrawiam. Poza tym 
cenię kuchnię francuską. Francuzi zrobili z 
jedzenia sztukę, każde wyjście do restau-
racji to kulinarna podróż.

„osiągi” potwierdzają słuszność tej decy-
zji. Mój organizm nie potrzebuje mięsa, 
żeby być na najwyższym poziomie. Na-
wet więcej, bez mięsa moje wyniki są lep-
sze. Ważną rzeczą jest, że podczas całego 
projektu byłem pod opieką specjalistów, 
dodatkowo z uwagi na wiek i zawód bar-
dzo dobrze znam swój organizm. Jeżeli 
podejmujemy jakąś decyzję, to musimy 
radzić się ludzi, którzy się na tym znają. 
A wyznacznikiem tej wiedzy nie jest licz-
ba „lajków” na FB tylko liczba lat poświę-
conych na wykształcenie. To szczególnie 
dotyczy młodych ludzi, którzy potrzebują 
zbilansowanej diety, choćby po to, żeby 
zdrowo rosnąć i prawidłowo się rozwijać.

Czy jest jeszcze coś, z czego zrezygnowałeś?
Grzegorz: Jak już wspomniałem jestem 
wrogiem cukru. O tym ciągle mówi się 
za mało. Miliony ludzi są od niego uza-
leżnione. Od najmłodszych lat wytwa-
rzamy w mózgu połączenie, że cukier 
jest nagrodą, bo jak zjesz „mięsko”, to w 
nagrodę dostaniesz „deserek”. Na profi-
lu FB Biogol był ostatnio felieton na ten 
temat. Była gorąca dyskusja, trochę emo-
cji, ciekawe pytania. Jedno chciałbym za-
cytować. „Co mam zrobić, żeby mój syn 
nie jadł w domu tyle słodyczy?”. Jeżeli w 
domu nie będzie słodyczy oraz Mama i 
Tata nie będą dawać „słodkiego” przykła-
du, to nie będzie ich jadł. Truskawka, jabł-
ko czy orzechy nerkowca też są słodkie. 
Nie zamykajmy się tylko na najprostsze 
rozwiązana, nie róbmy z cukru nagrody, 
tylko dbajmy o to, co jemy sami i o to, co 
jedzą nasze dzieci. I jeszcze jedno, brą-
zowy cukier jest tak samo kaloryczny, jak 
zwykły, to tylko marketing.

Naszymi Czytelniczkami w dużej mierze są młode 
matki, czy jest coś, na co szczególnie powinny 
uważać przy doborze składników dla diety ich 
pociech?
Grzegorz:  To jest bardzo dobre pytanie 
i powinni się na ten temat wypowiadać 
lekarze czy wykształceni dietetycy. Nie 
słuchajmy celebrytów w tak ważnych 

tematach, tylko ludzi, którzy przez wie-
le lat się o tym uczyli. Wiem, że trochę 
generalizuje, ale jak się czyta niektóre 
opinie i komentarze w Internecie, to włos 
się jeży na głowie. A mówimy o dziecku, 
któremu jesteśmy zobowiązani dać naj-
wyższą opiekę od pierwszego dnia ciąży. 
Reasumując - moje zdanie nie ma tu zna-
czenia.

Co powiedziałbyś wszystkim młodym sportow-
com, aby zachęcić ich do spożywania ekologicz-
nych produktów Biogol?
Grzegorz: Przede wszystkim chciałbym im 
powiedzieć, że jeżeli chcą osiągnąć suk-
ces, to wiedza o tym, jak należy się odży-
wiać jest tak samo ważna, jak pójście na 
trening. Szczególnie na najwyższym po-
ziomie detale dają przewagę. Po drugie, 
jeżeli widzą sportowca z jakimś produk-
tem na ekranie telewizora, to nie oznacza 
to, że On czy Ona to później zjada, czy 
wypija. I po trzecie daję słowo, że pro-
dukty Biogol zawsze będą najwyższej ja-
kości po to, żeby pomóc Wam osiągnąć 
najlepsze wyniki, czekamy na następców, 
nie będę grał w Reprezentacji przez całe 
życie (śmiech).

Jak oceniasz szanse Reprezentacji Polski podczas 
zbliżających się mistrzostw Europy?
To zawsze jest podchwytliwe pytanie, 
bo najlepiej odpowiedzieć, że wygramy! 
Pompować balon, a potem bywa różnie. 
Mamy fajną grupę zawodników, zdrową 
mieszankę doświadczania z młodością i 
Trenera z jasno określoną wizją. Najważ-
niejszy jest pierwszy mecz. Jak wygramy, 
to może być piękna historia i na tym 
powinniśmy się skupić. Jak wygramy to 
wielu zawodników, szczególnie młodych, 
bardziej uwierzy w siebie i w drużynę a 
pewność siebie to najważniejsza cecha 
sportowca. Jak wygramy, to z Hiszpanią 
wyjdziemy bić się o zwycięstwo, a nie o 
remis. Nie mówmy o medalach i co bę-
dzie w 1/8 finału, skupmy się na meczu 
Polska – Słowacja 14 czerwca, wierzymy 
w siebie i zespół, głowa jest najważniej-
sza.

„Jeżeli podejmujemy jakąś decyzję, to 
musimy radzić się ludzi, którzy się na tym 

znają. A wyznacznikiem tej wiedzy nie 
jest liczba „lajków” na FB tylko liczba lat 

poświęconych na wykształcenie.”

Celia i Grzegorz uwielbiają podróże.

rozmawiała Katarzyna Malewska
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LEMONIADA MALINOWA
Z LAWENDĄ

SKŁADNIKI (1 porcja):
maliny / porzeczki / jeżyny - 500 g
woda mineralna - 1 litr
syrop klonowy - 2-3 łyżki
sok z cytryny - 2 łyżki
lawenda świeża lub suszona - trochę
suszona żurawina - 1 garść
mięta świeża - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Owoce przebieramy, myjemy i wkładamy do 
garnka. Podgrzewamy i kiedy puszczą dużo 
soku przecedzamy przez sito. Pulpę z owo-
ców możemy wykorzystać do śniadania (np. 
z jogurtem). Do soku dolewamy wodę, sok 
z cytryny, wrzucamy garść suszonej żurawi-
ny, miętę, lawendę, wlewamy syrop klonowy. 
Schładzamy w lodówce i dodajemy kostki 
lodu.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

15 min
SWITCHEL 
LETNIE ORZEŹWIENIE, 
ODPORNOŚĆ I DETOKS

SKŁADNIKI (4 porcje):
woda przegotowana zimna - 1 litr
sok z cytryny - 1 szt.
imbir świeży - 1 - 2 cm
syrop klonowy - 2 łyżki
ocet jabłkowy - 1 łyżka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Do dzbanka z przegotowaną zimną wodą do-
dajemy starty na małych oczkach imbir, sok z 
cytryny i pozostałe składniki, mieszamy. Od-
stawiamy na noc. Pijemy na drugi dzień.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

5 min+

KOKTAJL BOGATY 
W WITAMINĘ C

SKŁADNIKI (4 porcje):
banan - 1 szt.
jabłka - 2 szt.
mrożone porzeczki, jeżyny - po 1 garści
mrożony szpinak - 1/2 opakowania
syrop klonowy - 1 łyżka
sok z cytryny - 2 łyżki
siemię lniane złote - 1 łyżeczka
mieszanki liofilizowanych i sproszkowanych 
truskawki, ananasa, maliny - 1 łyżka
nasiona pokrzywy - 1/2 łyżeczki
woda - 1 butelka 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Jabłka obieramy, pozbawiamy ogryzka, kro-
imy w kawałki, wrzucamy do kielicha blende-
ra. Następnie obieramy banana, dorzucamy 
do jabłek. Potem dodajemy szpinak, syrop 
klonowy, sok cytrynowy, len, pokrzywę. Do-
dajemy mrożone owoce. Zalewamy wszystko 
wodą – tyle by pokryła składniki. Potem mik-
sujemy na gładki koktajl. Ozdabiamy liofilizo-
wanymi owocami.

Dorota Wdowińska - Rozbicka

20 min

Letnie 
przepisy 

Jakie dania są najlepsze na lato? Oczywiście przepisy w stylu eko!
 Polecamy Wam naszych letnich faworytów, orzeźwiające receptury, 

które z łatwością przyszykujesz podczas nawet najbardziej leniwych wakacji. 
Lekkie, zdrowe i kolorowe eko smakołyki zapraszają w podróż do krainy smaków.



8    LATO 2021

KREMOWE 
LODY WEGAŃSKIE

SKŁADNIKI (1 porcja):
banany przejrzałe  - 300 g
truskawki świeże - 200 g

WARTO WIEDZIEĆ:
Tajemnicą kremowych wegańskich lodów jest wy-
korzystanie przejrzałych bananów. Obieramy je ze 
skórki, kroimy w kawałki i zamrażamy. W każdym 
momencie możemy je wyciągnąć i połączyć z in-
nymi składnikami: masłem orzechowym, kakao, 
owocami (mango, ananas, jagody, maliny, tru-
skawki, kiwi, arbuz) i oczywiście ziołami (pokrzywa, 
bazylia, mięta), a nawet warzywami.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Nie wyrzucamy bananów, które mają 
czarną skórkę (chyba że są spleśniałe lub przegni-
łe). Obieramy ze skórki, kroimy w kawałki, wkłada-
my do opakowania i mrozimy przez kilka godzin.  

KROK 2: Wyciągamy banany z zamrażalki, wrzu-
camy do miksera, dokładamy owoce i miksujemy 
(może być to bardzo gładka masa lub masa z 
grudkami). Podajemy od razu.

Barbara Strużyna

5 min

GALARETKA Z MLEKA 
MIGDAŁOWEGO 
I SOKU JABŁKOWO
- PORZECZKOWEGO

SKŁADNIKI (20 porcji):
mleko migdałowe - 600 - 700 ml
sok jabłkowo - porzeczkowy - 600 - 700 ml
żelatyna - 12 listków

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
W szklance z wodą (temperatura pokojowa) 
moczymy żelatynę. W garnuszku podgrzewa-
my płyny z listkami żelatyny do ich rozpusz-
czenia, cały czas mieszając. Przelewamy do 
pojemnika i przez noc chłodzimy w lodówce. 
Podajemy schłodzone wyciągnięte z pojemni-
ka całe lub pokrojone w kawałki. Jeżeli braku-
je Wam słodyczy  - polecam zjadać galaretkę 
w towarzystwie słodkich świeżych owoców 
lub dosłodzić nieco sok.

Szybko Tanio Smacznie

20 min

SŁODKI DESER 
TRUSKAWKOWY BEZ CUKRU

SKŁADNIKI (1 porcja):
truskawki świeże - 500 g
miód - 1 - 2 łyżka
nasiona chia - 1 łyżka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Truskawki pozbawiamy szypułek. Wrzucamy 
do garnka, zalewamy wodą, tak aby je przy-
kryć i gotujemy na małym ogniu. Co jakiś czas 
mieszamy i rozgniatamy truskawki. Przestaje-
my gotować, gdy mamy odparowaną wodę i 
dość gęsty dżem. Studzimy i dodajemy miód 
i nasiona chia i energicznie mieszamy. Prze-
kładamy do słoiczka i wkładamy do lodówki. 
Zjadamy w ciągu kilku dni łyżeczką ze słoicz-
ka, jako polewę lub na kanapce.

Barbara Strużyna

60 min

DŻEM WIŚNIOWY 
Z PŁATKAMI MIGDAŁOWYMI

SKŁADNIKI (1 porcja):
wiśnie (mrożone lub świeże) - 500 g
ksylitol - 1/2 szklanki
nasiona chia - 3 łyżki
płatki migdałowe - 3 łyżki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Drylowane wiśnie smażymy w garn-
ku, aż połowa soku odparuje. Dodajemy 
ksylitol, mieszamy i smażymy ok. 3-4 minut. 
Często mieszamy. Garnek zestawiamy z ognia 
i odstawiamy na 10 minut, aby wiśnie lekko 
przestygły.

KROK 2: Dodajemy nasiona chia i płatki mi-
gdałowe. Mieszamy i przekładamy do słoicz-
ka. Wstawiamy do lodówki na 3-4 godziny. 
Dżem wiśniowy podajemy z pieczywem świe-
żym i chrupkim, ciepłymi tostami, jako farsz 
do naleśników czy dodatek do deserów.

My Chcemy Jeść

60 min



ZIELONE LODY Z KIWI 
I MATCHA

SKŁADNIKI (1 porcja):
kiwi dojrzałe - 3 szt.
matcha - 1 łyżeczka
cukier puder trzcinowy - 1 łyżka
woda - 5 łyżek

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Kiwi obieramy, kroimy na połówki. Odkrajamy 
3 plasterki kiwi i każdy z nich przyklejamy na 
ściankę foremki do loda. Kiwi, matcha, cukier 
wodę miksujemy na gładki koktajl, wlewamy 
do foremek. Wkładamy patyczki i zamrażamy. 
Przed wyjęciem lodów z foremki trzymamy ją 
chwilkę pod ciepłą, bieżącą wodą.

Dorota Wdowińska - Rozbicka

10 min+

GALARETKA Z SYROPU 
Z KWIATÓW CZARNEGO BZU

SKŁADNIKI (2 porcje):
syrop z kwiatów czarnego bzu - 100 ml
żelatyna - 10 g
woda - 500 ml
syrop klonowy (opcjonalnie - do smaku)

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Zagotować wodę. Do gorącej wody dodać że-
latynę i wymieszać aż się rozpuści. Wlać syrop 
z kwiatów czarnego bzu i zamieszać. Przelać 
do pucharów do stężenia (opcjonalnie dolać 
syrop klonowy lub więcej syropu z bzu). Do-
skonała w gorące dni po kilku godzinach w 
lodówce.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

120 min

ARBUZ Z SZYNKĄ DŁUGO 
DOJRZEWAJĄCĄ

SKŁADNIKI (1 porcja):
arbuz - 1 kg
szynka długo dojrzewająca - 200 g
świeże zioła - 1 garść

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Arbuza kroimy w plastry: wedle uznania 
mniejsze lub większe. Wedle uznania możemy 
też arbuza obrać ze skórki lub z nią zostawić. 
Potem siekamy zioła i oprószamy nimi ka-
wałki arbuza. Następnie arbuza układamy na 
ozdobnym półmisku. Potem bierzemy plastry 
szynki i owijamy kawałki arbuza lub układamy 
falbanki na arbuzie.

Dorota Wdowińska - Rozbicka

15 min
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SAŁATA CEZARA 
Z GRILLOWANĄ 
PIERSIĄ KURCZAKA
I ORKISZOWYMI GRZANKAMI

SKŁADNIKI (2 porcje):
sałata rzymska - 1 szt.
pierś z kurczaka filet - 1 szt.
sól i pieprz do smaku
suszony czosnek - 1/2 łyżeczki
olej do smażenia trochę
chleb orkiszowy, żytni (najlepiej razowy) lub 
gryczany - 2 szt.
oliwa z oliwek - 1 łyżka
czosnek - 1 ząbek
parmezan tarty trochę
sos:
jogurt - 150 ml
musztarda - 1 łyżeczka
sok z cytryny - 1 łyżka
sól i pieprz do smaku
czosnek - 1 ząbek

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Zacznij od zamarynowania piersi z 
kurczaka. Pierś umyj i osusz na ręczniku pa-
pierowym, przetnij wzdłuż na pół, przypraw 
solą, pieprzem i suszonym czosnkiem. Od-
staw na 15 minut.

KROK 2: Na rozgrzanej patelni grillowej na 
niewielkiej ilości oleju, zgrilluj kurczaka na 
złoto z każdej strony.

KROK 3: Z podanych wyżej składników zrób 
sos.

KROK 4: Kromki chleba pokrój w kostkę. Roz-
grzej patelnię, wlej oliwę i dodaj przeciśnięty 
przez praskę czosnek. Zrumień grzanki często 
obracając, wystudź.

KROK 5: Posiekaj sałatę. Rozłóż na talerze. 
Kurczaka potnij w mniejsze kawałki dowolnie. 
Połóż na sałacie, posyp grzankami i zetrzyj 
parmezan. Całość polej sosem.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

25 min

SAŁATKA 
ŚRÓDZIEMNOMORSKA

SKŁADNIKI (2 porcje):
tuńczyk w oleju - 1 szt.
jajko ugotowane na półtwardo - 1-2 szt.
fasolka szparagowa - 1 garść
papryka pieczona - 1 szt.
rukola - 2 garści
oliwki - kilka szt.
pieprz - do smaku
cytryna - 1 szt.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Fasolkę obgotować 5 minut (można użyć ze 
słoika) a jajko na półtwardo (5 i 1/2 minuty od 
włożenia do wrzątku). Paprykę pokroić w pa-
ski (miałam ze słoika), jajko obrać ze skorupek 
przepołowić. Wszystkie składniki ułożyć na 
talerzu, skropić sokiem z cytryny i polać oliwą 
spod tuńczyka.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

10 min

SAŁATKA Z WĘDZONYM 
SEREM I ANANASEM 
W ANANASIE

SKŁADNIKI (1 porcja):
ryż brązowy - 0,5 szklanki
woda - 1 szklanka
ananas - 1 szt.
kukurydza - 1 szklanka
ser żółty wędzony - 300 g
szczypiorek - 0,5 pęku
sól - do smaku
pieprz do smaku
majonez lub jogurt - 3 łyżki
słodki sos chili - 3 łyżki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Ryż zalewam osolonym wrzątkiem i gotuję, aż 
będzie miękki. Studzę. Ananasa kroję wzdłuż 
na pół i łyżeczką do kulek wyjmuję miąższ do 
salaterki i zostawiam łupinkę, która posłuży 
mi później za salaterkę. Majonez mieszam z 
kilkoma kroplami sosu chilli, szczypiorkiem, 
solą i pieprzem. Ser kroję w kostkę, mieszam 
z ryżem, ananasem, kukurydzą i sosem. Prze-
kładam do ananasowych łupinek.

Dorota Wdowińska - Rozbicka

35 min

EKSPRESOWA SAŁATKA 
Z POMIDORKÓW

SKŁADNIKI (2 porcje):
pomidorki koktajlowe - 1 opakowanie
pieprz cytrynowy - trochę
oliwa z oliwek - trochę
ocet balsamiczny - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Pomidorki umyć i pokroić na połówki. Posy-
pać pieprzem, skropić oliwą i octem. Można 
wierzch posypać świeżą bazylią.

Szybko Tanio Smacznie

15 min

SAŁATKA Z POMIDORÓW 
I AWOKADO

SKŁADNIKI (2 porcje):
awokado - 1 szt.
pomidory - 2 szt.
sezam - 2 łyżeczki
ocet balsamiczny - 1/4 łyżeczki
olej rzepakowy - 1/2 łyżeczki
sól - 1 szczypta
bazylia suszona - 1/4 łyżeczki
sok z cytryny - 1/2 łyżeczki
miód - 1/2 łyżeczki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Pomidory i awokado pokroić w kostkę, wy-
mieszać, skropić octem balsamicznym, dodać 
bazylię, wymieszać. Sok z cytryny wymieszać z 
miodem i oliwą. Dodać sos do sałatki, posy-
pać sezamem i wymieszać. W razie potrzeby 
posolić.

PrzepisyMargaretki

15 min
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PIECZONE WARZYWA 
Z CHIPSAMI Z JARMUŻU

SKŁADNIKI (2 porcje):
batat - 1 szt.
buraki - 2 szt.
marchew - 1 szt.
sól i papryczka chilli - do smaku
jarmuż - 1/2 opakowania
oliwa z oliwek - 2-3 łyżki
kmin rzymski - 1 łyżeczka
rozmaryn - 1 szt.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Warzywa obieramy i kroimy na grube „fryt-
ki” polewamy oliwą, solimy oraz doprawiamy 
kminem rzymskim i tymiankiem. Rękami mie-
szamy warzywa nacierając oliwą i przyprawa-
mi. Na wierzch układamy gałązkę rozmarynu. 
Nastawiamy piekarnik na 200 stopni C i pie-
czemy ok. 50 - 60 minut. Na 10 minut przed 
końcem pieczenia na drugiej blaszce umiesz-
czamy porwany na małe kawałki jarmuż rów-
nomiernie rozłożony i polany olejem oraz 
doprawiony solą.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

60 min

KASZOTTO Z WARZYWAMI 
I TOFU

SKŁADNIKI (3 porcje):
kasza gryczana niepalona - 150 g
papryka czerwona, cukinia, marchew - po 1 szt.
pieczarki - 6 szt.
pomidory - 2 szt.
tofu wędzone - 1 szt.
posiekana natka pietruszki - 2 łyżki
papryka wędzona - przyprawa - 1/2 łyżeczki
sól i pieprz - do smaku
olej kokosowy - 1 łyżka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: W garnku kamiennym rozgrzej olej 
i podsmaż przez chwilę pokrojone pieczarki, 
paprykę, marchewkę, pomidory. Następnie 
dolej ok. 1/3 szklanki wody i duś pod przykry-
ciem ok. 20 minut.

KROK 2: Kolejno dodaj pokrojoną w kost-
kę cukinię, posiekaną natkę pietruszki i tofu 
oraz przyprawy. Wymieszaj. Duś ok. 15 minut. 
Jeżeli powstało dużo wody, należy potrawę 
smażyć na największym ogniu bez przykrycia. 
Wody nie powinno być wcale!

KROK 3: W międzyczasie ugotuj kaszę gry-
czaną w proporcji - 1 część kaszy na 2 części 
wody. Kiedy warzywa są już miękkie, dodaj 
ugotowaną kaszę, wymieszaj i duś jeszcze ok. 
10 minut, aby smaki się „przegryzły”.

Zdrowie na języku

90 minRATATOUILLE 
- BIGOS WARZYWNY

SKŁADNIKI (1 porcja):
pomidory - 500 g
cebula - 2 szt.
marchew - 2 szt.
cukinia - 2 szt.
papryka - 2 szt.
bakłażan - 1 szt.
fasola szparagowa - 200 g
czosnek - 3 ząbki
oliwa - 4 łyżki
sól, pieprz, papryka w proszku - do smaku
woda - 1/2 szklanki
liść laurowy, ziele angielskie - po kilka szt.
pietruszka nać - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Pomidory pokroić w dużą kostkę lub plastry. 
Cebule pokroić w piórka. Marchew w pół-
plastry. Cukinie i paprykę w słupki. Fasolkę 
pokroić na kilkucentymetrowe kawałki. Roz-
grzać oliwę na głebokiej patelni lub w rondlu. 
Włożyć cebulę. Lekko zrumienić. Teraz włożyć 
pozostałe warzywa. Dodać listek laurowy i 
pokrojony czosnek. Można wlać trochę wody 
na dno rondla. Przykryć pokrywką a warzywa 
puszczą sok. Gotować ok. 20 min. Doprawić 
solą i pieprzem. Posypać zieloną pietruszką. 
Podawać z pieczywem.

Dorota Woźniak - Twins Pot

15 min

30 min

PIERŚ Z KURCZAKA Z SOKIEM Z POMARAŃCZY 
W MLECZKU KOKOSOWYM

SKŁADNIKI (2 porcje):
pierś z kurczaka - 350 - 400 g
mleko kokosowe (gęste) - 3 łyżki
sok z 1 pomarańczy 
curry - 1 łyżka 
ząbki czosnku - 3 - 4 szt.
sól - 1 szczypta
chilli - 1 szczypta
rosół drobiowy - 200 ml
mąka kukurydziana - 2 łyżki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Opłukaną i osuszoną pierś 
kurczaka kroimy w dość grubą kost-
kę.

KROK 2: W salaterce mieszamy gę-
stą część mleczka kokosowego z so-
kiem z pomarańczy i curry. 

KROK 3: Do marynaty wkładamy mięso, 
dodajemy zmiażdżony czosnek, sól i odro-
binę chilli, dokładnie mieszamy, zakrywa-
my folią i wkładamy do lodówki na całą 
noc.

KROK 4: Na rozgrzaną grubą patelnię 
wlewamy łyżkę oleju i przesmażamy za-
marynowane mięso. Przykrywamy i du-
simy ok. 10 minut z połową marynaty. 
Następnie wlewamy ciepły rosół, zdejmu-
jemy pokrywkę do lekkiego odparowania. 
Pozostałą marynatę mieszamy z mąką ku-
kurydzianą, podlewamy kilkoma łyżkami 
ciepłej wody i dodajemy do mięsa, ciągle 
mieszając. Cały proces duszenia nie powi-
nien trwać więcej niż 25-30 minut, mięso 
powinno być soczyste.

FAMILY



13 LATO 2021

Redaktor naczelny portalu:
Wszyscy z utęsknieniem czekamy na moment, kiedy swobodnie będziemy mogli podróżować po świecie, próbo-
wać nowe smaki i poznawać niezbadane zakątki globu (nie pomijając oczywiście Polski). Skoro lato przed nami, 
to proponuję kilka dań, które w upalne dni bardzo dobrze się sprawdzą i pozwolą się nam przenieść do gorącej 
Grecji. To kilka kombinacji prostych przekąsek, które wykonasz w kilka minut. Zawsze smakują i nie wymagają 
zbyt wielkiej ilości składników. Warunki, które muszą być spełnione, to bardzo dobrej jakości produkty zwłaszcza 
grecka feta i słodkie pomidory lub arbuzy. Takie dania znajdziesz w niewielkich greckich lokalnych restauracjach.

ARBUZOWA PIZZA 
Z FETĄ I OLIWKAMI

SKŁADNIKI (2 porcje):
arbuz  - 1 plaster (gr. 2 cm)
feta - 100 g
oliwki czarne kalamata - 8 szt.
oregano suszone - trochę
oliwa z oliwek (opcjonalnie) - trochę

WARTO WIEDZIEĆ: 
W oczekiwaniu na jedzenie możemy przykryć 
talerz parasolką, aby ochronić je przed owa-
dami.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Przekrajamy arbuza w poprzek i odkrajamy 
plaster grubości ok. 2 cm. Ser Feta kroimy w 
trójkąty i układamy na kawałkach arbuza. Na 
Fetę wykładamy oliwki Kalamata. Posypujemy 
oregano i ewentualnie polewamy oliwą. Naj-
lepiej smakuje lekko schłodzona. Na talerz 
wykładamy kostki lodu i przykrywamy je tale-
rzem z arbuzową pizzą.

15 min
FETA Z SUSZONYMI 
POMIDORAMI Z OLIWY

SKŁADNIKI (2 porcje):
ser feta - 200 g
suszone pomidory z oliwy - 8 szt.
oregano suszone - trochę
oliwki (opcjonalnie) - kilka
kapary (opcjonalnie) - kilka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Ser feta kroimy w kostkę. Pomidory 
suszone przekrajamy na pół tak, aby każdy ka-
wałek fety miał swojego pomidorka. 

KROK 2: Polewamy delikatnie oliwą ze słoicz-
ka, w którym były pomidory. Wszystko posy-
pujemy oregano. Dodatkowo możemy dodać 
oliwki i kapary.

10 min

SAŁATKA GRECKA 
Z ARBUZEM

SKŁADNIKI (4 porcje):
ser feta - 150 - 200 g
arbuz bez pestek i skóry - grube plastry - 2 szt.
zielona papryka - 1 szt.
czerwona cebula - mała - 1 szt.
sałata - liście - 4 szt.
oregano suszone - trochę
oliwa - trochę

WARTO WIEDZIEĆ:
W Grecji dla pojedynczej porcji kładą na sa-
łatce cały plaster fety niepokrojony w kostkę, 
skropiony oliwą i posypany oregano. W tej sa-
łatce pomidora zastąpiłam arbuzem.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Warzywa i owoce myjemy. Sałatę rwiemy i 
kładziemy na dnie miski. Potem po kolei, ar-
buza kroimy w grubą kostkę, paprykę pozba-
wiamy nasion i kroimy w paski, cebulę kroimy 
w krążki. Na wierzchu kroimy ser feta w kost-
kę i rozkładamy na surówce. Polewamy oliwą i 
posypujemy oregano.

15 min

Przepis z okładki!

Greckie wakacje
Wystarczą trzy składniki - arbuz, feta i pomidory!
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Grecja to kraj w większej części górzysty, góry stano-
wią 81% jego powierzchni. Dzieli się na część konty-
nentalną oraz wyspy rozsiane na morzach Egejskim  
i Jońskim (jest ich około 2500). Grecja pozostaje pod 
wpływem klimatu śródziemnomorskiego, dla którego 
charakterystyczne są łagodne zimy i suche, gorące 
lata. Położenie geograficzne w znaczący sposób wpły-
nęło na nawyki żywieniowe Greków, z dobrym skut-
kiem dla ich zdrowia. Dieta śródziemnomorska jest 
jedną z najzdrowszych i najbardziej zrównoważonych 
na świecie – średnia życia w krajach takich jak Grecja, 
Włochy, Hiszpania jest najdłuższa w Europie.

