


Ekologiczny 
Olej z Migdałów

z prażonych migdałów

Ekologiczny 
Olej z Pestek Moreli

tłoczony na zimno

Ekologiczny 
Olej z Orzechów Ziemnych

z prażonych orzechów
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Dystrybutor:

www.bioplanet.pl

Więcej informacji o naszych produktach znajdziesz na stronie internetowej 
www.bioplanete.com 

Pass ion  for  Fine  Organic  Oi l s

Z wykwintnymi olejami na  kulinarne wyprawy.
Przygotowaliśmy nasze limitowane pudełko prezentowe. Oprócz lubianych olejów Gourmet oferujemy w tym roku 

po raz pierwszy Ekologiczny Olej z Orzechów Ziemnych z prażonych orzechów – ekskluzywny i stylowo zapakowany.

Z wykwintnymi olejami 
na kulinarne wyprawy.

Nasz idealny 
prezent na 
Gwiazdkę!
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Redaktor naczelny
Kwartalnika:

Zimowe szaleństwo czas zacząć!

Tym razem będzie bardzo słodko i na temat. Szybkimi krokami zbliża-
ją się Święta, gorący czas dla każdej Pani domu, świąteczne porządki, 
zakupy i fura gotowania, nie mówiąc o byciu „pomocnikiem” Świętego 
Mikołaja. Każdego roku w okolicy grudnia układam sobie plan działania 
wraz z listą wigilijnych potraw, mam trzy zasady: musi być ich dwana-
ście, muszą być jarskie i zawsze jest barszcz z uszkami. Zgodnie z moim 
życzeniem jesień zasypała nas grzybami, jest czym nadziewać, warto 
więc przy wybieraniu wigilijnych potraw cofnąć się w czasie i zajrzeć 
do jesiennego wydania lub odwiedzić naszą stronę w poszukiwaniu 
grzybowych inspiracji. W dzisiejszym numerze serwujemy Wam bar-
dzo dużo przepisów, by każda Pani i Pan domu mogli wybierać, prze-
bierać. Jak zwykle odwiedziliśmy najlepszych producentów żywności 
bio, którzy swoim podejściem udowadniają, że tworzenie smakołyków  
z sercem, zawsze owocuje doskonałym smakiem. 

Świat jednak nie kończy się na Bożym Narodzeniu, tuż po czeka  
nas szalona noc sylwestrowa, dlatego też specjalnie dla Pań mamy nie-
spodziankę. Podpowiemy jak podkręcić urodę za pomocą domowej 
roboty kosmetyków rodem z kuchennej szafki. Dla zimowych łakom-
czuchów mamy też kilka rad, jak odciążyć organizm po świątecznym 
biesiadowaniu.

Życzę Wam zdrowych, pachnących i smacznych Świąt Bożego Naro-
dzenia oraz szczęśliwego, lekkiego Nowego Roku w stylu eko!

MENU:
Mąki + przepisy!

mącą nie tylko w kuchni
Karob + przepis!

słodki zamiennik kakao
Czekolada w stylu vegan + przepisy!

jak stworzyć ideał?
Domowe słodycze + przepisy!

wybierz sam najlepszy skład
Suszone owoce, bakalie + przepisy!

słodka bomba witaminowa
Jagody acai + przepisy!

bogactwo przeciwutleniaczy
Jagody goji + przepisy!

małe owoce o wielkiej mocy
Miechunka + przepisy!

jagoda inkaska
W oleju Ci do twarzy + receptury!

kosmetyki DIY na bazie olejów
Oleje aromatyzowane
prażone kuchenne perfumy
Wigilia w stylu eko + przepisy!

tradycja w zgodzie ze zdrowiem
Newsy 
Natura Food 2017 i roztrzygnięcie konkursu

Pomyślę o tym jutro 
Jak oczyścić organizm po Świętach i Sylwestrze

Z WIZYTĄ U: 

BIOVEGAN

COCOMI

VIVANI

RAPUNZEL

LA BIO IDEA

LIMITO - ŁOSOŚ BIO 

PRIMAVERA

OKIEM EKSPERTA:

MĄKI

WEGAŃSKIE PASTY KANAPKOWE + przepisy!

SŁODYCZE

MIODY

EKO WINO

oznaczenia przepisów kulinarnych: 

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

bez jajprzepisy wegańskie

bez glutenubez laktozy czas przygotowania
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51
52
60
62

+ przepisy!

+ przepis!

+ przepisy!
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80
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Okiem eksperta: Mąki
Jeśli istnieje stereotyp mąki, to bez wątpienia byłby mocno związany z białym, pucha-
tym pszennym proszkiem, od którego ponoć szybko przybiera się na wadze. Era zdrowego  
odżywiania i bycia fit na całe szczęście powinna przesiać ów stereotyp przez trzy prawdy.  
Po pierwsze mąka nie musi być pszenna. Po drugie mąka wcale nie oznacza, że ktokolwiek  
kiedykolwiek od niej przytyje. No i trzecia prawda to, że nie ma co od mąki uciekać, a nawet  
warto biec w stronę rynkowej oferty mąk, bo jest ona i zdrowotnie i smakowo warta uwagi, 
jak i swojej ceny.
Obecnie zainteresowanie mąkami ekologicznymi, zwłaszcza 
bezglutenowymi, pobudza aktywność blogerów kulinarnych, 
jak i fitnessowych oraz nastawienie na zdrowe odżywianie. 
Ostatnio modne fit ciasta, uważam za kluczowe w wykorzysty-
waniu mąk bezglutenowych. Ponadto mąki z pełnego przemia-
łu: gryczane, orkiszowe czy żytnie używane w kuchni tradycyj-
nej, jak i profilaktyce zdrowotnej, pozwalają na kreowanie takich 
dań jak naleśniki, pierogi czy chleby, przez co stają się ważnym 
czynnikiem zakupowym dla osób, którzy cenią sobie domowe 
gotowanie. Poniższe mąki polecam szczególnie do ciast typu fit 
oraz wypieków.

MĄKA KASZTANOWA - otrzymywana jest w wyniku zmielenia su-
szonych kasztanów jadalnych. Bardzo dobrze miesza się z inny-
mi mąkami. Nadaje potrawom wyjątkowy smak. Polecana jest 
do wypieku chleba, ciast, naleśników, makaronów.

MĄKA KOKOSOWA - ekologiczna mąka kokosowa powstaje w wy-
niku zmielenia miąższu kokosa. Charakteryzuje się wyraźnym 
kokosowym zapachem i delikatnym, słodkim smakiem. Można 
wykorzystać ją do wypieków, jako dodatek do deserów, koktaj-
lów, musli, sałatek owocowych, czy jogurtów.

MĄKA RYŻOWA - jest mąką pełnoziarnistą, tzn. pochodzi z pełne-
go przemiału całego ziarna ryżu. Polecamy do wszelkich wypie-
ków - chleba, ciast, ciastek oraz deserów, naleśników, placków.

MĄKA GRYCZANA - pochodzi z pełnego przemiału całego ziarna 
gryki niepalonej. Polecamy do ciasta naleśnikowego, makaro-
nów, klusek, placków. Doskonała również do ciemnego zimo-
wego chleba w połączeniu z innymi mąkami.

Uwaga: Więcej o mąkach znajdziecie na 9 str.
Na zdjęciu półka z mąkami w sklepie Naturalny24 przy ul. Krzyckiej we Wrocła-
wiu, gdzie można znaleźć ok. 25 różnych rodzajów mąk, jest więc z czego wybierać. 

Orest Hopej
ekspert kategorii mąki



aus 100 % Bio-Butter

Polecamy:                          
AROMAT RÓŻANY BIO 
- COOK
Idealny do ciastek, deserów, lodów oraz drinków. 
Wybierając ten produkt wspierasz 13 rolników 
z Iranu oraz ich rodziny, którzy zbierają różane 
kwiaty w ogrodach położonych na wysokości po-
wyżej 2000 m n.p.m. Róże rosną tam od wieków, 
a kultura ich zbierania urosła do rangi tradycji. 
Wysokość i suchy klimat umożliwiają rozwój róż  
bez użycia jakichkolwiek produktów chemicz-
nych. Płatki róż zbierane są codziennie, od maja  
do czerwca, a następnie transportowane bezpo-
średnio do destylarni. 

CUKIER  
WANILIOWY BIO  
- AMYLON
Ekologiczny cukier waniliowy czeskiej 
firmy Amylon powstaje w naturalny 
sposób poprzez połączenie cukru 
trzcinowego oraz zmielonej wanilii 
pochodzącej z Madagaskaru. Posia-
da charakterystyczny, intensywny 
smak i zapach wywodzący się wprost  
ze strączków wanilii. Ma wszechstron-
ne zastosowanie, idealny do słod-
kich domowych wypieków i deserów. 
Niezbędny w każdej kuchni podczas 
świątecznych przygotowań.

MARGARYNA DO PIE-
CZENIA I SMAŻENIA BIO 
- VITAQUELL
Do pieczenia i smażenia 
dobrze sprawdza się mar-
garyna, ponieważ tłuszcze  
te przyczyniają się do lepszej 
tekstury dań i poprawiają 
walory smakowe. Dzięki niej 
ciasta są lekkie i puszyste. 
 

MASŁO KLAROWANE GHEE BIO  
- FINCK AYURVEDA
W kuchni ajurwedyjskiej nazywane 
jest ghee. Jest bardzo zdrowe, pyszne  
i praktyczne w użyciu. Masło klarowane 
jest to masło oczyszczone. Nadaje po-
trawom wyjątkowego smaku i aromatu. 
Dzięki wysokiej temperaturze dymienia 
masło to może być wykorzystywane  
do gotowania, duszenia i smażenia.

JAJA ZE SZPINAKIEM 
I GHEE

SKŁADNIKI (1 porcja):
jajka - 3 szt.
szpinak - 3 garści
cebula mała - 1 szt.
czosnek - 1-2 ząbek
czarnuszka - trochę
pomidory suszone z oliwy - kilka
olej z ghee lub masło ghee - trochę
sól - do smaku
pieprz - do smaku
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1:  Pokroić w kostkę cebulę,  
a czosnek w plasterki (lub przecisnąć 
przez praskę. Szpinak umyć. 
KROK 2:  Na patelni rozgrzać olej  
z Ghee. Dusić przez chwilkę cebulę  
i czosnek. Następnie dołożyć szpinak, 
czarnuszkę, pomidory suszone z oliwy. 
Posolić i popieprzyć. Dusić przez chwilę.
KROK 3:  Wbić jajka, lekko je poso-
lić i przykryć pokrywką. Smażyć do 
oczekiwanego ścięcia białka w jajkach. 

Zielenina

20 min
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Rodzina Biovegan
Firma Biovegan z Bonefeld w Nadrenii-Palatynacie to rodzinna firma, która od ponad 30 lat 
tworzy produkty, które sprawiają, że gotowanie i pieczenie to czysta przyjemność.
BIO & VEGAN OD 1986 ROKU, 100% JAKOŚCI
Käthe Henneke, szef kuchni i certyfikowany doradca ds. żywie-
nia już w latach osiemdziesiątych posiadała szkołę gotowania 
specjalizującą się w zdrowych i pożywnych potrawach. 30 lat 
temu wraz z mężem Clausem, Käthe założyła Biovegan, czyniąc 
ze swojej pasji źródło utrzymania.

WEGAŃSKA MIŁOŚĆ DO SMAKU
Nicol Gärtner, dyrektor Biovegan, jej mama Käthe Henneke  
i ich zespół niestrudzenie opracowują nowe produkty dla firmy. 
Obie są wegankami i kochają to, co robią. Jedynie najwyższej 
jakości ekologiczne receptury, które są smaczne, a na dodatek 
rozkoszują wegańskie serca są oznaczane marką Biovegan.

SEKRET SUKCESU
Ogromny sukces Biovegan tłumaczy wysoka jakość produktów 
i innowacje. To tu wynaleziono pierwszy proszek do pieczenia 
w jakości bio, a także pierwszy ekologiczny środek żelujący do 
dżemów oraz wegańskie lody, które produkuje się bez użycia 
maszyn do lodów. Biovegan prowadzi produkcję całkowicie we-
gańską i bezglutenową, dlatego może zagwarantować „czystą” 
żywność. Smak jest zawsze absolutnym priorytetem w Biove-
gan, jednocześnie wszystkie produkty są w pełni ekologiczne, 
bez sztucznych aromatów, bez wzmacniaczy zapachu. Żadnych 
sztuczek, żadnego ale - tylko naturalnie wegańskie i organiczne 
produkty. To jest właśnie Biovegan. To nasza filozofia od 30 lat 
i pozostajemy wierni tej idei.

Sekretem sukcesu Biovegan są również innowacje. To tutaj wynaleziono pierwszy 
ekologiczny proszek do pieczenia i pierwszy środek żelujący do dżemów w jakości bio.

Käthe Henneke wraz z córką Nicol Gärtner
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W 2015 roku Biovegan przeniósł się do pierwszego ekolo-
gicznego parku biznesowego w Nadrenii-Palatynacie. Historia 
sukcesu ma tutaj ciąg dalszy. Jest to nowy, bardzo ekologiczny 
budynek produkcyjny wraz z budynkiem administracyjnym ro-
dzinnej firmy. W tym samym roku Biovegan otrzymał nagrodę 
ekologiczną landu Nadrenia-Palatynat. W roku 2016 znalazł  
się wśród 100 najbardziej innowacyjnych firm i jest krajo-
wym mistrzem European Business Awards 2015/16 i 2016/17.  
Od października 2016 roku posiada zaś certyfikat IFS. Jest  
to najwyższy standard jakości w produkcji żywności. Biovegan 
oferuje szeroką gamę towarów: zagęszczacze, desery, funkcjo-
nalne składniki do pieczenia i wanilię.

PROJEKT: WANILIA
Organiczna wanilia bourbon jest szczególnie ważna dla Bio-
vegan, firma w ogromnym stopniu angażuje się we wspiera-
nie ekologicznych rolników z Madagaskaru. Projekt waniliowy  
to zrównoważone uprawy i zaangażowanie społeczne zapew-
niające stały dochód i poczucie bezpieczeństwa rolnikom.

Biovegan całym sercem opowiada się za zrównoważonym rolnictwem. Wspiera 
ekologicznych rolników z Madagaskaru, zapewniając im poczucie bezpieczeństwa.

RODZINA BIOVEGAN: 
„Dla nas najważniejsze jest, że kochamy to, co robimy,  
a wy możecie poczuć tę miłość rozkoszując się aromatem 
i smakiem naszych produktów, bo przecież o to w tym 
wszystkim chodzi!”
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Mąki mącą 
Mąka... Niezbędna w naszej kuchni, zawsze „pod ręką”, nie wyobrażamy sobie, żeby jej zabra-
kło. Z czego jest mąka? Przecież to proste – wiadomo, że ze zmielonych zbóż. Rodzaj mąki, 
typ, wyciąg... nadal proste? Mąka z kokosa, ciecierzycy, konopi, lnu… To jednak nie tylko  
ze zbóż? Do czego je użyć? Kilka słów o mąkach, które potrafią namącić w głowie…
Pierwsze wzmianki o mące pojawiły się już tysiące lat temu, kie-
dy to ziarna rozcierano na proszek pomiędzy dwoma kamienia-
mi. Gdy do roztartych na proszek zbóż dodano wody, ludność 
poznała smak pieczywa wypiekanego na gorących kamieniach. 
Najczęściej wykorzystywanymi zbożami do produkcji mąki są 
pszenica i żyto, należące do tzw. mąk chlebowych, idealnych  
do wypieku pieczywa. Do produkcji mąk wykorzystuje  
się również inne rodzaje zbóż tj. owies, jęczmień, czy orkisz,  
które jednak najczęściej wykorzystuje się jako dodatek do mąk 
chlebowych. Ziarno zbóż składa się od zewnątrz: z łuski (okrywy 
owocowo-nasiennej), bielma i zarodka. Łuska, w znacznej części 
zawiera błonnik, składniki mineralne (wapń i żelazo), a także 
witaminy B1 i B2. Bielmo (ok. 80% całej części ziarna) zbudo-
wane jest z warstwy aleuronowej, bogatej w białko i witaminy  
z grupy B oraz warstwy mącznej składającej się ze skrobi. Za-
rodek znajdujący się wewnątrz ziarna składa się z tłuszczy (m.in. 
lecytyny) oraz witaminy E.
 
CO Z TYM TYPEM?
W zależności od stopnia oczyszczenia i zmielenia ziaren, mąki 
różnią się od siebie typem (zawartością składników mineral-
nych) i wartościami odżywczymi. Podczas oczyszczania ziarna 
do produkcji mąki, w pierwszym etapie usuwana jest okrywa 
owocowo-nasienna. Im mąka jest bardziej oczyszczona (pozba-
wiona łuski), tym mniej w niej błonnika, składników mineralnych 
i witamin, a więcej węglowodanów - tym samym ma niższy typ. 
Liczbowo typ mąki określa się pozostałością składników mine-
ralnych (popiołu) w danej próbce mąki. W 1 kg mąki, o typie 
zbliżonym do 500, jest około 5 g popiołu, natomiast w mące o 
typie 2000, znajduje się aż 20 g składników mineralnych. Podsu-
mowując, im większy stopień rozdrobnienia okrywy i przejście 
jej do mąki, tym większa zawartość popiołu, większy typ oraz 
ciemniejsza barwa mąki.

POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI – SAMOPSZA I PŁASKURKA
Samopsza to jedno z najstarszych udomowionych gatunków 
zbóż (uprawiana już około 7 tysięcy lat p.n.e.), a obecnie ciesząca 
się coraz większą popularnością. Dlaczego? Dzięki wysokiej za-
wartości składników odżywczych mąka z samopszy jest nie tylko 
smaczna, ale i niezwykle wartościowa. Ma nawet do 50% więcej 
białka niż pszenica zwyczajna, o unikalnym składzie aminokwa-
sowym niewystępującym w pszenicy ani orkiszu! Pieczywo na ba-
zie mąki z samopszy najlepiej przygotowywać na zakwasie, gdyż 
gluten w ziarnach samopszy jest lepki, mało rozciągliwy i słabo 
zatrzymuje wodę. Co ciekawe, wypieki mają charakterystycz-
ną, żółtawą barwę (dzięki wysokiej zawartości karotenoidów) 
i lekko orzechowy smak, a pieczywo długo utrzymuje świeżość.
Jest gatunkiem mało plennym, uprawianym obecnie na górzy-
stych terenach Zakaukazia. Pochodzi od dzikich pszenic jedno-
ziarnowych. We Włoszech i Francji nazywa jest „małym orkiszem”.

PŁASKURKA
Płaskurka była jednym z pierwszych uprawianych gatunków 
pszenic. Z uprawą płaskurki wiążą się początki naszego, rodzi-
mego rolnictwa. Jej zalety zdrowotne przewyższają atuty coraz 
bardziej popularnego w naszym kraju orkiszu. Ma ona takie 
samo zastosowanie jak mąka z pszenicy zwyczajnej, jednak za-
wiera więcej błonnika, przez co lepiej nadaje się do produkcji 
makaronów. Uwielbiają ją Włosi, którzy produkują specjalny 
płaskurkowy makaron i pyszny chleb o nazwie pane di farro. 
W chronionych twardymi osłonkami ziarnach płaskurki kryją  
się antyoksydanty oraz wysoka zawartość popiołu, w skład 
którego wchodzą cenne składniki mineralne, takie jak magnez, 
fosfor czy wapń, nadając tym samym wyrobom charaktery-
styczną ciemną barwę. Warto pamiętać, że mąka z płaskurki do-
skonale sprawdza się jako składnik diet redukcyjnych, ponieważ 
po jej spożyciu na długo towarzyszy nam uczucie sytości.

WARTO WIEDZIEĆ:
CZY WIESZ, ŻE...
• pszenica płaskurka dała początek dwóm 

innym gatunkom pszenicy: pszenicy twardej 
Triticum durum oraz pszenicy orkisz;

• pochodzące sprzed 17 tys. lat p.n.e. ziarna 
płaskurki odkryto w wykopaliskach, które 
pochodziły z okresu 10 000 – 9 400 lat p.n.e.;

• w czasach biblijnych w Izraelu płaskurka była 
głównym zbożem uprawnym;

MĄKI W KUCHNI BEZ GLUTENU
Obecnie na rynku wybór mąk jest oszałamiający. 
Oprócz różnych typów dostępne są również mąki 
pozyskiwane nie tylko z roślin zbożowych, ale m.in.  
z soi, amarantusa, kasztanów, kokosów, ryżu, ko-
nopi, lnu czy ziaren quinoa. Ze względu na różno-
rodność produktów, które po zmieleniu wykorzystuje 
się jako mąkę, każda z nich jest cenna na swój sposób. 
Wynika to z różnic w zawartości witamin, składników 
mineralnych i odżywczych oraz jak łatwo się domyślić, 
mąki mają odmienne zastosowanie i nie każda nada-
je się do przygotowania tych samych potraw. Jednak  
ich głównym walorem jest fakt, że są to produkty natu-
ralnie wolne od glutenu. Dlatego też mogą być ideal-
nym składnikiem dań dla osób nietolerujących glutenu  
oraz dla każdego, kto chce wyeliminować go ze swojej  
diety.

Katarzyna Wroniak



PRZEPIS NA ZUPĘ MISO  ✓ 10 g glonów Arame
 ✓ 1 czerwona cebula
 ✓ 2 marchewki
 ✓ 2 ząbki czosnku
 ✓ 2 cm kostka imbiru
 ✓ 1/2 papryczki chili
 ✓ 3 łyżki sosu Tamari
 ✓ 2 łyżki Mugi Miso
 ✓ 40 g liści młodego 

szpinaku 

SKŁADNIKI:

szybkie i niskokaloryczne danie

MAKARON 
SKŁADA SIĘ 

WYŁĄCZNIE Z 
GRYKI I BATATÓW!

Przygotowanie
Umyj wodorosty arame i pozostaw je w zimnej wodzie na 10 
minut. Cebulę pokrój w krążki. Zetrzyj marchewkę i imbir. 
Czosnek i chili pokrój w cienkie plasterki. Na łyżeczce oleju 
kokosowego usmaż cebulę. Dodaj marchewkę, czosnek, chili oraz 
imbir i smaż około 3 minuty. Do mieszaniny dodać 600 ml wody 
i poczekaj, aż woda zacznie wrzeć. Ugotuj makaron zgodnie ze 
wskazówkami na opakowaniu i przepłucz zimną wodą. Dodaj do 
bulionu wodorosty i tamari. Na koniec dodaj miso i mieszaj aż do 
rozpuszczenia. Rozdziel makaron i szpinak do misek i zalej zupą. 
Smacznego!

Czy odkryliście już pyszne smaki kuchni japońskiej? W Europie kuchnia japońska cieszy 
się niesłabnącą popularnością. Jest wyjątkowa, pyszna, niskokaloryczna, tworzona na 
bazie świeżych składników z dodatkiem glonów, sprzyjająca diecie wegańskiej. Produkty 
poddane fermentacji to specjalność kuchni japońskiej. Japończycy są również ekspertami 
w opracowywaniu produktów o silnych smakach. Przysmaki kuchni japońskiej marki 
TerraSana tradycyjnie produkowane są w Japonii. Wszystkie są ekologiczne i idealne dla 
wegan.

Staramy się najlepiej jak potrafimy, byście mogli w pełni doświadczyć japońskich 
przysmaków. Starannie dobieramy nasze składniki oraz producentów z 
którymi współpracujemy. Większość z nich to małe, rodzinne firmy, które 
działają według tradycyjnych receptur i wykorzystują tradycyjny proces 
wytwarzania. Czy wiesz może, że miso lub sos sojowy fermentuje 
nawet dwa lata? Długi proces fermentacji sprawia, że ich smak jest 
absolutnie wyjątkowy.

Przygotowanie zupy miso w domu jest świetnym sposobem na 
poznanie japońskiej kuchni „od podszewki”. Możesz wówczas 
poczuć specjalny smak umami (piąty smak). Japończycy często 
piją miso na śniadanie i twierdzą, że daje im siłę na cały dzień! 

Autentycznie japońskie 

terrasana.com

smaki według tradycyjnych receptur

Porcja dla dwóch osób



Zastosowanie mąk

11   Zima 2017/18
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CHLEB Z NIESPODZIANKĄ

SKŁADNIKI (1 porcja):
mąka pszenna - 300 g
mąka gryczana - 200 g
sól - 1 łyżeczka
suche drożdże - 8 g
ciepła woda - 320 ml
gorąca woda - 1 szklanka
suszone figi - 10 szt.
orzechy włoskie - 100 g
syrop klonowy - 1 łyżka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Figi namaczamy w szklance gorącej 
wody. Zostawiamy na 30 minut, aby zmiękły. 
Orzechy siekamy na mniejsze kawałki.

KROK 2: Obie mąki przesiewamy przez sitko. 
Dodajemy suche drożdże i sól. Figi odsączamy 
i kroimy w kostkę. Figi i orzechy dodajemy do 
suchych składników. Dolewamy 320 ml wody 
i zagniatamy ciasto. Powinno być elastyczne 
i łatwo odchodzić od rąk. Przykrywamy ście-
reczką i ostawiamy na godzinę do wyrośnię-
cia. W tym czasie piekarnik nagrzewamy na 
220 stopni. Do piekarnika wstawiamy puste 
naczynie żaroodporne lub żeliwny garnek.

KROK 3: Ciasto formujemy w bochenek  
i umieszczamy w gorącym naczyniu. Wierzch 
nacinamy nożem i za pomocą pędzla ku-
chennego smarujemy go syropem klono-
wym. Przykrywamy pokrywką i wstawiamy  
do piekarnika, pieczemy 40 minut. Następnie 
zdejmujemy pokrywkę i pieczemy jeszcze 10 
minut, aby wierzch się zrumienił. Upieczony 
chleb studzimy na kratce.

My Chcemy  Jeść

CHLEB BEZGLUTENOWY  
ZE SŁONECZNIKA I MĄKI 
RYŻOWEJ

SKŁADNIKI (1 porcja):
słonecznik - 2 szklanki
len złocisty - 1/2 szklanki
chia - 2 łyżeczki
mąka ryżowa pełnoziarnista - 1 i 1/2 szklanki
syrop z agawy - 1 łyżka
olej kokosowy - 2 łyżki
sól himalajska różowa - 2 łyżeczki
woda ciepła przegotowana - 2 szklanki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Najlepiej wymieszać składniki suche, 
a w ciepłej wodzie rozpuścić, jeśli taka jest 
potrzeba olej kokosowy, sól i syrop z agawy. 
Wlać płyn do suchych składników i dokładnie 
wymieszać. Odstawić na co najmniej 2 godzi-
ny, aby ziarna i mąka nasiąknęły. Najlepiej zo-
stawić na 12 godzin.

KROK 2: Wyłożyć papierem do pieczenia kek-
sówkę o wymiarach dna 32 x 8,5 cm. Wsta-
wić chleb do piekarnika nagrzanego do 180 
stopni (góra dół) i piec ok. 80 min (należy 
sprawdzać, bo każdy piekarnik piecze trochę 
inaczej). Na 15 min przed końcem piecze-
nia posmarować chleb olejem kokosowym  
albo masłem.

KROK 3: Chleb wyjąć z piekarnika. Można 
jeść jak tylko lekko przestygnie lub poczekać  
do całkowitego ostygnięcia. Chleb jest wilgot-
ny i ma chrupiącą skórkę i spód.

Barbara Strużyna

90 min

90 min WILGOTNY 
CHLEBEK BANANOWY

SKŁADNIKI (12 porcji):

masło do wysmarowania formy - 1 trochę
dojrzałe banany - 3 szt.
jajka - 3 szt.
olej rzepakowy - 50 ml
miód - 3 łyżki
napój jaglany Natumi - 100 ml
mąka migdałowa - 100 g
mąka gryczana - 150 g
soda oczyszczona - 2 łyżeczki
cynamon - 1/2 łyżeczki
orzechy włoskie - 50 g

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Nagrzewamy piekarnik do 180°C. 
Małą foremkę keksową smarujemy masłem.

KROK 2: Banany rozgniatamy widelcem i mie-
szamy z jajkami, napojem jaglanym, miodem, 
olejem rzepakowym.

KROK 3: W drugiej misce mieszamy mąkę mi-
gdałową, gryczaną, sodą i cynamonem.

KROK 4: Łączymy zawartość obydwu misek, 
dodajemy posiekane orzechy włoskie i do-
kładnie mieszamy. Ciasto przekładamy do fo-
remki, pieczemy ok. 40 minut.

Natumi

60 min

SKŁADNIKI (8 porcji):

sproszkowany korzeń maca - 4 łyżki
mąka z ciecierzycy - 3 łyżki
sól sezamowa - 1 szczypta
len mielony - 2 łyżki
batata - 1 kawałek
kukurydza - 1 łyżka
pomidory daktylowe - kilka
roszponka - 1 garść
pestki dyni - 1 łyżka
przecier pomidorowy - 4 łyżki
sól morska - 1 szczypta
pieprz - 1 szczypta
oregano - 1 szczypta
papryka słodka - 1 szczypta
spirulina - 1/2 łyżeczki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Len zaparzyć w 1/2 szklanki wrzątku 
i odstawić na 15 min. Następie dodać mąki, 
sól i wyrobić ciasto. Uformować placek, wyło-
żyć na blaszkę i piec łącznie ok. 30 min 190°C.

KROK 3: Przecier pomidorowy lekko zreduko-
wać na patelni z przyprawami, a następnie do-
dać spirulinę i wymieszać. Po 10 min pieczenia 
wyciągnąć spód pizzy z piekarnika, nałożyć 
sos, plastry batata, kukurydzę oraz pomidory 
daktylowe i piec kolejne 20 minut.

KROK 4: Gotową pizzę podawać z roszponką 
i prażonymi pestkami dyni.

Magdalena Nagler

WARZYWNA PIZZA NA CIEŚCIE Z KORZENIEM MACA
45 min



ŁAZANKI 
Z SAMOPSZY

SKŁADNIKI (1 porcja):
mąka z samopszy - 300 g
jajka - 3 szt.
zimna woda - 1/4 szklanki
sól - 1 trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Mąkę wsypujemy 
do miski lub na stolnicę. 
Jajka wbijamy do miseczki, 
roztrzepujemy dokładnie wi-
delcem, dodajemy do mąki. 
Zagniatamy gładkie ciasto, 
jeśli potrzeba dodajemy 
wodę (OSTROŻNIE), tylko 
tyle, ile jest niezbędne (zale-
ży to od rodzaju mąki). Za-
gniecione ciasto odkładamy 
na 15 min, żeby odpoczęło.

KROK 2: W dużym garnku 
zagotowujemy wodę, solimy. 
Ciasto dzielimy na pół, cien-
ko wałkujemy, wycinamy ła-
zanki. Gotujemy ok .2-3 min, 
odcedzamy i natychmiast 
podajemy.

Iwona Kuczer

30 min
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FOCACCIA Z MĄKI 
Z PŁASKURKI
I BURACZKAMI

SKŁADNIKI (8 porcji):
ciasto:
mąka z płaskurki - 2 szklanki
mąka gryczana - 0,5 szklanki
suche drożdże - 9 g
olej z pestek winogron - 3 łyżki
ciepła woda - 1 szklanka
sól - 1 szczypta
dodatki:
buraki - 2 szt.
olej z nasion wiesiołka - 1 łyżka
tymianek - 1 szczypta
sól - 1 szczypta
kiełki słonecznika - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Mąki wymieszać ze szczyptą soli, 
drożdżami i olejem. Następnie powoli doda-
wać wodę i wyrabiać ciasto, po czym przykryć 
je szczelnie ścierką (lub folią spożywczą) i od-
stawić na co najmniej godzinę w ciepłe miej-
sce.

KROK 2: Po godzinie ciasto ponownie wy-
robić i rozłożyć na papierze do pieczenia  
na grubość nieco mniejszą niż pół cm.

KROK 3: Na wierzchu poukładać plasterki bu-
raków, posypać tymiankiem oraz szczyptą soli 
i piec około 30 min w 200°C. Gotową focaccię 
skropić olejem z nasion wiesiołka i posypać 
kiełkami.

Magdalena Nagler

120 min

NALEŚNIKI KASZTANOWE

SKŁADNIKI (5 porcji):
mąka kasztanowa - 4 łyżki
mąka z tapioki - 1 łyżka
białko jajka - 1 szt.
woda niegazowana - 150 ml
dodatki (świeże owoce i domowe lody) - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Białko zblendować z wodą, dodać 
mąkę kasztanową i z tapioki, 

KROK 2: Dokładnie wymieszać.

KROK 3: Smażyć z obu stron na rozgrzanej 
patelni teflonowej.

Magdalena Nagler

15 min

MIGDAŁOWE NALEŚNIKI 

SKŁADNIKI (2 porcje):
duże jajko - 1 szt.
mąka migdałowa - 2 łyżki
mąka pszenna typ 550 - 2 łyżki
mleko - 1/2 szklanki
sól - 1 szczypta
olej do smażenia BIO - 1 trochę
ulubione dodatki - 1 trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: W misce roztrzepać jajko, dodać 
obydwie mąki i szczyptę soli, lekko wymie-
szać. 

KROK 2: Mieszać trzepaczką dodając powoli 
mleko. Wymieszać na gładką masę, odstawić 
na 10 minut.

KROK 3: Rozgrzać patelnię, wlać łyżkę oleju 
i łyżkę ciasta naleśnikowego (na cienki nale-
śnik). 

KROK 4: Smażyć na złoto, po ok. 1 minucie  
z jednej i drugiej strony. Trzeba bardzo uwa-
żać, ponieważ smażą się bardzo szybko i ła-
two przypalają.

KROK 5: Podawać z ulubionymi dodatkami: 
owoce, jogurt, syrop z agawy, miód itp. Na-
leśniki na zdjęciu polane zostały syropem  
z agawy i posypane jagodami.

Iwona Kuczer

20 min

NALEŚNIKI RYŻOWE 
BEZ GLUTENU 

SKŁADNIKI (2 porcje):
mąka ryżowa - 100 g
mleko - 125 ml
woda gazowa - 125 ml
jajka - 2 szt.
melasa trzcinowa - 10 g
sól himalajska - szczypta
masło klarowane ghee do smażenia - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Wszystkie składniki na ciasto przełóż 
do miski i wymieszaj dokładnie za pomocą 
trzepaczki lub zmiksuj. Odstaw na 5 min.

KROK 2: Na patelni rozgrzej odrobinę masła.

KROK 3: Nabierz porcję ciasta za pomocą łyż-
ki wazowej (pamiętaj, aby za każdym razem 
nabierania porcji wymieszać ciasto) i rozlej po 
całej powierzchni patelni. Smaż na średnim 
ogniu. 

KROK 4: Kiedy naleśnik z wierzchu będzie już 
„ścięty”(po ok. 1,5 min) drewnianą szpachelką 
poodklejaj jego krawędzie, a następnie prze-
wróć na drugą stronę i smaż ok. 1 min.

KROK 5: Podawaj z dżemem jagodowym, 
żurawiną i pestkami dyni.

Zdrowie na języku

20 min



SKŁADNIKI (10 porcji):

mąka owsiana bezglutenowa - 2/3 szklanki
soda oczyszczona - 1/2 łyżeczki
proszek do pieczenia bezglutenowy - 1/2 łyżeczki
domowa przyprawa do piernika - 2 łyżeczki
cynamon - 1/3 łyżeczki
miód - 1/3 szklanki
jajka - 2 szt.
olej orzechowy - 1/4 szklanki
jogurt naturalny - 1 łyżka
serek kremowy cream cheese - 150 g
masło - 50 g
miód - do smaku
starta marchew - 1 szklanka
posiekane orzechy włoskie - 1 szklanka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Mąkę i pozostałe suche składniki razem łączymy. Łączymy 
wszystkie „mokre” składniki. Jeśli miód jest w stałej postaci, należy zanu-
rzyć go na chwilę do gorącej wody.

KROK 2: Do suchych składników wlewamy mokre i dodajemy marchew. 
Dodajemy posiekane orzechy i wszystko mieszamy do połączenia skład-
ników.

KROK 3: Rozlewamy do foremek i pieczemy w rozgrzanym piekarniku 
przez 20-25 min w temp 180 stopni. Pierwsze 10 minut piekłam na pro-
gramie „tylko dół”, następnie zmieniłam na „termoobieg”.

KROK 4: Polewa: ucieramy masło z miodem i serkiem, nakładamy na wy-
chłodzone babeczki. Dowolnie ozdabiamy babeczki. Ja użyłam do tego 
orzechów, cynamonu i migdałów.

Stopaa

OBŁĘDNE BABECZKI MARCHEWKOWO 
- ORZECHOWE - MISS BABECZKI 2015

50 min



16    Zima 2017/18

BEZGLUTENOWE CIASTO 
ZE ŚLIWKAMI

SKŁADNIKI (10 porcji):
wytrawne czerwone wino - 400 ml
cukier - 170 g
mąka kokosowa - 155 g
mąka bezglutenowa - 145 g
jajka - 2 szt.
cukier waniliowy - 1 opakowanie
proszek do pieczenia - 8 g
pistacje - 70 g
mleko roślinne - 200 ml
śliwki do dekoracji - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Wino razem z cukrem i cukrem wa-
niliowym umieszczamy w garnku i gotujemy, 
całość powinna się zredukować do ok. 200 ml, 
a potem studzimy.

KROK 2: W misce umieszczamy obie mąki, 
proszek do pieczenia i dobrze mieszamy, do-
dajemy ostudzony syrop winny i mieszamy. 
Dodajemy partiami 200 ml mleka ryżowego, 2 
jajka aż całość będzie zwarta, ale jednocześnie 
miękka (plastyczna). 

KROK 3: Na końcu dodajemy pistacje, mie-
szamy i masę przenosimy za pomocą łyżki 
do keksówki. Pieczemy ok. 60 min w rozgrza-
nym do 150-160°C, studzimy w piekarniku. 

Szybko Tanio Smacznie

70 min

ZWYCZAJNA I NAJLEPSZA 
SZARLOTKA

SKŁADNIKI (1 porcja):
ciasto: 
mąka orkiszowa jasna - 3 szklanki
cukier kokosowy - 1/2 szklanki
olej kokosowy - 3/4 szklanki
nasiona z jednej laski wanilii
mus jabłkowy:
kwaśna odmiana jabłek - 1 kg
cynamon - 1 łyżka
cukier kokosowy - 2 łyżki
olej kokosowy - 1 łyżka
woda - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Jabłka umyj, obierz, usuń gniazda 
nasienne i pokrój w kostkę. Wrzuć do gar-
nuszka, dodaj łyżkę oleju kokosowego, cukier 
oraz cynamon. Praż przez chwilę. Podlej wodą 
i duś do miękkości.
 
KROK 2: Wszystkie składniki ciasta wymieszaj. 
Uformuj kulę, zawiń w folię spożywczą i włóż 
do lodówki na około 20 min. Po tym czasie 
wyjmij ciasto z lodówki i utnij 2/3 ciasta. Po-
zostałą 1/3 schowaj z powrotem do lodówki. 
Formę wysmaruj olejem kokosowym i uformuj 
spód ciasta, dokładnie wyklejając brzegi. Wi-
delcem porób w cieście dziurki. Włóż do pie-
karnika rozgrzanego do 180°C na ok. 20 min.

KROK 3: Wyjmij ciasto z piekarnika, wy-
łóż na nie masę jabłkową. Z pozostałej czę-
ści ciasta zrób kruszonkę, ścierając na tarce  
o grubych oczkach. Piecz jeszcze około 40 min. 

wegeweda

90 min

CIASTO CZEKOLADOWO 
BANANOWE Z SYROPEM 
DAKTYLOWYM

SKŁADNIKI (1 porcja):
mąka gryczana - 1 i 1/2 szklanki
jaja zielononóżki - 4 szt.
kakao - 3 łyżki
cukier kokosowy - 5 łyżek
mleko sojowe/roślinne - 1 szklanka
banany dojrzałe - 2 szt.
proszek do pieczenia bezglutenowy - 1 łyżeczka
syrop daktylowy - 3 łyżki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Składniki powinny być w tempera-
turze pokojowej. Jaja ubij z cukrem kokoso-
wym na puch, dodaj mąkę i przesiane kakao, 
proszek do pieczenia. Wymieszaj mikserem 
na wolnych obrotach. Wlej mleko roślinne. 
Dodaj rozgniecione tłuczkiem do ziemniaków 
banany. 

KROK 2: Piecz w 180 stopniach ok. 55 min. 
Po wystygnięciu polej ciasto syropem dakty-
lowym lub figowym.

AZgotuj

55 min

BROWNIE KASZTANOWE
SKŁADNIKI (1 porcja):
mąka kasztanowa  - 1/2 szklanki
kakao - 3 łyżki
sól - 1 szczypta
jajka - 2 szt.
rozpuszczone 
i przestudzone masło  - 1/2 kostki
cukier trzcinowy  - 3/4 szklanki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: W misce roztrzepujemy jajka, dodajemy cukier, mieszamy do po-
łączenia. Dodajemy kakao, mieszamy. Wsypujemy mąkę, wlewamy masło, 
szybko mieszamy. Wylewamy do foremki o średnicy 20 cm, wyłożonej papie-
rem do pieczenia. Ciasto jest gęste, równamy wierzch łyżką. Pieczemy około 
20 minut w temp. 180°C. Po lekkim przestudzeniu podajemy z bitą śmietaną. 

Iwona Kuczer

35 min
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Opowieść o Cocomi 
Sri Lanka nazywana jest Szmaragdową Wyspą, jednakże w rzeczywistości powinna nosić na-
zwę Wyspy Kokosowej. Od plaż w Puttalum po tropikalne lasy w Gampaha, kokosowy trój-
kąt zapewnia odpowiednią mieszaninę słońca, piasku i morza, aby pielęgnować najbogatsze 
orzechy kokosowe. 
Czy wiesz, że Sri Lanka jest oficjalnie najbardziej kokosowym 
miejscem na ziemi? Wraz z blisko dwoma miliardami kokosów 
konsumowanych każdego roku (90 na osobę, rekord świata!), 
każda lankijska rodzina rodzi się wśród kokosów i żywi nimi. 
Kokosy cechują się setkami sekretnych przepisów, od ognistego 
sambolu poprzez środki lecznicze do bogatych w smak curry 
czy też nawet do modlitwy w lokalnych świątyniach.