Grecy to naród bardzo przyjazny i otwarty. Są ser-
deczni wobec turystów i gościnni. Można to zaobser-
wować w każdym zakątku kraju, ale najbardziej rzuca 
się w oczy w rejonach mało popularnych turystycz-
nie, w małych wioskach, na zapomnianych wysep-
kach. Życie toczy się tam wolniej, spokojniej, jest czas 
na niespieszne cieszenie się wspaniałym jedzeniem  
i świetnym towarzystwem. Gorąco zachęcam do od-
wiedzania mało znanych miejsc – wspaniała atmos-
fera i można spotkać niesamowitych ludzi, którzy 
chętnie opowiedzą o swoim życiu i regionie, w którym 
mieszkają.

Pory posiłków w Grecji nie są ściśle wyznaczone. Grecy 
raczej nie jadają śniadań, przed południem jedzą tylko 
małą przekąskę. Południe to czas obiadu, wtedy przy-
chodzi czas na porządny posiłek i sałatki. Wieczory  
to najczęściej spotkania z przyjaciółmi w małych 
knajpkach, przy kieliszku alkoholu i mezédes (prze-
kąskach).

Grecy uwielbiają grillowane mięsa i owoce morza, 
warzywa w każdej postaci (jedzą więcej warzyw niż 
pozostali Europejczycy). Ważna jest jakość składni-
ków – muszą być pierwszej jakości, jak najświeższe. To 
gwarantuje, że nawet najprostsze danie, z minimalną 
ilością składników będzie smakować jak w najlepszej 
restauracji.

Grecką kuchnię najłatwiej poznać jadając w lokalnych 
knajpkach. Warto zamówić kilka mezédes (przekąsek)

i podzielić się nimi z przyjaciółmi. Pod tym pojęciem 
Grecy rozumieją wszystko, co można podać na małym 
talerzyku. Siedząc wieczorem z przyjaciółmi w tawer-
nie zamawiają same przekąski, które podaje się jed-
nocześnie. Każdy próbuje tego, na co ma ochotę.

PRZYKŁADOWE GRECKIE PRZEKĄSKI:
• biftéki - kulki z mielonego mięsa
• gigantes plaki – fasola pieczona w maśle
• saganάki – smażony ser
• melitsanosalάta – mus z bakłażanów
• souvlάkia - szaszłyczki mięsne
• oktapódi xitάdo – ośmiornica marynowana
• tzatziki – jogurt z ogórkiem i ziołami
• dolmadάkia – faszerowane liście winorośli

Warzywa są w kuchni greckiej bardzo popularne. Po-
trawy z samych warzyw nie stanowią jedynie przeką-
sek lub przystawek, ale są pełnowartościowymi da-
niami. Sałatki traktuje się natomiast jako przystawki 
lub dania towarzyszące potrawom z mięsa, lub ryb. 
W ortodoksyjnym kościele greckim post obowiązuje 
przez ponad jedną trzecią roku. Nie wolno wtedy jeść 
nie tylko mięsa, ale także produktów pochodzenia 
zwierzęcego: jajek, mleka, serów. Dzięki wyobraźni 
kulinarnej Greczynek i dostępowi do dziko rosnących 
roślin i ziół taka dieta nie stanowiła (i nadal nie sta-
nowi) problemu. Obecnie podejście do postu uległo 
znacznej liberalizacji, nadal jednak Grecy jedzą więcej 
warzyw niż pozostali Europejczycy. Warzywa podawa-
ne na surowo są traktowane jako mezédes, do potraw 
mięsnych i rybnych, podawanych jako danie obiado-
we, jada się warzywa gotowane.

Horiάtiki salάta - sałatka wiejska (u nas znana jako 
grecka), najbardziej znana grecka potrawa warzywna. 
Jej składniki to między innymi pomidory, ogórki, ce-
bula, feta, czarne oliwki, grecka oliwa, zioła. W przy-
padku tej sałatki wyjątkowo ważna jest jakość skład-
ników: pomidory muszą być dojrzałe i słodkie, oliwa 
i feta naprawdę dobrej jakości, wszystkie warzywa 
świeże i dojrzałe. Jeśli uda nam się zdobyć takie skład-
niki to przygotowanie i jedzenie tej sałatki przeniesie 
nas prosto do Grecji.

Kuchnia Kuchnia 
GreckaGrecka

Grecja (gr. Ελλάδα Ellád) to kraj położony w południowo-wschodniej części Europy, 
na południowym krańcu Półwyspu Bałkańskiego. Ma bardzo długą  

i burzliwą historię oraz bogate dziedzictwo kulturowe.  
Uważana jest za kolebkę zachodniej cywilizacji.
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Briάmi – pieczone warzywa – bakła-
żany, cukinie, ziemniaki, pomidory mie-
szamy w odpowiednich proporcjach  
i pieczemy w piekarniku. Podawane są 
na ciepło lub na zimno.
Moussakάs – musaka z bakłażana – 
warstwy grillowanych plastrów bakła-
żana przełożone sosem z jagnięciny  
i pomidorów, zapieczone z sosem be-
szamelowym.

Ryby i owoce morza od zawsze były 
obecne w greckim jadłospisie. Na gó-
rzystych terenach i małych wysepkach 
niemożliwa była hodowla bydła, miesz-
kańcy korzystali więc z tego, co ofero-
wało morze. Grecy szczególnie lubią 
ośmiornice (ktapódia). Innym uwielbia-
nym w Grecji morskim stworzeniem jest 
kalmar (kalamarάkia).

GRECKIE DANIA Z RYB I OWOCÓW MORZA:
• krassάto - gotowane w winie
• marinάta - marynowane, najczę-

ściej w soku z cytryny, oliwie, zio-
łach

• ostraka - skorupiaki smażone  
w oleju

• psάri plaki - ryba pieczona w pie-
karniku

• psitó - smażone
• souvlάki - z rusztu
• sti skάra - z grilla
• tiganitά - otoczone w cieście lub w 

mące i usmażone w głębokim oleju
• yemistó - faszerowane

W górzystej, słabo porośniętej trawą 
Grecji nie ma warunków do hodowli 
bydła. Na górskich połoninach, które 
zajmują około 2/5 powierzchni kra-
ju, wypasa się głównie owce i krowy. 
Głównym składnikiem diety Greków 
jest jogurt i ser wytwarzany z ich mle-
ka. Z mięs cenione jest mięso jagnięce 
i koźlęce, często spożywa się też drób.

NAJPOPULARNIEJSZE POTRAWY MIĘSNE,
które koniecznie trzeba zjeść chociaż 
raz będąc w Grecji:
• gyros – plastry mięsa nabite  

na pionowy ruszt i powoli opieka-
ne. W miarę pieczenia ścina się je 
długim nożem w cienkie plastry. 
Nazwa pochodzi od słowa gyre – 
obracać. Jest to jedna z najbardziej 
znanych potraw greckich.

• souvlάkia – mięsne szaszłyki – 
kwadratowe kawałki mięsa nabite 
na patyczki do szaszłyków, dopra-
wione ziołami, najczęściej podawa-
ne z sosami i warzywami na chleb-
kach pita.

• stifάdo – grecki gulasz, tradycyjnie 
przygotowywany z wołowiny. Gre-
cy podają ten gulasz z ryżem lub 
makaronem w kształcie ryżu, ale 
pyszny jest też ze świeżym pieczy-
wem.

• keftédes – frykadelki z mielonego 
mięsa. 

Grecy są wielkimi miłośnikami serów, 
podobnie jak Francuzi. Najbardziej zna-
ny grecki ser to féta (dosłownie: kawa-
łek). Feta to ser gospodarski produko-
wany ze zsiadłego mleka – owczego lub 
(rzadziej) z kombinacji mleka owczego 
i koziego. Jest on formowany w bloki, 
a następnie krojony na porcje (stąd na-
zwa). Gospodarze dawno temu stanęli 
przed problemem konserwowania tego 
produktu, ponieważ zwykle nie mieli 
możliwości sprzedawania go na miej-
scu. Udawali się ze swoim wyrobem do 
większego miasta, często oddalonego, 
gdzie klienci wymagali świeżego pro-
duktu. Wymyślono więc solankę, w któ-
rej feta była przechowywana, aby za-
chowała świeżość oraz w okresie, kiedy 
mleka było mniej.

Feta z oliwkami i kawałkiem świe-
żego chleba zalicza się do najpopu-
larniejszych mezédes, dodaje się ją też 
do greckiej sałatki wiejskiej. Używa się 
jej do zapiekanek i jako składnik far-
szu. Przy zakupie warto zwrócić uwagę 
na jej jakość – tylko prawdziwa grecka 
feta zapewni oryginalny smak naszym 
potrawom.

Popularnym dodatkiem do potraw jest 
także giaoúrti – grecki jogurt o wielu 
kulinarnych zastosowaniach. Praw-
dziwy grecki jogurt jest bardzo gęsty, 
może być wykorzystywany do marynat, 
ciast, sosów, zapiekanek, deserów – jo-
gurt z owocami i miodem to najlepsze 
zakończenie greckiego posiłku.

GRECKIE DESERY
Grecy jedzą dużo owoców, najczęściej 
na deser sięgają właśnie po nie. Mimo 
to potrafią przygotować mnóstwo słod-
kich specjałów. Greckie desery są bar-
dzo słodkie, często nasączone miodem. 
Najbardziej znane z nich to:
• baklawάs – orzechowe paszteciki  

z ciasta filo, nasączone syropem
• glikά koutaliú – owoce konserwo-

wane w syropie, najczęściej wiśnie, 
figi, winogrona, mogą to być także 
zielone pomidory lub miniaturowe 
bakłażany,

• kataifi – roladki z włóknistego cia-
sta z nadzieniem orzechowym, na-
sączone syropem cytrynowym

• loukoumάdes – pączki smażone  
w oleju, zanurzane w miodowym 
syropie i przyprawione cynamo-
nem.

Iwona Kuczer 
Szef Kuchni

GRILLOWANE KREWETKI 
W CZOSNKOWO 
- MAŚLANEJ MARYNACIE 
Z MIODEM I CHILLI 
PODLANE BIAŁYM 
WINEM

SKŁADNIKI (1 porcja):
krewetki tygrysie - 250 g
czosnek - 2 ząbki
pietruszka natka - 1 pęk
chilli - 1 szczypta
miód (np. faceliowy) - 40 g
białe wino - 1/2 kieliszka
olej do smażenia - 1/3 szklanki
cytryna - kilka kropel

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Krewetki płuczemy w durszla-
ku, obieramy z ogonków i osuszamy na 
ręczniku kuchennym. Przygotowujemy 
niezbędne składniki.

KROK 2: Kroimy pietruszkę. Ząbki czo-
snku wyciskamy w wyciskarce. Krewet-
ki wkładamy do szklanego naczynia, 
zalewamy Olejem (np. z Ghee od Bio-
Planete), dodajemy czosnek, pokrojoną 
pietruszkę, szczyptę chilli w proszku. 
Całość zalewamy miodem i odrobiną 
białego wina oraz dodajemy kilka kro-
pel cytryny.

KROK 3: Wykładamy krewetki na grilla 
i co ok. 7 minut podlewamy delikatnie 
białym winem. W niewykorzystanej ma-
rynacie moczymy chlebek i pieczemy 
grzanki.

KROK 4: Serwujemy na wykałaczkach 
z ulubioną sałatką i grzanką. U mnie 
sałatka z rukoli, pomidorków koktajlo-
wych, brzoskwini i orzechów włoskich.

Vegannmuffins

20 min
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MUSAKA - ZAPIEKANKA 
Z BAKŁAŻANEM

SKŁADNIKI (8 porcji):
bakłażany - 2 szt.
mięso mielone wołowo-wieprzowe lub bara-
nina - 1 kg
oliwa z oliwek - 50 ml
cebula - 2 szt.
cynamon - 1 szczypta
pulpa lub passata pomidorowa - 500 g
wino czerwone wytrawne - 100 ml
mleko - 600 ml
masło - 120 g
mąka - 100 g
gałka muszkatołowa - 3 szczypty
żółtko - 2 szt.
ser grecki - 200 g
sól morska - do smaku
pieprz czarny świeżo mielony - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Bakłażany myjemy, kroimy wzdłuż w 
plastry o grubości 1 cm. Oprószamy solą, a po 
kilku minutach ręcznikiem papierowym zbie-
ramy rosę z plastrów. Na patelni rozgrzewamy 
oliwę z oliwek. Smażymy plastry bakłażana z 
obu stron. Usmażone kawałki bakłażana od-
sączamy na ręczniku papierowym.

KROK 2 (sos pomidorowy):
W garnku rozgrzewamy 2 łyżki oliwy z oliwek, 
wrzucamy posiekaną cebulę i smażymy ją do 
zeszklenia. Dodajemy mięso mielone, miesza-
my, rozdrabniamy na małe kawałeczki, Gdy 
mięso zmieni kolor, dodajemy pulpę pomi-
dorową, czerwone wino i szczyptę cynamonu. 
Mieszamy. Zmniejszamy ogień i gotujemy 
jeszcze ok. 20 minut. Na sam koniec gotowa-
nia doprawiamy pieprzem i solą. Mieszamy.

KROK 3 (sos beszamelowy):
W garnku na wolnym ogniu rozpuszczamy 
masło, dodajemy do niego mąkę, prażymy 
mąkę z masłem przez 2 minuty, cały czas mie-
szając. Stopniowo dodajemy mleko, całość 
mieszamy za pomocą trzepaczki. Doprawia-
my solą i pieprzem, następnie dodajemy gał-
kę muszkatołową i żółtka. Mieszamy i odsta-
wiamy. Próbujemy jak zajdzie taka potrzeba, 
możemy na koniec doprawić jeszcze szczyptą 
gałki muszkatołowej i solą do smaku.

KROK 4: Plastry bakłażana układamy na dnie 
naczynia żaroodpornego, następnie wykłada-
my mięso z sosem pomidorowym, a na nie 
kolejną warstwę bakłażanów. Całość polewa-
my sosem beszamelowym. Górę posypujemy 
pokruszonym serem i wkładamy do piekarni-
ka nagrzanego do 180°C (termoobieg) na 45 
minut (Musakę możemy zapiekać nawet 60 
minut).

Tylko z Natury

90 min

MINI KLOPSY 
W STYLU GRECKIM

SKŁADNIKI (5 porcji):
wołowina chuda - 500 g
czerwona cebula mała - 1/2 szt.
ser feta - 60-80 g
czosnek - 2-3 ząbki
jaja - 1 szt.
oliwa z oliwek do smażenia - 1 łyżka
oregano - 1 łyżka
ocet winny czerwony - 1 i 1/2 łyżki
pieprz czarny świeżo zmielony - 1/4 łyżeczki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Wołowinę zmielić. Przełożyć do mi-
ski. Cebulę pokroić w drobną kostkę, czosnek 
drobniutko posiekać. Fetę pokruszyć.

KROK 2: Do mięsa dodać jajko, cebulę, czo-
snek, oliwę, ocet, oregano i pieprz. Wymieszać 
razem. Dodać fetę i jeszcze raz przemieszać.

KROK 3: Nagrzać piekarnik do 200 stopni. 
Naczynie żaroodporne nasmarować oliwą. Z 
masy mięsnej uformować malutkie klopsiki 
(3-4 cm średnicy) i ułożyć w naczyniu żaro-
odpornym.

KROK 4: Wstawić do nagrzanego piekarnika 
i piec 15-18 minut. Podawać z dowolnymi 
dodatkami i miską sałatki. U mnie tym razem 
komosa ryżowa, sałata lodowa z rukolą, po-
midorami. Nikita

30 min

TZATZIKI
- SOS IDEALNY

SKŁADNIKI (10 porcji):
ogórek wężowy - 1 szt.
jogurt grecki 10% tłuszczu - 500 g
sól, pieprz - do smaku
szczypta curry do smaku
czosnek - 2 ząbki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Ogórka ścieramy na tarce, ja zawsze 
robię to na dużych oczkach. Odsączamy na 
sitku i odciskamy nadmiar płynu (możecie w 
tym celu użyć ściereczki lub ręcznika kuchen-
nego). W misce umieszczamy jogurt, dodaje-
my sól, pieprz, szczyptę curry (nada ona na-
szym tzatzikom lekko ostry smak) i wyciskamy 
2 ząbki czosnku. 

KROK 2: Całość mieszamy, dodajemy starte-
go ogórka i umieszczamy na kilka godzin w 
lodówce. Szybko Tanio Smacznie

20 min

PIECZONY SER MANOURI

SKŁADNIKI (2 porcje):
ser manouri (1/2 plastra na osobę) - 1 szt.
jajko - 1 szt.
mąka -  trochę
sezam (albo płatki migdałów) - trochę
konfitura z żurawiny, borówki, krem balsa-
miczny itp. do podania - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Przygotujcie sobie trzy talerzyki - pierw-
szy na rozbełtane jajko, drugi na mąkę a 
trzeci na sezam/płatki migdałów. Każdy 
kawałek sera obtaczamy w jajku, potem 
w mące, znowu w jajku a na koniec w se-
zamie. Pieczemy w piekarniku rozgrzanym 
do 150 - 160 °C ok. 10 - 12 minut. Najlepiej 
podawać na gorąco z borówkami, żurawiną, 
sałatką lub polane octem balsamicznym. Oso-
biście moim zdaniem najlepiej smakowało z 
keczupem żurawinowym.

Szybko Tanio Smacznie

35 min



DIPLES 
- FAWORKI PO GRECKU

SKŁADNIKI (12 porcji):
mąka - 25 dag
jaja - 2 szt.
sok z jednej pomarańczy ok. - 50 ml
sól - szczypta
soda oczyszczona - 1 szczypta
tłuszcz do głębokiego smażenia 
miód - 2 - 3 łyżki
cynamon - 1 łyżeczka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Z mąki, jaj, soli, sody i wlewanego po trochu 
soku z pomarańczy zrobić na stolnicy gładkie 
ciasto. Podzielić ciasto na 4 części i na stolnicy 
posypanej mąką jak najcieniej rozwałkować. 
Wycinać z ciasta paski szerokości 5-7 cm i 
długości ok. 15 cm i zwijać ruloniki. Smażyć w 
gorącym tłuszczu bardzo krótko (ok.1-2 min). 
Wyjmować łyżką cedzakową, układać na pół-
misku, posypać cynamonem i polać podgrza-
nym miodem.

smakujmy

35 min

SAŁATKA Z PIECZONEJ PAPRYKI

SKŁADNIKI (4 porcje):
papryka czerwona, zielona i żółta  - 3 szt.
ser feta  - 1/2 opakowania

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Piekarnik rozgrzać do 200 °C, włączyć grill. Paprykę umyć, ułożyć na blasze. Wstawić 
do rozgrzanego piekarnika, piec ok. 30 minut, aż skórka papryki mocno się przypiecze. 
Fetę pokroić w kostkę, oliwki na połówki. Paprykę zdjąć z blachy, włożyć do miski. Miskę 
szczelnie zawinąć torebką foliową, zostawić do ostygnięcia. Przestygnięte papryki prze-
kroić na pół, oczyścić i ściągnąć skórkę. Pokroić w wąskie paski, ułożyć w miseczce. Na 
wierzch wyłożyć pokrojone oliwki, posypać fetą. Listki tymianku poobrywać z gałązek, 
posypać danie. Zalać oliwą i odstawić do lodówki na noc. Przed podaniem wyjąć wcze-
śniej z lodówki. Najsmaczniejsza ze świeżym pieczywem. Iwona Kuczer

45 min

oliwki zielone  - 2 garści
świeży tymianek  - 1 garść
oliwa dobrej jakości  - 1/2 szklanki

Tradycyjny
grecki nabial 
od 1960 roku!

-



GRECKIE PLACKI Z CUKINII 
Z GORFOWNICY

SKŁADNIKI (4 porcje):
cukinia, jajo - po 1 szt.
mąka ryżowa lub gryczana jasna - 3-4 łyżki
soda - 3/4 łyżeczki
ser feta - 1/2 opakowania
czosnek - 1 ząbek
olej - 1 łyżka
oregano suszone - 1 łyżeczka
dresing:
jogurt - 200 ml
cytryna (sok) - 1/2 szt.
czosnek (przeciśnięty) - 1 ząbek
sól i pieprz, skórka z cytryny, zioła np. koper, natka 
pietruszki, grecka bazylia - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Zetrzeć cukinię na małych oczkach. Posolić i odstawić 
aż puści sok. Po ok. 10 minutach wycisnąć nadmiar 
wody. Dodać, pokruszoną fetę, wbić jajko, dodać 
przeciśnięty przez praskę czosnek, oregano i dodać 
mąkę z sodą (w tym momencie można też dodać olej). 
Wymieszać na jednolite ciasto. Upiec gofry. Wymie-
szać składniki dresingu i zajadać.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

20 min

DANIE Z GRILLA LUB  Z PIEKARNIKA

SKŁADNIKI (12 porcji):
udka kurczaka - pałki - 4 szt.
papryka bardzo duża - 1 szt.
cukinia mała - 2 szt.
bakłażan - 1 szt.
marynata do kurczaka i warzyw:
przyprawa do grilla - 1 łyżka
kurkuma - 1/2 łyżeczki
słodka papryka - 1 łyżeczka
ostra papryka szczypta
koncentrat pomidorowy - 2 łyżki
musztarda - 1 łyżeczka
oliwa z oliwek - 4 łyżki
woda - 2 łyżki
sól (opcjonalnie) do smaku
pieczarki (ok. 0,3 kg) - 1 opakowanie
marynata do pieczarek:
masło - (odrobina dla 
każdej pieczarki)
sól, pieprz - do smaku

35 min

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Składniki marynaty łączymy ze sobą. 
Warzywa myjemy i kroimy na plastry (cukinię, 
bakłażana). Paprykę rozkrajamy na 4 części, wy-
rzucamy gniazdo nasienne. Mięso i przygoto-
wane warzywa smarujemy marynatą, układamy 
na blasze (paprykę układamy skórką do góry). 
Mięso możemy zamarynować wcześniej nawet 
na całą noc, warzywa nie).

KROK 2: Pieczarki pozbawiamy ogonków. Do 
każdej pieczarki wkładamy trochę masełka, so-
limy i pieprzymy. Układamy na blaszce kapelu-
szem do dołu.

KROK 3: Wszystko pieczemy ok. 45 min w 180 
- 200 °C lub grillujemy na dobrze rozgrzanym 
grillu (zwłaszcza trzeba uważać na kawałki kur-
czaka). Podajemy z surówką z sałaty, jogurtu i 
czosnku.

Barbara Strużyna

BioBandits od 2011 roku produkuje ekologiczne sosy i dressingi.  
Dzięki naszym produktom z każdego posiłku bardzo łatwo jest zrobić coś 
wyjątkowego. Wystarczy użyć świeżych składników i wybrać jeden ze swoich 
ulubionych produktów BioBandits. Przekonaj się sam! 

Sos sprawia, że jedzenie jest smaczne! 
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Bądź fit na lato!
Lato to taki czas, gdy chcemy czuć się lekko, swobodnie, po prostu fit. Letnia pora roku sprzyja temu, 

aby cieszyć się szczupłą, zgrabną sylwetką. Dzięki obfitości lokalnych, sezonowych warzyw  
i owoców, możemy tak zaplanować swój jadłospis, by bez wyrzeczeń jeść lekko, smacznie, zdrowo  
i do syta. To dobry czas, aby zwrócić się w kierunku diety wegańskiej, opartej na jak najmniej prze-

tworzonych produktach roślinnych.

SALSA ANANASOWA

SKŁADNIKI (1 porcja):
plastry świeżego ananasa - 4 szt.
pomidor malinowy - 1 szt.
papryczka chili - 1 szt.
sok z połowy limonki
świeża kolendra - trochę
sól - do smaku
oliwa - 1 łyżka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Ananasa i pomidora pokrój w kostkę. Pa-
pryczkę chili oczyść z nasion i drobno posie-
kaj. Przełóż całość do miski, polej sokiem z 
limonki. Dodaj posiekane listki kolendry, sól i 
oliwę. Wymieszaj całość.

15 min

PIECZONE ZIEMNIAKI 
W MUNDURKACH 
Z TYMIANKIEM

SKŁADNIKI (1 porcja):
młode ziemniaki - 1 kg
suszony tymianek - 1 łyżka
majeranek - 1/2 łyżeczki
oliwa - 1/2 szklanki
sos sojowy bezglutenowy - 2 łyżki
czosnek - 2 ząbki
sól - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Ziemniaki obierz i ułóż w żaroodpornym na-
czyniu. W szklance wymieszaj oliwę, sos so-
jowy, przyprawy i zalej sosem ziemniaki. Piecz 
w temperaturze 220 °C przez około godzinę. 

ok. 80 min

SUROWY DESER 
CZEKOLADOWY

SKŁADNIKI (1 porcja):
banany - 2 szt.
mleko kokosowe min. 80% tłuszczu 
- 3 łyżeczki
kakao - 2 łyżki
syrop daktylowy - 1/2 łyżeczki
świeże owoce do podania - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Obrane banany przełóż do naczynia blendera. 
Dodaj mleko kokosowe, kakao, syrop dakty-
lowy. Zmiksuj wszystko na gładko. Przełóż do 
miseczki i włóż do lodówki na ok. 30 min, aż 
deser stężeje. Udekoruj świeżymi owocami. 

20 min
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SŁONECZNE, BEZGLUTENOWE 
FUSILLI Z BROKUŁEM, 
ŻURAWINĄ I MIGDAŁAMI

SKŁADNIKI (1 porcja):
bezglutenowy makaronu typu fusilli - 150 g
brokuł, cebula - po 1 szt.
czosnek - 2 ząbki
pomidorki - 1 garść
suszone pomidory - 6 szt.
jogurt sojowy - 200 ml
wegańska śmietana, suszona żurawina, płatki 
migdałów - po 1 łyżce
suszony estragon - 1/2 łyżeczki
sól i pieprz - do smaku
oliwa, płatki drożdżowe bezglutenowe do po-
sypania - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Brokuła umyj i podziel na małe ró-
życzki. Ugotuj na parze wraz z korzeniem.

KROK 2: Na dużej patelni rozgrzej oliwę. Ce-
bulę obierz i pokrój w kostkę. Czosnek obierz 
i zetrzyj na tarce o drobnych oczkach. Wrzuć 
na patelnię. Suszone pomidory pokrój w kost-
kę lub paseczki i dodaj do podsmażonych 
cebuli i czosnku. Ugotowane różyczki brokuła 
przełóż do miseczki. Korzeń brokuła pokrój w 
plastry i zmiksuj blenderem na gładko. Dodaj 
jogurt i śmietanę, wymieszaj i wlej sos na pa-
telnię. Przypraw estragonem, solą i pieprzem, 
zagotuj.

KROK 3: Makaron ugotuj zgodnie z instrukcją 
podaną na opakowaniu, pilnuj, aby był al den-
te. Na koniec dodaj przekrojone na pół pomi-
dorki koktajlowe, różyczki brokuł, żurawinę i 
płatki migdałów. Wymieszaj dokładnie. Dodaj 
ugotowane fuslili, wymieszaj raz jeszcze i po-
dawaj! Nie zapomnij posypać płatkami droż-
dżowymi.

25 min

GRILLOWANE SZPARAGI 
I PIECZARKI Z SAŁATKĄ 
Z POMIDORÓW

SKŁADNIKI (1 porcja):
szparagi - 1 pęk
małe pieczarki - 150 g
pomidor malinowy, ogórek małosolny - po 2 szt.
oliwki zielone - 1 garść
czosnek - 2 ząbki
sos sojowy bezglutenowy - 2 łyżki
syrop z agawy - 1/2 łyżeczki
sól - do smaku
oliwa - 3 łyżki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Szparagi umyj i odkrój zgrubiałe 
końce. Pieczarki umyj i pozostaw w całości.

KROK 2: Przygotuj sos: 2 łyżki oliwy zmieszaj 
z sosem sojowym i syropem z agawy. Dodaj 
przeciśnięty przez praskę czosnek oraz sól. 
Wymieszaj. 

KROK 3: Na rozgrzanej patelni grillowej po-
lanej odrobiną oliwy ułóż szparagi. Grilluj je 
przez ok. 10 minut. Szparagi powinny być 
miękkie, ale zachować swoją chrupiącą struk-
turę. Na koniec grillowania polej szparagi 
połową przygotowanego sosu i grilluj jeszcze 
przez 3 minuty, obracając szparagi w między-
czasie. Zdejmij je z patelni. 

KROK 4: Na pustą patelnię wrzuć pieczarki i 
grilluj przez około 15 min pod koniec pod-
lej je pozostałym sosem. Przygotuj sałatkę. 
Pomidory i ogórki pokrój w kostkę, oliwki w 
plasterki. Posól i polej oliwą. Ułóż na talerzu 
szparagi, pieczarki i sałatkę.

30 min

KASZA JAGLANA 
Z PAPRYKĄ, BAKŁAŻANEM 
I POMIDORAMI

SKŁADNIKI (1 porcja):
kasza jaglana - 1 szklanka
papryka czerwona lub kolorowa - 2 szt.
cukinia - 1 szt.
mały bakłażan - 1 szt.
cebula - 1 szt.
czosnek - 2 ząbki
przecier pomidorowy - 500 ml
wegańska śmietana lub jogurt - 1 łyżka
zioła prowansalskie - 1 łyżeczka
świeże listki bazylii - 1 garść
sól i pieprz - do smaku
oliwa - 2 łyżki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Zacznij od warzywnego sosu: pa-
pryki, cukinię i bakłażana pokrój w kostkę. 
Na rozgrzanej patelni z odrobiną oliwy dodaj 
pokrojoną w kostkę cebulkę i przeciśnięty 
przez praskę czosnek. Podsmażaj chwilę, do-
daj pokrojone warzywa. Podsmażaj przez kilka 
minut, dodaj zioła prowansalskie, sól i pieprz.
Zalej warzywa przecierem pomidorowym. Duś 
pod przykryciem, aż warzywa zmiękną. Na-
stępnie dodaj śmietankę lub jogurt oraz listki 
bazylii. Wymieszaj.