Z MIŁOŚCIĄ DO NATURY I KOKOSÓW
Jak opowiadają Anushka i Shamindra, w rodzinie Rajiyah wszyst-
ko zaczeło się od kokosa. Dwójka rodzeństwa, młoda i pełna 
pasji, założyła w 2013 roku Cocomi, inspirowane handlem pro-
wadzonym przez rodzinę od pokoleń. Historia związku rodziny 
z kokosem liczy już ponad 100 lat. Wszystko zaczęło się, kiedy 
ich pra-pra-prababka zaczęła uprawiać na żyznej lankijskiej zie-
mi herbatę, przyprawy i kokosy. Ich ojciec, dorastając, niczego  
nie kochał bardziej niż bawić się w jej gospodarstwie. Mógł 
spędzać długie popołudnia, wspinając się na palmy kokoso-
we, potajemnie popijając orzeźwiającą wodę kokosową. Czer-
pał prawdziwą przyjemność z życia w zgodzie z naturą, z dala  
od tętniących życiem szybko rozwijających się miast. Jednakże 
w rozkwitającej Sri Lance lat sześćdziesiątych XX wieku bardzo 
ważne było uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Aby uczynić 
swoją rodzinę dumną, kształcił się i nabierał doświadczenia  
w dziedzinie medycyny przez wiele lat, będąc jednocześnie bez-
pośrednim świadkiem zniszczeń spowodowanych przez uprawę 
masową zarówno dla środowiska, jak i dla społeczności lokalnej. 

KOKOSOWY DOKTOR
Przy wsparciu żony, zdecydował się odłożyć swój biały fartuch  
i rozpoczął swą organiczną podróż. Przekształcił rodzinne go-
spodarstwo w największą ekologiczną plantację orzechów ko-
kosowych na Sri Lance wraz z rozkwitającą wspólnotą ponad 
2000 tradycyjnych rodzin rolniczych, zyskując przydomek „Ko-
kosowy Doktor”. „Nauczył nas wszystkiego, co wiemy o rol-
nictwie organicznym, od przycinania roślin do obserwowania 

jak się targuje, a nawet do kokosowego szeptu! Nadeszła nasza 
kolej by przejąć jego wizję”- mówi Anushka, odpowiedzialna za 
marketing i rozwój produktów. Zakładając Cocomi, Anushka  
i Shamindra chcieli podzielić się pysznym owocem i nadać nowe 
znaczenie skromnemu kokosowi ze Sri Lanki poza jej granicami. 
Cocomi gwarantuje bezpośrednią identyfikowalność, ponieważ 
każdy z oferowanych produktów jest obrany, pakowany i świeżo 
przygotowywany w rodzinnych gospodarstwach. Oznacza to, że 
każde opakowanie pełne jest naturalnego, ekologicznego do-
bra. Gospodarstwa Cocomi znajdują się w samym sercu Koko-
sowego Trójkąta, w bujnym i rustykalnym otoczeniu, w którym 
wciąż dominuje prosty sposób życia, a rolnictwo  jest sposobem 
życia od pokoleń. Rodzina od wielu lat prowadzi uprawy ekolo-
giczne, a od 1989 roku wyróżnia się pierwszym certyfikatem bio 
eksportera Sri Lanki. 

Anushka jest odpowiedzialna za marketing i rozwój produktów w Cocomi,  
na zdjęciu ze swym ojcem, Dr. Rajiyah.
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Czy wiesz, że palma kokosowa potrzebuje 6 lat, zanim zacznie 
owocować? Aby zapewnić optymalne warunki rozwoju palmy,  
z prawdziwą miłością i cierpliwością pielęgnuje się każdą sa-
dzonkę w kokosowej szkółce, wybierając jedynie najlepsze  
do posadzenia na plantacji. Uprawa organiczna polega na wy-
korzystaniu naturalnych elementów, takich jak krowi obornik, 
stosy kompostu i rośliny wiążące azot, aby wzbogacić glebę. 
Obejmuje także długo i krótkoterminową uprawę współrzę-
dową wraz z palmami kokosowymi, takich roślin jak cynamon  
czy pieprz, aby zachować różnorodność i stabilność gleby.  
Przy nieobecności pestycydów, zwalczanie szkodników prze-
prowadza się przy użyciu naturalnych pułapek feromonowych.

„Upewniamy się, że wszystko, co można zwrócić naturze, zo-
stało zwrócone. Pozwalamy roślinom naturalnie kwitnąć między 
palmami kokosowymi, aby wzbogacić glebę i przyciągać dzikie 
zwierzęta do naszych plantacji. Od bezczelnych małp po puszą-
ce się pawie, wszystkie odgrywają swoją rolę, aby zrównoważyć 
cenny ekosystem naszej wyspy” - mówi Shamindra. Zakłady 
produkcyjne używają energii produkowanej ze skorup kokoso-
wych wykorzystywanych jako paliwo. Łupiny kokosowe, odżyw-
cza, najbardziej zewnętrzna warstwa, są używane jako podkład 
pod sadzonki palm, wzbogacając korzenie w składniki odżyw-
cze. W kraju tropikalnym, w którym przeplatają się pory monsu-
nów ze skrajnymi suszami, ścieki są biologicznie przetwarzane 
i poddawane recyklingowi, podczas gdy woda deszczowa jest 
regularnie zbierana i magazynowana.

WSPÓLNOTA COCOMI
Nikt nie rozumie ekosystemu lepiej niż lokalni rolnicy. Stare 
techniki rolnicze, od pokoleń przekazywane z ojca na syna, są 
elementem tego, co czyni lankijską produkcję tak wyjątkową. 
W Cocomi rozumieją znaczenie ochrony tych umiejętności, za-
pewniając, że rodziny rolnicze uzyskują odpowiednie wsparcie 
w celu rozwoju: „Wszyscy jesteśmy tu razem. Każdy produkt  
Cocomi bezpośrednio wspiera naszą lokalną społeczność rolni-
czą” - mówi Anushka. Możliwości zatrudnienia są przedstawia-
ne każdemu członkowi rodziny, z ciągłym szkoleniem i rozwo-
jem w zakresie praktyk rolnictwa ekologicznego. 

Kokosowy „żłobek”, tu każdą sadzonkę palmy pielęgnuje się od „ziarenka”.

Firma zapewnia bezpłatną opiekę zdrowotną wszystkim rodzi-
nom rolniczym, regularne wizyty lekarskie w gospodarstwach 
oraz pożywne śniadanie w postaci rodzimej owsianki ziołowej, 
lokalnie znanej jako „kola kanda”, z zalecenia Doktora Kokosa!

OD NASIONA DO KAŻDEGO PUDEŁKA
Cocomi nie tylko uprawia swoje orzechy kokosowe, ale także 
wytwarza wszystkie swoje produkty. Daje to im kontrolę nad ja-
kością na każdym etapie procesu, bezpośrednią identyfikowal-
ność od palmy po opakowanie oraz zadowolenie konsumenta.
Firma jest pionierem w przemyśle kokosowym Sri Lanki z no-
woczesnymi urządzeniami do przetwarzania i pakowania. Znaj-
dują się one w niewielkiej odległości od gospodarstw rodzin-
nych, a każdy kokos jest przetwarzany w ciągu czterech godzin  
od otwarcia, aby zachować naturalną świeżość. Istnieją cztery 
wyspecjalizowane zakłady produkcyjne wyposażone w urządze-
nia do badań mikrobiologicznych i fizycznych, aby zapewnić naj-
wyższą jakość produktu na każdym etapie procesu wytwórcze-
go. Ośrodki produkcyjne cieszą się zaufaniem na całym świecie  
i osiągnęły najwyższe uznanie międzynarodowych organi-
zacji: British Retail Consortium (BRC) – ocena AA, ISO 22000  
oraz HACCP. Zrównoważony rozwój jest podstawą inicja-
tyw mających na celu poprawę sytuacji firmy, zaawansowanej  
w drodze do uczynienia swoich fabryk neutralnymi węglowo do 
końca 2020, wśród których można wymienić wykorzystanie sko-
rup kokosowych jako paliwo do kotłów czy energii słonecznej  
w celu wytwarzania energii elektrycznej.

Dziś Cocomi eksportuje do ponad 30 krajów na świecie, w tym 
od ponad 3 lat dociera do polskich konsumentów. Wszystkie 
produkty Cocomi są wytwarzane na Sri Lance i wysyłane bezpo-
średnio, aby zapewnić konsumentowi najświeższy smak z każ-
dym łykiem i kęsem.

To lokalna połeczność tworzy Cocomi, firma nie pozostaje dłużna.

Rodzeństwo założycieli Cocomi Anushka i Shamindra.

Wyjątkowość Cocomi można poczuć w każdym produkcie, od nasion, przez szkół-
kę dla palm, uprawy, produkcji do bezpośredniego eksportu. Wszystko tworzone 
przez jedną społeczność.
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Okiem eksperta: Wegańskie 
pasty kanapkowe
W związku z rozszerzającym się rynkiem ekologicznym w Polsce powstaje coraz więcej pro-
duktów przeznaczonych dla wegan. Jedną z grup w tej kategorii zajmują wegańskie pasty 
kanapkowe.
WARZYWA, STRĄCZKI I ZDROWE OLEJE
W sklepach można znaleźć między innymi: hummusy, pasztety 
czy pasty warzywne. Podstawowymi składnikami wegańskich 
past kanapkowych są nasiona roślin strączkowych, warzywa, 
olej i przyprawy. Jedną z najczęściej wybieranych past jest hum-
mus, ze względu na jego duże wartości odżywcze oraz najwięk-
szą dostępność w sklepach. Hummus to pasta przyrządzana  
z gotowanych i przetartych nasion ciecierzycy lub innych roślin 
strączkowych. Stanowi bardzo dobrą alternatywę dla produk-
tów pochodzenia zwierzęcego. Jednymi z najczęściej wybiera-
nych rodzajów tych past są m.in. naturalny, z suszonymi pomi-
dorami oraz z sokiem z cytryny i kolendrą. Rośliny strączkowe, 
do których zaliczana jest między innymi ciecierzyca, są polecane 
osobom z podwyższonym poziomem cholesterolu, ponieważ 
posiadają dużą zawartość błonnika pokarmowego. Problem 
zbyt wysokiego stężenia cholesterolu we krwi coraz bardziej na-
rasta wśród społeczeństwa, w związku z czym warto pomyśleć  
o wprowadzeniu tej potrawy do swojego codziennego jadło-
spisu.

ZALETY PAST KANAPKOWYCH
Większość past wegańskich jest bogata w błonnik, wobec czego 
szybko dają uczucie sytości, regulują rytm wypróżnień, czy po-
zwalają skutecznie obniżać i kontrolować masę ciała. Smak past 
wegańskich sprawia, że są one uniwersalnym dodatkiem do dań 
warzywnych, rozmaitych farszów i klasycznych kanapek. Świet-
nie komponują się ze świeżymi warzywami. Zaletą past kanap-
kowych jest łatwość w przygotowaniu. Są one lubiane zarówno 
przez dorosłych, jak i dzieci. Poprzez różne dodatki charaktery-
zują się dużą zawartością związków mineralnych oraz zdrowych 
tłuszczy, bogatych w niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe 
(omega-3 i omega-9).

Na polskim rynku jest coraz więcej firm, które specjalizują  
się w wytwarzaniu wegańskich produktów, w tym past kanap-
kowych. Jednymi z lubianych i wybieranych marek są: Florentin, 
Allos, Poloniak, Tartex, Primaeco, Zwergenwiese, Eden czy Eko 
Taste.

Oferta ekologicznych past wegańskich jest imponująca. Są idealne do pieczywa,  
doskonałe jako dipy, czy składnik przystawek. Bez problemu każdy znajdzie coś 
dla siebie. Na zdjęciu sklep Gekon w Warszawie na al. Rzeczypospolitej.

Piotr Orłowski
ekspert kategorii

wegańskie pasty kanapkowe
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Polecamy:                          

HUMMUS PIKANTNY BIO  
- FLORENTIN
Będzie dobrym dodatkiem  
do świeżych warzyw i domowego 
pieczywa. Ekologiczne produkty 
Florentin są wyjątkowe, żaden nie 
zawiera dodatku cukrów. Bogac-
two naturalnych, ekologicznych 
składników nadaje, niezapomnia-
ny, pełny smak.

PASTA Z PESTEK DYNI W 
SŁOICZKU BIO – POLONIAK
Pestki dyni to składniki odżyw-
cze zdrowej diety, ponieważ są 
bogate w wiele cennych witamin 
i kwasów tłuszczowych. Dlacze-
go więc nie spróbować pasty  
z pestek dyni? Będzie świetna 
do pieczywa, warzyw. Jest ide-
alnym pomysłem do kanapek, 
jak i nadziewania naleśników 
czy też omletów.

PASTA KANAPKOWA Z OLEJEM 
LNIANYM, OLIWKAMI, ZIOŁAMI 
BIO – VITAQUELL
Olej lniany stał się kluczowym ele-
mentem kilku specjalistycznych ja-
dłospisów diety Dr. Budwig często 
jest również wykorzystywany w die-
cie  sportowców. Pasta jest znako-
mita do pieczywa  oraz jako dodatek 
do przekąsek. 

PASTA WARZYWNA ZE 
SZPINAKIEM I ORZESZKAMI 
PINIOWYMI BEZGLUTENOWA  
BIO - ALLOS
Gęsta, wegańska, zielona pa-
sta z kawałkami szpinaku i nutą 
orzeszków piniowych. Idealnie 
rozsmarowuje sie na pieczywie. 

SKŁADNIKI (4 porcje):
duża cukinia - 1 szt.
cebula - 1 szt.
ząbek czosnku - 1 szt.
oliwa z oliwek - 5 łyżek
sól himalajska - do smaku
pieprz czarny świeżo mielony - do smaku
ziarno słonecznika - 2 łyżki
nieaktywne płatki drożdżowe bio - 2 łyżki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Na oliwie szklimy posiekaną cebulę.

KROK 2: Kiedy cebula będzie miękka, dodajemy do 
niej pokrojona w kosteczkę cukinię oraz przeciśnięty 
przez praskę czosnek. Podsmażamy tylko do mo-
mentu, aż cukinia zmięknie (i nie dłużej, bo będzie 
tracić kolor).

KROK 3: Na suchej patelni prażymy słonecznik.

KROK 4: Do cukinii dodajemy przyprawy, płatki 
drożdżowe i prażony słonecznik.

KROK 5: Blendujemy wszystko na gładkie pesto. Do-
prawiamy do smaku solą, pieprzem i płatkami droż-
dżowymi (dodają serowego smaku).

dorota20w

PESTO Z CUKINII
20 min

iPrzepisy na pasty weganskie:



PASTA Z CIECIERZYCY 
Z POMIDORAMI

SKŁADNIKI (15 porcji):
ugotowana ciecierzyca - 400 g
woda po gotowaniu ciecierzycy - trochę
czosnek - 2-3 ząbki
suszone pomidory - 80 g
orzeszki solone - 1 garść
oliwa - 2-3 łyżki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Ciecierzycę, czosnek, pomidory  
i orzeszki umieszczamy w blenderze i miksu-
jemy. Dodajemy olej i porcjami wodę z goto-
wania ciecierzycy, tak aby uzyskać pożądaną 
konsystencję.

Szybko Tanio Smacznie

15 min

HUMMUS Z DYNIĄ 
CZY BURAKIEM?

SKŁADNIKI (2 porcje):
ciecierzyca - 100 g
dynia - 200 g
burak - 1 szt.
sezam biały i czarny - po łyżeczce
curry, sól sezamowa - po szczypcie

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Ciecierzycę namoczyć przez co naj-
mniej 4 godziny, a następnie ugotować.

KROK 2: Dynię upiec w piekarniku (180 stop-
ni/ 20 min.), a buraka ugotować.

KROK 3: Połowę ugotowanej ciecierzycy 
zblendować z dynią oraz jasnym sezamem, 
drugą połowę z buraczkiem i czarnym se-
zamem. 

KROK 4: Obie pasty doprawić curry oraz solą 
sezamową.

Magdalena Nagler

60 min

HUMMUS IDEALNY

SKŁADNIKI (6 porcji):
ugotowana ciecierzyca - 150 g
tahini - 100 g
sól morska - 1/2 łyżeczki
sok z cytryny - 1 łyżka
czosnek - 1 ząbek
pieprz ziołowy  - szczypta
woda z ugotowanej ciecierzycy - 3 łyżki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Do malaksera wsyp ugotowaną cie-
ciorkę, dodaj tahini, wyciśnięty ząbek czosnku 
i wszystkie pozostałe składniki. Miksuj do uzy-
skania gładkiej, bezgrudkowej konsystencji.

Zdrowie na języku

15 min
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PASTA Z CZOSNKIEM 
I POMIDORKAMI

SKŁADNIKI (1 porcja):
awokado - 2 szt.
cytryna - 1 szt.
czosnek - 2 ząbki
suszona słodka papryka - 2 łyżeczki
chili - szczypta
sól, świeżo mielony pieprz - do smaku
pomidorki koktajlowe - kilka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Awokado myjemy, obieramy  
i kroimy na mniejsze kawałki. Przekładamy  
do naczynia blendera. Cytrynę wyciskamy, 
czosnek przeciskamy przez praskę i dodajemy 
do awokado. Blendujemy na gładką pastę.

KROK 2: Doprawiamy słodką papryką, chili 
oraz solą i pierzem. Mieszamy i wstawiamy  
do lodówki na godzinę, aby składniki  
się ze sobą połączyły.

KROK 3: Pomidorki kroimy na małe kawałki. 
Posypujemy nimi gotową pastę. Pastę z awo-
kado z czosnkiem i pomidorkami koktajlowy-
mi podajemy z ulubionym pieczywem. Taką 
pastę z awokado można podać także jako dip 
- z chrupkami lub świeżymi warzywami pokro-
jonymi w słupki.

My Chcemy Jeść

PASTA Z FASOLI Z JABŁKIEM 
I MAJERANKIEM

SKŁADNIKI (4 porcje):
biała fasola (z puszki) - 1 szklanka
kwaśne jabłko - 1 szt.
cebula - 1 szt.
czosnek - 2 ząbki
suszony majeranek - 1 łyżeczka
gałka muszkatołowa - 1/2 łyżeczki
liść laurowy - 2 szt.
ziele angielskie - 1 szt.
sos balsamico - 1 łyżka
pieprz i sól - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1:  Jabłko i cebulę obieramy, kroimy  
w drobną kosteczkę, czosnek siekamy.

KROK 2:  Na patelni rozgrzewamy 2 łyżki 
oleju. Dodajemy cebulę, liść laurowy i ziele 
angielskie. Gdy cebulka się zeszkli, dodajemy 
czosnek, jabłko oraz 1 łyżkę sosu balsamico, 
majeranek i gałkę muszkatołową. Dusimy do 
czasu, gdy jabłko będzie miękkie, następnie 
zdejmujemy z ognia.

KROK 3:  Fasolę blendujemy na gładką pastę. 
Dodajemy do niej pozostałe składniki i krót-
ko blendujemy, tak aby kawałki jabłka i cebuli 
wciąż pozostały wyczuwalne.

definicja smaku

10 min 25 min

PASTA Z CZERWONEJ  
FASOLI I AVOCADO

SKŁADNIKI (4 porcje):
fasola czerwona gotowana - 1 szklanka
avocado - 1 szt.
limonka - 1/2 szt.
czosnek - 1 ząbek
sól, pieprz - do smaku
świeży tymianek, szczypiorek - trochę

WARTO WIEDZIEĆ:
Fasola zawiera cenne białko roślinne i dużo 
błonnika. Avocado dostarcza cennego tłusz-
czu roślinnego. Oba składniki - fasola i avo-
cado bardzo do siebie pasują. W smaku pasta 
jest wyborna. Pastę można przechowywać  
w słoiku w lodówce do 24 godzin.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Fasolę ugotować i odsączyć na sicie. 
Avocado obrać i usunąć pestkę. Ząbek czosn-
ku obrać i pokroić. 

KROK 2: Wycisnąć sok z limonki. Wszystkie 
składniki zblendować. Doprawić do smaku 
solą i mielonym pieprzem. 

KROK 3: Do pasty dodać pokrojony tymianek. 
Przed podaniem posypać szczypiorkiem.

Dorota Woźniak - Twins Pot

15 min

WEGAŃSKI TWAROŻEK

SKŁADNIKI (1 porcja):
namoczone przez noc pestki słonecz-
nika - 1 szklanka
sok wyciśnięty z cytryny - 1 szt.
woda - 2 łyżki
rzodkiewki - kilka
gałązki koperku - kilka
sól himalajska - 1 łyżeczka
płatki drożdżowe - 1 łyżka
pieprz - do smaku

WARTO WIEDZIEĆ:
Schłodzony smakuje najlepiej.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Namoczony słonecznik prze-
płucz na sicie czystą wodą i przełóż  
do miski. Dodaj sok z cytryny i wodę. 