KROK 2: W rondelku ugotuj kaszę jaglaną 
z odrobiną soli, kaszę przed ugotowaniem 
wypłucz. Do miseczki nałóż kaszę jaglaną, a 
obok sos warzywny, udekoruj listkiem bazylii. 

30 min

KASZA JAGLANA
Kasza ta słynie ze swych wła-
ściwości oczyszczających, wy-
różnia się najwyższą zawarto-
ścią witamin z grupy B spośród 
wszystkich kasz, nie zawiera 
glutenu, ma działanie antywiru-
sowe i zasadotwórcze, a na do-
datek jest pyszna. 

SZPARAGI
Szparagi są słodkie, chrupiące 
i aromatyczne, a w dodatku ni-
skokaloryczne. Zawierają dużo 
witaminy A i sporą ilość błon-
nika, dzięki czemu poprawiają 
pracę układu trawiennego. 

MAKARON 
(KUKURYDZIANO 

- RYŻOWY) FUSILLI
 BEZGLUTENOWY BIO 
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Pyszne, roślinne produkty 
na bazie soi uprawianej we Francji 

w najwyższej BIO jakości!
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LEKKA SAŁATKA ZE SZPINA-
KU Z WEGAŃSKĄ FETĄ

SKŁADNIKI (1 porcja):
szpinak świeży - 2 garści
pomidorki koktajlowe - 8 szt.
czerwona papryka - 1/2 szt.
papryczka chili - 1 szt.
mała czerwona cebula - 1 szt.
wegańska feta - 1/2 kostki
oliwa - 3 łyżki
sos balsamiczny - 2 łyżki
sól - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Umyty szpinak rozłóż na płaskim tale-
rzu. Paprykę i ogórka pokrój w kostkę,  
pomidorki w plasterki, a cebulkę w piór-
ka. Papryczkę chili posiekaj. Rozłóż warzy-
wa równomiernie na szpinaku. Fetę pokrój  
w kostkę i połóż na wierzch sałatki. Całość 
polej oliwą i sosem balsamicznym. Posól 
do smaku.

10 min

COQUILLETTES 
Z ZIELONYM PESTO

SKŁADNIKI (1 porcja):
makaron typu kolanka coquillettes - 100 g
świeża bazylia - 1 pęk
świeże listki oregano  - 1 garść
orzeszki piniowe - 1 garść
pestki dyni - 1 garść
czosnek - 1 ząbek
oliwa - 3 łyżki
woda - 2 łyżki
sól - do smaku
płatki drożdżowe bezglutenowe - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
W naczyniu blendera umieść listki bazylii, 
oregano, czosnek, oliwę, wodę i trochę soli. 
Zmiksuj. W garnku ugotuj makaron al dente 
zgodnie z instrukcją podaną na opakowa-
niu. Odcedź makaron przez sitko, a następ-
nie z powrotem przełóż do garnka. Do ma-
karonu przełóż pesto i delikatnie wymieszaj 
tak, aby makaron oblepił się sosem. Przełóż 
makaron z pesto na talerz i posyp płatkami 
drożdżowymi.

20 min

BUDDHA BOWL

SKŁADNIKI (1 porcja):
ryż basmati - 1/2 szklanki
wędzone tofu - 1/2 kostki
awokado - 1/2 szt.
pomidor - 1 szt.
czerwona kapusta, sałata lodowa - po 2 liście
bakłażan, cebula - po 1/2 szt.
czosnek - 2 ząbki
świeży szpinak - 1 garść
przecier pomidorowy - 1/2 szklanki
kurkuma - 1/2 łyżeczki
garam masala - 1 szczypta
mleko kokosowe - 2 łyżki
mąka ziemniaczana - 1/2 szklanki
kiełki rzodkiewki - trochę
jogurt kokosowy, oliwa - po 3 łyżki
olej kokosowy - 2 łyżki
sól - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Ugotuj ryż basmati. Na małej patelni 
przygotuj sos. Obierz i pokrój w kostkę cebul-
kę, 1 ząbek czosnku przeciśnij przez praskę i 
podsmaż na oliwie. Bakłażana pokrój w niedu-
żą kostkę i dodaj do cebuli i czosnku. Podsma-
żaj ok. 6 min. Zalej przecierem pomidorowym. 
Dodaj curry, garam masala i odrobinę soli. Duś 
pod przykryciem ok. 10 min. Dodaj mleko ko-
kosowe i liście szpinaku. Duś jeszcze 3 min. 

KROK 2: Przygotuj tofu. Pokrój w paski o sze-
rokości ok. 1-2 cm i dokładnie obtocz w mące 
ziemniaczanej. Usmaż tofu na patelni na roz-
grzanym olejem kokosowym. Obracaj co jakiś 
czas, aż z każdej strony stanie się złociste.

KROK 3: Pomidora pokrój w kostkę, kapustę 
czerwoną i sałatę lodową drobno poszatkuj, 
awokado pokrój na cienkie cząstki. Przygo-
tuj sos czosnkowy. Do jogurtu dodaj 1 ząbek 
czosnku przeciśniętego przez praskę i trochę 
soli. Wymieszaj.

KROK 4: Przygotuj średniej wielkości miskę 
(może być taka do zupy lub drewniana). Ukła-
daj obok siebie kolejno warzywa. Pomidory, 
sałatę lodową, kapustę czerwoną, ryż, sos 
z bakłażanem i tofu, a także awokado. Polej 
całość sosem czosnkowym, awokado posyp 
nasionami czarnuszki. Na środku ułóż kiełki 
rzodkiewki. Całość możesz dodatkowo deli-
katnie posolić.

20 min

COQUILLETTES
Makaron Coquillettes , czyli po prostu tzw. kolanka z pesto jest 

obłędnie pyszny i wbrew pozorom bardzo zdrowy i fit. 
Pamiętaj ugotuj go al’dente

WEGAŃSKA FETA I ZIELENINA
Masz ochotę na naprawdę lekką kolację? Sałatka ze szpinaku z we-
gańską fetą idealnie się sprawdzi. Zielenina taka, jak szpinak po-
winna być spożywana przynajmniej 3 razy w tygodniu. Zielone li-
ście odtruwają i chronią nasz organizm, działają antyoksydacyjnie, 
zawierają bardzo dużo witamin i minerałów, w tym potrzebny dla 
zdrowych kości – wapń. Feta nada smaku całej sałatce. Możesz przy-
rządzić ją samodzielnie z tofu, przepis znajdziesz na gotujwstylueko.
pl lub kupić gotową wegańską fetę, która do złudzenia przypomina 
tę oryginalną.



KOLOROWE KANAPKI  Z CUKINII

SKŁADNIKI (1 porcja):
mała cukinia - 1 szt.
mały ogórek zielony - 1 szt.
pomidorki koktajlowe - 10 szt.
czarne oliwki - 1 garść
papryczka chili - 1 szt.
gałązki koperku - kilka szt.
gałązki szczypiorku - kilka szt.
wegański majonez - trochę
sól i pieprz - do smaku
sok z cytryny - do skropienia

15 min

CZY DIETA VEGE JEST FIT?
Pamiętaj, że dieta wegańska z założe-
nia powinna być zdrowa i wartościowa, 
a wegańskie są także frytki, chipsy, czy 
słodycze, które absolutnie nie są po-
lecane przez nas jako składniki diety 
Fit na lato! Gorące letnie dni sprzyjają 
zmianie naszych nawyków żywienio-
wych. Z większą łatwością możemy 
odstawić mięso, słodycze i ciężkie, czy 
tłuste produkty na korzyść pokarmów 
roślinnych, które szybko się trawią, są 
pełne enzymów, witamin i minerałów, 
które wspierają pracę całego organizmu. 
Dzięki temu czujemy się w o wiele lep-
szej kondycji niż w okresie zimowym. 
Jeśli pragniesz być Fit na lato, wypisz 
sobie na kartce produkty, które lubisz, 
ale niekoniecznie Ci służą. Wykreśl te, z 
których potrafisz zrezygnować, a obok 
wypisz produkty roślinne, sezonowe, 
które lubisz najbardziej. Dzięki takiej li-
ście będziesz w stanie zaplanować swo-
je zakupy i określić dokładnie co jeść,  
a czego unikać. Patrząc na zapisaną 
kartkę, w Twojej głowie powinny poja-
wiać się pomysły na dania, które możesz 
przyrządzić dla siebie z dozwolonych 
produktów. Prosta, ale skuteczna me-
toda, która pomoże Ci uregulować swój 
jadłospis. Możesz też zainspirować się 
naszymi przepisami na super proste, lek-
kie, pożywne i 100 % wegańskie dania, 
dzięki którym będziesz czuć się Fit przez 
całe lato!

Treść oraz przepisy przygotowane przez naszego Szefa Kuchni 
Agatę Dominiak - wegeweda

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Cukinię pokrój w plastry o grubości ok. pół centyme-
tra. Ogórka pokrój w cieńsze plasterki, skrop sokiem z cytryny. 
Pomidorki i oliwki także pokrój w plasterki. Papryczkę chili i 
szczypiorek drobno posiekaj. 

KROK 2: Na plastrze cukinii układaj kolejno plasterek ogórka, 
kilka plasterków pomidorków. Udekoruj odrobiną wegańskie-
go majonezu. Na wierzchu ułóż jeszcze oliwki, posyp paprycz-
ką chili, szczypiorkiem i ozdób gałązką koperku. Posól i po-
pierz. Gotowe!

Do naszego 
wegańskiego majonezu trafiają 

tylko najlepsze ekoogiczne składniki.
 Dzięki łagodnemu smakowi wersja wegańska 
w niczym nie ustępuje klasycznej recepturze. 

Nie zawiera jajek, nabiału 
i glutenu.

Majonez jajeczny to wyjątkowa kremowa rozkosz.
doskonale komponuje się z sałatkami. 

Wykonany w 100% z ekologicznych składników.

Przepisy z wykorzystaniem ekologicznych produktów marki VITAQUELL znajdziesz na:

DLA WEGAN!
ta sama receptura!

nowy wygląd!
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Jelita 
to drugi mózg?
Kilka lat temu po raz pierwszy przeczytałem zdanie: „Jelita to nasz drugi mózg”. 
Sformułowanie wówczas wydawało mi się niezwykłe, kontrowersyjne, ale i fascynujące.

Wiedza na temat wpływu flory bakteryjnej jelit na zdrowie 
psychiczne i ogólny dobrostan organizmu jest coraz bogat-
sza i stale poszerzana. We mnie fascynacja tematem trwa nadal, 
więc dzielę się poniżej zgromadzonymi informacjami.

W przewodzie pokarmowym człowieka znajduje się 10 razy wię-
cej mikroorganizmów niż komórek ludzkiego ciała. Miliono-
wa armia drobnoustrojów, czyli bakterii, drożdży, grzybów, 
pierwotniaków, wirusów i archeonów tworzy tak zwany mi-
krobiom, który jest niezwykle istotny dla funkcjonowania 
naszego ciała.

Obecnie wiadomo już, że jelita nie uczestniczą wyłącznie  
w procesach związanych z trawieniem i wchłanianiem substancji 
pokarmowych. Bakterie wchodzące w skład mikrobioty jeli-
towej pełnią wiele różnych funkcji, a ich prawidłowa struktura 
ilościowa i jakościowa wpływa na równowagę całego organizmu.

Od niedawna wiemy, że 95% serotoniny, zwanej „hormonem 
szczęścia”, wytwarzane jest w komórkach błony śluzowej 
układu pokarmowego oraz w trombocytach (płytkach krwi), 
pozostałe 5% powstaje w mózgu. Serotonina, jako neuroprze-
kaźnik, ma ogromne znaczenie w regulacji wielu czynności ży-
ciowych. Wpływa na procesy poznawcze, nastrój, sen, łaknienie, 
układ odpornościowy, pracę układu pokarmowego, regenerację 
tkanek. Niskie stężenie serotoniny sprzyja powstawaniu stanów 
depresyjnych, ponieważ w depresji następuje zaburzenie sty-
mulacji komórek nerwowych przez serotoninę. Z kolei jej wy-
soki poziom ma negatywny wpływ na układ pokarmowy, może 
powodować stany zapalne jelit czy zaburzenia wchłaniania sub-
stancji odżywczych oraz często odpowiada za występowanie fo-
bii społecznych.

JAK WPŁYWAĆ NA NASZĄ  MIKROBIOTĘ JELITOWĄ?
Najsilniej zaburzają mikrobiotę nieprawidłowa, uboga w błon-
nik dieta, antybiotyki, niesteroidowe leki przeciwzapalne, 
silny stres, alkohol, zanieczyszczenie środowiska i żywno-
ści. Naszą mikrobiotę odżywimy, wspierając jelita dietą opartą 
przede wszystkim na produktach roślinnych, bogatą w błonnik 
i produkty fermentowane. Kombucha (fermentowana herbata), 
zakwasy warzywne i kiszonki (kimchi, kapusta, ogórki) są nie-
zastąpionym źródłem dobrych bakterii, choćby takich jak bakte-
rie kwasu mlekowego.

Korzystny, znakomity wpływ na nasz mózg i pracę jelit ma tak-
że medytacja. To już nie tylko parareligijna czy filozoficzna 
praktyka, ale przebadana klinicznie metoda łagodzenia stanów 
zapalnych organizmu, arytmii serca, zapobiegania chorobom 
psychicznym. Dzięki systematycznie praktykowanej medytacji 
poprawiamy nie tylko nasze zdolności poznawcze, uzyskujemy 
równowagę emocjonalną, ale także możemy leczyć zespół jelita 
nadwrażliwego czy nieswoiste zapalenie jelit.

Medytujmy więc i jedzmy na zdrowie!

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

kuchni roślinnej. 
Twórca marki Zakwasownia.”
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RODZAJE MIKROLIŚCI
Rodzajów roślin, z których powstają mikroliście jest dużo 
i do najpopularniejszych należą:
kapusta, buraki, jarmuż, marchew, pietruszka, seler, kala-
repa, koper włoski, rzodkiewka, słonecznik, botwina, bro-
kuł, gryka, cebula, kukurydza prażona, szpinak, groszek, 
rzeżucha, amarantus, gorczyca, rukola, kolendra, bazylia, 
szczypiorek, mizuna, mięta.

UPRAWA MIKROLIŚCI 
Przed siewem nasiona są moczone w głębokim naczyniu, 
w celu przyspieszenia procesu kiełkowania. Następnie na-
siona przykrywane są warstwą torfu i spryskiwane wodą. 
Pojemnik na mikroliście powinien posiadać kilka otwo-
rów w swoim dnie. Jest to ważne, gdyż nadmiar wody 
może prowadzić do gnicia i psucia się mikroliści. Podczas 
podlewania używa się spryskiwacza w sprayu inaczej stru-
mień wody mógłby wypłukać rośliny. Aby przyspieszyć 
proces kiełkowania, pojemnik powinien być przykryty 
nieprzepuszczającym światło materiałem lub nieprzezro-
czystą folią. Wówczas wewnątrz pojemnika utrzymuje się 
wilgoć, a zacieniona roślina wypuszcza części nadziemne. 
Gdy rośliny wzejdą osłona powinna być zdjęta a donicz-
ki ustawione na słonecznym stanowisku. Większość mi-
kroliści do prawidłowego rozwoju potrzebuje 4 godzin 
dostępu do światła. Intensywne promienie słoneczne nie 
są  wskazane. Kiedy rozwiną się pierwsze liście, ścina się 
je tuż przy ziemi. Dla znacznej grupy roślin jest to zwykle 
od 10 do 14 dni. Ze ściętych bezpośrednio przy gruncie 
młodych roślin nic nie wyrasta, zbiory są jednorazowe. 
Nowa porcja nasion może być zasiana w tym samym po-
jemniku, pozostałości po uprzednim zbiorze służą jako 
naturalny nawóz zielony. Gdy zasobność gleby spadnie 
dodawana jest nowa warstwa nawozu lub wymienia się 
podłoże. Jeśli pojawią się jakiekolwiek zmiany chorobowe 
lub rozwinie się pleśń gleba jest wymienienia a pojemnik 
sterylizowany.

CZY MIKROLIŚCIE TO KIEŁKI?
Mikroliście i kiełki są zbierane we wczesnym stadium 
wzrostu - kilka dni po kiełkowaniu. Z tego powodu często 
są nieprawidłwo sklasyfikowane jako jedno. W rzeczywi-
stości nie są tym samym.

Mikroliście
Mikroliście to forma pośrednia pomiędzy kiełkami, a warzywami standardowych rozmiarów.  
Niektórych roślin nie opłaca się kiełkować w kiełkownicy z tego względu, że długo się na nie 

czeka. Między innymi szpinaku, buraka, szczawiu, sałaty. Dlatego też korzystniej jest je hodo-
wać w postaci malutkich listków - mikroliści.

PODOBIEŃSTWA
Są uprawiane przy użyciu tych samych na-

sion i wymagają wody, aby rozpocząć kiełko-
wanie nasion.

Są idealne do diety FODMAP 
(dieta zalecana w zespole jelita drażliwego).

RÓŻNICE
KIEŁKI MIKROLIŚCIE

zbierane są w ciągu 
3-5 dni

zbierane są w ciągu 
7-14 dni

są krótsze (2-3 cm) są dłuższe (4-7 cm)
uprawia się hydropo-

nicznie (bez gleby)
mogą być uprawia-
ne na pożywkach 
hydroponicznych 

(np. podłoże koko-
sowe)  lub w glebie 

(np. torf)
tworzą jedynie liścień tworzą liście wła-

ściwe
spożywane całkowicie 

(nasiona, korzenie, 
łodygi i liście nasion)

spożywamy liście 
i część łodygi ścięte 
tuż nad podłożem

nie potrzebują światła, 
aby rosnąć (niewiele 
lub brak fotosyntezy)

wymagają światła do 
wzrostu

nie wymagają 
wentylacji

wymagają dobrej 
wentylacji powietrza

są na ogół tańsze są na ogół droższe

Kiełki i mikroliście - podobieństwa i różnice
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WARTOŚCI ODŻYWCZE MIKROLIŚCI I ZALETY ICH SPOŻYWANIA
Mikroliście zawierają 100 razy więcej enzymów niż świeże owo-
ce i warzywa. Ponadto są wspaniałym źródłem kwasów tłusz-
czowych nasyconych i błonnika. W trakcie kiełkowania rośliny 
zawierają ich wielokrotną ilość.

WEDŁUG LITERATURY BADAWCZEJ
Mikroliście amarantusa zawierają neoksantynę, która wspiera 
w zapobieganiu rozwojowi raka prostaty. Są bogate w witaminę 
C oraz żelazo. Mogą stanowić doskonałe uzupełnienie diety dla 
osób walczących z miażdżycą lub cukrzycą. Dodatkowo wzmac-
nia i zapobiega wypadaniu włosów.  

Mikroliście pachnotki zwyczajnej z uwagi na udowodnio-
ne silne działanie antyalergiczne i przeciwzapalne mogą być 
stosowane w leczeniu alergicznych nieżytów nosa i spojówek 
(katar sienny) oraz w łagodzeniu atopowego zapalenia skóry 
(AZS). Ponadto mikroliście pachnotki zawierają wysoką zawar-
tość antyoksydantów, m.in. kwasu rozmarynowego, apigeniny  
i luteoliny oraz skutecznie obniżają poziom cukru, cholesterolu 
i triglicerydów we krwi.

Mikroliście groszku czepnego to naturalne źródło kwasu fo-
liowego, stąd też polecane są przyszłym mamom jako alternaty-
wa dla suplementów diety. Są również bogate w błonnik, który 
ułatwia trawienie i zapewnia uczucie sytości. 

Mikroliście czerwonej kapusty, kalarepy, gorczycy oraz mi-
zuny zawierają więcej kwasu cynamonowego niż jego dojrzała 
roślina, gdzie kwas cynamonowy ma pozytywny wpływ w zapo-
bieganiu cukrzycy i jej leczeniu.
Jak wskazują dane naukowe mikroliście czerwonej kapusty i gry-
ki pomagają kontrolować utratę wagi i obniżają poziom chole-
sterolu we krwi.

Mikroliście słonecznika zawierają znaczne ilości folianów, dla-
tego wskazane są w szczególności kobietom planującym po-
większenie rodziny oraz ciężarnym.

Mikroliście rzodkiewki wyróżniają się wysoką zawarto-
ścią błonnika, kwasu foliowego, witaminy C, żelaza, wap-
nia i magnezu. Wykazują działanie przeciwnowotworowe 
oraz stymulują usuwanie metali ciężkich z organizmu.

Mikroliście jarmużu są dobrym źródłem magnezu z racji 
tego powinny być spożywane przez sportowców, których 
zapotrzebowanie na ten składnik jest wysokie.

Mikroliście brokuła zawierają znaczne ilości sulforafanu, 
stąd też wykazują silne działanie przeciwnowotworowe. 
Oprócz tego pomagają obniżyć ciśnienie krwi, zapobie-
gają chorobom układu krwionośnego i udarom mózgu, 
a także dzięki wysokiej zawartości przeciwutleniaczy 
wspomagają układ odpornościowy i nerwowy. Badania 
naukowe wskazują również, że zawarty w mikrolistkach 
sulforafan niszczy Helicobacter pylori – bakterie, które 
przyczyniają się do rozwoju wrzodów trawiennych, zapa-
lenia błony śluzowej żołądka, zapalenia przełyku.

Według danych Departamentu Rolnictwa Stanów Zjed-
noczonych (USDA) mikroliście wykazują wyższy (do 69 
razy) poziom składników odżywczych niż dojrzała roślina.
Niedobory minerałów i witamin mogą powodować za-
burzenia metaboliczne, uszkodzenia narządów, choroby, 
a nawet śmierć. Można stwierdzić, że spożywanie mie-
szanki różnych rodzajów mikroliści daje więcej korzyści 
zdrowotnych niż jedzenie tylko jednej odmiany.

KTO NIE POWINIEN SPOŻYWAĆ MIKROLIŚCI?
W przypadku pacjentów z chorobami związanymi z ner-
kami, takimi jak kamica nerkowa i przewlekła choroba ne-
rek nie zaleca się spożywania mikroliści z wysoką zawar-
tością witaminy C i potasu. Również w przypadku osób 
przyjmujących leki przeciwzakrzepowe zaleca się unika-
nia mikrolistków bogatych w witaminę K.

PODSUMOWANIE
Mikroliście są pożywne i mogą zmniejszyć ryzyko zacho-
rowania na niektóre choroby. Jako, że są łatwe w uprawie 
w domu lub balkonie. Uprawa mikroliści nie jest uzależ-
niona od pór roku. Są szczególnie opłacalnym sposobem 
na zwiększenie spożycia składników odżywczych nie-
omalże w każdym momencie naszego życia bez koniecz-
ności kupowania dużych ilości warzyw. 

Marta Kowalska
- Departament Jakości  Bio Planet S.A.

MIKROLIŚCIE 
GROSZKU CZEPNEGO 

W DONICZCE BIO 
(POLSKA) 

- BIO PLANET

polecamy!

MIKROLIŚCIE 
SŁONECZNIKA 

W DONICZCE BIO 
(POLSKA)

 - BIO PLANET

polecamy!

MIKROLIŚCIE 
JARMUŻU

W DONICZCE BIO 
(POLSKA) 

- BIO PLANET

polecamy!



29 LATO 2021

MIKROLIŚCIE Z PAPAJĄ 
I SZPARAGAMI

SKŁADNIKI (1 porcja):
mikroliście groszku czepnego - 1 garść
mikroliście słonecznika - 1 garść
mikroliście jarmużu - 1 garść
sałata lodowa, liście - 3 szt.
pomidorki koktajlowe - 5 szt.
papaja - 1/2 szt.
szparagi - 1 pęk
oliwa lub olej do gotowania i smażenia - 2 
łyżki
sól himalajska z eko ziołami - do smaku
sos (opcjonalnie):
oliwa - 2 łyżki
sok z cytryny - 1 łyżka
ocet balsamiczny kilka kropel
miód - 1 łyżeczka
sól - do smaku
pieprz do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Myjemy szparagi, odcinamy twarde 
końce (przy zginaniu szparaga łamie się on w 
odpowiednim miejscu). Rozkładamy szparagi 
na papierze do pieczenia. Polewamy olejem 
i posypujemy solą z ziołami (możemy lekko 
przemieszać).

KROK 2: Pieczemy w piekarniku rozgrzanym 
do 200 °C przez 10 min.

KROK 3: Myjemy warzywa i papaję. Rwiemy 
liście sałaty lodowej na części. Mikroliście 
przycinamy przy ziemi i płuczemy, Pomidorki 
koktajlowe przekrajamy na pół. Papaję prze-
cinamy na pół, łyżką wyciągamy pestki, Obie-
ramy ze skórki i kroimy na kawałki. Wszystko 
układamy w misce i na wierzch wykładamy 
upieczone szparagi, polewamy sosem z pie-
czenia.

KROK 4 (sos): Dodatkowo możemy polać so-
sem. Wszystkie składniki sosu umieszczamy  
w słoiczku, zakręcamy, potrząsamy i gotowe.

KROK 5: Danie posypać jadalnymi kwiatkami 
- bratkami. 

Barbara Strużyna

20 min

BAZYLIOWE SPAGHETTI RAW

SKŁADNIKI (1 porcja):
cukinia młoda - 1 szt.
sos:
orzechy włoskie - 1 szklanka
awokado dojrzałe - 1 szt.
bazylia - listki z dwóch krzaczków
czosnek - 4 ząbki
mikrolistki z groszku czepnego - trochę
mikrolistki słonecznika - trochę
sok z cytryny - 3 łyżki
oliwa - 2 łyżki
sól z ziołami - do smaku
bazylia suszona - 1/2 łyżeczki
pomidorki cherry - 6 szt.
pomidory suszone z oliwy - 2 szt.
do dekoracji:
nasiona słonecznika - 2 łyżeczki
olej z czarnuszki lub inny kilka kropel
pomidory suszone z oliwy - 4 szt.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Orzechy zalewamy wodą i moczymy 
kilka godzin. Przed miksowaniem przepłuku-
jemy.

KROK 2: Cukinii odcinamy końcówki i prze-
puszczamy przez krajalnicę spiralną. Wykła-
damy na talerze.

KROK 3: Składniki sosu miksujemy razem, 
gdyby sos był zbyt gęsty, dodajemy wody i 
miksujemy ponownie. Próbujemy, dosmacza-
my.

KROK 4: Wykładamy sos na cukinię i deko-
rujemy - na wierzch możemy położyć kilka 
spirali z cukinii, posypujemy słonecznikiem, 
polewamy olejem i możemy jeszcze wyłożyć 
pomidorki suszone z oliwy pocięte w paski.

Barbara Strużyna

20 min

FALAFEL Z GROSZKIEM 
I KISZONĄ CYTRYNĄ

SKŁADNIKI (1 porcja):
falafele:
ciecierzyca ze słoika - 200 g
mrożony zielony groszek - 100 g
kiszona cytryna - 1/8 szt.
mąka z ciecierzycy - 2 łyżki
proszek do pieczenia - 1 łyżeczka
mięta - 1/2 pęku
kmin mielony - 1 łyżeczka
chili w płatach - 1/3 łyżeczki
olej do smażenia trochę
sól - 1/2 łyżki
hummus:
ciecierzyca - 200 g
masło z migdałów - 1 łyżka
sól himalajska - 1/2 łyżeczki
ząbek czosnku - 1/2 szt.
sok z cytryny (opcjonalnie) - 1-2 łyżka
kmin mielony (opcjonalnie) - 1/2 łyżeczki
oliwa z oliwek - 1 łyżka
dodatki:
ciecierzyca - 2 łyżki
ostra papryka w proszku - 1/3 łyżeczki
oliwa z oliwek (do skropienia) - 1 łyżka
mikroliście - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Dwie łyżki ciecierzycy oprósz pikant-
ną papryką w proszku. Upiecz w piekarniku 
(jeśli coś pieczesz przy okazji) lub usmaż na 
złoto w niewielkiej ilości oleju. Odsącz na pa-
pierowym ręczniku.

KROK 2 (humus):  Wszystkie składniki hu-
musu umieść w malakserze i zmiksuj na krem. 
Rozłóż na talerze.

KROK 3 (falafele): W tym samym malakserze 
po zmiksowaniu hummusu umieść składniki 
falafeli. Cytrynę kiszoną wcześniej przesie-
kaj. Zmiksuj składniki, ale tak, aby było widać 
kawałki warzyw. Rozgrzej olej na patelni i na 
rozgrzany wykładaj łyżką małe kotleciki (moż-
na uformować kulki i usmażyć w głębokim 
oleju - ale wybrałam „chudszy” sposób). Smaż 
kilka minut z obu stron. Wysmażone połóż na 
chwilę na ręcznik papierowy.