15 min

KROK 2: Zmiksuj, zachowując ziarni-
stą strukturę serka. 

KROK 3: Rzodkiewki umyj i zetrzyj 
na tarce o grubych oczkach, koperek 
drobno posiekaj. 

KROK 4: Przełóż składniki do zmik-
sowanego słonecznika. Dodaj sól, 
pieprz, płatki drożdżowe i porządnie 
wymieszaj.

KROK 5: Wstaw do lodówki na mini-
mum 1 godzinę. 

Schłodzony smakuje najlepiej, a po-
smak słonecznika staje się niewyczu-
walny.

wegeweda
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SEZAMOWA PASTA
Z SORGO I BOBU

SKŁADNIKI (5 porcji):
sorgo - 200 g
bób - 500 g
tahini - 3 łyżki
sok z cytryny - 2 łyżki
sól himalajska - 1 szczypta
tymianek - 1 szczypta
kiełki słonecznika - trochę
olej z nasion wiesiołka - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Sorgo opłukać, a następnie zalać 
wodą i moczyć całą noc, po czym ugotować 
do miękkości.

KROK 2: Bób ugotować i obrać ze skórek.

KROK 3: Wszystkie składniki dokładnie  
zblendować, w razie potrzeby dolać odrobinę 
wody lub oleju.

KROK 4: Pastę polać olejem z nasion wiesioł-
ka i posypać kiełkami.

Magdalena Nagler

PASTA 
Z BAKŁAŻANA

SKŁADNIKI (4 porcje):
małe bakłażany  - 3 szt.
oliwa z oliwek  - trochę
sól himalajska  - trochę
czosnek  - 2 ząbki
tahina  - 1 łyżka
cytryna  - 1/2 szt.
chili w proszku  - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Bakłażany kroimy na pół, układamy 
na blasze przecięciem do góry, skrapiamy 
oliwą. Wstawiamy do piekarnika nagrzanego  
do 180°C na ok. 20 min., pieczemy do mięk-
kości. Lekko studzimy.

KROK 2: Przestudzone bakłażany wybiera-
my łyżką ze skórki, wkładamy do malakse-
ra. Dodajemy tahinę, posiekany czosnek, sól  
do smaku, szczyptę chilli, sok z cytryny, mik-
sujemy na gładką pastę. Przekładamy do mi-
seczki, skrapiamy oliwą i posypujemy chilli.

Iwona Kuczer

40 min 30 min

SKŁADNIKI (1 porcja):
dynia hokkaido - 200 g
migdały mielone - 3 łyżki
woda - trochę
laska cynamonu - 1 szt.
ziarno kardamonu - 3 szt.
goździk - 3 szt.
olej z prażonych pestek dyni - 2 łyżki
syrop daktylowy - 2 łyżki
suszona natka pietruszki - 1 łyżeczka

WARTO WIEDZIEĆ:
Jeśli chcemy, żeby pasta miała bar-
dziej korzenny smak, możemy użyć 
przypraw w proszku, wtedy daje-
my goździki, cynamon i kardamon  
po małej szczypcie.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Dynię obieramy, kroimy  
w kostkę i umieszczamy w garnuszku.

30 min

KROK 2: Do garnuszka dodaje-
my laskę cynamonu, kardamon, 
goździki i dwie łyżki syropu 
daktylowego. Stawiamy na ma-
łym ogniu.

KROK 3: Całość dusimy, a w ra-
zie potrzeby dolewamy odrobi-
nę wody, do czasu, kiedy dynia 
nie zmięknie, wtedy ściągamy z 
ognia. Wyciągamy goździki, cy-
namon i kardamon.

KROK 4: Do garnuszka dole-
wamy olej z pestek dyni i mie-
szamy tak długo, aż przestaną 
być wyczuwalne grudki dyni. 
Na koniec dodajemy 3 łyżki 
mielonych migdałów i łyżeczkę 
suszonej natki pietruszki.

Katarzyna Burzyńska

PASTA Z DYNI I MIGDAŁÓW

BAZYLIOWO-MIĘTOWA  
PASTA Z BOBU

SKŁADNIKI (1 porcja):
ugotowany bób - 1/2 kg
oliwa - 4 łyżki
sok z cytryny - 2 łyżki
listki świeżej bazylii - 1 garść
listki świeżej mięty - 1 garść
sól i pieprz - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Bób obierz ze skórek, przełóż  
do miski, dodaj zioła, oliwę, sok z cytryny  
i zmiksuj na gładko. Na koniec posól, popieprz  
i zamieszaj. Udekoruj oliwą i listkiem bazylii  
lub mięty.

wegeweda

10 min
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Karob
Drzewo karobowe (inaczej szarańczyn strąkowy) uprawiane jest głównie w klimacie śród-
ziemnomorskim. Jego owoce to duże strąki określane mianem chleba świętojańskiego.  
Są pełne małych nasion w kolorze brązowym, z których po uprażeniu i zmiele-
niu pozyskuje się karob, potocznie nazywany mączką z chleba świętojańskiego. Każ-
de z ziaren ma identyczną wagę (równą jednemu karatowi - 0,02 g), to sprawiło,  
że w dawnych czasach były używane do odważania złota i kamieni szlachetnych!

Najbardziej charakterystyczną cechą ka-
robu jest smak zbliżony do kakao, dlate-
go z powodzeniem może być stosowany 
jako zamiennik dla osób z alergią na ten 
składnik. Jego przewagą jest także dużo 
niższa zawartość tłuszczów. Mimo zdecy-
dowanie słodszego smaku posiada mniej 
kalorii ok. 240 kcal/100 g, podczas gdy 
kakao o obniżonej zawartości tłuszczu 
ma ponad 340 kcal/100 g. 

WŁAŚCIWOŚCI PROZDROWOTNE
Karob jest bogaty w wapń, który odgry-
wa ważną rolę podczas intensywnego 
wzrostu dzieci oraz leczeniu osteopo-
rozy u osób starszych. Jego zawartość  
to około 300 mg / 100 g produktu. Mącz-
ka z chleba świętojańskiego to skarbnica 
wielu minerałów i witamin. W jej skła-
dzie znajdziemy: witaminę A, witaminy  
z grupy B, magnez, potas, żelazo.

ZATOSOWANIE
Karob posiada naturalne słodki smak,  
co czyni go świetnym zamiennikiem 
innych słodzików! Można stosować  
go w postaci zmielonej lub płynnej – me-
lasa karobowa. Oprócz wyjątkowej słody-
czy dostarczymy też organizmowi wielu 
minerałów i witamin. Co ważne mogą 
sięgać po niego również diabetycy, po-
nieważ stabilizuje poziom cukru we krwi. 
Zachęcamy do włączania go do swo-
jej diety nie tylko osoby z alergiami, ale 
wszystkich amatorów zdrowego żywie-
nia! Karob stosuje się głównie w kuchni. 
Jednak odnalazł też swoje zastosowanie 
w przemyśle spożywczym, jako naturalny 
zagęstnik, czy konserwant. Można sto-
sować go, jako naturalny lek na choroby 
układu pokarmowego, czy górnych dróg 
oddechowych.

Karob łączy w sobie wiele zalet: natural-
nie słodki smak, bogactwo minerałów  
i witamin oraz szereg właściwości proz-
drowotnych. Jest to produkt, który po-
winien znaleźć swoje miejsce w każdej 
kuchni.

Magdalena Nagler

10 min

CZEKOLADOWY KREM 
FIGO FAGO

SKŁADNIKI (1 porcja):
figa - 2 szt.
banan - 1 szt.
mleko roślinne - 1 szklanka
karob - 1 łyżka
esencja migdałowa - 1 kilka kropel
migdały w płatkach - 1 garść

WARTO WIEDZIEĆ:
Możemy trzymać w lodówce max. 1 dzień 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Wszystko razem zmiksować, przelać  
do kieliszków i posypać płatkami migdałów. 

Make-Life-Green

Dzięki tak szerokiej gamie składników od-
żywczych można z powodzeniem włączyć 
go do codziennej diety i korzystać z jego 
wyjątkowych właściwości. Karob korzyst-
nie wpływa na układ trawienny, regulu-
jąc jego pracę. Duża zawartość błonnika 
oraz pektyn pomaga w walce z zaburze-
niami jelit, takimi jak zaparcia. Obecne  
w nim taniny wiążą się z toksynami, dzię-
ki czemu hamują rozwój bakterii, jest  
to pomocne przy leczeniu biegunek. 
Karob jest produktem lekkostrawnym, 
dlatego możemy włączać go do wielu 
profilowanych diet. W jego składzie znaj-
dziemy również kwas galusowy, który ma 
właściwości przeciwutleniające, a także 
działa przeciwbólowo i przeciwdrobno-
ustrojowo. Wspomaga odporność, dlate-
go powinniśmy sięgać po niego w okre-
sie jesienno – zimowym. Karob polecany 
jest osobom, które powinny zadbać o ob-
niżenie poziomu złego cholesterolu. Po-
nadto wykazuje właściwości wykrztuśne, 
łagodzi kaszel, nie tylko ten spowodowa-
ny infekcją, ale również paleniem tytoniu. 
Pomaga w leczeniu astmy i problemów 
spowodowanych alergiami.   Szarańczyn strąkowaty przypomina akację.
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Czekolada w stylu vegan
Tradycyjna receptura na czekoladę zawiera miazgę kakaową, tłuszcz kakaowy, różne dodatki 
oraz mleko w proszku, które nadaje aksamitną teksturę i przyjemny dla podniebienia smak. 
Na szczęście na rynku pojawia się coraz więcej wegańskich czekolad, które pozwalają dotknąć 
tej przyjemności nie tylko weganom, ale również i osobom uczulonym np. na laktozę. Jest 
jeszcze jedno rozwiązanie: czekolada przygotowana w domu.  Wystarczy kilka składników, 
szczypta zaangażowania oraz garść fantazji i pyszna, wegańska czekolada gotowa!
NOŚNIK SMAKU
Podstawowym składnikiem każdej czekolady jest tłuszcz.  
W przypadku czekolady wegańskiej najlepiej sprawdzi się tra-
dycyjny tłuszcz kakaowy. Jest on dostępny w stałej konsystencji  
w formie krążków, które po roztopieniu i wymieszaniu z po-
zostałymi składnikami stworzą tabliczkę czekolady. Alternaty-
wą dla tłuszczu kakaowego może być również olej kokosowy,  
który w temperaturze pokojowej przybiera formę stałą.

KAKAO
Kakao występuje pod różną postacią: w formie ziaren oraz 
proszku. Najlepiej sprawdzi się proszek. Zamiennikiem ka-
kao może być również karob. To alternatywa dla osób z 
alergiami oraz poszukiwaczy nowych smaków! Jeśli macie 
ochotę na wegańską białą słodycz, kakao wystarczy zamie-
nić na mleko roślinne w proszku, np. kokosowe. Nada ono 
słodkości, wyjątkowego koloru, ale również smaku. Każdy  
z tych składników wymieszany z roztopionym tłuszczem stwo-
rzy bazę, która daje wiele możliwości do eksperymentowania.

PRZYPRAWY
Aby wzbogacić smak naszej czekolady warto pamiętać o przy-
prawach, dodajmy szczyptę cynamonu, kilka kropel wody ró-
żanej, czy miąższu z laski wanilii. Nie zapominajmy też o soli, 

która jest świetnym nośnikiem smaku. Można też dorzucić 
odrobinę chili w celu przełamania gorzko – słodkiego smaku!

SŁODYCZ
Najlepiej sprawdzi się cukier kokosowy, ze względu na swój 
karmelowy charakter. Jednak tu wybór jest bardzo szeroki. 
Możemy użyć cukru lub pudru trzcinowego, sproszkowanych  
lub zmielonych daktyli, stewii, erytrolu i ksylitolu. Jeżeli zależy 
nam na tym, aby zagęścić konsystencję masy, dodajmy odrobi-
nę inuliny, która równocześnie osłodzi domowy wyrób.
 

DODATKI
Tutaj z pomocą nadchodzą suszone owoce i orzechy. Wybór 
jest ograniczony jedynie Waszą wyobraźnią. Chrupiące migdały, 
orzechy macadamia, rodzynki, morele i daktyle, jak również eks-
pandowane ziarna zbóż doskonale wzbogacą smak, jak również 
udekorują gotową czekoladę.

Domowa wegańska czekolada, to nie tylko słodycz, ale rów-
nież produkt, który dzięki swoim właściwościom prozdrowot-
nym może pomóc w walce z niedoborem magnezu oraz żelaza.  
Dodaje energii i poprawia nastrój, który jest kluczem do dobre-
go samopoczucia! Magdalena Nagler
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DOMOWE CZEKOLADKI
Z CYNAMONEM

SKŁADNIKI (1 porcja):
olej kokosowy rozpuszczony - 1/2 szklanka
kakao - 40 g
syrop daktylowy - 2 łyżki
cynamon - 1/3 łyżeczki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Olej kokosowy przekładamy  
do garnuszka, podgrzewamy i zdejmujemy  
z ognia.

KROK 2: Dodajemy resztę składników i szyb-
ko mieszamy do połączenia wszystkich skład-
ników.

KROK 3: Do foremki nakładamy czekoladę  
i wkładamy do zamrażalnika na 2h.

Agnieszka Nitsu- AktywneZywienie

130 min

CZEKOLADKI Z OLEJEM
KOKOSOWYM

SKŁADNIKI (6 porcji):
olej kokosowy - ok. 50 g
kakao (gorzkie) - ok. 30 g
ksylitol - ok. 20 g
ekstrakt waniliowy/pomarańczowy - 1 
łyżeczka
orzechy laskowe/migdały - 12 szt.
papilotki do muffinek/pralinek - 6 szt.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Olej kokosowy rozpuszczamy  
w kąpieli wodnej, następnie dodajemy ksylitol 
kakao, ekstrakt. Mieszamy i studzimy. 

KROK 2: Po zgęstnieniu zaczynamy przekła-
dać masę do papilotek. Do każdej papilotki 
nakładamy po łyżeczce, następnie po dwa 
orzechy laskowe lub migdały i znowu łyżeczkę 
masy (lub troche więcej). Chłodzimy w lodów-
ce dwie godziny.

definicja smaku

130 min DOMOWA BIAŁA
CZEKOLADA

SKŁADNIKI (1 porcja):
olej kokosowy - 4 łyżki
cukier puder trzcinowy - 3 łyżki
mleko kokosowe w proszku - 2 łyżki
wanilia - 1/2 laski
bakalie - garść

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1:  W kąpieli wodnej rozpuszczamy 
olej kokosowy. Cukier puder i mleko w prosz-
ku przesiewamy i łączymy. Powoli dodajemy  
do oleju. Dodajemy nasiona wanilii  
(lub ekstrakt waniliowy). Cały czas mieszamy,  
aż do całkowitego rozpuszczenia składników. 
Keksówkę wykładamy papierem do pieczenia. 
Wysypujemy formę mieszanką studencką i za-
lewamy gorącą masą. Wstawiamy do lodówki 
na trzy godziny. 

Dagoshya

180 min

KULKI poMOCY

SKŁADNIKI (20 porcji):
ziarna słonecznika - 1 szklanka
orzechy nerkowca - 1/2 szklanki
ksylitol - 2 łyżki
sól - szczypta
mąka kokosowa - 1 łyżka
olej kokosowy stały - 4 łyżki
mleko roślinne - 1/3 szklanki
karob - 2 łyżki
kakao - 4 łyżki
ksylitol - 2 łyżki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1 (POLEWA): W rondelku rozgrzewamy olej 
kokosowy, kiedy się rozpuści zdejmujemy z ognia  
i powoli dodajemy mleko mieszając energicznie (naj-
lepiej widelcem) do połączenia składników, następ-
nie dodajemy karob, kakao, ksylitol i mieszamy do 
otrzymania gładkiej masy.

KROK 2: Nasiona słonecznika i orzechy zalewamy 
letnią wodą i zostawiamy na kilka godzin. Odlewa-
my wodę, nasiona i orzechy płuczemy, przekładamy  
do wysokiego naczynia, dodajemy ksylitol, sól,  
a następnie blendujemy. Masa nie musi być ideal-
nie gładka. Dodajemy mąkę kokosową i wyrabiamy 
(najlepiej ręką) do połączenia składników. Formuje-
my kulki wielkości orzecha włoskiego i obtaczamy  
je w polewie

Anna Szcześniak

30 min



CZEKOLADKI 
WEGAŃSKIE
Z JAGODAMI

SKŁADNIKI (1 porcja):
tłuszcz kakaowy - 50 g
kakao - 2 łyżki
cukier kokosowy - 3 łyżki
woda - 2 łyżki
mleczko w proszku kokosowe  
lub inne roślinne - 2 łyżki
jagody goji - trochę
jagody inkaskie suszone - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Rondelek zanurzamy  
w kąpieli wodnej. Do niego wrzu-
camy wszystkie składniki oprócz 
suszonych owoców i mieszamy,  
tak długo, aż tłuszcz kakaowy  
się roztopi i osiągniemy jednolitą 
gładką masę. Gdyby masa nie chcia-
ła się nam połączyć, to możemy de-
likatnie dodać wody. 

KROK 2: Gotową masę przelewamy  
do malutkich pojemniczków  
lub wylewamy na papier. Do cze-
kolady wciskamy suszone owoce. 
Wstawiamy do lodówki.

Barbara Strużyna

15 min
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Daniel Kaczmarek
ekspert kategorii słodycze

Okiem eksperta: Słodycze
Czyli krótkie ABC świadomego konsumenta słodyczy.
Kiedy przy porannej kawie bądź po popołudniowej drzemce 
nachodzi nas ochota na coś słodkiego, warto zadbać o to, aby 
była to słodka przekąska w pełni wartościowa. Należy się o to 
zatroszczyć również, kiedy słodkie przekąski trafią w ręce na-
szych pociech. Co należy rozumieć przez pełnowartościową? 
Słodycze z certyfikatem bio produkowane są według restrykcyj-
nych zasad produkcji. Ekologiczne słodycze powstają z natural-
nych produktów. Decyduje to nie tylko o ich większej wartości 
odżywczej, ale także doznaniach smakowych.

A JAK ALCE NERO
Pod tą marką znajdziemy czekolady charakteryzujące się wyso-
ką zawartością kakao. Produkty te zawierają dużą ilość miazgi 
kakaowej, która jest bogata we flawonoidy.
Czekolady BIO bogate są w witaminy oraz cenne minerały, a 
przy tym są bardzo smaczne. Przy produkcji czekolad stosuje 
się zdrowsze składniki, np. biały cukier zastępuje się cukrem 
trzcinowym. 
B JAK BIOMINKI
Seria słodyczy skierowane do najmłodszych konsumentów. 

Półki ze słodyczami cieszą się ogromnym zainteresowaniem, zwłaszcza przed Świętami.

Świadomi rodzice chętnie sięgają po słodycze najwyższej jako-
ści, sprawdzone, bez szkodliwych składników. Morele, daktyle, 
orzechy nerkowca to doskonała alternatywa dla klasycznych 
słodyczy. BIOMINKI to również galaretki, w których skła-
dzie nie znajdziemy żelatyny. Stanowią doskonałą przekąskę 
nie tylko dla dzieci, ale również dla dorosłych. Opakowania  
z pewnością przyciągną wzrok i zachęcą dzieci do jedzenia np. 
bakalii.

C JAK COCOA
Surowe ziarna kakaowca to znak rozpoznawczy produktów 
Cocoa. Nie od dziś wiadomo, że kakao bogate jest w magnez,  
a co za tym idzie, ma dobroczynny wpływ na ludzki organizm: 
łagodzi skutki stresu, zwiększa wydajność umysłu, wpływa na 
pracę układu trawiennego. Surowe kakao jest cennym źródłem 
antyoksydantów, które zapobiegają gromadzeniu się wolnych 
rodników, przez co opóźniają procesy starzenia się komórek. 
Cocoa to nie tylko czekolady, ale również owoce i orzechy  
w czekoladzie. W ofercie firmy znajdziemy również wyśmienite 
produkty skierowane dla wegan.
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Polecamy:                          

CZEKOLADA ZIMOWA BIO - VIVANI
Trudno znaleźć osobę, która nie lu-
biłaby czekolady. Czekolada zimowa 
charakteryzuje się tym, że w składni-
kach posiada syrop karmelowy, przy-
prawy i jest idealną przekąską na zi-
mowe dni. Dobra jakość idzie w parze  
z dobrym smakiem. 

UWAGA: 
na kolejnej stronie artykuł o marce VIVANI.

   

Belgijska czekolada jest uważana 
za najlepszą na świecie. W cze-
koladkach Belvas są ukryte wy-
jątkowe smaki połączone z pasją 
i najwyższą jakością. Każda cze-
koladka jest wyjątkowa i niepowta-
rzalna co daje możliwość delekto-
wania się ich smakiem.