KROK 4: Na hummusie ułóż kilka falafeli, po-
syp usmażoną (lub upieczoną) pikantną cie-
cierzycą, posyp mkrolistkami. Dodaj czerwoną 
kiszoną kapustę, która dobrze się komponuje 
z daniem.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

20 min

ORZECHY 
WŁOSKIE BIO 
 - BIO PLANET

polecamy!
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TRZY WYMIARY SMAKU - „OWOCOWY”, „PIKANTNY” I „CIERPKI”.
Dowiedz się, jaka oliwa z oliwek jest odpowiednia dla Ciebie  
i rozpocznij testy oliwy z oliwek. 

POZNAJ NASZYCH TRZECH BOHATERÓW SMAKU:
W okresie od grudnia do początku marca dojrzałe na słońcu 
oliwki są zbierane i przetwarzane metodą tłoczenia na zimno. 
Do produkcji łagodnej oliwy z oliwek używamy tych partii oliwek 
od rolników, które idealnie spełniają nasze surowe wymagania  
w kwestii jakości i smaku. Niekiedy ostrożnie mieszamy kilka 
różnych partii, aby uzyskać jeszcze lepszy i bardziej zrównowa-
żony smak.

Oliwa z oliwek jest uznawana za główny składnik diety śród-
ziemnomorskiej, w szczególności kreteńskiej, w której jest za-
miennikiem masła. Zastąpienie w diecie nasyconych kwasów 
tłuszczowych nienasyconymi wyraźnie obniża poziom chole-
sterolu we krwi, a jego wysoki poziom jest jednym z czynników 
ryzyka rozwoju choroby wieńcowej.

• Łagodna oliwa z oliwek bio jest idealną propozycją dla 
Konsumentów preferujących łagodny, lekki smak oliwy, 
który nie przytłacza potraw, a jedynie delikatnie podkreśla 
ich charakter. Można jej używać do dań podawanych na go-
rąco i na zimno w różnorodnych zestawieniach kulinarnych.
Odporna na podgrzewanie, o pięknym zapachu

• Oliwa z oliwek do smażenia bio. Stanowi smaczną alter-
natywę dla powszechnie stosowanych olejów do smaże-
nia. Składa się z oliwy z oliwek virgin oraz dezodorowanej. 
Delikatna obróbka parą wodną zwiększa odporność oli-
wy na wysoką temperaturę. To właśnie niezwykła odpor-
ność na wysokie temperatury sprawia, że oliwa z oliwek  
do pieczenia i smażenia firmy BIO PLANÈTE idealnie nadaje  
się do stosowania w wysokich temperaturach. Nasza oli-
wa to smaczna towarzyszka każdego kucharza, doskonała  
do przyrządzania wszelkich gorących dań.

• Oliwa z oliwek extra virgin Kreta bio Nasz ostatni boha-
ter smakowy pochodzi z Krety. Na Krecie, greckiej wyspie 
pełnej legend, panuje śródziemnomorski klimat idealny 
do uprawy oliwek. Ciepłe lato, łagodna zima i słabe opady 
deszczu stwarzają ku temu najlepsze warunki. Chania Kritis, 
oliwa z oliwek z Krety (PGI) powstaje w skąpanym w słońcu 
regionie Chania na północy wyspy. Wyjątkowość tej oliwy 
polega na chronionym oznaczeniu geograficznym (PGI). 
Oliwki Koroneiki, z których wytwarzana jest ta wyjątkowa 
jednoodmianowa oliwa, są zbierane ręcznie z ponad 10 ty-
sięcy drzew oliwnych uprawianych przez naszego partnera. 
Oliwa nadaje przygotowywanym daniom świeżości o przy-
jemnej, śródziemnomorskiej nucie, doskonale komponując

NOWOŚCI NA NASZEJ STRONIE I CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA
Na naszej stronie internetowej odpowiadamy na najczęściej za-
dawane pytania dotyczące olejów i tłuszczów, korzystając z wie-
dzy zdobywanej przez nas od ponad 35 lat.

się z surowymi warzywami, gorącymi daniami z warzyw oraz 
greckim serem feta. Owocowy, zrównoważony smak pieści 
podniebienie subtelnymi niuansami aromatów świeżych 
ziół i cytryny.

CZY OLIWĘ Z OLIWEK 
MOŻNA ZAMRAŻAĆ?

Tak, oliwę z oliwek można 
zamrażać bez utraty jako-
ści i smaku. W czasie tego 
procesu cząsteczki oliwy 

mogą przejść w stan stały 
w formie małych białych 
kłaczków. Jest to proces 

całkowicie naturalny i 
odwracalny a kłaczki przy 

rozmrożeniu 
się rozpuszczają.

ZESKANUJ KOD QR
Na naszej stronie
www.bioplanete.com/pl
zajdziesz wiele 
interesujących 
informacji
i ciekawych faktów 
na temat 
oliwy z oliwek .

Trzy wymiary 
smaku szlachetnej 
oliwy z oliwek
Z oliwą z oliwek jest trochę jak z winem – wybór jest duży i czasami niełatwy. Pochodzenie znacznie determinuje smak 
oliwy z oliwek. Jej charakter w dużym stopniu zależy od gatunku oraz tradycji i kultury danego regionu. Smak determino-
wany jest także przez warunki pogodowe podczas zbiorów. Oliwa z oliwek - tak jak wino - każdy rocznik ma inny charakter.
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NADAJ SWOIM POTRAWOM  
ŚRÓDZIEMNOMORSKI CHARAKTER

Dystrybutor:

www.bioplanet.pl

Oliwa z Oliwek extra
virgin Kreta P.G.I.

BIO 500 ml -
BIO PLANÈTE

lekki smak oliwy, który 
nie przytłacza potraw,  

a jedynie delikatnie 
podkreśla ich charakter

powstaje w skąpanym  
w słońcu regionie  

Chania na północy 
wyspy, chronionym 

oznaczeniu geograficz-
nym (PGI)

oliwa z oliwek 
do pieczenia i smaże-
nia stanowi smaczną 
alternatywę dla pow-
szechnie stosowanych 
olejów do smażenia

 

Łagodna Oliwa  
z Oliwek BIO,  

extra virgin  

Oliwa z Oliwek  
do Smażenia  

BIO 

Nasze Oleje Gourmet to »perfumy« kuchni. Unikalne odmiany, wyselekcjonowane
surowce oraz subtelne metody prazenia i tłoczenia to sekret tych róznorodnych, aromatycznych olejów

stosowanych w twórczej, pełnej przyjemnosci kuchni. 

 www.bioplanete.com/pl

Passion for Fine Organic Oils
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Ananas 
Źródło bromelainy o niezwykłych 
właściwościach.
O ANANASIE
Ananas jadalny (Ananas comosus L.) jest rośliną z rodziny bromeliowatych, 
pochodzącą z Ameryki Południowej, która może osiągać od 0,5 do 1,5 
m wysokości. Ma sztywne, mięsiste i włókniste liście zakończone ostrym 
wierzchołkiem, które tworzą rozetę. Miąższ ananasa ma barwę od żółto-
zielonej do pomarańczowej. Charakteryzuje się słodkim, lekko kwaśnym 
smakiem.
Dzięki zawartości enzymu – bromelainy, ananasa wykorzystuje  
się w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i farmaceutycznym.

WARTOŚCI ODŻYWCZE ANANASA
Ananas zawiera dużo cukrów (ok. 13 – 17 %) i wody (85,5 g/100 g pro-
duktu). Jest dobrym źródłem kwasów organicznych (kwas cytrynowy), 
enzymów (bromelaina), błonnika, witamin z grupy B, witaminy A i C oraz 
składników mineralnych, głównie potasu (tabela poniżej).

100 g świeżego ananasa pokrywa zapotrzebowanie na potas, mangan 
i witaminę C odpowiednio w 18, 45 i 60 % RWS (referencyjna wartość 
spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal).
Ponadto, ananas zawiera przeciwutleniacze, takie jak: kwas ferulowy, ka-
wowy, p-kumarynowy, β-hydroksybenzoesowy i synapinowy, które mają 
zdolność wychwytywania wolnych rodników.
Skład może różnić się zależnie od odmiany, stopnia dojrzałości rośliny  
i warunków uprawy.

Zawartość witamin i składników 
mineralnych w 100 g świeżego ananasa

WITAMINY SKŁADNIKI MINERALNE
A (uq) 7 Potas (mg) 220
C (mg) 15 Magnez (mg) 15
B1 (mg) 0,09 Wapń (mg) 17
B2 (mg) 0,04 Fosfor (mg) 12
B6  - niacyna (mg) 0,5 Sód (mg) 1
B6 (mg) 0,09 Mangan (mg) 0,5
Kwas foliowy (uq) 11 Żelazo (mg) 0,3

Cynk (mg) 0,24

Ananas jest niskokaloryczny, zawiera zaledwie 54 kcal w 100 g produk-
tu. Owoce suszone czy konserwowane zawierają znacznie więcej kalorii 
w porównaniu ze świeżym ananasem. Wartość energetyczna ananasa 
w syropie to 70 – 85 kcal w 100 g produktu, zaś suszonego ananasa – 
312 kcal/100 g produktu. Warto pamiętać, że choć świeży ananas jest 
niskokaloryczny, zawiera dużo cukrów prostych i najlepiej spożywać  
go w pierwszej połowie dnia.



NOWOŚĆ
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Właściwości ananasowej 
bromelainy
Ananas zawiera duże ilości bromelainy (bromeliny) – miesza-
niny enzymów proteolitycznych wykazujących prozdrowotne 
właściwości. Enzym znajduje się w owocach, liściach i łody-
gach ananasa. Ekstrakt z ananasa zawierający bromelainę może 
wpływać pozytywnie zarówno na nasze zdrowie, jak i urodę. 
Na aktywność enzymu mają wpływ czynniki, takie jak: odmiana, 
warunki klimatyczne i agrotechniczne, położenie geograficzne 
czy proces ekstrakcji.

Jak dowiedziono w badaniach, bromelaina może regulować 
pracę układu odpornościowego, łagodzić infekcje układu 
oddechowego (kaszel) oraz zwiększać wchłanianie antybioty-
ków, takich jak penicylina czy amoksycylina. Enzym skutecznie 
zapobiega nadmiernej lepkości trombocytów oraz rozpuszcza 
fibrynę (białko wywołujące powstawanie skrzepów), w związku 
z czym może zmniejszyć ryzyko powstania choroby wieńcowej 
 i zakrzepicy. Ponadto, przyspiesza gojenie ran i oparzeń.

Wraz z wiekiem zmniejsza się produkcja soku żołądkowego, 
w wyniku czego rozpad i wchłanianie białek jest ograniczone. 
Bromelaina wspomaga trawienie białek, ze względu na zdol-
ność do ich rozkładu. Oprócz tego przyspiesza przemianę ma-
terii i wykazuje właściwości oczyszczające.

Wykazano, że bromelaina może hamować działanie proza-
palnych prostaglandyn wywołujących ból i stany zapalne. 
Z tego względu w szczególności polecana jest sportowcom, 
którzy często doznają urazów czy naciągnięcia mięśni. Ponad-
to, dzięki przeciwbólowym i przeciwzapalnym właściwościom, 
enzym może skutecznie pomóc w reumatoidalnym zapaleniu 
stawów.

WSZECHSTRONNE WYKORZYSTANIE ANANASA
Bromelaina obecna w ananasie może być wykorzystywana za-
równo w przemyśle spożywczym, kosmetycznym, jak i farma-
ceutycznym.
Ananas nadaje się do spożycia na surowo, jak i po przetwo-
rzeniu. Ze świeżych owoców można przygotować sok, koktajl, 
smoothie czy sałatkę owocową. W przypadku ograniczonej 
dostępności świeżego ananasa możemy sięgnąć po ananasa  
w postaci przetworzonej. Produkty przetworzone obejmują róż-
nego rodzaju przetwory: dżemy, konfitury lub owoce w słodkim 
syropie, które mogą być dodawane do wyrobów piekarniczych 
i cukierniczych. Oprócz wszechstronnego wykorzystania owocu 
ananasa, pozostałe części rośliny (łodyga, liście) mają wielo-
rakie zastosowanie. Liście mogą stanowić paszę dla zwierząt,  
a odpady stosuje się do produkcji octu, waniliny czy biogazu.

NIE TYLKO ŚWIEŻE CZY Z PUSZKI
Ananasa często można spotkać również w postaci suszonej  
czy sproszkowanej. Nowością na rynku jest puffing z ananasa  
i ananasy liofilizowane, bogate w składniki odżywcze. 

Puffing otrzymuje się poprzez suszenie w obniżonym ciśnie-
niu, dzięki czemu wilgoć odparowuje szybciej i w temperaturze 
znacznie niższej niż w przypadku suszenia konwencjonalnego. 
Zostaje zachowany kształt cząstek, a czas suszenia ulega 
znacznemu skróceniu. Surowiec wykorzystywany w tej me-
todzie nie jest wcześniej mrożony tylko podsuszany do odpo-
wiedniej wilgotności. Metoda ta szczególnie nadaje się do od-
wadniania warzyw i owoców o dużej zawartości cukru. Suszenie 
próżniowe nie powoduje utraty składników mineralnych  
i witamin, dzięki czemu produkt odznacza się wysoką wartością 
odżywczą.

Na rynku jest dużo produktów, które w swoim składzie zawiera-
ją ananas i kokos. Takie połączenie daje niesamowite wrażenia 
smakowe. Przykładem mogą być napoje alkoholowe i bezalko-
holowe o smaku ananasa i kokosa czy banany suszone z ana-
nasem i kokosem.

SUPLEMENTY Z BROMELAINĄ
Bromelaina coraz częściej stosowana jest w przemyśle far-
maceutycznym, w celu wytworzenia różnego rodzaju suple-
mentów diety. Warto pamiętać, że preparaty zawierające enzym 
z łodygi ananasa będą różniły się od tych, które zawierają en-
zym występujący w owocu. Najlepiej wybierać preparaty zawie-
rające 2000 GDU/1 g (GDU – żelatynowa jednostka trawienia, 
świadcząca o aktywności bromelainy). Dzienne spożycie nie po-
winno przekraczać 1500 mg.

ANANAS W PIECZYWIE I MIĘSIE?!
W piekarnictwie bromelainę często stosuje się w celu rozluź-
nienia białka glutenowego. Natomiast dodawana do mięsa 
zwiększa jego kruchość. Enzym ten jest doskonałą alternatywą  
dla chemicznych środków zmiękczających.

ANANAS W KOSMETYCE
W kosmetyce bromelainę wykorzystuje się najczęściej  
w peelingach enzymatycznych i różnego rodzaju kremach 
do twarzy, np. kremy o działaniu nawilżającym i przeciwstarze-
niowym. Enzym łagodnie trawi białka martwych komórek  
w górnej warstwie skóry, powodując zastąpienie ich młodszymi 
komórkami z niższych warstw skóry. W badaniach dowiedzio-
no, że krem zawierający ekstrakt z owoców ananasa zwiększa 
poziom nawodnienia naskórka. Ponadto, wykazuje działanie 
peelingujące, złuszczające i oczyszczające oraz zmniejsza 
podrażnienia skóry, obrzęki, przebarwienia i wydzielanie 
sebum.



MASECZKI Z ANANASA
• Odmładzająca: ananasa pokroić w plastry, pocierać 

skórę, odczekać kilka minut i zmyć letnią wodą
• Nawilżająca: pół ananasa pokroić na drobne ka-

wałki, dodać łyżeczkę miodu i zblendować; masecz-
kę nałożyć na twarz i po 10 minutach spłukać wodą

• Odżywcza: zmiksować pół papai i szklankę ananasa 
pokrojonego w kostkę, następnie przecisnąć przez 
gazę; powstałym płynem przetrzeć twarz, szyję i de-
kolt; po 15 minutach spłukać twarz wodą, osuszyć  
i nałożyć krem.

PRZECIWSKAZANIA
• Bromelaina może wchodzić w interakcje z niektórymi le-

kami, zwłaszcza antybiotykami, potęgując ich działanie.
• Osoby chore na cukrzycę nie powinny spożywać anana-

sa w dużych ilościach, gdyż jest on bogatym źródłem cu-
krów prostych i ma średniej wartości indeks glikemiczny  
to wartość ok. (IG = 59).

• Bromelaina może uczulać! Osoby uczulone na seler, 
pszenicę, koper włoski i pyłki traw powinny zachować 
szczególną ostrożność, gdyż mogą być uczulone na enzym 
obecny w ananasie. Natomiast osoby cierpiące na wrzody  
i nadkwasotę powinny wyeliminować ananasa z diety.

ANANASOWE CIEKAWOSTKI
• Enzym bromelaina jest wrażliwa na wysoką temperaturę  

i ulega rozkładowi podczas obróbki termicznej.
• Bromelaina przyjęta doustnie wchłaniana jest w nienaru-

szonej postaci nawet w 40 %.
• Im ananas większy i cięższy, tym ma bardziej soczysty 

miąższ.
Katarzyna Pakoca

ANANAS PLASTRY W 
SOKU WŁASNYM BIO 
(PUSZKA) - AMAIZIN

KRĄŻKI ANANASA 
SUSZONE BIO 
- BIO PLANET

ANANASY 
LIOFILIZOWANE BIO 

- BIO PLANET

SOK ANANASOWY 
BEZGLUTENOWY BIO - 

BIO FOOD

SOK 
ANANASOWY BIO 

- BEUTELSBACHER

polecamy!

www.icecreamfactory.nl/de
W 100 % naturalne! 

Nowosc!

Ciesz sie 
pysznym

smakiem lodów !

,

- -
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SYROP NA KASZEL

SKŁADNIKI (5 porcji):
ananas świeży - 1 szt.
cytryna - 1/2 szt.
imbir kłącze - 1 cm
kurkuma kłącze - 1 cm
pieprz - 1 szczypta
miód - 1 łyżeczka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Ananasa obieramy ze skórki i kroimy 
na kawałki wraz ze środkiem. Cytrynę myjemy, 
obieramy ze skórki i kroimy na kawałki. Imbir i 
kurkumę obieramy.

KROK 2: Składniki przepuszczamy przez wy-
ciskarkę, dodajemy szczyptę pieprzu i miód. 
Mieszamy. Pijemy 100 ml trzy razy dziennie.

Barbara Strużyna

10 min

LODY Z ANANASA 
ORZEŹWIAJĄCE

SKŁADNIKI (6 porcji):
ananas - 1 szt.
mango - 1 szt.
cytryna - 1/2 szt.
miód - 1 łyżka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Ananasowi odcinamy koronę z liści 
i odcinamy łuski z owocu. Kroimy go na ka-
wałki. Mango obieramy ze skóry i okrajamy 
wokół pestki. Obieramy cytrynę i dzielimy na 
części.

KROK 2: Wszystkie owoce wyciskamy w wy-
ciskarce. Dodajemy miód i mieszamy. Prze-
lewamy do pojemników na lody, wkładamy 
patyczki i mrozimy przez kilka godzin. Po wy-
ciągnięciu z zamrażalnika odczekujemy chwi-
lę, aby zawartość trochę odtajała, możemy na 
chwilę włożyć opakowania do lodów do wody 
ciepłej i wyciągnąć zawartość.

Zielenina

10 min

ORZEŹWIAJĄCA 
SANGRIA 
Z KOMBUCHĄ!

SKŁADNIKI (3 porcje):
sok z żurawiny - 50 ml
sok z aronii - 50 ml
sok z dwóch pomarańczy
kombucha hibiskusowa - 500 ml
ananas świeży - 1/2 szt.
mięta pieprzowa świeże liście - kil-
ka
sezonowe owoce (żurawina, czere-
śnie, truskawki) - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Ananasa pozbaw środka i skóry, 
pokrój w kawałki i włóż do dzban-
ka wraz z innymi sezonowymi 
owocami. Wlej soki i kombuchę, 
Wszystko zmieszaj i schłodź przez 
kilka godzin w lodówce.

Mikołaj Bator

5 min

MUS OWOCOWY Z SAŁATĄ

SKŁADNIKI (2 porcje):
ananas - 1/2 szt.
zielenina: sałata lub natka pietruszki - kilka 
listków
banan - 1 szt.
jabłko - 1 szt.
grejpfrut - 1 szt.
oliwa z oliwek lub inny olej tłoczony na zimno 
- 1 łyżeczka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Zieleninę dokładnie myjemy, wyciskamy sok z 
grejpfruta, owoce obieramy ze skórki i wrzu-
camy do miksera. Wszystko miksujemy, doda-
jemy łyżeczkę oliwy i znowu miksujemy.

Barbara Strużyna

10 min

KOMBUCHA 
Z HIBISKUSEM 

BEZGLUTENOWA BIO 
- ZAKWASOWNIA

polecamy!



TROPIKALNE 
SMOOTHIE BOWL

SKŁADNIKI (2 porcje):
banany - 2 szt.
mango - 1 szt.
ananas - 1/2 szt.
mleko owsiane - 1 szklanka
chia - 2 łyżeczki
nerkowce - 2 łyżeczki
pyłek pszczeli - 2 łyżeczki
daktyle - 6 szt.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Owoce zblenduj z mlekiem i przełóż do mi-
seczek. Całość ozdób pyłkiem, chia, nerkow-
cami, posiekanymi daktylami i dowolnymi 
owocami.

Magdalena Nagler - foodmania

10 min

SAŁATKA 
Z FASOLI ADZUKI

SKŁADNIKI (6 porcji):
ugotowana fasolka adzuki lub z puszki - 1 i 
1/2 szklanki
ananas świeży lub z puszki - 4 plastry
ser żółty - 100 g
majonez lub jogurt - 3 łyżki
sól i pieprz - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Fasolę (uprzednio namoczoną na 12 godzin i 
ugotowaną) łączymy z pokrojonymi w cząstki 
ananasem oraz serem żółtym. Doprawiamy 
solą i pieprzem, łączymy z majonezem lub jo-
gurtem i dokładnie mieszamy.

Melanika

10 min

SURÓWKA 
Z CZERWONEJ KAPUSTY

SKŁADNIKI (6 porcji):
czerwona kapusta - 550-600 g
papryka (czerwona, zielona i żółta) - 500 g
sos:
sok ananasowy - 100 ml
olej lniany - 1-1,5 łyżki
cytryna - 1 łyżka
sól - do smaku
natka pietruszki - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Kapustę i papryki opłukać. Kapustę pozbawić 
głąba, papryki gniazd nasiennych. Warzywa 
szatkujemy w plastry. Ja kroiłam w robocie ku-
chennym. Wszystkie składniki na sos dokład-
nie mieszamy ze sobą i polewamy surówkę. 
Odstawiamy na kilkanaście minut, aby smaki 
się przegryzły. Najlepiej smakuje po kilku go-
dzinach spędzonych w lodówce.

FAMILY

20 min

100 % NATURALNE  
SOKI TŁOCZONE

sok jabłkowy 
nfc bio 3 l

sok jabłkowy 
nfc bio 300 ml

sok jabłkowo - gruszkowy 
nfc bio 3 l

sok jabłkowo - gruszkowy 
nfc bio 300 ml

sok jabłkowo - wiśniowy 
nfc bio 3 l

sok malinowy 
nfc bio 300 ml

sok jabłkowy z rokitnikiem 
nfc bio 3 l



SAŁATKA Z OGÓRKÓW KISZONYCH, 
NEKTARYNKI, WINOGRON I SELERA

SKŁADNIKI (4 porcje):
ananas z puszki lub świeży - 3 plastry
nektarynka / brzoskwinia (dojrzałe) - 1 szt.
ocet balsamiczny, musztarda ziarnista - po 1 łyżeczce
winogrona bez pestek - 2 garści
pistacje - 1 garść
seler naciowy - łodygi - 2 szt.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Przygotowanie sałatki zacznijcie od przygotowania sosu do sałatki - 
wymieszajcie oliwę, ocet oraz musztardę i odstawcie na bok. Następnie 
pokrójcie ogórki w równej wielkości plasterki. Nektarynkę przekrójcie 
na pół, usuńcie pestkę i pokrójcie owoc w kostkę. Umyte winogro-
na przekrójcie na połówki, obrany seler i plastry ananasa pokrójcie na 
drobne kawałki. Gdy sałatka będzie gotowa, polejcie ją dressingiem, a 
wierzch posypcie pokruszonymi pistacjami.

Szybko Tanio Smacznie

20 min

GULASZ Z MIĘSA MIELONEGO I KASZĄ KUSKUS

SKŁADNIKI (2 porcje):
mięso mielone z indyka - 500 g
przecier pomidorowy - 500 ml
ananas świeży - 5 plastrów
natka pietruszki - 1/2 pęku
marchewka - 1 szt.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Mięso mielone smażę na rozgrzanej patelni na rumiano. Dodaję sól 
i pieprz do smaku oraz 2 łyżki pasty curry. Mieszam. Dodaję przecier 
pomidorowy. Zmniejszam ogień. Następnie ananasa z puszki kroję w 
kostkę i dodaję do mięsa. Marchewkę obieram, trę na tarce na grubych 
oczkach i dodaję do mięsa. Całość mieszam i duszę ok. 5 min co jakiś 
czas mieszając. Kaszę kuskus przygotowuję jak na instrukcji. Gotowy 
gulasz posypuję świeżą natką pietruszki i podaję z kaszą.

gotowaniepatki

40 min

oliwa z oliwek - 2 łyżki
ogórek kiszony - 250 g

pasta curry - 3 łyżki
sól i pieprz  - do smaku
olej do smażenia - trochę
kasza kuskus - 200 g

SEZONOWE 
PRODUKTY

NATURALNE
SKŁADNIKI

CERTYFIKAT 
BIO

RZEMIEŚLNICZE LODY BIO
WWW.LODYKOSMOS.PL
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PIECZONY TOFURNIK 
PIÑA COLADA

SKŁADNIKI (16 porcji):
tofu naturalne - 2 opakowania
wiórki kokosowe - 110 g
mąka kokosowa - 1 łyżka
mleko migdałowe - 2 szklanki
cukier kokosowy - 5 łyżek
ananas świeży lub z puszki - 1 szt.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Wiórki namoczyć w mleku, a następ-
nie zblendować razem z tofu, mąką kokosową 
i cukrem kokosowym.

KROK 2: Masę przełożyć do formy, a na 
wierzchu poukładać kawałki ananasa (odsą-
czone z soku).

KROK 3: Ciasto piec około 50 minut w 180 
stopniach, gotowe ciasto posypać wiórkami.

Magdalena Nagler - foodmania

70 min

BABECZKI PIÑA COLADA 
Z CHIA

SKŁADNIKI (4 porcje):
ananas świeży - 200 g
mąka kokosowa - 30 g
wiórki kokosowe - 1 łyżka
jajko - 1 szt.
ocet jabłkowy trochę
olej kokosowy - 1 łyżka
nasiona chia - 1 łyżka
mleczko kokosowe - 4 łyżki
soda, proszek do pieczenia bezglutenowy
- po 1/2 łyżeczki
opcjonalnie cukier kokosowy - 2 łyżki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Jajko z odrobiną octu jabłkowego 
ubić na puszystą masę. Dodać zmiksowanego 
na purée ananasa i ponownie zmiksować na 
wolnych obrotach.

KROK 2: Do masy dodać resztę składników i 
delikatnie wymieszać. Ciasto wyłożyć do for-
my na muffiny (ok. 2 łyżki na jedną babeczkę), 
piec w 180 °C przez ok. 20 min. Chwilę pozo-
stawić w piekarniku, po czym wyjąć z piekarni-
ka i przestudzić, wyciągnąć z formy stawiając 
babeczki „do góry nogami”, posypać wiórka-
mi dla ozdoby.

opuncja123

30 min

CAMEMBERT 
Z ANANASEM

SKŁADNIKI (2 porcje):
ser camembert - 2 szt.
ananas plastry bez zalewy - 3 szt.
tymianek - do smaku
pieprz kolorowy grubo mielony - do smaku
oliwa z oliwek - 2 łyżeczki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Wyciąć nożem górną skórkę sera 
pozostawiając mały brzeg, aby ser się nie wy-
lewał.