CZEKOLADA GORZKA Z KAWAŁKAMI 
KAWY FAIR TRADE BIO - OXFAM

Prawdziwa ciemna czekolada, która zawie-
ra 72% kakao oraz 2,5% ziaren kawy. Jest 
to harmonijna mieszanka składników eko-
logicznych oraz Fair Trade. Idealna prze-
kąska dla sympatyków prawdziwej kawy 
na długie zimowe wieczory. Poprzez wy-
bór tego produktu wspierasz rolników zaj-
mujących się uprawą kakao w Republice 
Dominikany oraz Peru, oraz przyczyniasz  
się do ich zrównoważonego rozwoju.

ŻELKI (MISIE) BEZ ŻELATYNY BIO 
- BIOMINKI
Ekologiczne żelki bez żelatyny 
zachwycają swoim owocowym 
smakiem, kolorami oraz kształtem. 
Idealne dla wegetarian i wegan, 
ponieważ jako substancji żelującej 
wykorzystano pektynę. 

CZEKOLADA BIAŁA Z PISTACJAMI I SOLĄ 
BIO - COCOA
Biała tabliczka firmy Cocoa wytworzona 
z masła kakaowego oraz nektaru z kwiatu 
palmy kokosowej i migdałów to wegańska 
odpowiedź na białe słodkości dostępne  
na rynku. Słodycz białej kremowej  czekolady  
w połączeniu z chrupkością pistacji oraz sło-
ną nutą, na pewno wielu osobom przypadnie 
do gustu.

MIKOŁAJ CZEKOLADOWY  
BEZ LAKTOZY BEZGLUTENOWY BIO  

- BONVITA
Prezent na słodko? Jak najbardziej! Mikołaj 
wykonany został z najwyższej jakości cze-
kolady. Mikołaj czekoladowy to prezent nie 
tylko dla dzieci! Czekoladowa figurka za-
chwyci każdego wyglądem i smakiem.

BELGIJSKIE  
CZEKOLADKI 

 SERCA Z KARMELEM 
 I SOLĄ MORSKĄ  
BEZGLUTENOWE  

FAIR TRADE BIO - BELVAS 

PCHEŁKI CZEKOLADOWE BIO  
- BIOMINKI
Pchełki to słodka przekąska skła-
dająca się z 60% mlecznej czeko-
lady i pełnego mleka, pokrytych 
kolorową polewą. Do wyboru tego 
smakołyku zastosowano najwyż-
szej jakości ekologiczne składni-
ki. Idealnie nadają się dla małych  
i dużych łasuchów.

SEZAMKI KOKOSOWE BIO – RAPUNZEL
Smaczne sezamki, wyłącznie  z ekologicznych składników. 
Wspaniała przekąska w czasie podróży lub podczas inten-

sywnego wysiłku, kiedy potrzebujesz zastrzyku energii.
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Sztuka tworzenia czekolady
Niemiecki producent wielokrotnie nagradzanych czekolad VIVANI to prawdziwy pionier 
w produkcji czekolady Bio. Dziś marka posiada największy wybór słodkich tabliczek klasy 
premium na świecie.
EcoFinia to firma skupiająca, takie brandy jak VIVANI i iChoc 
bazujące na stuletnim doświadczeniu rodzinnej firmy Weinrich, 
zajmującej się tworzeniem czekolady. Czekolada ekologiczna  
to nie tylko zachcianka, ale świadomy wybór będący ukłonem 
w stronę zdrowego odżywiania i odpowiedź na potrzeby rynku. 
„Produkcja czekolady organicznej bazuje na tych samych meto-
dach, które stosuje się w produkcji tradycyjnej czekolady. Uży-
wa się natomiast wyłącznie składników organicznych, od kakao 
po surowy cukier trzcinowy, a także wyeliminowano wszelkie 
zbędne składniki takie jak emulgatory” - mówi dyrektor Andre-
as Meyer.

VIVANI
Idea skupienia się wyłącznie na czekoladzie organicznej była 
punktem wyjścia dla powstania firmy VIVANI, miało to miej-
sce około 15 lat temu. Dziś nie sposób przeoczyć, że tu miłość  
do czekolady, chęć inwestowania w zdrowe i trwałe prakty-
ki produkcyjne mają najważniejsze znaczenie. W 2009 roku 
marka VIVANI doświadczyła pełnego przeobrażenia, łącznie  
ze zmianą szaty graficznej opakowań „Zdecydowaliśmy  
się na współpracę z artystką Annette Wessel, która każdej cze-
koladzie nadała własny, wyjątkowy charakter. Równie istotne 
dla nas jest smak, zapach, a także wygląd produktu” - mówi An-
dreas Meyer. VIVANI stał się silną marką ekologiczną nie tylko 
w Europie, pełen asortyment jest obecnie eksportowany do po-
nad 60 krajów na całym świecie. „Tabliczki czekolady o ponad 
30 różnych smakach zajmują centralne miejsce w portfolio na-
szych produktów i zajmują wysokie miejsce w konsumenckich 
rankingach. Czekolady mleczna i czarna, ale także migdałowa, 
cappuccino czy z egzotycznymi owocami to nasze bestsellery” 
- podkreśla Andreas Meyer. Ciemna czekolada o wysokiej za-
wartości kakao stała się ulubionym produktem wielu smakoszy.

iChoc
W związku z ogromnym wzrostem popularności trendu we-
gańskiego do odnoszącej sukcesy rodziny VIVANI dołączyły 
czekolady iChoc. „Kilka lat temu nikt nie mówił o wegańskiej 
czekoladzie. Na BioFach 2015 po raz pierwszy prezentowa-
liśmy iChoc, czyli czekoladę czysto wegańską, która smakuje  
jak prawdziwa czekolada mleczna” - tłumaczy Andreas Meyer, 
zanim wyszedł z programem iChoc, nie było prawie żadnego 
producenta spełniającego wysokie wymagania jakościowe. Jego 
wegańska iChoc to czekolada „mleczna” bez mleka w receptu-
rze i bez żadnych kompromisów w stosunku do autentycznego 
smaku. W Polsce Seria iChoc jest obecnie dostępna w siedmiu 
smakach, między innymi: z kawałkami ciastek, biała nugatowa 
i biała waniliowa, jak również bardziej purystycznych tabliczek 
EXPEDITION z cukrem z kokosa. Za wszystkimi stoi doskonały 
smak, dzięki któremu są doceniane nie tylko przez miłośników 
wegańskiej czekolady na całym świecie.

ŹRÓDŁA KAKAO - ROLNICTWO ORGANICZNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
SPOŁECZNA
VIVANI inwestuje w rolników z krajów Ameryki Łacińskiej (Do-
minikana, Ekwador, Panama), nie tylko skupując ich kakao, 
ale też kształcąc w organicznych praktykach rolniczych w celu 
ochrony przyrody. Wszyscy rolnicy zrzeszeni są w spółdzielniach 
rolniczych, uprawiających kakao według najwyższych standar-
dów ekologicznych. Płacąc ceny wyższe od światowej ceny 
rynkowej kakao, VIVANI pomaga im tworzyć wyższe standardy  
życia i umożliwia im inwestowanie we własny rozwój. Obejmuje  
to także standardy socjalne, takie jak edukacja dzieci rolników.

Celem VIVANI jest zapobieganie pracy dzieci poprzez konkret-
ne metody pozyskiwania kakao i utrzymywanie ścisłych relacji 
z rolnikami. Ponadto VIVANI angażuje się w kilka projektów za-
pobiegawczych na Haiti, gdzie niewolnictwo dzieci jest najbar-
dziej rozpowszechnione w całej Ameryce Łacińskiej. Od 2012 
roku VIVANI wspiera prace Kindernothilfe Deutschland (nie-
mieckiej organizacji charytatywnej, która jest jedną z najwięk-
szych europejskich organizacji pomocy dzieciom). Jej celem 
jest ochrona dzieci znanych jako dzieci Restavec (najbiedniej-
sze dzieci na Haiti wysyłane do pracy jako niewolnicy). Ponadto 
VIVANI wspiera również pracę Ayitimoun Yo, małej organizacji 
pozarządowej na południowym wschodzie Haiti, która budu-
je wioskę dla sierot Restavec oraz projekt szkolny Ecole Amitié  
w Cap Haitien.

Vivani to 100% wysokiej jakości składników ekologicznych, 
wysoka zwartość kakao, brak sztucznych dodatków, a także 
ogromny wybór wegańskich czekolad iChoc. Wyjątkowy smak 
to zasługa artystów w dziedzinie tworzenia czekolady.

iChoc EXPEDITION to nugatowo-migdałowa nowość wśród wegańskich czekolad.



Sztuka
tworzenia

czekolady

iChoc - czekolady dla vegan www.bioplanet.pl

BIO
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PIERNICZKI NA CHOINKĘ

SKŁADNIKI (1 porcja):
mąka jaglana - 1 szklanka
mąka kasztanowa - 1/2 szklanki
mąka gryczana - 1/2 szklanki
olej kokosowy - 10 łyżek
jajka - 2 szt.
cynamon - 2 i 1/2 łyżki
goździki mielone - 1/2 łyżeczki
imbir - 1/2 łyżeczki
kurkuma - 1/4 łyżeczki
gałka muszkatołowa - szczypta
kardamon - szczypta
kakao -płaskie - 2 łyżki
soda - 1 łyżeczka
proszek do pieczenia - 1 łyżeczka
cukier kokosowy - 1/2 szklanki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Rozpuścić w kąpieli wodnej olej 
kokosowy. Roztrzepać delikatnie jajka. 

KROK 2: Połączyć wszystkie suche skład-
niki, dodać do nich mokre, wyrobić ciasto. 
Kulę z ciasta zawinąć w papier do piecze-
nia, wstawić do lodówki lub do zamrażalki 
na ok. 1 godzinę.

KROK 3: Wyciągnąć ciasto z lodówki, 
podzielić na części, rozwałkować na cien-
kie placki. Wyciąć kształty, a przy brzegu 
pierniczka zrobić dziurkę słomką do picia 
(aby przeciągnąć po upieczeniu sznure-
czek lub wstążkę i zawiesić na choince).

KROK 4: Piec w piekarniku nagrzanym do 
170 - 180°C do 15 min. Ostudzone scho-
wać do szczelnego pojemnika.

Barbara Strużyna

Domowe Słodycze
Nadchodzą Święta, witryny sklepowe kuszą nas wspaniałymi wystawami pełnymi słody-
czy. Są one schowane w przepięknych opakowaniach, ozdobione wstążkami, kokardkami, 
gwiazdkami  i serduszkami. 
Tak naprawdę nie chodzi, o to co jest na zewnątrz, tylko  
o to co jest ukryte wewnątrz pudełka. Dużo słyszymy o szko-
dliwości słodyczy a już szczególnie tych produkowanych ma-
sowo. Mimo to, trudno się im oprzeć.  Jednak, jeśli wykażemy 
silną wolę w sklepie i nie kupimy cukierków, to nie będziemy 
mieli cukierków  w domu. Ćwiczenie silnej woli będzie wtedy  
o wiele łatwiejsze i skuteczniejsze. Co, gdy jednak nie wyobra-
żamy sobie zimowych wieczorów bez pralinek, batoników, kró-
wek, ptasiego mleczka i kremu czekoladowego. 

Już nazwy tych słodkości wprowadzają nas w wyśmienity na-
strój. Dobrym pomysłem będzie zatem wykonanie ich w domu. 
Gdzie sami decydujemy jakich składników użyjemy, ile i jakie 
dodamy słodzidło. Może to być również doskonała okazja  
do wspólnej zabawy z dziećmi na długie zimne wieczory. Pro-
ponujemy kilka przepisów naszych użytkowników na te właśnie 
rozkosze podniebienia. Gdy już je wykonamy przyozdóbmy je 
kokardkami, wstążkami, gwiazdkami, aby było nie tylko smacz-
nie ale również i pięknie. Pamiętaj! Jemy oczami. 

przepis z okładki!

30 min
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CZEKOLADOWE KULKI 
MACA

SKŁADNIKI (10 porcji):
maca w proszku - 25 g
surowe kakao w proszku - 25 g
pasta z migdałów blanszowanych - 50 g
daktyle - 100 g
syrop klonowy - 2 łyżeczki
biały sezam do obtoczenia kulek - 1 trochę
kakao w proszku do obtoczenia kulek - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Daktyle blendujemy na gładką masę, 
dodajemy pozostałe składniki, ponownie do-
kładnie blendujemy. Z masy lepimy kulki wiel-
kości małego orzecha włoskiego, część obta-
czamy w sezamie, a część w surowym kakao.

Terrasana

15 min

CIECIERZYCOWE
PRALINKI

SKŁADNIKI (20 porcji):
ciecierzyca - 200 g
suszone figi - 4 szt.
banan - 1 szt.
masło orzechowe - 1 łyżka
mleko migdałowe - 1/2 szklanki
mąka kokosowa - 3 łyżki
do obtoczenia: karob, mąka kokosowa - 
trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Ciecierzycę namoczyć (12 godzin), 
a następnie ugotować (60 minut). Ostudzoną 
ciecierzycę zblendować z pozostałymi skład-
nikami. Gotowe pralinki obtoczyć w karobie 
lub mące kokosowej - przed podaniem naj-
lepiej schłodzić.

Magdalena Nagler

20 min

DOMOWE REESE’S

SKŁADNIKI (20 porcji):
masło orzechowe - 200 g
gorzka czekolada - 100 g

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Ze schłodzonego masła orzechowe-
go szybko formujemy małe kuleczki i ostroż-
nie układamy je na deseczce wyłożonej papie-
rem do pieczenia, wkładamy do zamrażalnika.
 
KROK 2: Rozpuszczamy czekoladę w kąpieli 
wodnej. Czekamy, aż przestygnie. 

KROK 3: Wyciągamy masło orzechowe z za-
mrażalnika, każdą kulkę maczamy w czekola-
dzie i odkładamy na deseczkę, 

KROK 4: Wstawiamy na chwilę do lodówki,  
aż czekolada zastygnie. 

Cotakpachnie?

30 min

30 min

SKŁADNIKI (1 porcja):
banan plasterki - 10 szt.
masło orzechowe - 1 łyżeczka
czekolada gorzka - 40 g
mleko kokosowe - 1 łyżka
orzechy posiekane - 1 łyżka
sok z cytryny - 1 szt. 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Czekoladę z dodatkiem mleka roz-
puszczamy w kąpieli wodnej.

KROK 2: Banana skrapiamy sokiem z cytryny 
i odstawiamy na chwilę.

KROK 3: Na każdy plasterek nakładamy ma-
sło orzechowe, przykrywamy kolejnym pa-
sterkiem.

KROK 4: Oblewamy rozpuszczoną czekoladą 
i posypujemy orzechami.

KROK 5: Wkładamy do zamrażalnika na oko-
ło 5-10 minut.

Agnieszka Nitsu - AktywneZywienie

PRALINKI BANANOWE 
Z MASŁEM ORZECHOWYM 
W CZEKOLADZIE



SKŁADNIKI (13 porcji):
wiórki kokosowe - 200 g
mąka migdałowa - 100 g
tłuste mleczko kokosowe - 400 ml
czekolada gorzka 90% kakao - 100 g
woda - 8 łyżeczek
wiórki kokosowe do posypania - 1 garść

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Wiórki zalewamy mlekiem kokoso-
wym i cały czas mieszamy aż masa zgęstnie-
je, dodajemy mąkę migdałową i ponownie 
mieszamy. Całość odstawiamy do lodówki  
na około 15 min. 

KROK 2: Z masy formujemy batoniki i wsta-
wiamy do zamrażalnika na 10 min.

KROK 3 (POLEWA): Czekoladę rozpuszcza-
my w kąpieli wodnej, dodajemy wodę i szybko 
mieszamy.

KROK 4: Batoniki smarujemy polewą czekola-
dową i posypujemy wiórkami

KROK 5: Wkładamy do lodówki na ok. 30 min.

Agnieszka Nitsu - AktywneZywienie

BATONIKI MIGDAŁOWO - KOKOSOWE (BEZ PIECZENIA)
30 min

SKŁADNIKI (13 porcji):
stała warstwa mleka kokosowego- 250 g
erytrol/ksylitol- 1 szklanka
kakao - 30 g
masło klarowane ghee - 80 g
olej kokosowy - 20 g

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Do garnka przekładamy wszystkie 
składniki i gotujemy na średnim gazie. 

KROK 2: Po rozpuszczeniu wszystkich skład-
ników, całość energicznie mieszamy i zmniej-
szamy gaz.

KROK 3: Masę gotujemy 25 min cały czas 
mieszając.

KROK 4: Masę przelewamy do kwadratowego 
naczynia i wkładamy do lodówki na całą noc.

KROK 5: Przed podaniem kroimy na kawałki, 
przechowujemy w lodówce.

Agnieszka Nitsu - AktywneZywienie

KRUCHE KRÓWKI CZEKOLADOWE
30 min
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KOKOSOWE PTASIE MLECZKO
WEGAŃSKIE

SKŁADNIKI (6 porcji):
suszone daktyle - 150 g
masło orzechowe - 100 g
mleczko kokosowe - 400 ml
nasiona chia - 5 łyżek
woda kokosowa - 250 ml
stewia w płynie - 1 łyżeczka
agar - 1 łyżeczka
plastry kokosowe - 1 garść

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Do miski przelej puszkę mleczka ko-
kosowego, dodaj stewię, nasiona chia i 125 ml 
wody kokosowej. Wszystko dokładnie wymie-
szaj za pomocą trzepaczki. Odstaw i powtórz 
czynność za ok. 10 minut.

KROK 2: Do malaksera przełóż daktyle i ma-
sło orzechowe. Miksuj do momentu połącze-
nie się składników.

KROK 3: Keksówkę wyłóż papierem do pie-
czenia. Przełóż przygotowaną masę na spód  
i formuj dociskając łyżką.

KROK 4: Do garnka przelej 125 ml wody ko-
kosowej i dodaj agar. Całość zagotuj cały czas 
mieszając trzepaczką. Dodaj to do masy z na-
sionami chia i dokładnie i energicznie wymie-
szaj również trzepaczką.

KROK 5: Gotową masę wylej na spód,  
a na wierzch ułóż suszone plastry kokosowe. 
Formę przełóż do lodówki, do stężenia. Najle-
piej na całą noc.

Zdrowie na języku

25 min
MUFFINY RAFAELLO
BEZ PIECZENIA

SKŁADNIKI (1 porcja):
banan - 1 szt.
mąka kokosowa - 3 łyżki
jogurt sojowy naturalny - 3 łyżeczki
kasza jaglana - 3 łyżki
płatki migdałowe - 3 łyżki
wiórki kokosowe - 1/2 szt.
ksylitol - 1 łyżka
mleko kokosowe - 1/2 szklanki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Banana najlepiej zamrozić na ok. 30 
min (jeśli chcemy otrzymać lodowy efekt).

KROK 2: Banana blendujemy, po czym mie-
szamy z mąką kokosową i jogurtem sojowym, 
przekładamy do foremek (ok. 1/2 foremki).

KROK 3: Kaszę jaglaną gotujemy w mle-
ku, dosładzamy ksylitolem. Kaszę gotujemy  
do wchłonięcia całego płynu.

KROK 4: Ugotowaną kaszę blendujemy  
z płatkami migdałowymi i przekładamy  
do foremek.

KROK 5: Muffinki odkładamy na ok. 10 min 
do lodówki. 

KROK 6: Muffinki wyciągamy z foremek i ob-
taczamy w wiórkach kokosowych.

healthy-dreams

50 min

ENERGETYCZNE 
KAROBKI

SKŁADNIKI (20 porcji):
płatki orkiszowe - 1 szklanka
otręby owsiane - 1/2 szklanki
karob - 1 łyżka
jajka - 3 szt.
gorzka lub mleczna czekolada - 1/2 opako-
wania
miód lub syrop klonowy - 1 łyżka
sezam, pestki dyni, słonecznik - 3 garści
siemię lniane i/lub mielone migdały - 1 garść

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Na suchej patelni prażę bakalie.

KROK 2: W misce mieszam: płatki orkiszo-
we, otręby owsiane, karob, jajka, połamaną 
w małe kawałeczki czekoladę, miód, uprażo-
ne bakalie, mieszam ręką i dosypuję „na oko” 
siemię i/lub mąkę migdałową do uzyskania 
właściwej konsystencji. 

KROK 3: Jeśli ciasto nie będzie się super 
formować można dodać miękkiego masła. 
U mnie obyło się bez masła. Zwilżając ręce 
wodą, formuję niewielkie kulki, spłaszczam na 
blasze wyłożonej papierem.

KROK 4: Piec około 12 minut w temperaturze 
180°C.

KROK 5: Oczywiście z części tych bakalii moż-
na zrezygnować, gwiazdą tu jest karob, który 
dodaje ciasteczkom fajnego posmaku, za-
pachu i zdrowia. Zamiast gorzkiej czekolady 
można użyć mlecznej i nieco sobie dosłodzić 
ciastka. Ciasteczka te to prawdziwa bomba 
witaminowa i błonnikowa, mogą stanowić 
doskonałe drugie śniadanie, tudzież pierwsze 
albo dodatek do kawy.

annika

30 min

KAROBOWE TARTALETKI
Z JAGLANKĄ MAKOWĄ

SKŁADNIKI (10 porcji):
Tartaletki:
banan - 1 szt.
tahini - 2 łyżki
karob - 3 łyżki
mąka ryżowa - 8 łyżek
Masa:
jaglanka makowa - 1 opakowanie
mleko migdałowe - 2 szklanki
syrop z agawy - 2 łyżki
rodzynki, listki mięty - trochę

50 min

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Banana zblenduj, po czym połącz 
wszystkie składniki na tartaletki ze sobą.

KROK 2: Wyrób ciasto, a następnie wyłóż  
je do foremek, piecz ok. 20 minut w 180°C.

KROK 3: Jaglankę ugotuj w mleku, pod ko-
niec gotowania dodaj syrop z agawy.

KROK 4: Gotową jaglankę przełóż do wcze-
śniej upieczonych spodów.

KROK 5: Tartaletki udekoruj rodzynkami  
i świeżymi listkami mięty.

Magdalena Nagler



30 min

SKŁADNIKI (1 porcja):
ryż brązowy ekspandowany - 
75 g
krówki mleczne - 100 g
olej kokosowy - 50 g
śmietanka 30% - 4 łyżki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Olej kokosowy roztopić 
w rondelku na małym gazie, do-
dać śmietankę i krówki. 

KROK2: Mieszać do rozpuszcze-
nia się cukierków. Przestudzić 
masę. Dodać ryż. Wymieszać 
razem.

KROK 2: Za pomocą łyżki nabie-
rać porcje ryżowej masy. Formo-
wać kulki dowolnej wielkości. 

KROK 4: Układać na płaskim ta-
lerzu lub tacy tak, żeby do siebie 
nie dotykały. 

KROK 5: Pozostawić do stężenia 
i przeschnięcia. Można schłodzić 
w lodówce.

Dorota Woźniak - Twins Pot

SZYSZKI 
Z EKSPANDOWANEGO
RYŻU BRĄZOWEGO
I KRÓWEK



TRUFLE DYNIOWE

SKŁADNIKI (3 porcje):
puree z dyni - 200 g
stewia w proszku - 50 g
płynny olej kokosowy - 1 łyżka
mąka kokosowa - 120 g
cynamon - 2 łyżeczki
mielony imbir - 0,5 łyżeczki
mielona gałka muszkatołowa - 0,5 łyżeczki
sól - 1 szczypta
mleczna czekolada - 100 g
kakao - 2 łyżeczk

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: W misce wymieszaj mąkę, cukier/
stewię i przyprawy: cynamon, imbir, gał-
kę muszkatołową, dodaj puree z dyni i olej  
i wszystko wymieszaj na gładką masę.

KROK 3: Z masy formuj kulki i schłodź  
je w lodówce - min. 30 min. Czekoladę roztop 
w kąpieli wodnej, dodaj kakao i maczaj w niej 
dyniowe kuleczki. Rozłóż je na pergaminie  
i schłodź w lodówce. 

Eksperymentalnie com

45 min

CZEKOLADOWY KREM 
Z AWOKADO

SKŁADNIKI (1 porcja):
awokado - 1/2 szt.
kakao - 1 łyżeczka
miód - 1 łyżeczka
jogurt naturalny - 1 łyżka

WARTO WIEDZIEĆ:
Świetny jako nadzienie do naleśników, krem 
do chlebka, do jogurtu lub samodzielnie.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Awokado obrać, wydrążyć środek (w 
drugiej połówce warto zostawić pestkę, dzięki 
czemu reszta awokado zachowa świeżość na 
dłużej). Pokroić na średniej wielkości części, 
dodać pozostałe składniki i za pomocą blen-
dera zmiksować na gładką masę.

Zdrowie na języku

10 min

ŻELKI ANANASOWE  
BEZ ŻELATYNY KAMELEONY

SKŁADNIKI (15 porcji):
sok ananasowy - 2 szklanki
syrop klonowy (opcjonalnie) - 1-2 łyżeczki
agar - 2 płaskie łyżeczki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Z dwóch szklanek soku odlewamy 
1/4, a pozostały sok wlewamy do rondelka  
i podgrzewamy. Rozpuszczamy agar w 1/4 
szklanki soku i dodajemy do garnuszka, za-
gotowujemy mieszając płyn. Gotujemy dwie 
minuty.

KROK 2: Lekko studzimy i przelewamy do 
foremek. Studzimy i wkładamy do lodowki  
do stężenia (ok. 2 godziny). Im dodamy więcej 
agaru, tym bardziej ścisłe będą żelki.

Barbara Strużyna

15 min

CZEKOLADOWE CIASTO Z CIECIERZYCY - WEGAŃSKIE 15 min

SKŁADNIKI (3 porcje):
ciecierzyca z puszki - 1 op.
kakao - 50 g
dojrzały banan - 1 szt.
cukier kokosowy - 50 g
olej kokosowy - 60 g
masło orzechowe - 60 g
wiórki kokosowe - 3 łyżki
lucuma - 1 łyżka
cukier waniliowy - 20 g
napój owsiany - 100 ml
proszek do pieczenia - 2 
łyżeczki
gorzka czekolada (do polewy) 
- 50 g
plastry kokosowe - 1 garś

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Ciecierzycę odcedź  
z zalewy. 

KROK 2: Olej kokosowy lekko 
podgrzej do postaci płynnej.

KROK 3: Wszystkie składniki 
przełóż do malaksera i miksuj 
do momentu uzyskania jedno-
litej konsystencji.

KROK 4: Masę wylej do formy 
(u mnie keksówka) wyłożonej 
papierem do pieczenia. 

KROK 5: Wstaw do nagrzane-
go na 180°C piekarniku i piecz 
przez 60 min.

KROK 6: Ciasto wyciągnij z for-
my i pozostaw do całkowitego 
wystygnięcia.

KROK 7: Następnie rozpuść 
czekoladę w kąpieli wodnej  
i polej nią ciasto, a wierzch ob-
syp plastrami kokosowym.

Zdrowie na języku
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Tworzymy żywność z miłości do ekologii.

Pionier w dziedzinie produkcji żywności ekologicznej – od 1974.

Ciesz się smakiem pysznych  
bulionów warzywnych

Buliony warzywne marki Rapunzel to doskonała przyprawa  
do różnego rodzaju dań: zup, sosów i potraw wegetariańskich.  

Nadają potrawie wyjątkowy smak i aromat!

Dystrybutor w Polsce:
Bio Planet S.A.
www.bioplanet.pl

Kostki 
warzywne 

(zólte) Kostki warzy-
wne z ziolami 

(zielone)
Kostki warzywne bez zawartosci drozdzy (jasnozielone)

.
‚

.

.
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Tworzone z sercem
W ciągu ponad 40 lat sklep z naturalną żywnością oferujący pieczywo i warzywa organiczne, 
o powierzchni 35 m2, rozwinął się do firmy średniej wielkości zatrudniającej 350 pracowni-
ków. Jednakże początkowa idea założycieli Rapunzel Jennifer Vermeulen i Josepha Wilhelma 
pozostała niezmienna: wytwarzanie certyfikowanych produktów wegetariańskich.

„PRODUKTY ORGANICZNE Z MIŁOŚCIĄ”
Ten prosty, krótki slogan wyraża na-
sze głęboko odczuwalne przekonanie,  
że produkcja zdrowej, holistycznej żyw-
ności to coś więcej niż kontrolowana 
uprawa organiczna. Dlatego bierzemy 
pod uwagę dobrobyt wszystkich ludzi 
uczestniczących w procesie wytwarza-
nia produktu spożywczego, zaczynając  
od rolników stojących na początku łańcu-
cha wartości, pracowników naszych do-
stawców aż do zespołu Rapunzel, odpo-
wiedzialnego za produkcję, pakowanie, 
magazynowanie i dystrybucję naszych 
produktów spożywczych. Podstawę tego 
stanowią uczciwe ceny płacone przez Ra-
punzel. Częste wizyty u naszych rolników 
i wszystkich dostawców, dostarczają nam 
wiedzy o warunkach lokalnych i pozwala-
ją na nawiązanie kontaktów społecznych. 

Joseph Wilhelm - założyciel i dyrektor zarządzający 
RAPUNZEL Naturkost

NASZ WKŁAD W ZDROWY STYL ŻYCIA
Pierwszymi produktami Rapunzel były 
musli, masło orzechowe i suszone 
owoce. Dziś portfolio produktów Ra-
punzel zawiera około 600 produktów,  
w tym sosy pomidorowe, czekolady, kre-
my orzechowe itd. Połowa tych produk-
tów jest wytwarzana lub przetwarzana 
w Legau, w Bawarii. Zakład produkcyjny 
wyposażony jest w najnowocześniejszą 
technologię. Wyspecjalizowani i dobrze 
wyszkoleni specjaliści starannie przetwa-
rzają tutaj surowce w dobrze znane pro-
dukty Rapunzel.

PROGRAM: RĘKA W RĘKĘ
Rapunzel nabywa swoje organiczne su-
rowce z ponad 40 krajów na świecie.  
W swoich stosunkach z dostawcami Ra-
punzel przywiązuje dużą wagę nie tylko 
do jakości żywności, ale także do jakości 
życia rolników, którzy ją uprawiają. Dlate-
go też w 1992 roku Rapunzel rozpoczął 
program RĘKA W RĘKĘ. Uczciwe ceny 
to uczciwe partnerstwo. Program łączy 
ideę certyfikowanego rolnictwa organicz-
nego ze Sprawiedliwym Handlem. Bez- 
pośrednie i długoterminowe relacje z do- 
stawcami gwarantują nowe możliwości 

dla partnerów, zapewniając konsumen-
tom najwyższą jakość. Wszystkie produk-
ty marki Rapunzel wykonane z udziałem 
więcej niż 50% surowców pochodzących 
ze sprawiedliwego handlu od partnerów 
RĘKA W RĘKĘ, oznaczane są etykietą 
HAND IN HAND firmy Rapunzel. 

PROJEKT: TURCJA
Turecki projekt jest największym i naj-
dłużej działającym projektem orga-
nicznym, posiadającym własne zaple-
cze, w którym przetwarzane są różne 
surowce. Projekt powstał w 1985 roku  
i obecnie obejmuje około 600 rolni-
ków, którzy uprawiają 37 różnych su-
rowców (suszone owoce, orzechy itp.)  
na łącznej powierzchni ok. 4 tys. ha.

CO OZNACZA JAKOŚĆ RAPUNZEL?
Odpowiedzialność społeczna
- surowce i żywność nabywane są uczci-
wie w ramach projektu RĘKA W RĘKĘ,
- poprawa warunków pracy i warunków 
życia rolników i partnerów handlowych, 
szczególnie w krajach rozwijających się,
- długoterminowe i rzetelne relacje han-
dlowe.
Ochrona zasobów
- produkcja i transport z najniższym zu-
życiem energii, ograniczanie ilości opa-
kowań.
Certyfikowane rolnictwo organiczne
-100% rolnictwa organicznego,
- wysokie standardy Rapunzel, które za-
zwyczaj wychodzą ponad normy UE do-
tyczące rolnictwa bio,
- analizy pozostałości takich, substancji 
jak, pestycydy, rozpuszczalniki, metale 
ciężkie i inne substancje szkodliwe,
- intensywny kontakt i konsultacje z rol-
nikami i dostawcami
- własne projekty rolnicze - np. Turcja i Sri 
Lanka zapewniają najlepszą jakość i trwa-
łość produktów.
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Okiem eksperta: Miód
O dobroczynnym działaniu miodu ludzie wiedzieli już w starożytności. W Grecji był uważany 
za pokarm bogów. W Egipcie, gdzie czczono pszczoły był na wagę złota, a także doceniano 
jego właściwości lecznicze. Hipokrates żyjący w V-IV w. p.n.e. stosował miód w przyrządza-
niu leczniczych wywarów z dodatkiem ziół.
SŁODKIE PANACEUM
Miód to jeden z najstarszych leków, który jest wciąż z powo-
dzeniem wykorzystywany we współczesnej medycynie. Apito-
terapia – to dziedzina, w której wykorzystuje się leczenie mio-
dem lub innymi produktami pszczelimi, takimi jak propolis,  
czy mleczko pszczele.

Miód to nieoceniony słodki fenomen podczas wielu kuracji.  
O miodzie przypominamy sobie najczęściej na przełomie je-
sieni i zimy, kiedy zaczyna się okres przeziębień. Spożywa-
jąc miód, możemy wspomóc leczenie wielu chorób układu 
krążenia, nerwowego, pokarmowego i moczowego, a także 
wzmocnić cały organizm. W miodzie zawartych jest aż 21 pier-
wiastków cennych dla ludzkiego organizmu, takich jak: wapń, 
żelazo, magnez, fosfor, potas i mangan. Podczas wytwarzania 
miodu pszczoły wzbogacają go w cenne enzymy, które spra-
wiają, że substancje odżywcze szybciej przenikają przez skórę 
i do krwiobiegu. Już nasze babcie radziły smarować rany mio-
dem, miały rację, okazuje się bowiem, że miód pomaga oczy-
ścić rany, przyśpiesza ich gojenie, a także działa przeciwbólowo  
i przeciwzapalne.

Na rynku jest ogromny wybór miodów, a ich popularność wzrasta w sezonie prze-
ziębieniowym. Obok klasycznych miodów możemy znaleźć bardziej egzotyczne, 
takie jak miód manuka, pomarańczowy i kasztanowy.

Jarosław Sztaner
 ekspert kategorii miody

NAJPOPULARNIEJSZE MIODY
Najczęściej zjadamy miody spadziowe, lipowe oraz wielo-
kwiatowe. Bardzo popularnym wśród konsumentów eko-
logicznych jest także miód pomarańczowy. Jest jasny  
o perłowo-żółtym kolorze oraz o lekko kwiatowym, pomarań-
czowym zapachu. Jeśli chodzi o smak, to występuje w nim nuta 
miodu gryczanego i akacjowego. Miód pomarańczowy łagodzi 
migreny, działa uspokajająco, relaksująco, rozluźniająco, dzia-
ła korzystnie na układ pokarmowy. Potęguje aromat przypraw  
i sprawia, że potrawy mają bardziej intensywny i wyrazisty smak. 
Doskonale komponuje się z deserami i jogurtami.

Na rynku dostępnych jest wiele gatunków miodów, które 
mają różne zastosowania, ale każdy z nich korzystnie wpływa  
na poprawę naszego stanu zdrowia. Pamiętajmy jednak, że ta-
kie efekty uzyskamy tylko i wyłącznie przy regularnym stoso-
waniu miodu.

PSZCZOŁY TO NIE TYLKO MIÓD!
Propolis (kit pszczeli) - to lepka, brunatna miesza-
nina żywic roślinnych oraz wydzielin z gruczołów 
pszczelich. To cenna substancja bogata we flawono-
idy, białka, mikroelementy i witaminy. Ma wszech-
stronne zastosowanie w profilaktyce prozdrowotnej,  
a także niszczy grzyby, bakterie i wirusy.
Mleczko pszczele - to substancja wytwarzana przez 
młode robotnice. Karmione są nim wszystkie 
pszczoły przez pierwszych kilka dni życia, w tym 
czasie ich masa wzrasta tysiąc krotnie! Królowa jest 
nim karmiona cały czas i dzięki temu żyje nawet 40 
razy dłużej niż pozostałe pszczoły. Nie ma wątpli-
wości, że jest to jedna z najbardziej odżywczych 
substancji w przyrodzie. Mleczko między innymi: 
wzmacnia, wspomaga przemianę materii i rege-
nerację organizmu, podobnie jak propolis zwalcza 
grzyby, bakterie i wirusy. W smaku jest kwaskowate  
i cierpkie, delikatnie słodkawe.



Polecamy:                          

CHAŁWA MIODOWA
BIO -  POLONIAK
Chałwa Poloniak to mieszanka seza-
mu oraz miodu. Chałwa do najstar-
szych słodyczy świata. Popularna jest  
w wielu rejonach świata – na Bałkanach,  
w krajach śródziemnomorskich i zachod-
niej Azji. Smak chałwy zna chyba każdy.  
To także idealna przekąska np. na drugie 
śniadanie!

PALUSZKI Z MIODEM I CYNAMONEM 
BIO – STEMA
Paluszki z certyfikatem BIO z dodatkiem 
miodu i cynamonu. Całkowicie natural-
na i certyfikowana przekąska dla tych,  
którzy wyjątkowo troszczą się o swoje 
zdrowie. Cynamon to jedna z najstar-
szych przypraw. Był on wykorzystany  
do celów leczniczych od najdawniej-
szych czasów. Popularność zdobył rów-
nież działaniem dodającym energii.
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Suszone owoce, bakalie
Trudno sobie wyobrazić Święta Bożego Narodzenia bez zapachu i smaku bakalii, bez tradycyjnego 
kompotu wigilijnego, który przygotowujemy właśnie z suszu. Suszone owoce warto jeść nie tylko  

w Święta, ale to jednak szczególny czas, kiedy to bakalie królują na naszych stołach w różnych  
postaciach.

Bakalie pochodzą z krajów Dalekiego Wschodu. Ich nazwa pochodzi z języka arabskiego, gdzie słowo bakkal, oznacza handlarza 
towarów. Kiedyś, ze względu na cenę, były towarem luksusowym i wyznacznikiem statusu materialnego, gościły tylko na stołach 
bogatych wezyrów, czy szejków. Do Europy, w tym także i do Polski trafiły w XVI w. W dzisiejszych czasach są już na szczęście bar-
dzo popularne i łatwo dostępne. Dodajemy je do wypieków, sałatek, ciast, mięs, a także zjadamy ze smakiem, zamiast cukierków  
i innych przekąsek. Dzięki procesowi suszenia owoce można bezpiecznie przechowywać i cieszyć się ich smakiem przez wiele 
miesięcy. Zawierają w skoncentrowanej formie mnóstwo witamin i składników mineralnych. Jest w nich dużo cukrów, ale to głów-
nie fruktoza, cukier owocowy, nie sacharoza, najczęściej używana do słodzenia. Suszone owoce zawierają też sporo błonnika.  
Co jeszcze kryją w sobie bakalie, że gwarantują smak i zdrowie?

ANANAS – ananas skutecznie oddziałuje na układ moczowy. Szczególnie zalecany jest 
przy infekcjach i stanach zapalnych pęcherza moczowego. Dzięki zawartości witaminy 
C wzmacnia odporność organizmu. Dodatkowo zawiera również takie pierwiastki jak: 
mangan, jod, żelazo. Jednak spośród innych owoców, ananas wyróżnia zawartość grupy 
enzymów o nazwie bromelina, wykazujących m.in. właściwości przeciwzapalne i prze-
ciwobrzękowe. Dzięki bromelinie ananas wykorzystywany jest w medycynie sportowej  
w celu wspomagania leczenia obrzęków oraz stanów zapalnych stawów. Bromelinie, ana-
nas zawdzięcza również swój charakterystyczny smak. Suszone krążki ananasa mogą być 
świetną i smaczną przekąską lub dodatkiem do wyrobów cukierniczych.

BANANY – pyszne suszone plasterki bananów wyśmienicie poprawią samopoczucie. 
Zawierają serotoninę, która działa uspokajająco oraz odprężająco. Ponadto zawierają 
spore ilości potasu i magnezu, które chronią przed stresem, apatią i znużeniem. Do-
datkowo potas polecany jest osobom z chorobami nerek i układu krążenia. Zawarte  
w bananach składniki łagodzą również objawy napięcia przedmiesiączkowego, a także 
bóle menstruacyjne. Polecamy przede wszystkim jako smaczną przekąskę między po-
siłkami. W związku z tym, że mają sporo kalorii, będą idealne jako pożywny składnik 
codziennego śniadania, możemy je dodać do musli, owsianki, jaglanki. Smak bananów 
doskonale łączy się z mlekiem. Tak jak inne suszone owoce sprawdzą się w różnego ro-
dzaju wypiekach.

DAKTYLE – doskonały zamiennik słodyczy w diecie dzieci! Mają mnóstwo dobrych węglo-
wodanów, witaminy A, z grupy B oraz składniki mineralne: żelazo, fosfor, potas, magnez. 
Mimo że są prawdziwą skarbnicą cukrów prostych, liczne badania wykazały, że nie podno-
szą poziomu cukru we krwi. Cukry te są w bardzo szybkim tempie rozkładane, a następnie 
wchłaniane przez organizm. Daktyle dodają olbrzymiej ilości energii, można spożyć ich 
nawet 100 g dziennie, przy czym nie podwyższy się poziom cukru we krwi. Są również źró-
dłem błonnika i naturalnych salicylanów, które pomogą złagodzić objawy przeziębienia. 
Polecane sportowcom, osobom żyjącym w ciągłym stresie, osobom mającym problemy  
z siatkówką oka (oprócz witaminy A zawierają również luteinę), a co ciekawe również 
osobom posiadającym uczucie dyskomfortu po spożyciu alkoholu. Można wykorzystać je 
do ciast, dżemów, kompotów, wielu innych dań, a najprościej jako przekąskę.