KROK 2: Plastry ananasa pokroić w kostkę. 
W wycięte miejsce wlać 1 łyżkę oliwy i włożyć 
pokrojonego ananasa. Posypać grubo mielo-
nym kolorowym pieprzem i tymiankiem do 
smaku. Piec przez 15 minut w 200 °C.

paulina2157

25 min

DESEROWE CIASTO Z ANANASEM I IMBIREM

SKŁADNIKI (4 porcje):
mąka kokosowa - 2 łyżki
mąka orkiszowa/ryżowa/kukurydziana 
- do wyboru lub mieszanka - 1 szklanka
jaja - 4 szt.
mleko kokosowe - 100 ml
wiórki kokosowe - 2 łyżki
aromat waniliowy - 2 łyżeczki
miód / ksylitol / cukier kokosowy - 3/4 szklanki
proszek do pieczenia - 1 łyżeczka
cukier puder do oprószenia - trochę
tłuszcz do wysmarowania formy - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Wszystkie składniki mają być w temperaturze pokojowej. Tortowni-
cę 18 cm wyłożyć papierem i posmarować tłuszczem. Białka ubić na 
puch dodawać po jednym żółtku, następnie dodać przesianą mąkę, 
mąkę kokosową, wiórki ksylitol lub wybrany słodzik, starty na drob-
nych oczkach imbir, esencję waniliową, proszek do pieczenia i cały czas 
ubijać na jednolite ciasto. Na koniec wlać mleko kokosowe dobrze wy-
mieszane. Przelać ciasto do formy. Na wierzchu ułożyć plastry ananasa. 
Piec w 180 stopniach 55-60 minut. Sprawdzić patyczkiem. Wystudzone 
posypać cukrem pudrem i wiórkami kokosowymi.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

55 min

plastry ananasa - 5 szt.
imbir świeży - 4 cm
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Łagodny i orzeźwiający w smaku, a do tego niskokaloryczny. Dodajemy go do kanapek, sałatek, 
surówek i tradycyjnej, polskiej zupy. Wyśmienicie smakuje w formie małosolnej, 

kiszonej czy konserwowej. 
WŁAŚCIWOŚCI OGÓRKA
Świeży ogórek jest warzywem, który w ponad 95 % składa się  
z wody, dlatego szybko pozwoli ugasić pragnienie w upalne 
dni, kiedy zapotrzebowanie na płyny znacznie wzrasta. Ogór-
ki są również niskokaloryczne, dzięki czemu często znajdują 
zastosowanie w dietach odchudzających oraz dietach osób 
zmagających się z cukrzycą i insulinoopornością. Mają niską 
wartość indeksu glikemicznego (IG) = 15. Ogórki odkwaszają  
i odtruwają organizm, uważa się także, że mają działanie moczo-
pędne. Większość cennych składników zawiera skórka ogórka,  
a nie jego miąższ, dlatego warto nie obierać tego warzywa. 
Skórka to prawdziwa skarbnica antyoksydantów, które zwięk-
szają odporność i opóźniają procesy starzenia komórek. Dodat-
kowo znajduje się w niej błonnik, który zapobiega zaparciom, 
wzmacnia układ żołądkowo-jelitowy, wspomaga odchudzanie  
i przyspiesza przemianę materii. Skórka zawiera również stero-
le, które obniżają poziom cholesterolu i pozytywnie wpływają  
na układ krążenia.

Poniższa tabela przedstawia różnice w wartości odżywczej,  
zawartości wybranych minerałów oraz zawartości witaminy C  
w ogórku świeżym, kiszonym i konserwowym.

WARTOŚCI 
ODŻYWCZE

OGÓREK 
ŚWIEŻY

OGÓREK 
KISZONY

OGÓREK 
KONSERWOWY

Wartość 
energe-
tyczna

13 kcal 11 kcal 24 kcal

Tłuszcz 0,1 g 0,1 g 0,3 g

Węglowo-
dany 2,9 g 1,9 g 5,6 g

Błonnik 0,5 g 0,5 g 0,2 g

Białko 0,7 g 1,0 g 0,3 g

Potas 125 mg 99 mg 54 mg

Wapń 15 mg 18 mg 7 mg

Fosfor 23 mg 27 mg 10 mg

Magnez 8 mg 43 mg 6 mg

Witamina 
C 8 mg 4 mg 1,7 mg

OGÓRKI GRUNTOWE OGÓRKI DŁUGIE
niewielkich rozmiarów 

(do 10-15 cm)
proste i długie (do 30 cm)

szorstka skórka pokryta 
brodawkami

gładka skórka pozbawiona 
brodawek

najsmaczniejsze na mizerię, 
doskonałe do przetworów: 

kiszenia, konserwowania, na 
pikle, jako ogórki małosolne

najczęściej dodawane do 
kanapek i sałatek

Ogórek
Ogórek (Cucumis sativus L.) jest rośliną zielną, jednoroczną  
z rodzaju dyniowatych. Wyróżnia się aż 53 gatunki tego warzy-
wa, lecz największe znaczenie ekonomiczne mają dwa z nich: 
ogórek siewny i melon. Ogórek jest jednym z najpopularniej-
szych i najczęściej uprawianych warzyw na świecie, zaraz po po-
midorze i cebuli.

OGÓREK W HISTORII
Ogórek jest jednym z najstarszych warzyw na świecie. Źródła 
podają, że zaczęto go uprawiać już 3 tysiące lat temu. Pochodzi 
z Indii, gdzie do dziś można spotkać jego dziko rosnące od-
miany. W starożytnej Grecji uważano, że ogórki potęgują inteli-
gencję, łagodzą namiętność i działają korzystnie na pracę serca.  
W Cesarstwie Rzymskim ogórki traktowano jako orzeźwiające 
przekąski i nauczono się uprawiać je również poza sezonem, 
aby cesarz mógł cieszyć się nimi codziennie. W Polsce ogórki 
pojawiły się już w IX wieku dzięki handlowi z Bizancjum. Pod 
koniec XV wieku ogórki trafiły z Europy do Ameryki dzięki 
Krzysztofowi Kolumbowi. Przywiózł je do Nowego Świata i za-
sadził na wyspie Haiti. Warzywo to szybko zostało zauważone  
i docenione za oryginalne walory smakowe przez wiele naro-
dów. Król Francji Ludwik XIV jako pierwszy w historii zapocząt-
kował szklarniową uprawę ogórka. Obecnie ogórki uprawia się 
niemal na całym świecie, wyjątek stanowią jedynie koła podbie-
gunowe.

DWA WCIELENIA OGÓRKA
W uprawie ogórki dzieli się na dwie kategorie:
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OGÓREK W KUCHNI
Ogórki mogą być dodatkiem do dań głównych lub stanowić 
przystawkę. Spożywamy je również na surowo jako samodziel-
ną, orzeźwiającą przekąskę. Ogórki są nieodłącznym składni-
kiem mizerii, dodajemy je również do koktajli i domowych so-
ków.

Ogórki można łączyć z hummusem, oliwą z oliwek czy dressin-
giem. Świetnie komponują się również z awokado, koperkiem, 
marchewką, cebulą, owocami morza, rybami czy wieprzowiną.

W Polsce bardzo popularne są ogórki kiszone. Dzięki aroma-
tycznym przyprawom możemy uzyskać mnóstwo wyjątkowych 
smaków i przede wszystkim chrupiącą konsystencję ogórków. 
Najczęściej kisimy je z koprem, czosnkiem i chrzanem, ale moż-
na również dodać gorczycę, cynamon, goździki, pieprz, imbir 
czy nawet bazylię. Ogórki kiszone warto włączyć na stałe do 
swojego jadłospisu. Świetnie sprawdzą się w diecie odchudza-
jących się osób, poza tym są naturalnym prebiotykiem i po-
zytywnie wpływają na funkcjonowanie układu pokarmowego  
i mikroflory jelit. Ogórki kiszone oprócz tego, iż są wyśmienitą, 
samodzielną przekąską, znajdują również zastosowanie w tra-
dycyjnej polskiej zupie ogórkowej, którą wbrew pozorom moż-
na przygotować na wiele sposobów. Same kiszone ogórki lub 
wodę po ich kiszeniu można dodać już po ugotowaniu wywaru, 
aby zachować jak najwięcej dobroczynnych bakterii fermenta-
cyjnych.

Ogórki można również konserwować, zarówno całe, jak i pokro-
jone w plastry. Często zamiast octu spirytusowego wykorzysty-
wany jest ocet jabłkowy, co nadaje ogórkom nieco delikatniej-
szy posmak. Niektóre osoby do ogórków konserwowych dodają 
także miód, paprykę lub chili.

CZY MOŻNA ŁĄCZYĆ OGÓRKA Z POMIDOREM?
Jednym z kontrowersyjnych i często niewskazanych kulinarnych 
połączeń jest duet ogórka z pomidorem. Spowodowane jest 
to faktem, iż świeży ogórek zawiera enzym askorbinazę, któ-
ry niszczy witaminę C zawartą w pomidorze. Okazuje się jed-
nak, że askorbinaza może być pozbawiona swych niszczących 
właściwości. Wystarczy zakwasić potrawę np. śmietaną, sokiem  
z cytryny, limonki, octem winnym lub balsamicznym. Taki za-
bieg pozwoli cieszyć się pełną mocą witaminy C zawartej w sa-
łatce ogórkowo-pomidorowej.

OGÓREK NA SKLEPOWEJ PÓŁCE
Na sklepowych półkach spotkać możemy ogórki przetworzo-
ne pod wieloma postaciami. Mogą to być wszelkiego rodzaju 
sałatki ogórkowe zarówno z kiszonych, jak i konserwowanych 
warzyw z dodatkami np. cebuli i papryki, gotowe przeciery  
z ogórków kiszonych idealne do zupy ogórkowej czy też soki  
i zakwasy z ogórków kiszonych.

OGÓREK W PIELĘGNACJI
Świeży ogórek jest niezastąpionym, naturalnym kosmetykiem. 
Stanowi doskonałe, chłodzące panaceum na opuchnięte po-
wieki, zapalenia skóry, wysypki i poparzenia słoneczne. Nadaje 
skórze miękkości, łagodzi podrażnienia i rozjaśnia przebarwie-
nia. Kosmetyki pielęgnacyjne zawierające wyciąg z ogórka są 
szczególnie polecane dla cery tłustej i trądzikowej. Kremy, ma-
seczki czy toniki z ogórkiem w składzie wykazują bowiem dzia-
łanie odświeżające, kojące, delikatnie oczyszczające i ściągające. 
Orzeźwiający, świeży zapach ogórka sprawia, że można znaleźć 
go w również składzie wielu perfum i wód toaletowych.

OGÓRKOWE CIEKAWOSTKI
• W średniowiecznej Polsce wierzono, że ogórek jest najlep-

szym panaceum na gorączkę. Warzywo wkładano do łóżka 
gorączkującego dziecka (ogórek miał „wypić” gorączkę).

• Za gorzki posmak ogórków odpowiada kukurbitacyna, 

Polecamy ogórki!

OGÓRKI PIKLE 
OBRANE KROJONE 

BEZGLUTENOWE BIO
 - KOWALEWSKI

OGÓREK KRÓTKI ŚWIEŻY BIO - BIO PLANET

KOMBUCHA 
Z OGÓRKIEM I KOLEN-
DRĄ BEZGLUTENOWA 

BIO - VIGO

OGÓRKI 
KONSERWOWE 
KARTUSKIE BIO 

 - RUNOLAND

PRZECIER 
Z OGÓRKÓW 

KISZONYCH BIO 
 - DARY NATURY

OGÓRKI KISZONE 
TARTE BEZGLUTENOWE 

BIO  - BIO FOOD

SĄTYSKI SOK 
Z KISZONEGO OGÓRKA 

BIO- SĄTYRZ

SOK Z OGÓRKA KISZO-
NEGO BEZGLUTENOWY 

BIO - BIO FOOD

która ma działanie antynowotworowe, wzmaga wydziela-
nie soku żołądkowego i pobudza trawienie. Kukurbitacyna 
występuje we wszystkich ogórkach, jednak najczęściej jej 
stężenie jest tak niskie, że gorzki smak jest praktycznie nie-
wyczuwalny.

Kamila Koźniewska
 Dyrektor Departamentu Jakości Bio Planet S.A.
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OGÓRKI KISZONE

SKŁADNIKI (5 słoików litrowych):
ogórki gruntowe - 2 i 1/2 kg
czosnek - 10 ząbków
chrzan - 2 szt.
liście chrzanu lub porzeczki - 10 szt.
baldachimy kopru z gałązkami - 10 szt.
sól różowa himalajska - 4 łyżeczki
woda - 2 litry

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Przygotowujemy 5 słoików litrowych 
(u mnie jeden był mniejszy). Wyparzamy słoiki 
i nakrętki. Ogórki myjemy i zalewamy zimną 
wodą tak, aby trochę nasiąknęły. Myjemy i 
obieramy delikatnie korzeń chrzanu, kroimy 
na kawałki o dł. ok. 4 cm, jeżeli jest średniej 
wielkości.

KROK 2: Zagotowujemy wodę i na każdy litr 
wsypujemy dwie łyżki soli.

KROK 3: Do każdego słoika wkładamy:
• 2 baldachimy kopru z gałązkami,
• 2 ząbki czosnku,
• 2 liście czarnej porzeczki lub po liściu 

chrzanu,
• kawałek chrzanu,
Część składników ułożyć na spód a część 
zwłaszcza koper lub liście chrzanu na wierzch.

KROK 4: Do każdego słoika wkładamy ogórki, 
tak aby były ciasno ułożone, dopychamy na 
siłę. W górnej części słoika zostawiamy miej-
sce na to, aby ogórki zalać całkowicie wodą.

KROK 5: Zalewamy słoiki słoną wodą i za-
kręcamy. Zalewa zacznie pracować po kilku 
dniach i będziemy mogli cieszyć się najpierw 
ogórkami małosolnymi. Słoiki najlepiej trzy-
mać w ciemniejszym miejscu w pokojowej 
temperaturze.

Barbara Strużyna

60 min

OGÓRKI 
PANI GIENI

SKŁADNIKI (6 słoików 750 ml):
zalewa:
woda - 2,5 szklanki
ocet - 1/2 szklanki
cukier - 1/2 szklanki
sól himalajska - 1 łyżka
pozostałe składniki:
ogórki gruntowe - 3 kg
pietruszka nać - 2 pęki
seler nać - 2 pęki
koperek świeży - 2 pęki
młoda marchew - 3 szt.
cebula - 2 szt.

WARTO WIEDZIEĆ:
Podczas przygotowywania ogórków kiszo-
nych lub konsewowych zazwyczaj powstaje 
problem. Co zrobić z największymi ogórkami, 
które ciężko wpasować w słoiki? Do przepi-
su zwykle używam tych największych, a małe, 
te najbardziej chrupiące używam do „kartu-
skich”.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Robimy zalewę - do garnka wlewa-
my wodę, ocet, cukier i sól, zagotowujemy.

KROK 2: Ogórki myjemy, obieramy i kroimy 
wzdłuż na ćwiartki, grube ogórki na 8.

KROK 3: Obieramy marchew i cebulę, a na-
stępnie oba składniki kroimy w grube plastry. 
Natki pietruszki, selera i koperek kroimy, ale 
nie za drobno, ok. 2 cm.

KROK 4: Go przygotowanych wcześniej sło-
ików wkładamy plaster cebuli, cztery plastry 
marchwi oraz po łyżce: natki pietruszki, selera 
i koperku.

KROK 5: Wkładamy ogórki, ciasno.

KROK 6: Wlewamy zalewę, zostawiając ok. 1,5 
cm miejsca u góry, zakręcamy i pasteryzujemy 
do 15 minut, nie dłużej, bo ogórki będą zbyt 
miękkie.

Katarzyna Malewska

60 min

OGÓRKI 
PO KARTUSKU 
MOJEJ MAMY

SKŁADNIKI (6 słoików 750 ml):
zalewa:
woda - 1 litr
ocet - 3/4 szklanki
cukier - 1/2 szklanki
sól himalajska - 1 łyżka
pozostałe składniki:
ogórki gruntowe - 3 kg
papryka czerwona - 2 szt.
koszyki dojrzałego kopru - 6
gorczyca - 6 łyżeczek
ziele angielskie ziarno - 18 szt.
listek laurowy - 6 szt.
pieprz czarny ziarnisty - 3 łyżeczki

WARTO WIEDZIEĆ:
Wedle tego samego przepisu powstaje u 
nas papryka konserwowa. Zamiast ogórków 
potrzebujemy ok. 12 papryk i łyżeczkę oliwy 
na każdy słoik. Pasteryzujemy 5 minut krócej, 
ponieważ staje się miękka.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Przygotowujemy zalewę, wlewamy 
wodę, ocet do garnka. Wsypujemy cukier i 
sól, zagotowujemy chwilę i odstawiamy.

KROK 2: Do przygotowanych wcześniej sło-
ików wkładamy zioła i przyprawy. Na 1 słoik : 
• koszyczek kopru, 
• 1 listek laurowy, 
• 1 łyżeczkę gorczycy, 
• 3 ziarna ziela angielskiego, 
• pół łyżeczki pieprzu w ziarenkach.

KROK 3: Ogórki i paprykę myjemy, z ogórków 
odcinamy ogonki, paprykę kroimy w wąskie 
paski.

KROK 4: Do słoików z przyprawami wkłada-
my ogórki, pionowo, ogonkami do dołu, na 
zmianę z paskami papryki - większe ogórki 
na dole, mniejsze na górze. Staramy się to ro-
bić, by zostawiać jak najmniej przestrzeni, bo 
może nam zabraknąć zalewy.

KROK 5: Zalewamy gorącą zalewą zostawia-
jąc ok. 1,5 cm przestrzeni od brzegu słoika. 
Zakręcamy i pasteryzujemy 20 minut.

Katarzyna Malewska

60 min



OGÓRKI W MIODZIE

SKŁADNIKI (6 porcji):
ogórki - 1/2 kilograma 
świeży koper - 1 łodyga
woda - 250 ml
ocet winny - 250 ml
cukier - 6 łyżek
gorczyca - 2 łyżki
sól - 1/4 łyżeczki
miód - 60 g

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Ogórki umyć i pokroić w cienkie plasterki. W 
garnku zagotować ocet , wodę, nasiona gor-
czycy, sól i cukier. Następnie dodać miód i 
gotować jeszcze około 3 minuty, pod koniec 
wrzucić koper. Plasterki ogórka włożyć do su-
chych wyparzonych słoiczków, dodać kwiato-
stan kopru i zalać gorącą zalewą octową. Sło-
iki przykryć pokrywką i gotować na wolnym 
ogniu przez co najmniej 20 minut. Słoiczki w 
wodzie dobrze jest oddzielić od siebie ser-
wetkami, mogą być nawet papierowe.

FAMILY

30 min

KOKTAJL OGÓRKOWY 
Z IMBIREM 
I LEMONIADĄ

SKŁADNIKI (1 porcja):
ogórek długi - 178 g
imbir - kawałek ok. 2,5 cm
lemoniada lub kombucha - 250 ml
woda zimna - 125 ml
cytryna - 2 plasterki
kostki lodu - 4-6 sztuk

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Ogórka obieramy i kroimy 
w dość drobne cząstki. Obrany imbir 
siekamy. 

KROK 2: Ogórka z imbirem blendu-
jemy, dolewając zimnej wody. Zmik-
sowaną masę przelewamy na sitko, 
miąższ przecieramy łyżką i dodaje-
my do soku. 

KROK 3: Do 2 szklanek nakładamy 
po 2-3 kostki lodu. Szklanki w 1/2 
lub trochę więcej napełniamy so-
kiem ogórkowo-imbirowym i do-
pełniamy lemoniadą lub kombuchą. 
Całość ozdabiamy plasterkami cy-
tryny.

FAMILY

20 min

Gospodarstwo 
Ekologiczne

Ogórki 
małosolne i kiszone 

ze zrównoważonego 
gospodarstwa ekologicznego. 

Receptury przekazywane 
z pokolenia na pokolenie. 

Kiszenie w naturalnej solance 
źródlanej z Kołobrzegu 

z mnóstwem mikroelementów. 

Gwarantujemy 
niepowtarzalność 

produktu!



KOKTAJL OGÓRKOWO
- MIĘTOWY

SKŁADNIKI (2 porcje):
ogórek świeży - 100 g
mięta świeża - kilka listków
koper świeży - 3 piórka
sok z cytryny - 1 łyżka
maślanka - 200 ml
cukier puder - 1 szczypta
sól - do smaku 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Umyte i obrane ogórki kroimy w plasterki. 
Miętę i koperek płuczemy, siekamy, dodaje-
my do ogórków. Zalewamy sokiem cytryno-
wym i maślanką. Doprawiamy solą i dokładnie 
miksujemy. Na koniec dodajemy szczyptę cu-
kru pudru. Smaczne na drugie śniadanie.

FAMILY

20 min

DRINK PROBIOTYCZNY 
Z ZIOŁAMI

SKŁADNIKI (2 porcje):
probiotyk w płynie - 30 ml
ogórek długi - 1 szt.
zielone jabłko - 4 plastry
limonka - 4 plastry
werbena cytrynowa / tymianek / mięta / me-
lisa - trochę
woda mineralna - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Ogórka pociąć w plastry obieraczką do wa-
rzyw. Limonkę i jabłko pokroić w plastry. Do 
szklaneczek wlać po 15 ml probiotyku dodać 
ogórka, plastry jabłka i limonki, uzupełnić 
wodą. Dodać zioła.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

5 min

FIT GUACAMOLE Z CEBULĄ 
I OGÓRKIEM

SKŁADNIKI (4 porcje):
awokado, cebula czerwona - po 1 szt.
korniszony - 4 szt.
sól i pieprz do smaku
czosnek granulowany i niedźwiedzi, suszona 
cebula, chilli - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Z awokado wydrążam środek. Następnie 
drobno siekam. Ogórki konserwowe również 
drobno siekam. Dodaję pokrojoną bardzo 
drobno czerwoną cebulkę, a na koniec przy-
prawy oraz suszoną cebulkę. Dokładnie mie-
szam i lekko ugniatam. Dodaję łyżeczkę soku 
z cytryny i mieszam. Wkładam do lodówki na 
ok. 15 min. Podaję z krakersami czy pieczy-
wem chrupkim.

gotowaniepatki

5 min+



 dr. antonio martins
 pionier ekologicznej wody kokosowej

Woda kokosowa zawiera 
cenne elektrolity, w tym dużą 
ilość potasu, ponadto nie 
zawiera tłuszczu i jest 
hipoalergiczna. To tylko 
13 - 19 kcal / 100 ml, ma niską 
zawartość naturalnie 
występujących cukrów. „założyciel
Dr. Antonio Martins

� uid of life – 
woda kokosowa BIO z młodego kokosa.
woda kokosowa premium w całej gamie 
produktów coco dr. antonio martins.
Królewski kokos (King)... rośnie wyłącznie na Sri Lance, a jego 
smak jest unikatowy, klarowny i delikatny. To prawdziwa 
uczta dla podniebienia. Woda kokosowa King jest idealna jako 
element zbilansowanej diety, w najwyższej ekologicznej jakości 
marki Dr. Antonio Martins.

ekologiczna woda kokosowa 
z zielonego kokosa - FAIRTRADE.
przyciągające wzrok opakowanie w karto-
nie, ze wzorem nawiązującym do tropików.
Woda w tej serii produktów pochodzi z plantacji zielonych 
kokosów na Sri Lance. Nadają one bardziej wyrazistego 
smaku w porównaniu do młodego orzecha kokosowego.

napój 
kokosowy dla 
wymagających.
Jeśli nie możesz pić 
mleka lub po prostu nie 
chcesz tego robić, ten 
produkt jest idealny 
dla Ciebie.

Jest to tradycyjny napój pozyskiwany i spożywany 
przez Brazylijczyków i Azjatów od wieków.

Ta woda kokosowa najwyższej 
jakości pochodzi w 100 % 

z młodego kokosa.

Bez 
dodatku 
cukrów

2002
Najwyższa 
jakość od

roku

Bez 
dodatku 
cukrów

Napój kokosowy do 
gotowania urozmaici 

Twoją codzienną 
kuchnię.

Przepyszny napój 
kokosowy cappuccino ze 

100 % ziaren arabica.

Pierwsza i jedyna 
woda kokosowa z 

certy� katem FAIRTRADE 
dostępna w Europie.

Woda 
kokosowa z 
miąższem, 

abyś jeszcze 
lepiej poczuł 

smak 
kokosa.

Nowość 
w ofercie

Wkrótce w ofercie 
BIO PLANET.



KALAFIOROWO - BROKUŁOWY 
TABBOULEH NA OSTRO.
Z CIECIERZYCĄ, OGÓRKIEM 
I POMIDOREM.

SKŁADNIKI (4 porcje):
kalafior - 200 g
brokuł - 200 g
ugotowana ciecierzyca - 2 garści
pomidor - 4 szt.
ogórek długi - 1 szt.
oliwa z oliwek - trochę
świeża pietruszka - 1 pęk
sok z cytryny - 1 szt.
sól, pieprz, mielone chilli - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Przygotowanie sałatki zacznijcie od obrania i pokroje-
nia ogórka. Pomidory możecie również sparzyć, obrać i drobno 
pokroić (usuńcie środki z nasionami). Tak przygotowane warzy-
wa umieśćcie w misce. Dodajcie ciecierzycę, sok z cytryny.

KROK 2: Teraz zajmiemy się kalafiorem i brokułem – możecie 
ten niecodzienny kuskus przygotować na dwa sposoby:
• W mikserze umieszczamy najpierw kalafiora, a potem bro-

kuła i miksujemy do otrzymania drobno zmielonych wa-
rzyw, dodajemy je do reszty sałatki.

• Jeżeli nie posiadacie żadnego robota kuchennego, wystar-
czy deska do krojenia i nóż. Oba warzywa kroimy w drob-
ne kawałki i również dorzucamy do reszty składników na 
sałatkę.

KROK 3: Całość mieszamy, doprawiamy do smaku i polewamy 
oliwą z oliwek. Sałatkę najlepiej jeść następnego dnia, wtedy ca-
łość się trochę przegryzie i będzie bardzo aromatyczna..

Szybko Tanio Smacznie

25 min

MAKARON 
KONJAC 

W KSZTAŁCIE 
RYŻU 

BEZGLUTENOWY 
BIO 385 g

MAKARON 
KONJAC 

TAGLIATELLE 
BEZGLUTENOWY 

BIO 385 g

MAKARON 
KONJAC 

SPAGHETTI 
BEZGLUTENOWY 

BIO 385 g 

MAKARON 
KONJAC 
NOODLE 

THAI STYLE 
BEZGLUTENOWY 

BIO 385 g 

MAKARON 
KONJAC 
NOODLE 

BEZGLUTENOWY 
BIO 385 g

Smaczne i zdrowe alternatywy dla makaronu wytwarzane z organicznej mąki Konjac.  

MAKARON 
KONJAC 

ANGEL HAIR 
BEZGLUTENOWY 

BIO 385 g 
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POZNAJ KONJAC
Makaron konjac, nazywany również shirataki znany jest w Azji 
od wieków, a jego popularność na pozostałych kontynentach 
wciąż rośnie. Wytwarzany jest z mąki produkowanej z rośliny o 
tej samej nazwie - konjac (łac. Amorphophallus konjac), nazywanej 
też ziemniakiem konjak lub dziwidłem Riviera.

CIEKAWY  WYGLĄD
Konjac to gatunek rośliny należącej do rodziny obrazkowatych, 
wywodzącej się z rejonu Indochin. Występuje w ponad 200 od-
mianach, ale jadalna jest tylko jedna z nich. Największymi pro-
ducentami konjacu pozostają od lat Chiny, Korea, Tajwan i Ja-
ponia. W klimacie umiarkowanym uprawia się go w szklarniach, 
ogrodach botanicznych i palmiarniach, gdzie stanowi niemałą 
atrakcję. Konjac może osiągać nawet 5 metrów wysokości, a 
masa jego bulw dochodzić do 70 kilogramów. Niezwykły jest 
również fakt, iż dziwidło nie wytwarza typowej, wzniesionej nad 
powierzchnię gleby łodygi. Z podziemnego kłącza wyrasta po-
jedynczy, gruby, plamisty ogonek, na którym położonych jest 
wiele drobnych, pierzastych listków.

Konjac kwitnie raz na 6-8 lat. Jego okazały, 1,5 metrowy kwiat 
żyje zaledwie trzy dni i wydziela zapach, który porównać moż-
na do zapachu zepsutego mięsa. Co ciekawe, woń nasila się  
w porze nocnej stając się wabikiem do zapylenia kwiatu przez 
padlinożerne owady. 

UPRAWA KONJACU
Konjac uprawia się dla jego jadalnych bulw, których zbiór przy-
pada na okres od sierpnia do listopada. Wyglądem przypomi-
nają spłaszczony burak, o chropowatej, brązowej skórce. Bulwy 
po długim gotowaniu spożywa się jako składnik tradycyjnych, 
azjatyckich potraw lub jako dodatek do tofu. Najczęściej jednak 
wykorzystuje się je do produkcji makaronu konjac.

Kwitnący Konjac jest równie niezwykły, jak reszta rośliny. 

Konjac
Cudowny produkt na odchudzanie?
Najedz się do syta bez konsekwencji!
Marzenie o makaronie praktycznie nie zawierającym kalorii stało się faktem!
Przedstawiamy makaron konjac - prawdziwy hit dla wszystkich osób dbających o utrzymanie smu-
kłej sylwetki czy unikających glutenu. Jest doskonałym elementem każdej diety: wegańskiej, wege-
tariańskiej, niskokalorycznej, beztłuszczowej, bezlaktozowej czy ketogenicznej.

Makaron powstaje z bulwy konjaca.
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JAK PRODUKOWANY JEST MAKARON KONJAC?
Praktykowany od wieków sposób produkcji makaronu konjac 
nie uległ zmianie. Bulwy konjacu obiera się, następnie suszy  
i mieli na mąkę. Następnie miesza się ją z zimną wodą z dodat-
kiem substancji wiążącej (może być to np. bezglutenowy błonnik 
owsiany) i długo gotuje, a następnie schładza. Z tak utrwalonej 
mieszanki powstaje galaretowata, półprzezroczysta, dosyć twar-
da bryła, z której wycina się makaron.