FIGI - najlepsze roślinne źródło wapnia! 100 g fig ma tyle wapnia co szklanka mle-
ka. Dlatego szczególnie powinny po nie sięgać osoby starsze i zagrożone osteopo-
rozą. Figi wyróżniają się jednak dużą zawartością cukrów prostych, które gwałtow-
nie podnoszą poziom glukozy we krwi, dlatego spożycie fig powinny ograniczyć 
osoby chorujące na cukrzycę. Figi są rekordzistą również w kwestii zawartości błon-
nika pokarmowego, regulującego pracę przewodu pokarmowego, będą więc ide-
alnym panaceum na zaparcia. Nie bez powodu, figi były podstawą jadłospisu gladia-
torów przygotowujących się do zawodów, a obecnie uchodzą za symbol dobrobytu  
i płodności. Polecamy do ciast, dżemów, deserów, kompotów i oczywiście jako przeką-
skę. Czasami spotykamy na figach biały nalot, to skrystalizowana naturalnie fruktoza,  
która nie świadczy o złej jakości owoców.
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GRUSZKI –  te atrakcyjne owoce od wieków cenione są za swój niepowtarzalny smak  
i aromat. Budzą jednak zainteresowanie konsumentów nie tylko ze względu na walory 
sensoryczne. Zawierają m.in. witaminy z grupy B, szczególnie kwas foliowy, którego or-
ganizm sam nie wytwarza, a który jest niezbędny w profilaktyce wad rozwojowych płodu, 
składniki mineralne, z których najwięcej zawierają potasu, obniżającego m.in. ciśnienie 
krwi. Ponadto suszone gruszki znane są z właściwości odkwaszających układ pokarmowy, 
a napar z gruszek wykorzystywany jest przy męczącym kaszlu, gorączce, czy przeziębie-
niu. Z gruszek możemy przyrządzić nie tylko przetwory i desery. Będą również idealnym 
dodatkiem do potraw mięsnych, którym dodadzą lekkiego aromatu i słodkiego smaku, 
idealne jako nadzienie do pieczonej kaczki. Sprawdzą się również jako składnik sałatek, 
konfitur, do dekoracji ciast, a także jako przekąska. Polecane dzieciom i dorosłym mają-
cym apetyt na gruszki. 

JABŁKA – te najbardziej powszechne z owoców świetnie wpływają na trawie-
nie, łagodzą podrażnienia żołądka i jelit, pomagają oczyścić układ trawien-
ny z resztek pokarmowych, zapobiegają zaparciom i łagodzą niestrawność. Dzię-
ki zawartości witaminy C wspomagają układ odpornościowy, a zawarte w nich 
witaminy z grupy B, świetnie wpływają na wygląd i kondycję skóry, włosów oraz paznok-
ci. Suszone jabłka zawierają kwercetynę, silny przeciwutleniacz, który korzystnie wpływa  
na układ krążenia, poprawiając krążenie krwi oraz pracę serca. Jabłka polecane są dzie-
ciom i dorosłym. Są świetną przekąską, ale także dodatkiem do rozmaitych potraw, dese-
rów, ciast, kompotów, herbat, sosów i mięs.

MANGO – tropikalny owoc zwany „owocem młodości”, stanowi źródło witamin, składni-
ków mineralnych i związków aktywnych biologicznie o charakterze przeciwutleniającym. 
Zawiera beta-karoten, chroniący skórę przed działaniem promieni UV, jest bogatym źró-
dłem witaminy C, która wzmacnia system odpornościowy, dostarcza też organizmowi 
błonnik. Spośród innych owoców, mango wyróżnia zawartość związku o nazwie mangife-
ryna, silnego antyoksydantu o działaniu ochronnym, przeciwzapalnym, przeciwbakteryj-
nym. W organizmie pełni rolę związku, który skutecznie zwalcza drobnoustroje i wirusy, 
pomaga również w spowolnieniu procesów starzenia. Mango polecane jest szczególnie 
dla osób osłabionych oraz rekonwalescentów. Może urozmaicić nasz jadłospis jako do-
datek do sałatek, deserów i ciast oraz jako przekąska.

MORELE – są nie tylko bardzo smaczne, ale także sprzyjają zdrowiu i urodzie. Zawie-
rają szereg witamin m.in. A, B, C, E, składniki mineralne: żelazo, wapń, fosfor, po-
tas i bor, dzięki czemu stosowane są często w anemii. Zawierają silny przeciwutle-
niacz beta-karoten, który ma działanie antynowotworowe i przeciwstarzeniowe. 
Pozytywnie wpływają na pracę serca, ciśnienie krwi, trawienie i pracę nerek, działają  
też zasadotwórczo, powinny je więc jeść osoby cierpiące na nadkwasotę. Poprawia-
ją również wygląd skóry, zapobiegają jej starzeniu i są pomocne w walce z trądzi-
kiem. Morele są szczególne polecane po treningu, po wysiłku, po chorobie, kobietom  
w okresie menopauzy oraz palaczom, gdyż dzięki beta-karotenowi zbawiennie 
działają na układ oddechowy. Pamiętajmy, żeby spożywać morele niesiarkowane,  
które łatwo możemy rozpoznać po wyglądzie, są ciemnobrązowe.

MORWA – morwa może nam pomóc w walce z chorobą cywilizacyjną, jaką jest cukrzy-
ca. Morwa biała jest najpopularniejszą odmianą morwy. Zawiera substancje obniżające 
poziom cukru we krwi i zmniejszające ryzyko rozwoju miażdżycy. Jedną z nich jest kwer-
cetyna, która ponadto chroni komórki, błony komórkowe i DNA przed uszkodzeniami 
spowodowanymi działaniem wolnych rodników, co odgrywa ważną rolę w profilaktyce 
wielu chorób. Blisko spokrewniona morwa czarna zawiera więcej naturalnych barwników 
antocyjanowych oraz sporo żelaza. Soczyste owoce o słodko-kwaśnym smaku można 
wykorzystać do dżemów, marmolad, soków, win, likierów i nalewek, można je również 
spożyć jako smaczną samodzielną przekąskę. Morwa polecana jest przede wszystkim 
diabetykom.

RODZYNKI - czyli suszone winogrona mają dużo witamin i składników mineralnych, 
m.in. potasu, czy wapnia, jednak na tle bakalii wyróżniają się zawartością boru - pier-
wiastka wspomagającego pracę szarych komórek oraz jako jedne z nielicznych ba-
kalii, zawierają jod, który pozytywnie wpływa na funkcjonowanie tarczycy. Rodzyn-
ki poprawiają pracę układu sercowo-naczyniowego, obniżają poziom cholesterolu  
i zapobiegają osteoporozie. Zawierają resweratrol, czyli przeciwutleniacz chroniący ko-
mórki przed uszkodzeniem, mający działanie przeciwnowotworowe. Dzięki zawartości 
cukrów prostych i witamin z grupy B dodają energii i łagodzą rozdrażnienie. Doskonałe 
jako przekąska oraz jako dodatek do wszelkich wypieków. Polecane są osobom zmagają-
cym się z anemią oraz kobietom w okresie menopauzy.
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ŚLIWKI - śliwki w procesie suszenia zyskują wiele zdrowotnych właściwości. Zawiera-
ją naturalny alkohol cukrowy sorbitol, który nie tylko łagodzi objawy nadkwasoty,  
ale razem z rozpuszczalną frakcją błonnika ma silne działanie przeczyszczające, dlatego 
śliwki polecane są osobom z zaparciami. Korzystnie wpływają na pracę jelit, pomagają 
utrzymać prawidłowe stężenie glukozy we krwi, redukują zawartość cholesterolu. Dzięki 
jednoczesnej zawartości witaminy A i rzadko występującej w owocach witaminy E, któ-
rej śliwki mają mnóstwo, uznawane są za cenne przeciwutleniacze. Można spożywać  
je jako samodzielną przekąskę, dodawać do różnych dań np. do owsianki, wypieków,  
czy mięs. Nie można o nich zapomnieć przy przygotowywaniu kompotu wigilijne-
go. Śliwki poprawiają apetyt i działają korzystnie na trawienie. Są świetną przekąską  
dla wszystkich na diecie, nawet na odchudzającej.

ŻURAWINA - małe niepozorne czerwone owoce mają najwięcej przeciwutleniaczy  
ze wszystkich owoców. Przeciwutleniacze działają przeciwnowotworowo i przeciwsta-
rzeniowo. Suszona żurawina to bogate źródło witaminy C, ale zawiera również witaminę 
A, witaminy z grupy B oraz składniki mineralne takie jak potas, wapń, sód. Żurawina 
znana jest ze swoich właściwości antybakteryjnych i przeciwzapalnych, zapobiegając 
rozwojowi szkodliwych bakterii w układzie moczowym. Ponadto zapobiega osadza-
niu się na ściankach żołądka niektórych bakterii wywołujących choroby wrzodowe, 
pomaga w leczeniu chorób jamy ustnej i przyzębia, przeciwdziała chorobom grzybi-
czym, a ze względu na duże ilości witaminy C wpływa na wzrost odporności organizmu.  
Jej kwaśny i nieco cierpki smak doskonale komponuje się z wieloma produktami, zarów-
no z wyrobami cukierniczymi nadając im wyraźnego smaku, jak i daniami mięsnymi. Jest 
rośliną unikalną, nie tylko ze względu na smak, ale i właściwości zdrowotne.

Pamiętajmy, żeby wybierać owoce z upraw ekologicznych, wtedy mamy pewność,  
że nie są konserwowane dwutlenkiem siarki. 

Sylwia Kaczmarek

JAGODY SUPERFOODS  
(ACAI, GOJI, INKASKIE) 
Chociaż nie zaliczają się do kla-
syków wśród bakaliowej rodzi-
ny, ich popularność wciąż rośnie.  
Są stosunkowo nowe na naszym 
rynku, dlatego postanowiliśmy 
Wam opowiedzieć o nich nieco 
więcej. Zachęcamy do lektury ko-
lejnych stron. Acai - 50 str., Goji - 
51 str., Jagody inkaskie - 52 str.

CZY TO PRAWDA, ŻE SUSZONE OWOCE MAJĄ WIĘCEJ KALORII NIŻ 
ŚWIEŻE?
Niekoniecznie! Jeśli ktoś się kiedyś nad tym zastanawiał, odpo-
wiedź jest bardzo prosta, przykładowo 1 świeże jabłko składają-
ce się w ok. 80% z wody, waży ok. 200 g, podczas suszenia woda 
jest odparowywana i zostaje nam małe, pomarszczone jabłusz-
ko, które waży ok. 40 g. Podczas procesu suszenia owoce tra-
cą bezkaloryczną wodę, praktycznie wszystkie inne substancje,  
w tym cukry pozostają. Pamiętajmy, że w większości przypad-
ków wartość energetyczna jest podana na 100 g produktu. Dla-
tego, jeśli koniecznie chcemy zjeść 100 g posiłku, zjemy albo 
pół świeżego, soczystego jabłka, czyli ok. 50 kilo kalorii, albo  
w przypadku suszonych owoców zjadając 100 g spożywamy 
dwa i pół jabłka, dostarczając wówczas ok. 260 kcal. W niektó-
rych przypadkach np. do bardzo kwaśnych owoców takich jak 
żurawina, w celu poprawienia smaku dodaje się cukier. W tym 
przypadku suszone mają więcej kalorii niż świeże.

JEDZMY SUSZONE OWOCE Z ROZWAGĄ
Nie jedzmy bakalii tylko od święta, to zdrowa i pełnowarto-
ściowa przekąska pełna witamin, jednak jak ze wszystkim w ży-
ciu należy zachować umiar. Przygotowaliśmy dla Was tabelkę,  
która z pewnością pomoże nie wpaść w słodką pułapkę.

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA W 100g 
SUSZONYCH OWOCÓW

ANANAS 1322 kJ / 312 kcal

BANANY 1344 kJ / 317 kcal

DAKTYLE 1244 kJ / 294 kcal

FIGI 1086 kJ / 257 kcal

GRUSZKI 1301 kJ / 307 kcal

JABŁKA 1106 kJ / 262 kcal

MANGO 1250 kJ / 296 kcal

JAGODY ACAI 2340 kJ / 562 kcal

JAGODY GOJI 1552 kJ / 367 kcal

JAGODY INKASKIE 1186 kJ / 281 kcal

MORELE 1206 kJ / 285 kcal

MORWA 1442 kJ / 340 kcal

RODZYNKI 1393 kJ / 328 kcal

ŚLIWKI 1125 kJ / 266 kcal

ŚLIWKI KALIFORNIJSKIE 1172 kJ / 276 kcal

ŻURAWINA SŁODZONA 1436 kJ / 339 kcal
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SKŁAD I WŁAŚCIWOŚCI PROZDROWOTNE JAGÓD
Acai zawierają ogromne ilości dobroczynnych związków  
o właściwościach przeciwutleniających, które są odpowiedzialne  
za prozdrowotne właściwości jagód! Polifenole, o których mowa, 
opóźniają procesy starzenia, hamują rozwój komórek nowo-
tworowych, wspomagają pracę serca oraz zwiększają naturalną 
odporność organizmu. To grupa związków o wielokierunko-
wym działaniu, mogą służyć zarówno jako czynniki wspomaga-
jące utrzymanie dobrej kondycji organizmu, zapobiegać wielu 
chorobom, a także wspomagać leczenie już zaistniałych stanów 
chorobowych. Badania fitochemiczne potwierdziły obecność  
w jagodach m.in. resweratrolu, cyjanidyny, kwercetyny, lu-
teoliny, kwasu elagowego. Z uwagi na dużą pojemność an-
tyutleniającą, jagody zostały wpisane na listę ORAC (Więcej  
o ORAC znajdziecie na 51 str.). Pojemność antyutleniająca  
w jagodach może być zróżnicowana, ale może dochodzić nawet  
do 15 000 μmol TE / 100 g. Oprócz związków o charakterze 
przeciwutleniającym, jagody acai zawierają również witaminy 
(m.in. wit. C, wit. E, beta-karoten), składniki mineralne (wapń, 
fosfor, żelazo), kwasy tłuszczowe, szczególnie jednonienasy-
cony kwas oleinowy z grupy Omega 9 oraz wielonienasycony 
kwas linolowy z grupy Omega 6, które pomagają obniżyć po-
ziom „złego” cholesterolu (LDL), zapobiegają występowaniu 
nadciśnienia tętniczego, są pomocne w profilaktyce miażdżycy 
naczyń i innych chorób układu krwionośnego. Acai zawierają 
dużo błonnika (ok. 12 g w 100 g), wspomagającego proces tra-
wienia i regulującego pracę układu pokarmowego.

SKĄD TYLE PRZECIWUTLENIACZY?
Palmy, na których rosną jagody acai występują w tropikalnych 
obszarach zalewowych i przy brzegach rzek brazylijskiej Ama-
zonii. Są to rośliny silnie uzależnione od klimatu i rosną wy-
łącznie w rejonach tropikalnych w pobliżu równika. Obszary  
te należą do miejsc najbardziej narażonych na promieniowanie UV  
na całej naszej planecie dlatego, aby uchronić się przed słoń-
cem, jagody muszą wytwarzać duże ilości naturalnego ochron-
nego „filtra”– substancji znanej nam jako przeciwutleniacz.

ZASTOSOWANIE
Acai można spożywać jako dodatek do syropów, lodów, napo-
jów orzeźwiających, sałatek i jogurtów i innych deserów. Naj-
częściej możemy kupić je w postaci sproszkowanej, a często są 
poddawane uprzednio procesowi liofilizacji. Liofilizacja to jedna 
z najdoskonalszych metod utrwalania żywności, polegająca na 
suszeniu owoców w stanie zamrożenia. Najczęściej wykorzy-
stywana jest do utrwalania owoców i warzyw, aby nie utraciły 
cennych składników. Dzięki liofilizacji, jagody acai zachowują 
naturalny smak, aromat i kolor oraz co najważniejsze, pełnię 
składników odżywczych.

Sylwia Kaczmarek

Jagody acai 
bogactwo przeciwutleniaczy
Jagody acai (acai berry) to owoce palmy Euterpe oleracea. Pochodzą z tropikalnych lasów amazońskich 
Ameryki Południowej, głównie z Peru i Brazylii. Przez wieki wykorzystywane były tylko przez rdzen-
nych mieszkańców amazońskich terenów Ameryki Południowej.
Legenda głosi, że jagody odkryła indiańska dziewczyna  
o imieniu Iaca (acai wspak), szukająca w lesie swojego zmarłego 
dziecka. Kiedy znalazła palmę, pokrytą jadalnymi owocami, od-
krycie to zwiększyło jej smutek, że jej zmarłe dziecko nie może 
skosztować nowych owoców i zrozpaczona zmarła pod drze-
wem. Nazajutrz znalazło ją plemię, a wraz z nią, nowe źródło 
pożywienia. Wódz nazwał palmę imieniem córki.

ACAI
Dojrzałe jagody o barwie niebieskofioletowej mają kształt  
i wielkość dużych borówek. Pod względem odżywczym, uważane 
są za jeden z najbardziej wartościowych produktów na Ziemi. Za-
liczane do grupy superfoods stanowią bogactwo bioaktywnych 
składników i w związku z tym coraz częściej są przedmiotem badań  
i zainteresowań naukowców.

Acai rosną na palmach, zebrane w grona. Mają ogromną pestkę, która stanowi ok. 
90% owocu, dlatego zazwyczaj w sklepie znajdziemy sam sproszkowany miąższ.



51   Zima 2017/18

Jagody goji 
Owoce są jednym z najbardziej cenionych surowców wśród produktów żywnościowych. Ich wyjąt-
kowość wynika ze składu chemicznego, a więc dużej zawartości witamin, składników mineralnych, 
błonnika. Na wyjątkową uwagę zasługuje grupa tzw. superowoców (ang. superfruits). 
Pojęcie to po raz pierwszy pojawiło się w Ameryce na przeło-
mie lat 2004/2005 w bestsellerze pt. „Superfoods RX”. Autorzy:  
Steven Pratt i Kathy Mathews opisali 14 produktów, których spo-
żywanie przynosi szczególne korzyści zdrowotne. Celem bada-
czy stało się zgłębianie wiedzy na temat superowoców. Okazało  
się, że superowoce nie tylko zawierają składniki pozytywnie 
wpływające na zdrowie człowieka, ale także posiadają ciekawy 
wygląd, egzotyczne pochodzenie i super smak.

GOJI
Na liście superowoców znajdują się m.in. jagody goji. To czer-
wone, podłużne jagody o długości ok. 2 cm i łagodnym cierp-
ko-słodkim smaku. Rosną na krzewie Lycium barbarum (kolco-
wój pospolity), którego obecny obszar występowania rozciąga  
się od Europy południowo-wschodniej po Chiny. Należą do ro-
dziny psiankowatych (Solanaceae). Ze względu na egzotyczne 
pochodzenie, ciekawy smak, a przede wszystkim na cenny skład 
bez wątpienia można je określić mianem superowoców!

SKŁAD
Zawierają duże ilości witaminy C (80-120 mg/100 g jagód; refe-
rencyjna wartość dziennego spożycia to 80 mg), beta-karotenu, 
składniki mineralne, z czego wymienić warto wapń, żelazo, po-
tas, fosfor i selen oraz proteiny i nienasycone kwasy tłuszczowe.  
Co jednak najważniejsze, są bogate w przeciwutleniacze, związ-
ki o udekumentowanym działaniu prozdrowotnym. Zawierają 
antocyjany, których zadaniem jest m.in. ochrona roślin przed 
promieniowaniem UV, a w porównaniu z innymi owocami mają 
najwięcej zeaksantyny  (naturalny przeciwutleniacz, należący  
do grupy karotenoidów). Z uwagi na dużą pojemność antyutle-
niającą, jagody zostały wpisane na listę ORAC (ang. Oxygen 
Radical Absorbance Capacity), listę produktów spożywczych  

o dużej zawartości roślinnych przeciwutleniaczy. Jednostka 
ORAC jest miarą właściwości antyoksydacyjnych, Optymalna 
dawka antyoksydantów w dziennej diecie powinna wynosić 
5000-5500 jednostek ORAC. Pojemność antyutleniająca w ja-
godach może być zróżnicowana, różne źródła podają wartości 
od ok. 1400 do 30 000 μmol TE / 100 g.

WŁAŚCIWOŚCI PROZDROWOTNE
Dzięki zawartości cennych składników, jagody dobrze wpływają 
na wzrok, kondycję serca, hamują procesy starzenia oraz po-
prawiają pamięć. Antyoksydanty zawarte w jagodach, poza tym,  
że „wychwytują” wolne rodniki, powstające m.in. w wyniku stre-
su oksydacyjnego, mają także pozytywny wpływ na właściwe 
funkcjonowanie błony komórkowej oraz poprawiają przeka-
zywanie substancji odżywczych z krwi do poszczególnych ko-
mórek. Suszone jagody goji stosowano już kilkaset lat temu  
w tradycyjnej medycynie chińskiej przeciwko wielu schorze-
niom, m.in. nadciśnieniu, aby wspomóc pracę układu immuno-
logicznego.  