WŁAŚCIWOŚCI
Makaron konjac jest niskokaloryczny i dostarcza zaledwie 9 
kilokalorii w 100 gramach. Z uwagi na fakt, iż konjac nie za-
wiera węglowodanów, dla tego produktu nie ustala się in-
deksu glikemicznego. Jest produktem bez cukru i soli, a jedyną 
wartość odżywczą stanowi białko (0,2 g/100 g) oraz błonnik 
(4 g/100 g). To właśnie błonnik - glukomannan jest głównym 
składnikiem bulwy konjacu. 

Glukomannan jest rozpuszczalny w wodzie i w kontakcie z nią 
zwiększa swoją objętość aż siedemnastokrotnie! Jest łagod-
ny dla żołądka i jelit, pozytywnie wpływa na florę i perystal-
tykę oraz zapobiega zaparciom. Nie podlega trawieniu przez 
ludzkie enzymy trawienne, ale jest rozkładany przez bakterie 
jelitowe. Glukomannan wspomaga utratę masy ciała przez 
zmniejszenie przyswajania tłuszczów oraz białek z diety 
ograniczając kontakt tych składników odżywczych z kosm-
kami jelitowymi. Ponadto tworząc w żołądku lepki żel gluko-
mannan opóźnia opróżnianie żołądka, co wywołuje na długo 
uczucie sytości. Glukomannan również w znacznym stopniu 
pomaga chorym zmagającym się cukrzycą typu 2. Spowalnia 
on bowiem proces trawienia, co jest niezwykle ważne dla dia-
betyków: wolniejsze jest wchłanianie się cukrów oraz uwalnianie 
glukozy, co pozwala na zmniejszenie skoków cukru i normaliza-
cję poziomu glukozy we krwi po posiłku.

Udowodniono również, że spożycie 4 gramów glukomanna-
nu dziennie pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu 
cholesterolu we krwi. Związane jest z to przemianami zacho-
dzącymi w wątrobie: glukomannan wiąże kwasy żółciowe i trans-
portuje je w przewodzie pokarmowym. Aby wyrównać ich stęże-
nie wątroba pobiera “zły” cholesterol z krwioobiegu, czego 
rezultatem jest zmniejszenie jego stężenia. Niezwykle ważne jest, 
aby podczas spożywania glukomannanu (czyli naszego makaro-
nu konjac) pić duże ilości wody - około 1,5-2 litry, by uniknąć 
zadławienia się i by pokarm bez problemu dotarł do żołądka.

JAK PRZYGOTOWAĆ MAKARON KONJAC?
Makaron konjac jest doskonałym zamiennikiem dla tradycyj-
nych, zbożowych makaronów. Shirataki ma jędrną, sprężystą, 
lekko żelową konsystencję. W smaku jest neutralny, znakomi-
cie wchłania inne aromaty i przyjmuje smak potrawy, w której 
go podajemy. Makaron konjac zapakowany jest w ciecz, która 
pachnie rybą, jednak w rzeczywistości jest to zwykła woda, któ-
ra wchłonęła zapach korzenia konjac. Przed użyciem makaron 
należy bardzo dobrze wypłukać pod świeżą, bieżącą wodą. 
Powinno to usunąć większość zapachu. Makaron można goto-
wać lub smażyć przez około minutę, a następnie dodać do reszty 
składników dania.

KONJAC W KUCHNI
Makaron konjac można spotkać w postaci noodle, spaghetti, 
tagliatelle czy ryżu. Jest idealny do dań włoskich i azjatyckich. 
Najłatwiej dodać go do potrawy pod koniec gotowania. Wy-
mieszany z aromatycznym sosem zyska smak i po chwili będzie 
gotowy do spożycia. W formie noodles możemy go dodać do 
zup, a jako “angel hair” doskonale będzie smakować w rosole. 
Występuje też w formie „rice” czy „pearl rice”, jako alternatywa 
dla kaszy i ryżu. Dzięki swojej uniwersalności będzie odpowiedni 
do wszelkiego rodzaju sałatek, dań z warzywami, kiełkami, na-
sionami, a nawet do deserów.

CZY WIESZ, ŻE…?
• inne nazwy, pod którymi występuje roślina konjac to słoniowa 
bulwa, wężowa palma, diabli język, trupi kwiat czy lilia voodoo.

• makaron konjac (shirataki) ze względu na swój wygląd często 
nazywany bywa także białym wodospadem.

• konjac wykorzystywany jest również w sektorze kosmetycznym 
i wellness do produkcji gąbek. Służą one do złuszczania skóry 
twarzy, poprawy mikrokrążenia i nadania skórze blasku. Świetnie 
sprawdzają się również do demakijażu.

Kamila Koźniewska
- Dyrektor Departamentu Jakości Bio Planet S.A.

GĄBKA KONJAC DO OCZYSZCZANIA 
TWARZY ELIPSA BIAŁA 
- BETTER THAN FOODS

MAKARON 
(KONJAC 

TYPU 
NOODLE 

SPAGHETTI)
BEZGLUTENOWY 

BIO 
- BETTER 

THAN FOODS

Polecamy!

Makaron konjac 
w 100 g ma tylko 9 kcal!
Zawiera glukomannan, wspoma-
gający utratę masy ciała, bo zmniejsza 
przyswajanie tłuszczów oraz białek  
z diety. Glukomannan jest rozpuszczal-
ny w wodzie i w kontakcie z nią 
zwiększa swoją objętość aż 
siedemnastokrotnie, 
daje uczucie 
sytości!
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WARZYWA Z KONJACKIEM 
W SOSIE SOJOWYM

SKŁADNIKI (2 porcje):
cebula - 1 szt.
kapusta pekińska - 1/2 szt.
marchewki małe - 5 szt.
czosnek - 2 ząbki
pieczarki - 250 g
sos sojowy - 6 łyżek
ocet owocowy (np. jabłkowy), sezam po - 2 łyżki
syrop klonowy - 1 łyżka
sól - 2 szczypty
olej sezamowy - 1-2 łyżka
makaron konjac - 1 opakowanie

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Siekamy cebulę w kostkę. Wrzucamy 
na patelnię z odrobiną oleju i dusimy przez 
2 minuty ze szczyptą soli. Kroimy kapustę w 
piórka i wykładamy do cebuli, mieszamy i 
przesmażamy przez chwilę, aż kapusta zmięk-
nie. Wykładamy do większego garnka.

KROK 2: Na tej samej patelni przesmażamy 
pokrojone w kawałki pieczarki. Lekko je soli-
my i pieprzymy. Podsmażamy do zrumienie-
nia. Przekładamy do garnka.

KROK 3: Na tej samej patelni dolewamy tro-
chę oleju i wrzucamy do przesmażenia mar-
chew pokrojoną w cienkie plasterki, dusimy 
i mieszamy, aż lekko zmięknie. Na koniec 
dodajemy przeciśnięty przez praskę czosnek 
i chwilę dusimy cały czas mieszając. Przekła-
damy do garnka.

KROK 4: Do garnka dodajemy dokładnie 
przepłukany makaron konjac (musimy pozbyć 
się zapachu, możemy ostatnim płukaniem 
przelać go wrzątkiem).

KROK 5: Do garnka dolewamy sos sojowy, 
ocet, syrop klonowy i olej sezamowy. Wszyst-
ko mieszamy i podgrzewamy na małym ogniu 
do połączenia się smaków.

KROK 6: Przekładamy do miseczek i posypu-
jemy lekko uprażonym sezamem.

Barbara Strużyna

30 min

MAKARON KONJAC Z TOFU
I WARZYWAMI

SKŁADNIKI (2 porcje):
makaron konjac - 1 opakowanie
tofu naturalne - 1 opakowanie
brokuł - 1 szt.
czosnek - 2 ząbki
imbir świeży - 2 cm
chili w płatkach - do smaku
sos shoyu - 2 łyżki
olej do smażenia - trochę
sól - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Makaron przygotuj według opisu na 
opakowaniu, pamiętaj, aby dobrze go prze-
płukać przed użyciem. 

KROK 2: Tofu pokrój w kostkę, czosnek w pla-
sterki, imbir w zapałki. Brokuła umyj podziel 
na różyczki. Rozgrzej olej na patelni dodaj 
tofu i zrumień z każdej strony lekko soląc. Na-
stępnie dodaj brokuł, czosnek i imbir. Smaż 
kilka chwil. Następnie wlej sos shoyu i dopraw 
chili. Podawaj z makaronem konjac.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

30 min

ROMANESCO W KREMOWYM 
SOSIE Z KONJACKIEM

SKŁADNIKI (2 porcje):
kalafior romanesco (mały) - 1 szt.
cebula szalotka - 2 szt.
czosnek - 3-4 ząbki
suszone pomidory w oliwie - 10 szt.
oliwa z suszonych pomidorów - 1 łyżka
mleczko kokosowe - 200 ml
oregano - 1 łyżeczka
sól i pieprz - do smaku
płatki drożdżowe - 1-2 łyżka
makaron tagiatelle konjac - 200 g

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Kalafior umyć. Podzielić na różyczki. 
W garnku zagotować wodę, posolić. Na wrzą-
tek wrzucić różyczki i gotować 3-4 minuty 
(bez przykrycia). Następnie odcedzić i przelać 
zimna wodą na sicie. W drugim garnku zago-
tować wodę i wrzucić dokładnie przepłukany 
makaron konjac na 1 minutę. Makaron odce-
dzić i odstawić. 

KROK 2: Cebulę pokroić w drobną kostkę. 
Czosnek drobniutko posiekać. Pomidory su-
szone osączyć z oliwy i pokroić na mniejsze 
kawałki. W garnku z grubym dnem lub na 
patelni rozgrzać delikatnie oliwę z suszonych 
pomidorów. Podsmażyć cebulę z czosnkiem 
(około 2 minuty), dodać suszone pomidory i 
mleczko kokosowe, oregano, sól i pieprz. Go-
tować kilka minut. Do sosu wrzucić kalafiora, 
wymieszać, chwilę gotować. Jeżeli będzie za 
gęste można podlać odrobiną gorącej wody. 
Do sosu dodać makaron i wszystko razem 
wymieszać. Udekorować zieleniną i podawać.

gotowaniepatki

15 min

KONJAC W SOSIE POMIDOROWYM

SKŁADNIKI (2 porcje):
konjac spaghetti - 1 opakowanie
czerwona cebula, czerwona papryka, pomidor - 1 szt.
produkt sojowy a’la mięso mielone - 1 opakowanie
oliwa z oliwek - 1 łyżka
przecier pomidorowy - 200 g
zioła prowansalskie, sól, pieprz - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Na oliwie z oliwek szklimy cebulę, dodajemy pokrojoną w 
kostkę paprykę i chwilę smażymy razem. Sparzamy pomidora, 
kroimy w kostkę i dodajemy do warzyw. Gdy zacznie się roz-
padać dodajemy produkt sojowy, smażymy razem ok. 4 min 
i dodajemy przecier pomidorowy. Makaron konjac przelewa-
my dokładnie kilka razy zimną wodą. Dodajemy go do sosu 
i smażymy wszystko razem 5 min. Przyprawiamy do smaku 
ziołami prowansalskimi, solą i pieprzem.

Agnieszka Strużyna

30 min



Pionier w Ekologii od 1974 roku

„Od ponad 20 lat wraz z rodziną uprawiamy 
ekologiczne kakao w kulturze mieszanej. Dzięki El 
Ceibo i Rapunzel osiągnęlismy wiele, na przykład 
najwyz·szą jakość BIO i uczciwe ceny. W El Ceibo 
nie ma pracy dzieci. Nasze dzieci mają szansę na 
dobre wykształcenie - i realne moz·liwości rozwoju 

zawodowego w naszej Spółdzielni lub poza nią.“

Wiécej informacji znajdziesz na www.rapunzel.de/en

Sofia Huarina Chacon, rolnik uprawiający 
ekologiczne kakao ze spółdzielni chłopskiej 
El Ceibo w Boliwii.

Tworzymy Bio żywność z miłością.
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Nowy  

produkt  

w ofercie  

Bio Planet!
Bioróżnorodność, którą dostrzeżesz gołym okiem. 
Najważniejsze składniki do naszych specjałów powstają  
na kwitnących łąkach. Sery naturalnie dojrzewające –  
z mleka krowiego, koziego i owczego.

Spróbuj teraz ekologicznego sera Hooidammer i przygotuj 
się na pełną natury podróż do holenderskiej Fryzji. 

Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź nas na stronie:  
www.hooidammer.com

 Sery doskonałe  
z natury. 

NL-BIO-01
EU-agriculture



Hooidammer
Ekologiczne sery dojrzewające
Marka Hooidammer należy do rodziny serowara Henriego Williga. Od 1974 roku Henri Willig pro-
dukuje, pakuje i dostarcza najwyższej jakości ekologiczne sery. W Hooidammer wszyscy podzielają 
pasję rodzinnej firmy i jej miłość do kwitnącej przyrody. Tętniące życiem łąki dają bogate, kremowe i 
czyste mleko, które jest najlepszym punktem wyjścia dla ekologicznych serów. Marka Hooidammer i 
jej hodowcy bydła mlecznego są wzorem do inspiracji w dziedzinie dbania o bioróżnorodność.
NASZA FILOZOFIA
Jako nowoczesny producent wychodzimy naprzeciw zmieniają-
cym się priorytetom i wymaganiom społeczeństwa i Konsumen-
tów. Wierzymy, że wzrost, zrównoważony rozwój i inne dobre 
praktyki idą w parze. Różnorodność naszego asortymentu serów 
znajduje odzwierciedlenie w naszym procesie produkcyjnym. Je-
steśmy przyzwyczajeni do szybkiego i skutecznego przełączania 
się między różnymi rodzajami sera w małych i średnich partiach.

W OTOCZENIU CUDÓW NATURY
Nasze sery produkujemy w tętniącym bioróżnorodnością miej-
scu otoczonym naturalnym pięknem dzikiej przyrody. W pobliżu 
znajdują się aż cztery parki narodowe oraz Światowe rezerwaty 
biosfery i Morze Wattowe. Ten cud natury jest wpisany na listę 
światowego dziedzictwa narodowego UNESCO i na podstawie 
konwencji ramsarskiej uznany za „obszar wodno - błotny ma-
jący znaczenie międzynarodowe”. Morze Wattowe to unikalne 
siedlisko przyrodnicze u wybrzeży Wysp Fryzyjskich. Co ciekawe 
- tak naprawdę Morze Wattowe nie jest morzem, tylko płytkim 
i bardzo długim (450 km) przybrzeżnym akwenem w południo-
wo - wschodniej części Morza Północnego. W większości składa 
się z wattów - szerokich równin pływowych, które są odsłaniane 
podczas odpływów.

Współpracujemy z około 20 ekologicznymi i biodynamicznymi 
hodowcami bydła mlecznego, z których większość znajduje się 
we Fryzji na północy Holandii, w pobliżu naszej fabryki sera w 
Heerenveen. 

 WSPÓLNA TROSKA O PRZYSZŁOŚĆ
Nasi rolnicy aktywnie uczestniczą w ochronie, a także przy-
wracaniu naturalnego piękna, między innymi uczestnicząc w 
programach ochrony i odbudowy populacji ptaków łąkowych. 
Dzięki ich staraniom przyroda i hodowla bydła wzajemnie się 
wzmacniają, co jest ważnym warunkiem wstępnym dalszego wy-
twarzania smacznego ekologicznego sera przez wiele przyszłych 
pokoleń.

Serowar Henri Willig 

55 LATO 2021





(IG)
Indeks Glikemiczny cz. II

Jak przygotować posiłki o niskim IG
Indeks glikemiczny (IG) to jedna z wartości którą warto brać pod uwagę przy planowaniu  

jadłospisu.  W poniższym artykule omówimy czym jest ładunek glikemiczny, zależność między 
indeksem a ładunkiem, podpowiemy jak przyrządzić posiłki, żeby IG potrawy był niższy, zapropo-

nujemy zamienniki dla produktów o wysokim IG. Wyjaśnimy również jakich sygnałów ze strony 
organizmu nie powinniśmy lekceważyć, aby uniknąć poważnych konsekwencji jakie niosą ze sobą 

choroby dietozależne.
INDEKS A ŁADUNEK GLIKEMICZNY
Indeks glikemiczny określa nam prędkość jak 
szybko wzrośnie poziom cukru po spożyciu 
danego pokarmu, jednak nie uwzględnia wiel-
kości porcji. Do tego służy ładunek glikemiczny 
(ŁG). Gdy spożyjemy podobnej wielkości por-
cje dwóch produktów o tym samym IG (np. 
pomidory i szpinak), stężenie glukozy we krwi 
będzie rosnąć słabiej po spożyciu szpinaku, po-
nieważ zawiera mniej węglowodanów. ŁG jest 
dokładniejszym wskaźnikiem, niż IG, ponieważ 
uwzględnia nie tylko rodzaj węglowodanów  
i szybkość ich wchłaniania, ale również ilość 
węglowodanów zawartą w porcji produktu.

Podobnie jak w przypadku IG rozróżnia się pro-
dukty o:
• niskim ŁG < 10
• średnim ŁG 11-19
• wysokim ŁG > 20.

Wartość ładunku glikemicznego można wy-
liczyć mając wartość indeksu glikemicznego 
oraz wiedzę na temat ilości węglowodanów  
w danym produkcie:

ŁG = ( IG x ilość węglowodanów w danej porcji) 
/ 100

Przykładowo IG arbuza jest wysoki i wynosi 75, 
porcja 100 g arbuza zawiera 5 g węglowoda-
nów. Zgodnie z powyższym wzorem ŁG będzie 
niski
• ŁG = (75 x 5)/100 = 3,75
Na tym przykładzie widać, że produkt o wyso-
kim IG może mieć niski ŁG.

niski ig < 55 średni ig 56 – 69 wysoki ig > 70

niski ŁG 
< 10

soki warzywne, 
pieczywo razo-

we, mleko i jego 
przetwory, ba-

nan niedojrzały, 
winogrona, kiwi, 

pomarańcze, 
gruszki, śliwki, 

truskawki, strącz-
kowe, orzechy, 

marchew

mango, ku-
kurydza lody, 

ananasy

arbuz, pop-
corn, pieczywo 

ryżowe

średni  ŁG 
11-19

kasza gryczana, 
soki owocowe

banany doj-
rzałe

płatki kukury-
dziane, ryżowe

wysoki 
ŁG 

> 20.
makarony

ryż basmati, 
batony czeko-

ladowe

napoje gazo-
wane , płatki 

kukurydziane, 
ziemniaki 

pieczone, pie-
czywo z białej 

mąki, frytki

Przykłady zależności IG i ŁG 
dla wybranych grup produktów
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Jak obniżyć IG potrawy?
PORCJA PRODUKTU: 
niektóre z produktów o wysokim IG są bardzo wartościowe i 
nie należy ich eliminować z diety. Jedzmy tylko mniejsze por-
cje, np. 1 daktyl do owsianki.  2 łyżki stołowe kaszy jaglanej 
do posiłku z owocami lub na obiad;

SKŁAD: 
komponujmy składniki w taki sposób, aby w potrawie zna-
lazły się produkty bogate w białko, zdrowe tłuszcze, błonnik 
(np. otręby owsiane, orzechy, jogurt naturalny), wtedy cała 
potrawa będzie miała niższy IG. Również obecność w pro-
dukcie kwasów organicznych, takich jak kwas octowy czy 
mlekowy (fermentowane napoje mleczne, kiszone warzywa) 
wywołuje mniejszą odpowiedź glikemiczną;

DOJRZAŁOŚĆ: 
wybierajmy owoce mniej dojrzałe, np. zielonkawe, niedojrza-
łe banany będą miały zdecydowanie niższy IG, niż dojrzałe;

SPOSÓB OBRÓBKI TERMICZNEJ: 
produkty surowe, nieprzetworzone mają niski IG. Gotowanie, 
duszenie, smażenie podwyższa IG. Gotujmy al dente, nie do-
prowadzajmy do rozgotowania makaronu, ryżu, kasz;

STOPIEŃ ROZDROBNIENIA: 
im produkt bardziej rozdrobniony, zmiksowany, o papko-
watej konsystencji, tym większa będzie wartość IG potrawy. 
Wybierajmy kasze grube, a warzywa całe lub grubo krojone, 
więcej chrupmy;

TEMPERATURA POTRAWY: 
im cieplejsza potrawa, tym większy IG, dania schłodzone 
mają niższy IG, np. ziemniaki z lodówki na drugi dzień mają 
niższy IG, niż świeżo po ugotowaniu;

PORA DNIA, W KTÓREJ SPOŻYWAMY PRODUKT ORAZ JAKIE 
POSIŁKI GO POPRZEDZAŁY: 
posiłek o niskim IG może zmniejszać glikemię następującą 
po spożyciu kolejnego posiłku, np. kolacja o niskim IG może 
zmniejszyć odpowiedź glikemiczną po śniadaniu.

Komu wskazane niskie IG?
Produktów o niskim IG szukają przede wszystkim ludzie, którzy 
ze względów zdrowotnych muszą dbać o skład diety. Jeżeli nie 
ma przeciwwskazań, nie powinniśmy eliminować produktów z 
wysokim IG, ponieważ wśród tej grupy są też produkty bardzo 
wartościowe, które dla osób zdrowych i aktywnych, zapewnią 
szybkie nasycenie organizmu i zapas energii.

Co jednak w sytuacji, kiedy nasz organizm daje sygnały, które 
bagatelizujemy, a mogą to być objawy hiperglikemii, czyli prze-
cukrzenia? Jakie objawy powinny nas zaniepokoić?

• senność i zmęczenie, szczególnie nasilające się po posił-
kach, kiedy cukier wzrasta, można zasnąć niemal wszędzie;

• pragnienie, spożycie płynów może dochodzić nawet do 8 l 
dziennie, organizm, mając we krwi zbyt dużą ilość glukozy, 
próbuje ją rozcieńczyć i wydalić z moczem (wielomocz ko-
lejny objaw);

• nagła utrata masy ciała i niewyjaśnione chudnięcie przy 
zwiększonym apetycie, kiedy gospodarka insulinowa jest 
zaburzona i komórki nie otrzymują glukozy, nie mogą pro-
dukować energii, dostarczana energia jest niewykorzystana, 
a dodatkowo organizm sięga po zapasy tłuszczu, bo czymś 
żywić się musi;

• bóle mięśni, skurcze nóg, rąk, wynikają z odwodnienia  
organizmu, to potas odpowiada za prawidłowe działanie 
mięśni, kiedy organizm działa prawidłowo dostaje się do 
wnętrza komórek naszego ciała razem z glukozą, jeżeli bra-
kuje insuliny, to możemy mieć kolejny problem z nadmia-
rem potasu we krwi;

• problemy skórne, wysychająca, łuszcząca, piekąca i swę-
dząca skóra, przebarwienia (najczęściej okolice pach, karku) 
odwodnienie organizmu powoduje gorsze działanie układu 
krwionośnego;

• infekcje, utrzymujący się przez długi czas wysoki poziom 
cukru we krwi może powodować większą skłonność do in-
fekcji, rany będą się dłużej goiły, słodkie środowisko jest 
idealne dla rozwoju wielu drobnoustrojów;

• pogorszenie wzroku, zmętnienie wzroku, podwójne wi-
dzenie, na szczęście są to objawy, nie powikłania, więc kie-
dy glikemia zostanie wyrównana, wzrok powinien wrócić do 
normy;

• zapach acetonu z ust, kiedy organizm nie może wykorzy-
stać węglowodanów jako źródła energii, zaczyna spalać 
tłuszcz, w wyniku tych przemian powstają ciała ketonowe, 
ich nadmiar powoduje zapach acetonu z ust.

Warto obserwować swój organizm i analizować niepokojące 
sygnały. Wysoki poziom cukru nie boli, z objawami można żyć 
kilka lat i nie zareagować, a konsekwencje i powikłania mogą być 
niebezpieczne. Wystarczy zwykłe kontrolne badanie glukozy na 
czczo we krwi bądź badanie moczu na zawartość cukru. Wynik 
pozytywny to bardzo niepojący objaw.

Cukrzyca czyli diabetes mellitus
Cukrzyca to jedna z chorób cywilizacyjnych. Najczęstszą przy-
czyną jest spożywanie bogatokalorycznych posiłków oraz 
zmniejszenie aktywności fizycznej, co prowadzi do występowa-
nia otyłości, będącej najsilniejszym czynnikiem sprawczym cu-
krzycy typu 2. 

Łacińska nazwa cukrzycy diabetes mellitus nawiązuje do mio-
du, ponieważ mocz osób z objawami cukrzycy przyciąga in-
sekty, m.in. mrówki. Kiedy rozwija się cukrzyca, organizm nie 
jest w stanie poradzić sobie z glukozą we krwi. W zależności  
od typu cukrzycy (typ 1 lub 2), organizm albo niszczy komór-
ki beta trzustki, których funkcją jest produkcja insuliny, albo 
zachowuje zdolność wytwarzania insuliny, ale staje się oporny  
na działanie tego hormonu.

Przypomnijmy, że insulina to hormon, który pełni wiele funkcji 
w naszym organizmie, ale jej zasadniczą rolą jest przenoszenie 
cukru z krwi do wnętrza komórek naszego ciała. Uwalniana jest, 
kiedy coś zjemy i poziom cukru we krwi wzrasta. Kiedy jej braku-
je lub jest jej zbyt wiele, ale organizm jest oporny na jej działanie, 
występują zaburzenia w zakresie wykorzystania glukozy przez 
komórki organizmu.

Insulinooporność to stan, kiedy nasze komórki nie są wrażli-
we na insulinę pomimo jej podwyższonego stężenia we krwi.  
Nie jest ona wtedy w stanie wyprowadzić glukozy z krwi do ko-
mórek i ich odżywić. W konsekwencji trzustka „myśli”, że insu-
liny jest za mało i ZACZYNA jej produkować jeszcze więcej. I tu 
mamy do czynienia z hiperinsulinemią, czyli nadmiarem insuliny 
we krwi.

Główną przyczyną insulinooporności jest otyłość i nadwaga spo-
wodowane niewłaściwymi nawykami żywieniowymi. To ostrze-
żenie wysyłane przez organizm, który nie radzi sobie z nadmier-
ną ilością jedzenia i brakiem aktywności fizycznej.



W leczeniu dietetycznym osób chorujących na cu-
krzycę, znalazła zastosowanie koncepcja indeksu 
glikemicznego. To obecnie najlepsza metoda oce-
ny jakości węglowodanów umożliwia uporządko-
wanie produktów spożywczych w zależności od 
ich wpływu na glikemię poposiłkową. Znajomość 
wartości IG umożliwia wybór produktów, których 
spożycie zapobiega występowaniu hiperglikemii 
oraz hiperinsulinizmu.

Dieta bogata w produkty o niskim IG może 
być alternatywą dla diety niskoenergetycznej, 
szczególnie zalecanej osobom otyłym, chorym na 
cukrzycę. Posiłki śniadaniowe powinny się skła-
dać z produktów o niskim i średnim IG, tj. prze-
twory mleczne, owoce, soki owocowe, tradycyjne 
nieprzetworzone płatki, otręby, co utrzyma przez 
pewien czas odpowiedni, nie za wysoki poziom 
glikemii i nie spowoduje znacznego jej podwyż-
szenia przy następnym posiłku. Unikać należy 
przetworzonych płatków śniadaniowych i jasnego 
pieczywa.

wysoki IG niski IG

Ciasta

Ciasta z owocami z nasze-
go klimatu, z mąki razo-
wej, z płatkami owsiany-

mi

Owoce tropikalne
Owoce z klimatu umiar-

kowanego, jabłka, owoce 
pestkowe

Pieczywo białe

Pieczywo z mąki pełno-
ziarnistej, razowe, z ziar-
nami zbóż i nasion, na 

zakwasie
Płatki śniadaniowe 

wysokoprzetworzo-
ne

Płatki owsiane, otręby

Ziemniaki
Makarony razowe i grube 

kasze nierozgotowane, 
strączkowe, ryż brązowy

Przykłady zastępników produktów
 o wysokim IG produktami o niższym IG

Przykład zestawu posiłków na cały dzień w 
diecie o niskim IG

Na śniadanie: sok pomarańczowy (150 ml), płatki 
owsiane (30 g) z mlekiem (150 ml), kromka 

pieczywa razowego z masłem – IG całego posiłku 
wynosi 58.

Na obiad i kolację, zestawy o nieco większym IG, 
ale większość na talerzu powinny stanowić warzy-

wa, z niewielką ilością chudego mięsa, czy ryb. 
Nie unikajmy również strączków.  

genuinecoconut.com

ES-ECO-010-AR
Non-EU Agriculture

KAWAŁKI KOKOSA 
świeże bio 100 g

POSYPKA 
kokosowa świeża bio 150 g

KOKOS BIO
z zawleczką i słomką 0,45 kg

KOKOS BIO
ze słomką 0,75 kg

MŁODY KOKOS
bio ze słomką 0,80 kg
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Pamiętajmy, aby zmiany żywienia wprowadzać metodą ewo-
lucji, nie rewolucji i ruszajmy się codziennie. Nie musi to ozna-
czać, że mamy zacząć uprawiać wyczynowe sporty, wystarczy 
60 minut aktywności każdego dnia, bo jak mówi stare, znane 
porzekadło „ruch to zdrowie”!

Sylwia Kaczmarek

DIETA NISKOWĘGLOWODANOWA

Warzywa

Mięso/Białko

Owoce

Tłuszcze i orzechy

Nabiał

Zboża i strączki

Wartości IG wybranych produktów
SKŁADNIK (IG) SKŁADNIK (IG)

soja 14 sok pomarańczowy 52

orzeszki ziemne prażone 14 kiwi 52

morele świeże 15 mango 56

czekolada gorzka 22 ciasto francuskie 59

czereśnie 23 ryż basmati 60

wiśnie 25 lody 60

brzoskwinie 29 groszek zielony z puszki 61

fasola czarna 30 mleko słodzone zagęszczone 61

jogurt naturalny 36 ryż biały gotowany 64

jogurt owocowy 36 melon 65

sok pomidorowy bez cukru 38 batony czekoladowe 65

sok z marchwi 43 proso 70

pomarańcza 44 rzepa 72

groszek zielony 45 popcorn 72

sok ananazowy 45 płatki ryżowe 80

jęczmień ziarno 45 pieczywo ryżowe 80

winogrona 46 napoje gazowane 80

sok grapefruitowy 48 kleik ryżowy 90

czekolada mleczna 49 pasternak 95

ZESKANUJ KOD I OTWÓRZ TABELĘ
Dla wygody naszych Czytelników na naszej 
stronie stworzyliśmy tabelę IG, którą syste-
matycznie aktualizujemy o nowe produkty!
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Jadłospis 
o niskim IG

Życie jest coraz intensywniejsze. Jesteśmy zabiegani i narażeni na stres. Czynniki te wpływają 
znacząco na niemal wszystkie aspekty naszego życia i zdrowia. Organizm w takich warunkach 

potrzebuje odpowiedniego odżywiania się. Dzieje się jednak inaczej. Nie dość, że nie potra-
fimy poświęcić sobie odpowiedniego czasu na posiłek w spokoju, to dodatkowo jemy niere-
gularnie, a jakość naszej diety pozostawia wiele do życzenia. Takie postępowanie w efekcie 

prowadzi do pogorszenia się stanu naszego zdrowia i często jest przyczyną chorób, także tych 
metabolicznych. Dobrym rozwiązaniem w takiej sytuacji będzie dieta oparta na niskim indek-

sie glikemicznym.
DLA KOGO?
Dieta o niskim IG jest dedykowana dla osób zmagających  
się z cukrzycą, insulinoopornością, nadwagą i otyłością  
i może być odpowiednim wyborem dla wszystkich osób, 
które cenią sobie zdrowy styl życia. Dieta z niskim indek-
sem glikemicznym oparta jest na racjonalnych zasadach 
zdrowego żywienia. Sam indeks glikemiczny informuje 
nas, jak szybko wzrasta poziom cukru we krwi po posiłku. 
Zbyt niski poziom cukru, jak i wysoki jego poziom wska-
zuje na nieprawidłowości. Aby nie dochodziło do dużych 
wahań poziomu cukru, należy przyjrzeć się przyjmowanym 
posiłkom. Spożywanie posiłków o wysokim indeksie gli-
kemicznym może przyczynić się do rozwoju wielu chorób,  
ale nie trzeba też rezygnować ze zdrowych produktów, które 
mają wysoki indeks glikemiczny. Można temu zaradzić ob-
niżając jego indeks. 

KOMPONOWANIE POSIŁKU 
Posiłki o niskim indeksie glikemicznym zapewniają stopnio-
we uwalnianie się energii i powolny wzrost cukru we krwi. 
Dania powinny zawierać odpowiednią ilość białek, węglo-
wodanów złożonych (ich rozkład wymaga więcej czasu,  
co w konsekwencji prowadzi do powolnego uwalniania się 
glukozy), tłuszczu, witamin i minerałów. Ponadto posiłki po-
winny zawierać błonnik, który obniża poziom cukru we krwi. 
Dzienne zapotrzebowanie na błonnik to 20 - 40 g. Najwięcej 
jest go w warzywach, owocach czy otrębach. Najlepszym 
źródłem białka będzie chude mięso, ryby, jaja, nabiał. 
Węglowodanami złożonymi będą kasze, pełnoziarniste 
mąki, pełnoziarniste makarony, roślinny strączkowe, 
które zawierają także białko. Najlepszymi produktami 
bogatymi w tłuszcze będą oleje, orzechy, pestki, nasio-
na. Przygotowywane dania powinny być pełnowartościowe  
i urozmaicone. Przygotowując danie oparte na niskim in-
deksie glikemincznym bazujemy na produktach o niskich 
jego wartościach, ale nie trzeba rezygnować z produktów  
o średnim czy wysokim indeksie glikemicznym.

W jego obniżeniu skuteczną metodą jest dodanie tłusz-
czu, białka (np. nabiał), błonnika. W ten sposób na przykład 
wysoki indeks glikemiczny (IG 71) kaszy jaglanej, która jest 
wskazana w diecie bezglutenowej można obniżyć dodając 
do niej twaróg lub orzechy. Niższy indeks glikemiczny mają 
mniej dojrzałe owoce, surowe, a nie gotowane warzywa, 
produkty poddane krótszej obróbce termicznej (zbyt długie 
gotowanie powoduje wzrost indeksu glikemicznego), goto-
wane al dente,  a także potrawy ze schładzanych wcześniej 
ugotowanych pokarmów np. makaronów czy ziemniaków, 
z których można przygotować sałatki. Po schłodzeniu tych 
produktów powstaje skrobia oporna, która pełni wiele funk-
cji prozdrowotnych np. obniża poziom cukru i cholesterolu  
we krwi, zmniejsza ryzyko zachorowania na nowotwór jelita 
grubego oraz lepsze wchłanianie składników mineralnych  
z pożywienia.
Przy komponowaniu posiłku o niskim indeksie glikemicznym 
podstawą będzie znajomość wartości IG. Wskazane jest spo-
żywanie trzech głównych posiłków w regularnych odstępach 
czasowych oraz dwóch niewielkich przekąsek. Niektóre źró-
dła zalecają nawet siedem mniejszych posiłków.
Najbardziej znaną na świecie dietą o niskim indeksie glike-
micznym jest dieta Montignaca. Dieta prowadzi do spadku 
i uregulowania masy ciała.

• Śniadania: twarożki, sery, gofry i placki z mąki kokoso-
wej lub owsianej i gryczanej, omlety, jogurty z płatkami 
owsianymi, nasionami chia lub lnu, pasty warzywne, hu-
mmus, jajecznica, muffiny wytrawne i ze zdrowych mąk;

• Dania główne: zupy warzywne bez ziemniaka, leczo, 
chuda wieprzowina, piersi z kurczaka i indyka, chuda 
wołowina, ryby, tofu;

• Przekąski: brownie z ciecierzycy lub fasoli, orzechy, cia-
sta na mące kokosowej, owoce, gorzka czekolada;

• Kolacja: wszelkiego rodzaju sałatki, szakszuka, kaszotto 
z warzywami i grzybami, zupy z wykluczeniem ziemnia-
ka;
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Przykładowy 
jadłospis
o niskim IG

OMLET Z SERKIEM WIEJSKIM

SKŁADNIKI (1 porcja):
jaja - 2 szt.
olej - trochę
serek wiejski - 1/2 opakowania
szczypiorek - trochę
rzeżucha - trochę
rukola - 1 garść
sól i pieprz - do smaku
pomidorki - kilka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Jaja ubij widelcem, lekko posól. 
Szczypiorek posiekaj drobno. Na patelnię wlej 
odrobinę oleju, wlej jaja. Nałóż klika łyżeczek 
serka wiejskiego. Złóż na pół. Przykryj po-
krywką. Smaż kilka minut. 

KROK 2: Wyłóż na talerz rolując i posyp 
szczypiorkiem i rzeżuchą. Podawaj z warzy-
wami np. rukolą i pomidorkami.

5 min

Śniadanie:

Drugie śniadanie (lunch):
KOKTAJL 
Z NASIONAMI  
I ODŻYWKĄ BIAŁKOWĄ

SKŁADNIKI (1 porcja):
maślanka - 300 ml
odżywka białkowa - 1 łyżka
nasiona chia - 3 łyżki
nasiona lnu mielone - 1 łyżka
banan - 1/2 szt.
chipsy kokosowe
listki mięty trochę

DODATKOWE INFORMACJE:
Do czasu wykonania należy dodać 
czas przechowywania dania w lodów-
ce od godziny do kilku.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Do naczynia wlać maślankę 
dodać nasiona chia, nasiona lnu i od-
żywkę białkową. Wymieszać i odsta-
wić na 60 minut lub całą noc.

KROK 2: Dodać plastry niedojrzałego 
banana, chipsy kokosowe i miętę.

5 min



Obiad:

35 min

ZUPA Z ZIELONYCH WARZYW  
Z GRZANKAMI Z CHLEBA ŻYTNIEGO 
PEŁNOZIARNISTEGO NA ZAKWASIE

SKŁADNIKI (4 porcje):
cukinia - 1 sztuka
brokuł - 1/2 sztuki
koper włoski - 1 sztuka
pietruszka korzeń - 1 sztuka
czosnek - 2 ząbki
szpinak baby - 2 garście
oliwa z oliwek - 2 łyżki
pietruszka natka posiekana - 2 łyżki
pieprz i sól - do smaku
chleb żytni pełnoziarnisty na zakwasie - 2 kromki
olej - 1 łyżka
czosnek 1/2 ząbka 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Do garnka wlej oliwę, dodaj obrany czosnek i lekko podsmaż 
tak, aby oddał aromat. Dodaj pociętą w dość dużą kostkę cu-
kinię, pietruszkę korzeń, brokuł podzielony na różyczki (do-
daj także obrany i pokrojony głąb z brokułu), koper włoski 
podzielony na ćwiartki i wszystko lekko podmaż. Wlej wodę 
(możesz użyć także bulionu warzywnego) do przykrycia wa-
rzyw. Dodaj sól i gotuj 10 minut pod przykryciem. Pod koniec 
gotowania dodaj szpinak i natkę. Przykryj pokrywkę i gotuj 
jeszcze 5 minut. Zdejmij z płyty i zmiksuj na krem. Na małej 
patelni rozgrzej olej, dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek 
wrzuć chleb pokrojony na grzanki i zrumień z każdej strony, 
wystudź. Wylej zupę do filiżanki, dopraw pieprzem i dodaj 
grzanki.
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ZIELONE KASZOTTO ORKISZOWE 
Z PESTO Z PIETRUSZKI

SKŁADNIKI (2 porcje):
kasza orkiszowa - 1 szklanka
pietruszka natka - 1 pęk
migdały bez skórki - 50 g
oliwa z oliwek - 2-3 łyżki
zielony mrożony groszek - 1/2 szklanki
cukinia, brokuł - po 1/2 szt.
sól i pieprz - do smaku
migdały w płatkach, mięta świeża - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Do garnka wlej dwie szklanki wody i zagotuj. Wsyp płaską 
łyżeczkę soli i dodaj wypłukaną kaszę orkiszową. Gotuj 
kaszę ok. 30 minut. Odcedź na sicie. W międzyczasie zrób 
pesto. Umytą i osuszoną natkę pietruszki posiekaj (nie 
musi być drobno) i włóż do blendera. Na gorącej patelni 
podpraż migdały. Dodaj do pietruszki. Wlej 3 łyżki oliwy 
lub oleju, dopraw solą i pieprzem, zmiksuj. Ugotuj al’den-
te brokuła podzielonego na różyczki oraz zielony groszek. 
Potnij cukinie w drobną kostkę. Usmaż na suchej patel-
ni i dodaj trochę soli. Do ugotowanej kaszy dodaj dwie 
łyżki pesto i wymieszaj. Dodaj resztę warzyw i delikatnie 
przemieszaj. Rozłóż na talerze i posyp miętą oraz pod-
prażonymi płatkami migdałowymi. Pozostałą część pesto 
przełóż do słoika i przechowuj w lodówce kilka dni, wyko-
rzystaj do innych dań lub jako pasta na kanapki.

30 min

Podwieczorek
GOFRY Z MĄKI OWSIANEJ

SKŁADNIKI (4 porcje):
mąka owsiana lub zmielone płatki owsiane - 100 
gram
otręby owsiane - 2 łyżki
mleko sojowe ok. 70 ml.
jaja - 2 sztuki
ksylitol lub erytrol - 1 łyżka
proszek do pieczenia lub soda - 1 łyżeczka
nasiona chia - 1 łyżka
sól - szczypta
olej kokosowy - 1 łyżka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Zmieszaj suche składniki. Jaja ubij z łyżką ksylitolu 
lub erytrolu. Do ubitej masy dodawaj stopniowo su-
che składniki. Wlej mleko, olej kokosowy i wymieszaj 
na gładkie ciasto. Nakładaj porcjami do gofrownicy. 
Podawaj z owocami i gorzką czekoladą.

SKŁADNIKI (4 porcje):
mięso mielone z udźca indyka - 700 g
cebula - 1/2 szt.
czosnek przeciśnięty przez praskę - 2 ząbki
mięta suszona - 1 łyżeczka
musztarda - 2 łyżeczki
wędzona papryka - 1/2 łyżeczki
sól i pieprz -  do smaku
kmin mielony - 1 łyżeczka
cynamon szczypta
woda zimna - 3 łyżki
płatki chili - do smaku
miód - 1/2 łyżeczki
patyczki do grilla
tacka do glillowania
woda 1 łyżeczka octu - 1 szklanka

Kolacja Grillowany Kofta Kebab na patyku z indyka

25 min

Artykuł oraz jadłospis przygotowane przez 
naszego Szefa Kuchni 
Anitę Zegadło Od A do Z ugotujesz

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Mięso zmielić razem z cebulą. 
Przełożyć do miski. Dodać po-
zostałe składniki i wymieszać. 
Zwilżyć ręce wodą z dodatkiem 
octu i formować wrzecionowate 
kebaby. Nadziać na patyczki na-
moczone wcześniej kilka minut w 
wod, ie. Ułożyć na tacce na mocno 
rozgrzanym grillu. Opiekać z każ-
dej strony. Podawać z ulubioną 
sałatką (rukola, pomidor, cebulka, 
awokado, ogórek, oliwa, sok z cy-
tryny, sól, pieprz, ser feta - opcjo-
nalnie).

15 min
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Pielęgnacja 
z naturalnymi kosmetykami 

Onlybio
BAKUCHIOL – Odkryj moc roślinnego retinolu

Bakuchiol to w 100 % naturalna, roślinna 
alternatywa dla retinolu. Jest on pozyski-
wany z rośliny Psoralea corylifolia  (babczi)
stosowanej od dawna w tradycyjnej me-
dycynie indyjskiej i chińskiej jako środek 
przeciwzapalny i wspomagający leczenie 
chorób skóry. Bakuchiol wykazuje silne 
działanie anti-age: wzmacnia jędrność  
i elastyczność skóry oraz poprawia jej 
koloryt. Przy regularnym stosowaniu po-
woduje, że drobne zmarszczki znikają,  
a mimiczne ulegają spłyceniu.
Bakuchiol to jeden z dwóch głównych 
składników nowej serii do pielęgnacji 
twarzy, która znalazła się w portfolio mar-
ki Onlybio. Drugi z nich to skwalan. Skąd 
pomysł na połączenie akurat tych dwóch 
składników?
Skwalan to naturalny, botaniczny olej, 
który wykazuje wysoki stopień bioz-
godności ze skórą, co oznacza, że jest 
przez nią bardzo dobrze tolerowany  
i przyswajany. W duecie z bakuchiolem 
daje maksymalne rezultaty głębokiej re-
generacji i naturalnej odnowy naskór-
ka.

W serii kosmetyków do pielęgnacji twarzy 
Bakuchiol & Skwalan znajdują się kremy  
i sera o różnych funkcjach oraz produkty 
do oczyszczania skóry: płyn micelarny, 
tonik, żel i peeling.

KOSMETYKI Z OLEJKIEM KONOPNYM DLA 
SKÓRY NADWRAŻLIWEJ
Olejek konopny dostarcza skórze wi-
tamin, składników mineralnych oraz 
kwasów tłuszczowych omega 3, 6 
i 9. Kanabidiol sprawia, że skóra jest 
nawilżona i odzyskuje młodzieńczy 
blask. Jest odpowiedni dla alergików  
‒ w przeciwieństwie do np. soi nie jest 
alergenem, za to może w bezpieczny 
sposób wspomóc delikatną i wrażliwą 
skórę. Olejek ten wykazuje silne właści-
wości regeneracyjne i antystarzeniowe 
– zapobiega przedwczesnemu tworze-
niu i utrwalaniu się zmarszczek. Łagodzi 
podrażnienia i intensywnie wygładza, 
zmniejszając widoczność pierwszych 
zmarszczek i „kurzych łapek”.

W tej serii kosmetyków znajdziemy mię-
dzy innymi kremy do twarzy na dzień  
i na noc, tonik, płyn micelarny oraz 
kremy do rąk. Receptury zostały wzbo-
gacone naturalnymi prebiotykami, które 
chronią i odżywiają mikrobiom skóry,  
a w połączeniu z olejkiem konopnym do-
skonale nawilżają, regenerują i wspie-
rają mechanizmy ochronne naskórka.

PIELĘGNACJA NAJCZULSZA Z MOŻLIWYCH – 
KOSMETYKI DLA DZIECI OD 1. DNIA ŻYCIA
Formuła kosmetyków z serii Baby&Kids 
opiera się na kompleksie EmoliBIO 
Complex. To unikalna kompozycja na-
turalnych, wysokiej jakości olejków, 
pochodzących z ekologicznych i orga-
nicznych upraw. Wykazują one wyso-
ką biozgodność ze skórą, wzmacniając 
ją zarówno na poziomie naskórka, jak i 
głębszych warstw. Nawilżają, odżywiają 
i długotrwale zapobiegają przesusze-
niu oraz natłuszczają, wzmacniając 
naturalne funkcje ochronne skóry. 
Prawidłowo dobrany emolient wspoma-
ga odpowiedni rozwój skóry dziecka, 
a dodatkowo zmniejsza nieprzyjem-
ne objawy związane z występowaniem 
różnych problemów skórnych, takie jak 
świąd lub podrażnienie.
W linii Baby&Kids znajdują się dwie 
serie dopasowane do wieku dziecka:  
od pierwszego dnia życia oraz powyżej 
trzeciego roku życia. Najmłodsi mogą 
przetestować nasze: szampony i żele do 
mycia ciała, płyny do kąpieli, pianki do 
mycia ciała i rąk, pianki do higieny in-
tymnej oraz mydło antybakteryjne.

Wszystkie kosmetyki Onlybio mają  
99 % składników pochodzenia natural-
nego, certyfikat Ecocert i Vegan oraz 
jako pierwsze w Polsce otrzymały reko-
mendację Polskiego Towarzystwa Der-
matologicznego. Opakowania kosmety-
ków pochodzą z recyklingu lub nadają 
się do ponownego przetworzenia.





68    LATO 2021

Dzieci posiadają wrażliwą i delikatną skórę, na której często 
pojawiają się podrażnienia czy nawet AZS. Ekologiczne ko-
smetyki nie posiadają mydeł alkalicznych, syntetycznych sub-
stancji zapachowych, alkoholu etylowego, parafiny, barwni-
ków, dlatego rodzice chętnie wybierają tego typu produkty 
do codziennej pielęgnacji swoich pociech. Nie możemy za-
pominać, że przez naszą skórę do krwioobiegu przedostaje 
się wiele substancji. Wybór odpowiednich kosmetyków jest 
bardzo ważny już od początku życia dziecka – mówi Paweł 
Poloch z Eko-dystrybutor.pl, członka Polskiej Izby Żywności 
Ekologicznej.

JAK WYGLĄDA RYNEK KOSMETYKÓW W POLSCE?
Zauważamy coraz większy popyt na ekokosmetyki i ekologicz-
ne środki czystości. Trend taki dostrzegają duże sieci, które 
zgłaszają się do nas po ofertę, upatrując w tym szansy sprze-
dażowej. Dzięki temu m.in. sprzedaż ekologicznych środków 
do czyszczenia rośnie z roku na rok – mówi Kamilla Stańczyk, 
z Eco&More, członka Polskiej Izby Żywności Ekologicznej.
Sięgając po ekologiczne produkty do czyszczenia i ekokosme-
tyki, pamiętajmy jednak, aby dokładnie czytać składy, żeby 
upewnić się, że producent nie ukrył chemicznych zamienni-
ków. Zwracajmy uwagę na biodegradowalność opakowań, za-
kup ewentualnych wkładów w miarę możliwości. 

Więcej informacji o naturalnych kosmetykach znajdziesz na 
stronie Polskiej Izby Żywności Ekologicznej –  www.jemyeko.
com. Izba zrzesza ponad 100 przedsiębiorców reprezentują-
cych wszystkie segmenty rynku BIO w Polsce: rolników, prze-
twórców, producentów, dystrybutorów i sklepy, jednostki 
certyfikujące i branże pokrewne: producentów naturalnych 
kosmetyków, środków czystości, nawozów czy biokomposto-
walnych opakowań i naczyń jednorazowych.

KOSMETYKI NATURALNE
Kosmetyki naturalne są produkowane z substancji roślinnych 
oraz mineralnych. Często, mówiąc o nich, używa się zamiennie 
określeń ekologiczne, organiczne, bio, naturalne. Ich formu-
ły bazują na zimno tłoczonych olejach, masłach, ekstraktach 
roślinnych, olejach eterycznych. Pomagają opóźniać procesy 
starzenia skóry poprzez pobudzanie jej własnej zdolności do 
regeneracji i odnowy. Najważniejsze jest to, że skóra może 
regenerować się w swoim rytmie, bez ingerencji substancji 
chemicznych, które czasami zbyt agresywnie oddziałują, jeśli 
jest delikatna i wrażliwa. Kosmetyki naturalne pobudzają me-
chanizmy samoregeneracji i odbudowy zniszczonych warstw 
epidermy.

Kosmetyki naturalne, w porównaniu do kosmetyków trady-
cyjnych, pozbawione są szkodliwych substancji chemicznych, 
które mogą podrażniać, zatykać pory, powodować alergie i 
choroby skórne. W produktach organicznych unika się sto-
sowania SLS, SLES, glikolu propelynowego, ftalanów, parabe-
nów, parafiny, wazeliny (innych ropopochodnych), PEG, PPG, 
silikonów, donorów formaldehydu, nanocząsteczek, substan-
cji odzwierzęcych, GMO, sztucznych barwników i zapachów.
Kosmetyki ekologiczne oprócz tego, że są naturalne i mają 
naprawdę dobre składy, często posiadają również certyfikaty, 
które potwierdzają, że w danym produkcie składniki pozyska-
ne z upraw ekologicznych stanowią konkretny procent jego 
zawartości. Najczęściej spotykanymi certyfikatami są Bio CEQ, 
ICEA, Ecocert, Cosmos, NaTrue, BDiH. Gdy na opakowaniu wi-
dzimy któryś z tych certyfikatów, mamy pewność, że kosmetyk 
zawiera składniki naturalne.

EKOKOSMETYKI DLA DZIECI
Dlaczego rodzice coraz częściej wybierają ekokosmetyki? 

Ekokosmetyki 
– dlaczego warto ich używać?

Ostatnio możemy zaobserwować boom na wszystko, co naturalne. Nic dziwnego  
– w dobie kryzysu klimatycznego i zagrożeń, jakie za sobą niesie, coraz częściej naszym 

priorytetem staje się dbanie o dobro planety. Wracamy więc do natury – korzystamy  
z naturalnych kosmetyków i ekologicznych środków czystości. Czym różnią się kosmetyki 

naturalne od zwykłych? I jak wygląda rynek takich produktów w Polsce?



69 LATO 2021

Jedzenie dla urody 
– jedz smacznie i bądź piękna
Jedzenie dostarcza nam przede wszystkim kalorii, minerałów i innych skład-
ników niezbędnych do przeżycia. Rzadko myślimy o tym, że to, co jemy  
ma wpływ nie tylko na nasze zdrowie, ale również wygląd.
Ważne są nie tylko ilości posiłków, ich regularność, ale także 
ich jakość. Im więcej świeżych, nieprzetworzonych składników, 
warzyw i owoców, tym lepiej dla naszego zdrowia oraz urody. 
Jest wiele produktów, które poprzez zawartość odpowiednich 
składników odżywczych są szczególnie korzystne, kiedy chce-
my zadbać o urodę. Czasami warto ograniczyć liczbę kosme-
tyków i skupić się na tym, co jemy i co odżywia i upiększa nas  
„od środka”.

Stan naszych włosów, paznokci, skóry dużo mówi o zdro-
wiu, jest odzwierciedleniem naszego odżywania. Wypadają-
ce, słabe włosy, łamliwe paznokcie czy sucha skóra to widoczna 
oznaka braku minerałów i witamin. 

CO ZATEM JEST NIEZBĘDNE DO PIĘKNEGO, ZDROWEGO WYGLĄDU?
Białko – mocne, gęste włosy, budulec dla paznokci. Znajdziemy 
je w dobrej jakości wędlinie, chudym mięsie, kefirze, jogurtach, 
rybach. Świetne źródła białka roślinnego (w dietach wegetariań-
skich i wegańskich) to soja, soczewica, fasola, kasza gryczana, ja-
glana, quinoa, kiełki brokuła, otręby owsiane, amarantus, glony: 
chlorella, spirulina, grzyby, pestki dyni, orzeszki ziemne, sezam 
i mak.

Witamina A oraz jej prowitamina, beta-karoten – jej niedobór 
jest przyczyną wypadania włosów, sprzyja ich wysuszeniu  
i łamliwości, wzmaga produkcję keratyny – podstawowego bu-
dulca paznokci i włosów. Najlepszym źródłem beta-karotenu są: 
pomarańczowe, czerwone warzywa i owoce (marchew, dynia, 
czerwona papryka, wiśnie, batat, morele, brzoskwinie, pomarań-
cze), a także warzywa zielone (brokuły, natka pietruszki, sałata, 
fasolka szparagowa, kapusta, jarmuż, młoda trawa pszeniczna  
i jęczmienna). Witamina A znajduje się w nieodtłuszczonych 
produktach mlecznych, wątrobie, rybach i tranie.

Witamina B12 - reguluje ona przemianę białek w organi-
zmie oraz wpływa na odżywienie płytki paznokcia. Pomaga 
także wówczas, gdy mamy problemy z nadmiernym przetłusz-
czaniem się włosów. Najbardziej narażoną grupą na wystąpienie 
niedoborów witaminy B12 stanowią osoby stosujące dietę we-
gańską, ponieważ głównym źródłem tej witaminy są produkty 
pochodzenia zwierzęcego. Przy diecie bezmięsnej korzystnie 
więc suplementować tę witaminę. Jej niedoborom można zapo-
biec jedząc wystarczającą ilość mięsa, drobiu, owoców morza, 
produktów mlecznych i jaj.

Witamina C - szczególnie ważna w diecie wegańskiej, ponieważ 
zwiększa przyswajalność żelaza niehemowego, a także wita-
miny E. Ma również silne właściwości antyoksydacyjne. Znaj-
dziemy ją w: czarnych porzeczkach, natce pietruszki, czerwonej 
papryce, warzywach kapustnych, truskawkach, owocach dzikiej 
róży, kiwi, owocach cytrusowych (cytryny, grejpfruty, pomarań-
cze), jagodach inkaskich, camu camu, kiełki, mikroliściach, szpi-
naku, kapuście włoskiej i kapuście kiszonej.

Witamina E – chroni przed wpływem wolnych rodników, od-
nawia lipidy międzykomórkowe i wzmacnia naczynia krwio-
nośne, jej niedobór przyczynia się do deformacji płytki paznok-
cia, Występuje w ziarnach roślin oleistych i olejach (słonecznik, 
dynia, krokosz, chia, ostropest, migdały i inne orzechy), oliwie 
z oliwek, jajkach, mące pełnoziarnistej, warzywach zielono-list-
nych (brukselce, kapuście), marchwi.

Cynk – jeden z najważniejszych dla kondycji włosów i pa-
znokci minerałów. Cynk wpływa na metabolizm kolagenu, 
odpowiada za wzrost paznokci, jego niedobór powoduje łamli-
wość paznokci. Jest także szczególnie ważny, jeśli chcemy mieć 
grube, mocne włosy. Jego bogatym źródłem jest kasza grycza-
na, znajduje się również w owocach morza, migdałach, mleku, 
pełnoziarnistych produktach zbożowych, otrębach, serze żół-
tym, płatkach owsianych, szczególnie duża zawartość cynku jest  
w pestkach dyni oraz orzechach brazylijskich.

Krzem – jest niezbędny do prawidłowej syntezy kolagenu 
(wpływającego na skórę, kości, stawy). W organizmie czło-
wieka jego największe ilości występują właśnie we włosach. 
Krzem zmniejsza łamliwość paznokci i wzmacnia je, zwiększa ich 
elastyczność. Najlepszym jego źródłem w diecie są nieprzetwo-
rzone ziarna zbóż, np. płatki owsiane, kasza jęczmienna, kasza 
jaglana. Świetnym sposobem na suplementację krzemu jest 
picie naparów ze skrzypu polnego lub wzbogacanie napojów, 
koktajli ziemią okrzemkową.

Żelazo - jego niedobór objawia się wypadaniem i osłabie-
niem włosów. Żelazo wzmacnia i utwardza płytkę paznokci, 
niedokrwistość prowadzi do ich łamliwości oraz chorób takich 
jak odklejanie się łożyska paznokcia (onycholiza) czy paznok-
cie łyżeczkowate (koilonychia). Żelazo w żywności występuje  
w dwóch formach: hemowej (pochodzenia zwierzęcego) - czer-
wone mięso, podroby, żółto jaj, kaczka oraz niehemowej (po-
chodzenia roślinnego) - otręby, komosa ryżowa, kasza jaglana, 
soczewica, tofu, szpinak, kakao, rośliny strączkowe, brokuły, 
jarmuż, suszone śliwki i morele, natka pietruszki, buraki. Żelazo 
hemowe jest łatwiej przyswajalne przez nasz organizm. Przyswa-
jalność żelaza pochodzenia roślinnego zwiększa witamina C.

Wapń - jego niedobór objawia się kruchością i łamliwością 
paznokci, podłużnymi prążkami, miękkimi paznokciami. 
Źródłami wapnia są: mleko, sery żółte, szprotki (jedzone w cało-
ści), jarmuż, migdały, sezam i mak.

Magnez - wzmacnia paznokcie zapobiegając ich łamaniu. 
Dodatkowo pomaga walczyć ze stresem, który najczęściej 
bezpośrednio wpływa na stan zdrowia, pogarszając wygląd i 
kondycję włosów, paznokci oraz skóry. Znajdziemy go w gorz-
kiej czekoladzie, kakao, nasionach słonecznika, płatkach owsia-
nych, kaszy gryczanej, migdałach, bananach, orzechach, pełno-
ziarnistych produktach zbożowych.



Jeśli chcemy zadbać o kondycję paznokci, skóry i wło-
sów, zrezygnujmy z żywności typu fast food i produk-
tów mocno przetworzonych. Nasze posiłki powinny 
być kolorowe (co zapewni nam różnorodność witamin, 
minerałów i antyoksydantów) oraz jak najmniej prze-
tworzone.

Niezbędne jest także odpowiednie nawodnienie, jest  
to szczególnie ważne dla naszej skóry. Należy przyj-
mować minimum 1,5 litra płynów dziennie, najlepiej, jeśli 
jest to woda średnio zmineralizowana, źródło elektroli-
tów, takich jak magnez, potas czy wapń. Jeśli nie lubimy 
czystej wody, można ją „dosmaczyć” miętą, owocami ja-
godowymi, ogórkiem, cytryną. Latem możemy skorzy-
stać z owoców takich jak arbuz. Unikajmy dużych ilości 
kawy i czarnej herbaty – działają one moczopędnie,  
a co za tym idzie powodują utratę cennych pierwiastków  
z organizmu. Czarna herbata dodatkowo zawie-
ra dużą ilość szczawianów, które utrudniają wchła-
nianie wapnia i żelaza. Zamiast kawy i herba-
ty czarnej korzystniej popijać owocowe herbatki  
i napary z czystka lub innych ziół.

W naszej diecie nie powinno zabraknąć dobrej ja-
kości kwasów tłuszczowych omega-3. Ich najlep-
szym źródłem będą oleje toczone na zimno – lnia-
ny, rzepakowy, z nasion chia, orzechów włoskich, 
konopi, olej rydzowy (z Lnianki), konopny, ale tak-
że tłuste ryby morskie (wybierajmy ekologiczne lub 
ze zrównoważonego rybołóstwa). Warto pamiętać,  
że tłuszcze rozpuszczają witaminy A, D, E i K, oraz 
uczestniczą w ich transporcie po organizmie. Odrobi-
na dobrej jakości oliwy, oleju lub orzechy powinny być 
składnikiem każdej sałatki. Dbajmy o dietę i bądźmy 
piękne, cały rok! 

Iwona Kuczer - Szef Kuchni

F  funkcjonalność
SZACUNEK DLA SKÓRY

1/ formuły przebadana na 
skórze wrazliwej

R  recykling
SZACUNEK DLA 
OTOCZENIA

4/ Przyjazne dla otoczenia 
biodegradowalne opakowania

i kompostowalny papier

O  ocean
SZACUNEK DLA 
SRODOWISKO

2/ biodegradowalne w wodzie 
morskiej formuły i od zawsze
bez mikroplastiku i silikonów

U  człowiek 
SZACUNEK DLA LUDZI I 
ZWIERZAT

3/ Cały łancuch zaopatrzenia 
znajduje sie we Włoszech

 

www.helan.it
Zeskanuj kod QR i dowiedz 

sie wiecej!
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SOK MARCHWIOWO 
- JABŁKOWY 
Z ZIEMIĄ OKRZEMKOWĄ

SKŁADNIKI (2 porcje):
średniej wielkości marchewki - 3 szt.
jabłka - 3 szt.
banan - 1 szt.
sok z limonki - 3 łyżeczki
woda mineralna - 350 ml
okrzemki z polskimi owocami lub kolagenem 
- 2 łyżeczki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Marchewkę myjemy i obieramy ze 
skórki. Następnie ścieramy na tarce na gru-
bych oczkach lub bardzo drobno kroimy.

KROK 2: Rozdrobnioną marchew miksujemy 
z dodatkiem 150 ml wody.

KROK 3: Pozostałe owoce obieramy, wykraja-
my z jabłek gniazda nasienne i całość kroimy 
w kostkę.

KROK 4: Następnie dodajemy obrane i po-
krojone w kostkę jabłka, banana, sok z limon-
ki oraz resztę wody mineralnej i okrzemki z 
polskimi owocami lub kolagenem.

KROK 5: Całość ponownie miksujemy, aż do 
uzyskania soku przecierowego i nalewamy do 
szklanek.

Perma-Guard

15 min

CZEKOLADOWE SMOOTHIE 
BOWL

SKŁADNIKI (1 porcja):
mrożony banan - 1 szt.
kakao surowe - 1 łyżka
maca proszek - 1 łyżeczka
mleko migdałowe - 100 ml
nasiona chia - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Zamrożonego banana zmiksuj wraz z kakao, 
mlekiem migdałowym, nasionami chia i macą 
na gładką, puszystą masę. Lodowe smoothie 
przełóż do miseczki i udekoruj dodatkami, u 
mnie były to: maliny, banan, musli Kolumba, 
orzechy nerkowca, plastry kokosowe.

Zdrowie na języku

10 min

BREAKFAST BOWL

SKŁADNIKI (1 porcja):
twaróg chudy - 200 g
pomidor malinowy - 1 g
awokado - 1 szt.
natka pietruszki posiekana - 1 łyżka
przyprawa do sałatek - 1 łyżeczka
pestki dyni - 1 łyżka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
W misce układamy rzędami: pokruszony twa-
róg, pomidora pokrojonego w kostkę, awo-
kado pokrojone w kostkę (można je skropić 
cytryną, by nie ściemniało), natkę pietruszki. 
Oprószamy przyprawą do sałatek, posypuje-
my pestkami dyni.

Dorota Wdowińska - Rozbicka

15 min

KASZA JAGLANA NA SŁOD-
KO Z ORZECHAMI

SKŁADNIKI (1 porcja):
kasza jaglana - 1/2 szklanki
miód akacjowy - 1 łyżka
kolagen arbuzowy - 1 miarka
orzechy włoskie - 1 garść
sól - 1 szczypta
owoc granatu - 1 garść
mięta - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Kaszę wypłukać, sparzyć i ugoto-
wać w 1 szklance wody, aby ugotowała się 
na sypko ze szczyptą soli. 

KROK 2: Orzechy posiekać i uprażyć, zdjąć 
z palnika i na gorącą jeszcze patelnię do-
dać miód. Kaszę przesypać do miski, dodać 
orzechy z miodem i kolagenem, wymie-
szać. Posypać granat i miętę.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

10 min

ZIEMIA 
OKRZEMKOWA 

+ KOLAGEN 
 - PERMA-GUARD 

(SILICAMED)

polecamy!



SAŁATKA 
Z AMARANTUSEM,
SOCZEWICĄ 
I MIGDAŁAMI

SKŁADNIKI (2 porcje):
amarantus - 1/2 szklanki
kasza gryczana niepalona - 1/2 szklanki
soczewica ugotowana - 1 szklanka
marchew - 1 szt.
migdały - 1 garść
pestki dyni - 1 garść
słonecznik - 1 garść
orzechy nerkowca - 1 garść
sok z połowy limonki 
oliwa - 4 łyżki
pieprz-  do smaku
sól - do smaku
posiekana natka pietruszki - 1 garść

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Kaszę gryczaną i amarantus płucze-
my, odcedzamy na sicie, wrzucamy do garnka 
i zalewamy 2 szklankami wrzątku. Solimy. Go-
tujemy. Następnie studzimy. Podobnie dzia-
łamy z soczewicą jeśli nie mamy ugotowanej. 

KROK 2: Marchew obieramy, myjemy, ściera-
my na tarce. Słonecznik, orzechy i pestki dyni 
prażymy na suchej patelni. Natkę pietruszki 
siekamy. Wszystkie składniki mieszamy ze 
sobą, doprawiamy do smaku: oliwą, solą, pie-
przem i sokiem z cytryny.

Dorota Wdowińska - Rozbicka

35 min
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BANANOWE SMOOTHIE 
BOWL Z MACA

SKŁADNIKI (2 porcje):
banany mrożone - 2 szt.
banany świeże dojrzałe - 2 szt.
mleko migdałowe - 1 szklanka
maca - 2 łyżeczki
truskawki - 1 garść
mango - 1 szt.
nerkowce - 1 garść
świeża mięta - trochę
masło orzechowe - 2 łyżki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Banany mrożone i świeże zblenduj z 
maca i mlekiem – przełóż do miseczek.

KROK 2: Każde smoothie bowl podaj z ka-
wałkami truskawek, mango, posypane ner-
kowcami, świeżą miętą oraz polane masłem 
orzechowym.

Magdalena Nagler - foodmania

10 min

POKE BOWL, CZYLI 
KOLOROWA MISKA 
ZDROWYCH RÓŻNOŚCI

SKŁADNIKI (1 porcja):
ogórek - 1/3 szt.
pomidor - 1/2 szt.
słodka papryka - 1/2 szt.
marchewka - 1/2 szt.
mix sałat - 1 garść
łosoś wędzony - 100 g
komosa ryżowa ugotowana - 4 łyżki
szczypiorek - 1 łyżka
dressing:
pasta sezamowa - 1 łyżeczka
sok z cytryny - 1 łyżeczka
olej lniany - 1 łyżeczka
woda - 1 łyżeczka
sos kokosowy aminos - 1 łyżeczka
sól himalajska - 1 szczypta

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Warzywa pokrój na wybrany przez 
Ciebie kształt, rozłóż na talerzu

KROK 2: Dodaj zawinięte w rulonik plastry ło-
sosia i ugutowaną komosę ryżową.

KROK 3: Całość posyp posiekanym szczypior-
kiem i polej dressingiem (wymieszaj wszystkie 
składniki sosu).

Zdrowie na języku

10 min

ZIELONE 
SMOOTHIE BOWL 

SKŁADNIKI (2 porcje):
duży, mrożony banan - 1 szt.
szpinak - 1 garść
napój roślinny - 125 g
wybrany superfoods (kakao, baobab, maca, 
młoda pszenica lub jęczmień, chlorella, spiru-
lina, konopie, kolagen) - 1 łyżeczka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Wszystkie składniki zmiksuj na gład-
ką, bezgrudkową konsystencję. Gotowe ude-
koruj wybranymi dodatkami. U mnie maliny, 
nasiona chia, nasiona konopi, wiórki kokoso-
we oraz granola.

Zdrowie na języku

10 min

SAŁATKA Z GRANATEM, PO-
MARAŃCZAMI I ORZECHAMI

SKŁADNIKI (1 porcja):
rucola - 2 garści
pomarańcze - 2 szt.
granat mały (lub połowa) - 1 szt.
orzechy włoskie - 40 g
dressing:
płynny miód - 1-2 łyżka
oliwia extra virgin - 2 łyżki
sok z cytryny - 1 łyżka
musztarda francuska - 1 łyżeczka
świeżo mielony pieprz, sól - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Pomarańcze obieramy i filetujemy ostrym no-
żem (wykrawamy cząstki pomarańczy z bło-
nek). Na talerzu (w misce) ukladamy rucolę, 
na to cząstki pomarańczy, posypujemy nasio-
nami granatu i orzechami włoskimi (wcześniej 
podprażyć na suchej patelni). W miseczce 
mieszamy składniki dressingu. Polewamy sa-
łatkę tuż przed podaniem.

Nikita

15 min

TAHINA BIAŁA

(PASTA SEZAMOWA)
 BIO

 - TERRASANA

polecamy!

SAŁATKA Z GRUSZKĄ

SKŁADNIKI (2 porcje):
gruszka - 1 szt.
liście szpinaku - 1 pęk
ser kozi z czarnuszką - 100 g
orzechy włoskie - 1 garść
olej rzepakowy nierafinowany - 3 łyżki
sok z cytryny - 3 łyżki
sól, pieprz - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Gruszkę przekroić na pół (lub na ćwiartki) i 
ułożyć na rozgrzanej patelni, miąższem do 
dołu, pozostawić do zarumienienia. Liście 
szpinaku poszarpać. Ser kozi pokroić w cien-
kie plastry i ułożyć na zieleninie. Posypać 
orzechami i wymieszać. Doprawić do smaku 
sosem: olej rzepakowy, sok z cytryny, odrobi-
na soli i pieprzu.

smaczliwka.pl

15 min



SHAKER 
ZIELONY 

600 ml

IZOLAT BIAŁKA 
SERWATKOWEGO 

O SMAKU 
CZEKOLADOWYM 

BEZGLUTENOWY BIO 
400 g

IZOLAT 
BIAŁKA 

SERWATKOWEGO 
BEZGLUTENOWY BIO 

400 g

BIAŁKO 
Z NASION CHIA 

BEZGLUTENOWE
BIO 400 g

BIAŁKO 
Z NASION CHIA 

O SMAKU 
CZEKOLADOWYM 
BEZGLUTENOWE

BIO 400 g

SUPLEMENT
DIETY

NOWOŚĆ!

SUPLEMENT
DIETY

NOWOŚĆ!
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Stopy
gotowe na lato

„Ludzka stopa jest machiną o mistrzowskiej 
konstrukcji oraz dziełem sztuki”. 

- Leonardo Da Vinci.
O LUDZKIEJ STOPIE
Ludzka stopa jest silną i złożoną strukturą. Zawiera ona aż 26 kości, 
33 stawy i ponad sto mięśni, ścięgien i więzadeł. Stopy, w samej tylko 
podeszwie, posiadają ponad 200 000 zakończeń nerwowych oraz są 
mocno ukrwione. Na podstawie śladów stóp można w przybliżeniu 
wywnioskować wagę danej osoby oraz stwierdzić jak szybko się po-
ruszała. Stopy przyjmują na siebie obciążenie całego naszego ciała. 
W czasie biegu obciążenie to wzrasta co najmniej dwukrotnie. Stopy 
są też naszym amortyzatorem. Dzięki temu, że wpływają na stabilność 
ciała, chronią one stawy przed nadmiernymi przeciążeniami. Stopy 
spełniają również funkcję przekaźnika informacji. Dzięki nim rozpo-
znajemy teren – jego ukształtowanie, temperaturę, materiał, z którego 
się składa. Nawet z zamkniętymi oczami potrafimy określić czy stoimy 
na piasku, w kałuży, czy na mokrej trawie. Jesteśmy również w sta-
nie określić nachylenie terenu. Wszystko to zawdzięczamy unerwieniu 
oraz ukrwieniu naszych stóp.

JAK PIELĘGNOWAĆ STOPY
Lato to pora roku, w której często prezentujemy nasze stopy  
– czy to w sandałach, czy całkowicie odkryte np. na plaży. 

• Co zrobić, by stopy prezentowały się jak najlepiej?
• Jaką pielęgnację zastosować?
• Co powinno znaleźć się w naszej „stopowej” kosmetyczce?

Nasze stopy wymagają ciągłej uwagi. Ważne jest regularne mycie, 
złuszczanie martwego naskórka oraz używanie kremu. Najlepiej kre-
mować stopy wieczorem, przed snem. Na nakremowane stopy można 
założyć bawełniane skarpetki – krem będzie miał czas na wchłonięcie 
się. Warto zaopatrzyć się w naturalny pumeks lub peeling do stóp.

Ważnym zabiegiem, który odpręży i zregeneruje nasze stopy jest 
masaż. Jeżeli do masażu wykorzystamy odpowiedni olejek eteryczny 
możemy poprawić zapach naszych stóp oraz przywrócić ich zdrowy 
wygląd. Masaż możemy wykonać samodzielnie.

MASAŻ STÓP Z AROMATERAPIĄ
Składniki: • 5 kropel wybranych olejków eterycznych (jednego 

bądź dwóch, np. z bergamotki, trawy cytrynowej czy drzewa 
herbacianego)

• 1 łyżka oleju bazowego (oleju kokosowego, oliwy z oliwek, 
oleju z pestek winogron, gotowego olejku do masażu)

Sposób przygotowania: Wymieszaj olej bazowy z olejkami 
eterycznymi. Kolistymi ruchami masuj stopy przez tyle czasu,  

na ile masz ochotę.
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Olejki eteryczne idealne do 
masażu stóp:

• Olejek eteryczny bergamotowy (bergamotka) 
– zwalcza grzybicę, redukuje ból i stany zapalne, działa 
odkażająco, relaksująco.

• Olejek eteryczny z trawy cytrynowej 
– zawiera cytral i limonen. Jest bogaty w witaminę A i 
C. Ma działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze. 
Przy użyciu na skórze łagodzi ból mięśni i zmęczenie. 
Jest jednym ze składników naturalnych dezodorantów, 
gdyż świetnie maskuje przykre zapachy.

• Olejek eteryczny z drzewa herbacianego 
– jest idealny do pielęgnacji stóp z tendencją do nad-
miernej potliwości oraz do pękających pięt. Może być 
pomocny w walce z grzybicą.

ODPOWIEDNIE PRZYCINANIE PAZNOKCI
Paznokcie – przycinajmy regularnie, od czasu do czasu może-
my nałożyć odżywkę lub malujemy na ulubiony kolor. Ważne 
jest, by przycinać paznokcie po kąpieli. Przycinanie paznokci  
u stóp „na sucho” niesie za sobą ryzyko łamliwości i deforma-
cji kształtu płytki w przyszłości. Kontakt z ciepłą wodą powo-
duje zmiękczenie paznokci, a tym samym przygotowuje je na 
skracanie. Nie wolno również przycinać paznokci zbyt mocno.  
Za krótko obcięte paznokcie mogą wykazywać się tendencją 
do wrastania.

KIEDY IŚĆ DO SPECJALISTY?
Lekarzem zajmującym się problemami stóp jest podolog. 
Podologia to dziedzina medycyny, która zajmuje się diagno-
zowaniem i leczeniem chorób stóp. Zabiegi, które wchodzą 
w kompetencje podologa dotyczą ograniczeń ruchowych, 
wadliwego ustawienia stóp, chorób skóry, kości i stawów, 
problemów grzybiczych oraz deformacji palców (np. haluk-
sów). Oprócz tego w gabinecie podologa znajdziemy pomoc 
przy odciskach, brodawkach, wrastających paznokciach  
i przy zrogowaceniu naskórka. Pamiętajmy, że dbanie o stopy 
nie powinno się ograniczać tylko do ich estetyki. Nasze stopy są 
częścią ciała, która pracuje dla nas całe życie – utrzymują nasze 
ciało i „noszą” je po świecie. Ważne jest, żeby były nie tylko 
ładne, ale też zdrowe i silne.

Z CZYM PORADZIMY SOBIE W DOMU?
Pękające pięty – mogą być następstwem mocnego przesusze-
nia naskórka oraz jego zrogowacenia. Innym powodem pęka-
nia pięt może być niedobór witaminy A.
Aby spróbować zawalczyć z popękanymi i twardymi pięta-
mi po kąpieli zetrzyj delikatnie stwardniały naskórek (np. na-
turalnym pumeksem wulkanicznym). W stopy wetrzyj bogaty  
w składniki pielęgnacyjne krem, a następnie od razu ubierz ba-
wełniane skarpetki. Pomogą one lepiej wchłonąć się kremowi  
w głąb naszej skóry, a tym samym przyczynią się do delikatne-
go zmiękczania naskórka. Dobrym pomysłem będzie zastoso-
wanie kremu z witaminą A i mocznikiem!

Pocące się stopy – Nadmierna potliwość stóp może być skut-
kiem wielu chorób lub zaburzeń organizmu, takich jak cukrzyca 
czy nadczynność tarczycy. Potliwość może mieć również pod-
łoże emocjonalne – związane ze stresem i napięciem emocjo-
nalnym. Na potliwość wpływać może też nadwaga czy otyłość. 
Jeżeli podejrzewasz u siebie potliwość o podłożu chorobowym 
najlepiej skonsultować się z lekarzem.
Często jednak nadmierna potliwość wynika z noszenia nieod-
powiedniego obuwia czy też skarpet z tworzyw sztucznych. Ta-
kie skarpety źle przepuszczają powietrze, przez co skóra nie ma 
jak oddychać. Stopy mogą też nadmiernie się pocić sezonowo:
• Zimą – kiedy nosimy bardzo ciepłe obuwie i grube skarpety,
• Latem – kiedy temperatura otoczenia jest dla nas za wysoka.
Jedną z metod walki z potliwością stóp są kąpiele w ziołach. 
Oprócz walki z poceniem się pomagają uporać się z przykrym 
zapachem, a na dodatek niesamowicie odprężają i relaksują.

KORZYŚCI OLEJOWANIA PAZNOKCI
Masaż stóp z wykorzystaniem olejków eterycznych i oleju bazo-
wego wpłynie świetnie nie tylko na stopy oraz nasze samopo-
czucie, ale również zadba o paznokcie. Olejowanie paznokci ma 
zbawienny wpływ na płytkę paznokcia. Korzyści, jakie przynosi, 
to między innymi:
• Zapobieganie rozdwajaniu się paznokci,
• Przyśpieszenie ich wzrostu,
• Wzmocnienie płytki,
• Utwardzenie paznokci,
• Rozjaśnienie przebarwień,
• Ogólna regeneracja płytki – jej lepsza kondycja i wygląd.

ZIOŁOWA KĄPIEL DLA STÓP
Składniki: • 1 duża łyżka kory wierzby

• 1 duża łyżka ziela macierzanki
• 1 duża łyżka koszyczków rumianku

• 6 – 8 szklanek wody (tak, żeby można było zamoczyć 
w niej całe stopy)

Sposób przygotowania: Wrzątkiem zalewamy zioła. 
Czekamy, aż woda osiągnie optymalną temperaturę. Po-
winna być dalej bardzo ciepła, lecz nie może nas parzyć 
i powodować dyskomfortu. Gdy tylko temperatura wody 
zrobi się dla nas odpowiednia - przelewamy ją do miski, 
wkładany do niej obie stopy i moczymy ok. 10-15 min 

(aż woda zrobi się letnia).





Agnieszka Strużyna

Kora wierzby 
Ma działanie przeciwzapalne, antyseptyczne i ścią-
gające. Wyciągu z kory wierzby używali już starożytni 
Egipcjanie. Cenili go za jego przeciwzapalne właściwo-
ści. W średniowieczu stosowano wywar z kory wierzby  
na gorączkę i uporczywe bóle. Nadaje się idealnie  
do walki z nadmierną potliwością.

Zioła, które 
pokochają 
Twoje stopy!

Ziele macierzanki 
Działa kojąco na stany zapalne, ma właściwości antybak-
teryjne i odkażające. Kąpiele w naparze zawierającym ziele 
macierzanki działają kojąco i odprężająco. Ziele macierzanki 
reguluje wydzielanie sebum.

Rumianek 
Ma działanie przeciwgrzybicze i prze-
ciwbakteryjne. Koszyczki rumianku bo-
gate są w witaminę C i sole mineralne. 
Napar z rumianku łagodzi podrażnienia 
i świąd. Nie bez przyczyny rumianek jest 
bardzo popularnym składnikiem ko-
smetyków – nadaje się do pielęgnacji 
skóry wrażliwej i alergicznej (należy naj-
pierw zrobić próbę, ponieważ na niektó-
rych może działać także alergizująco).



Woda 
dla zdrowia
MORE THAN WATER



Pomóż Biominkowi dojść przez labirynt do swoich ulubionych smakołyków 

Zd

KONKURS!!! Skan lub zdjęcie tej strony z rozwiązaniem przyjmujemy na maila: 
konkurs@gotujwstylueko.pl do dnia: 30.06.2021 r. W tytule wiadomości prosimy wpisać:       LABIRYNT BIOMINKA .

Z nadesłanych zgłoszeń wylosujemy aż 8 zwycięzców, którzy otrzymają zestaw produktów BIOMINKI o wartości 100 zł każdy.
Zwycięzców ogłosimy na naszym fanpage-u na Facebooku: www.facebook.com/gotujwstylueko/oraz na łamach kolejnego wydania magazynu.

Pełny regulamin konkursu dostępny jest na: www.gotujwstylueko.pl

                                   idąc polami z najzdrowszą żywnością (owoce, warzywa, orzechy).

Wyniki konkursu
z numeru 

16 WIOSNA 2021

Lista zwycięzców: Ze zwycięzcami 
skontaktujemy się 

mailowo.

C
hrupcio

Pychotka

Agnieszka Stanasiuk
Julia Luźny

Krzysztof Grząśko

Marta Madej
Mirosław Barcik
Monika Perska
Nina Czainska
Piotr Dębski



THE
ITALIAN
ORGANIC
CHOICE

We are  a  brand of  more than 
a thousand organic  farmers  

and processors  who have,  
s ince  the  1970s ,  str iven both 

within  I taly and farther  
afield to  produce del ic ious ,  

healthy,  and nour ishing 
food that  comes from 

agr iculture  that  respects  
the  land.

A L C E  N E R O .  O R G A N I C  F A R M E R S  S I N C E  1 9 7 8

TWÓJ 
WŁOSKI 
EKOLO-
GICZNY 
WYBÓR

ALCE NERO. EKOLOGICZNE ROLNICTWO OD 1978

Nasza marka zrzesza ponad tysiąc 
ekologicznych rolników oraz 

przetwórców. Od lat 70. XX wieku 
produkujemy pełne witamin  

i składników odzywczych przy-
smaki w jakości bio z Włoch oraz 
innych części świata. Nasza zyw-

ność pochodzi z rolnictwa, które 
szanuje ziemię.

.

.

ALCE NERO ŻYWNOŚĆ DLA DZIECI

W 100 % 
ekologiczne 

dla dzieci!przysmakiwłoskie, 



82    LATO 2021
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Bio Planet S. A.

Prowadzisz specjalistyczny sklep 
 z żywnością bio i chcesz 

 otrzymywać bezpłatny magazyn

?

Papier użyty do produkcji 
magazynu pochodzi z lasów 
gospodarowanych zgodnie 
z najwyższymi standardami 

ochrony środowiska 
i poszanowaniem wartości 

społecznych.

Kolejny numer                    
JESIEŃ 2021  już od września

w Twoim ulubionym sklepie eko!

Jesteś nowym Czytelnikiem? 
Przeoczyłeś ostatnie wydanie, a może 

szukasz archiwalnych numerów?
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GRANOLA
nie tylko na 
pełnowartościowe
śniadanie

ŚWIEŻE ZIOŁA
zaproś je do domu

PSZCZOŁY
dlaczego 
wymierają?

PESTKI
I NASIONA

Wielkanoc

ŻYWIENIE 
DZIECI
9 najwazniejszych
zasad

PIĘKNE I ZDROWE 
WŁOSY 

SOJA
dobra nie tylko 

dla wegan

.

Wigilia

JARMUŻ
zielony król
warzyw
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OPAKOWANIA
DO ŻYWNOŚCI

Rozmowa z: 
Grzegorzem 
Łapanowskim

WĘGIEL
AKTYWNY
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Guma guar  jest ok!

Jajo
Substancje żelujące 

AGAR, ŻELATYNA, PEKTYNY

Naleśniki

Banany
IG 

Ostropest

Wielkanocne przepisy

Dieta raw  
surowe jedzenie

Szparagi

Czystek

Dieta Sirtfood

Wegańskie pasty

5 9 0 3 9 0 0 3 6 2 9 1 7

IDEALNY
DLA ALERGIKÓW!

ZŁOTY MEDAL TARGÓW BE ECO

KOSMETYKI 
NA MEDAL!

SZKLANE 
OPAKOWANIE

NR 1 
WŚRÓD DZIECI

BARDZO DUŻA ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW CZYNNYCH

POLECANE PRZY AZS ORAZ PROBLEMACH SKÓRNYCH

ZAWIERAJĄ NATURALNE PREBIOTYKI



Sery ŻółteEKOLOGICZNE

Spróbuj raz i pokochaj ich smak!

Nowość!