ZASTOSOWANIE 
Goji można spożywać jako samodzielną przekąskę, w smaku 
przypominają rodzynki, ale można je także dodać do zup, wa-
rzyw, czy mięs. Mogą stanowić również dodatek do porannej 
owsianki, kompotu, ciast, czy deserów. Można je również zalać 
wrząca wodą i pić jako smaczną herbatkę ziołową.  
Świadomy Konsument poszukuje obecnie na rynku produk-
tów, które będą smaczne, ciekawe,  wspomagające utrzymanie 
dobrego zdrowia, i mimo, że „superowoce” to termin bardziej 
marketingowy, niż naukowy, aby ułatwić konsumentom wybór, 
warto wyróżnić goji spośród innych produktów. 

Sylwia Kaczmarek



52    Zima 2017/18

Jagoda inkaska - Miechunka
Miechunka peruwiańska (Physalis peruviana L.) to roślina pochodząca z rodziny psiankowatych.  
Miechunka była spożywana już przez starożytnych Inków zamieszkujących tereny Peru, Boliwii,  
Kolumbii i Ekwadoru. 
Inaczej rodzynek brazylijski, złota jagoda, wiśnia peruwiańska 
czy jagoda inkaska do Europy została sprowadzona w XVII wie-
ku. Powszechnie roślina uprawiana jest w Ameryce Południowej, 
Afryce, Australii, Polinezji i na Wyspach Brytyjskich jako roślina 
jadalna i ozdobna.

CENNY SKŁAD
Owoce miechunki są bogatym źródłem witamin, składników 
mineralnych, głównie potasu i fosforu, kwasów tłuszczowych 
(fitosterole), pektyn oraz przeciwutleniaczy (witamina A i C,  
flawonoidy, karotenoidy). Przeciwutleniacze zawarte w owocach 
zabezpieczają organizm przed szkodliwym działaniem wolnych 
rodników, których nadmiar przyczynia się do powstawania stre-
su oksydacyjnego. Stres oksydacyjny przyspiesza procesy sta-
rzenia organizmu i sprzyja powstawaniu nowotworów. Liczne 
badania wykazały, że owoce miechunki dzięki dużej zawartości 
witaminy C, wzmacniają ściany naczyń krwionośnych, podno-
szą kondycję naczyń włosowatych i wzmacniają odporność or-
ganizmu. Ponadto, dzięki dużej zawartości fitosteroli obniżają 
poziom cholesterolu, tym samym zapobiegając powstawaniu 
miażdżycy. W 100 g suszonych jagód jest ok. 200 kcal.

WYGLĄD I SMAK
Miechunka zachwyca swoim wyglądem, nic dziwnego, że jest 
uprawiana jako roślina ozdobna. Niewielkie jagody zamknięte 
są w pergaminowej otoczce przypominającej kielich. Częścią ja-
dalną miechunki jest pomarańczowa jagoda, wielkością i kształ-
tem przypominająca wiśnię. Jagody charakteryzują się orygi-
nalnym, słodko-kwaśnym smakiem z cierpką nutą, co pozwala  
na urozmaicenie smaku wielu dań.

ZASTOSOWANIE 
Możliwości zastosowań miechunki zależą od własnych upodo-
bań. Owoce można spożywać na surowo lub przetworzone  
w postaci dżemów, galaretek, kompotów, naparów, nalewek, 
soków. Suszone lub kandyzowane mogą być idealnym dodat-
kiem do sałatek i deserów oraz formą zdrowej przekąski w pra-
cy, domu czy podróży. Ponadto, owoce mogą stanowić element 
dekoracji potraw i deserów.

Warto spożywać jagody inkaskie, bo te cudowne owoce nie tyl-
ko mają wysoką wartość odżywczą, ale są też niskokaloryczne  
i możemy z powodzeniem włączyć je do naszej diety jako zdro-
wy zamiennik słodyczy.

Miechunkę można znaleźć w polskich ogrodach, często jest uprawiana jako  
roślina ozdobna.

Katarzyna Pakoca



KULECZKI Z MORELI

SKŁADNIKI (4 porcje):
suszone morele - 1 opakowanie
orzechy pekan lub włoskie - 1 opakowanie
migdały - 1 opakowanie
siemię lniane - 1 łyżka
miód - 1 łyżka
skórka z cytryny - 1/2 łyżeczki
sezam - 1 garść

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Wszystkie składniki (oprócz sezamu)
wsypujemy do rozdrabniacza. Miksujemy. 

KROK 2: Odrywamy kawałki masy i formuje-
my kuleczki. Na koniec obtaczamy w sezamie.

AZgotuj

10 min

RAW BATONY CZEKOLADOWE

SKŁADNIKI (6 porcji):
daktyle suszone - 200 g
figi suszone - 100 g
migdały - 60 g
słonecznik łuskany - 40 g
kakao - 1 łyżka
woda przegotowana - 2 łyżki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Migdały i słonecznik mielimy, na-
stępnie miksujemy daktyle i figi, dodajemy 
do nich zmielone ziarna, kakao i wodę. Mik-
sujemy do uzyskania pożądanej konsystencji.

KROK 2: Masę wykładamy na papier do pie-
czenia. Formujemy prostokąt i wstawiamy do 
lodówki na 2-3 godziny. Po tym czasie kroimy 
na batony i owijamy je papierem.

Zdrowie na języku

180 min

KULECZKI Z BAKALIAMI

SKŁADNIKI (4 porcje):
kruche ciasteczka migdałowe - 230 g
suszone daktyle - 110 g
suszona żurawina, orzechy włoskie - po 40 g
suszone morele - 90 g
pestki słonecznika - 20 g
masło - 50 g
kakao do obtaczania - trochę
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Bakalie zalewamy niewielką ilością 
gorącej wody, przykrywamy. Ciasteczka owi-
jamy papierem i lekko wałkujemy, zostawiając 
większe kawałki. Żurawinę chwilę moczymy w 
gorącej wodzie i osączamy. Namoczone dak-
tyle miksujemy z orzechami i wodą, aby po-
wstała gęsta papka.
KROK 2: Do większej miski przesypujemy po-
kruszone ciasteczka. Dodajemy do nich żura-
winę, pestki słonecznika, morele pokrojone w 
cienkie paseczki, zmiksowane daktyle i roz-
puszczone masło. Łączymy skłdniki i lepimy 
kuleczki, obtaczamy w kakao i przechowuje-
my w lodówce.

Family

35 min
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CHIA BOWL Z MANGO

SKŁADNIKI (2 porcje):
chia - 6 łyżek
woda kokosowa - 500 ml
mango - 1 szt.
cukier trzcinowy - 2 łyżki
granat, pomarańcza - 1/2 szt.
banan - 1/2 szt.
jagody inkaskie w surowej czkoladzie - trochę
jagody inkaskie suszone - garść

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Wodę kokosową wymieszać z cu-
krem, mango pokrojonym w kostkę i chia - 
odstawić do lodówki na kilka godzin. Gotowy 
pudding przełożyć do miski i ozdobić dodat-
kami.

Magdalena Nagler

10 min

ŚNIADANIE ENERGETYCZNE

SKŁADNIKI (1 porcja):
maliny lub jeżyny - 1/2 filiżanki
jagody goji - 1 łyżka
nasiona dyni - 1 łyżka
owies - 1/2 szklanki
nasiona chia - 2 łyżki
mleko migdałowe - 1 filiżanka
miód (opcjonalnie) - 1 łyżka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Wymieszaj w mikserze owies, na-
siona chia, miód, mleko migdałowe i jeżyny  
lub maliny. Umieść w misce uzyskaną kon-
systencję. Na wierzchu zrób dekorację z jagód 
goji, nasion chia oraz nasion dyni.

CommonBullet

5 min

AMBROZJA

SKŁADNIKI (2 porcje):
marchewka - 1 szt.
mango - 1 szt.
woda kokosowa - 2 szklanki
jagody goji - garść

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1:  Marchewkę, mango myjemy, obie-
ramy i kroimy na kawałki. 

KROK 2: Do blendera wkładamy marchew, 
mango, dolewamy wodę kokosową i wsypu-
jemy goji. 

KROK 3: Miksujemy wszystko do uzyskania 
pożądanej struktury

Barbara Strużyna

10 min

SAŁATKA EGZOTYCZNA
ZIMOWA

SKŁADNIKI (2 porcje):
mandarynki - 4 szt.
kiwi - 4 szt.
miechunka - 1 opakowanie
sok z cytryny - trochę
jagody goji - 2 łyżeczki
pistacje - 1 garść
olej z orzechów - 2 łyżeczki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Mandarynki myjemy pod bieżącą 
wodą, osuszamy i obieramy ze skórki.

KROK 2: Mandarynki obieramy z błonek. Mie-
chunkę możemy przekroić.

KROK 3: Kiwi za pomocą ostrego nożyka 
obieramy ze skórki, płuczemy pod bieżącą 
wodą i kroimy w dużą kostkę. 

KROK 4: Owoce skrapiamy świeżo wyciśnię-
tym sokiem z cytryny i olejem z orzechów. 

KROK 5: Posypujemy suszonymi jagodami 
goji i pistacjami. 

Dorota20w

10 min



BULGURKA - JAGLANKA Z GOJI 
I NERKOWCAMI
SKŁADNIKI (1 porcja):
kasza bulugr - 5 łyżek
kasza jaglana - 2 łyżki
jagody goji - 1 garść
cynamon - 1 łyżeczka
jabłko - 1/2 szt.
orzechy nerkowca - 1 garść
białko jajka - 1 szt.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Kasze bulgur i jaglaną gotujemy wedle wskazówek 
na opakowaniu, studzimy. Białko ubijamy na piankę, jabłko 
obieramy, trzemy na tarce na dużych oczkach.

KROK 2: Część orzechów nerkowca kruszymy, mieszamy  
z ugotowanymi kaszami, cynamonem, startym jabłkiem  
i białkiem jajka.

KROK 3: Całość pieczemy w 175°C przez 25 min. Gotową 
zapiekankę posypujemy jagodami goji i pozostałymi orze-
chami.

healthy-dreams

40 min

SKŁADNIKI (1 porcja):
kasza jaglana - 100 g
mleko  - 1 i 1/2 szklanki
orzechy laskowe - 20 g
migdały - 20 g
pestki dyni i słonecznika - 20 g
suszona żurawina - 25 g
rodzynki - 25 g
kardamon - 1/3 łyżeczki
cynamon - 1/3 łyżeczki
garam masala - 1/3 łyżeczki
jabłko - 1/2 szt.
gruszka - 1/2 szt.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Kaszę jaglaną płuczemy 
w wodzie. Następnie zalewamy 
mlekiem, dodajemy przyprawy, 
suszoną żurawinę oraz rodzynki 

KROK 2: Gotujemy przez 10 min pod 
przykryciem na wolnym ogniu.

KROK 3: Po tym czasie wyłącza-
my ogień i zostawiamy na 5 min,  
by kasza wchłonęła pozostałą 
część mleka. Dodajemy orzechy  
i pestki oraz pokrojone w drobną 
kostkę jabłko i gruszkę.

KROK 4: Naszą bakaliową jaglankę 
przekładamy do miseczki i posypu-
jemy szczyptą kardamonu oraz cyna-
monu. 

Make-Life-Green

20 min

MULTIWITAMINIOWA JAGLANKA Z BAKALIAMI 
W ORIENTALNYM STYLU
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CIASTO Z GALARETKĄ  
Z TAPIOKI I MIECHUNKĄ

SKŁADNIKI (4 porcje):
mąka koksowa - 6 łyżek
banany - 2 szt.
białko jajka - 2 szt.
mleko kokosowe - 2,5 szklanki
stevia - 4 łyżeczki
tapioka - 100 g
brzoskwinie połówki - 4 szt.
miechunka - 1 garść
agar - 2 łyżeczki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Białka blendujemy z bananami, 
szklanką mleka i 2 łyżeczkami stevi, następ-
nie dodać mąkę koksową, wymieszać i prze-
lać do formy. Piec 40 min (180°C) i odstawić  
do ostygnięcia. 

KROK 2: Tapiokę ugotować w 1,5 szklanki 
mleka z dodatkiem 2 łyżeczek stevi (aż perełki 
będą przezroczyste). Brzoskwinie zblendować 
i dodać do ugotowanej tapioki, ponownie za-
gotować i energicznie mieszając dodać agar.

KROK 3: Galaretkę od razu przelać na wcze-
śniej przygotowany spód, udekorować mie-
chunką i odstawić do stężenia.

Magdalena Nagler

120 min

MROŻONA SZARLOTKA RAW

SKŁADNIKI (8 porcji):
daktyle - 600 g
orzechy włoskie - 1 + 1/2 szklanki
nasiona słonecznika - 1 szklanka
jabłko - 4 szt.
woda filtrowana - 1 szklanka
mielony cynamon - 1 + 1/2 łyżki
sól himalajska/morska - 1/2 łyżeczki
DO DEKORACJI: 
orzechy, goji, plasterki jabłka - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Orzechy z połową daktyli mielimy  
w maszynce do mielenia. Wykładamy tortow-
nicę masą i wstawiamy do zamrażarki na 1-2 h. 
 
KROK 2: Daktyle moczymy w letniej wodzie, 
obieramy jabłka ze skórki i kroimy na drobne 
kawałki. Po 2 h wylewamy wodę i zalewamy 
szklanką świeżej, dodajemy cynamon i sól, 
miksujemy na gładką masę. Masę łączymy  
z drobno pokrojonymi jabłkami i przekładamy 
na orzechowy spód.

KROK 3: Dekorujemy plasterkami jabłka, 
orzechami oraz jagodami goji. Wkładamy po-
nownie do zamrażarki na 2-4 h.

Make-Life-Green

20 min

CIASTO Z GALARETKĄ  
Z TAPIOKI I MIECHUNKĄ

SKŁADNIKI (12 porcji):
amarantus ekspandowany - 5 łyżek
jagody goji - 4 łyżki
ziarna konopi - 2 łyżki
agar agar - 1 łyżeczka
borówki - 1 garść
maliny - 1 garść
jeżyny - 1 garść
woda - 1 szklanka
ksylitol - 2 łyżki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Jagody goji zalewamy niewielką 
ilością wrzącej wody, odstawiamy na 5 min, 
ziarna konopi mielimy. Następnie blendujemy 
goji z ziarnami konopi i amarantusem i prze-
kładamy do formy wyłożonej papierem.

KROK 2: Wodę zagotowujemy, dodajemy 
agar i ksylitol, energicznie mieszamy, gotuje-
my ok. 3 min. 

KROK 3: Dekorujemy owocami wyłożony 
wcześniej spód ciasta, zalewamy agarem  
i odstawiamy do stężenia w temperaturze po-
kojowej.

healthy-dreams

160 min

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Owoce i orzechy siekamy lub deli-
katnie mielimy na mniejsze części. 

KROK 2: W moździerzu rozgniatamy goździki 
i dodajemy cynamon, kardamon, imbir i gał-
kę muszkatołowa i mamy własnej produkcji 
przyprawę do pierników.

KROK 3: Mieszamy owoce suszone z orze-
chami w większej misce. Dodajemy mąkę, 
proszek do pieczenia, przyprawy, cukier wani-
liowy i cukier trzcinowy. Mieszamy wszystko.

KROK 4: W osobnej miseczce roztrzepuje-
my jajka ze szczyptą soli i rumem dodajemy  
do masy orzechowo owocowej, wszystko mie-
szamy

KROK 5: Wkładamy do keksówki wyłożonej 
papierem do pieczenia. Pieczemy w piekar-
niku rozgrzanym do 130-140°C ok. 2 godzi-
ny, przez pierwszą godzinę pod przykryciem  
z papieru do pieczenia. Po upieczeniu czeka-
my ok 15 minut i wykładamy z keksówek.

Barbara Strużyna

BAKALIOWIEC
SKŁADNIKI (1 porcja):

OWOCE SUSZONE:
rodzynki - 150 g
daktyle - 150 g
morele - 150 g
żurawina - 50 g
śliwki - 3 szt.
ORZECHY:
orzechy włoskie - 150 g
orzechy laskowe - 100 g
migdały blanszowane - 100 g
mąka pszenna typ 550 - 80 g
mąka orkiszowa typ 2000 - 80 g
PRZYPRAWY: 
cynamon - 2 łyżeczke
imbir w proszku - 1/2 łyżeczki
gałka muszkatołowa - 1/4 łyżeczki
rozgniecione goździki - 5 szt.
kardamon - 1/4 łyżeczki
jajka - 3 szt.
rum - 1 łyżka
sól himalajska różowa - szczypta
pieprz - szczypta
cukier trzcinowy - 175 g
cukier waniliowy - 1/2 opakowania

140 min
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SAŁATKA Z SELEREM 
MARYNOWANYM I ORZECHAMI 

SKŁADNIKI (1 porcja):
seler marynowany - 170 g
rodzynki - 60 g
jabłko - 1 szt.
orzechy włoskie - 30 g
jogurt typ grecki - 280 g

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Rodzynki moczymy w wodzie ok. 
10 minut. Jabłko cieniutko obieramy (lub nie)  
i kroimy w drobną kostkę, orzechy kroimy  
na drobne kawałeczki, seler marynowany od-
cedzamy z zalewy.

KROK 2: Do miski wkładamy wszystkie skład-
niki i odcedzone rodzynki. Dodajemy jogurt. 
Mieszamy. Nie dodajemy żadnych przypraw, 
seler wszystko dosmaczy.

Barbara Strużyna

SAŁATKA Z CZARNĄ FASOLĄ

SKŁADNIKI (6 porcji):
brokuł - 1/2 kg
fasola czarna ugotowana - 1 i 1/2 szklanki
jajka - 4 szt.
słonecznik - 2 garści
jagody goji - 1 garść
nasiona chia - 1 łyżeczka
jogurt grecki gęsty - 4 łyżki
ser typu feta - 100 g
czosnek - 1 ząbek

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Brokuł myjemy, dzielimy na różycz-
ki, wrzucamy na wrzątek i gotujemy 5 min. 
Słonecznik prażymy na patelni. Jajka myjemy, 
wkładamy do wrzątku i gotujemy na twardo 
(ok. 8 min.). Jagody goji namaczamy.

KROK 2: Na półmisek wykładamy brokuły  
i pokrojone na ćwiartki jajka, rozkładamy czar-
ną fasolkę i posypujemy nasionami chia.

KROK 3: Z jogurtu, sera i przeciśniętego czo-
snku blendujemy gładki sos, którym polewa-
my warzywa w półmisku. Dla ozdoby posypu-
jemy fasolką i jagodami goji.

Barbara Strużyna

90 min

SCHAB PIECZONY
ZE ŚLIWKĄ

SKŁADNIKI (4 porcje):
schab surowy - 1/2 kg
śliwki suszone kalifornijskie - 6 szt.
pieprz ziołowy - 2 łyżki
olej do smażenia - 3 łyżki
sól morska drobna - 1 łyżka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Schab naciąć do połowy, natrzeć 
solą, pieprzem ziołowym i 1 łyżką oleju. W na-
cięcie włożyć ciasno śliwki. Mięso spiąć wyka-
łaczkami lub zawinąć ciasno nicią bawełnianą.

KROK 2: Na patelni rozgrzać pozostały olej, 
obsmażyć schab. Przełożyć do naczynia żaro-
odpornego, wstawić do nagrzanego piekarni-
ka. Piec ok. 60 min w temp. 180°C.

Iwona Kuczer

20 min

30 min

KROK 2: Kostkę sojową umieść 
w małym garnuszku i zalej wrząt-
kiem. Mocz około 15 minut,  
aż soja zmięknie.

KROK 3: Na patelni rozgrzej 
odrobinę oliwy i podsmaż na niej 
pokrojoną w kostkę cebulę 
i starty, na tarce o drobnych 
oczkach, czosnek. Po chwili do-
daj odsączoną kostkę sojową oraz 
słodką paprykę, kurkumę i estra-
gon.

KROK 4: Suszone pomidory i mo- 
rele pokrój w paseczki lub w ko- 
stkę i dodaj do reszty składni-
ków. Wszystko razem chwilę pod-
smaż. Dodaj kaszę i sól. Jeżeli jest 
potrzeba, wlej odrobinę oliwy, 
wszystko dokładnie wymieszaj.  
Na koniec dodaj posiekaną natkę 
pietruszki i wymieszaj. 

wegeweda

SKŁADNIKI (3 porcje):
kasza pęczak - 1 szklanka
kostka sojowa - 1/2 opako-
wania
cebula - 1 szt.
czosnek - 3 ząbki
pomidory suszone - 8 szt.
morele suszone - 6 szt.
natka pietruszki - 1/2 pęku
kurkuma - 1 łyżeczka
słodka papryka - 1 łyżeczka
estragon - 1 łyżeczka
sól - do smaku
oliwa - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Kaszę pęczak prze-
płucz na sicie zimną wodą. 
Przełóż do garnka, posól i za-
lej 3 szklankami wody. Gotuj 
pod przykryciem ok. 20 minut,  
aż pęczak wchłonie wodę i bę-
dzie miękki.

KASZA PĘCZAK Z KOSTKĄ SOJOWĄ,  
SUSZONYMI POMIDORAMI I MORELAMI 

20 min
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LA BIO IDEA
Pomimo że są nazywane „czerwonym złotem Italii”, pomidory pojawiły się po raz pierwszy we włoskiej 
kuchni dopiero w XVI wieku. To Hiszpanie jako pierwsi sprowadzili pomidory do Europy przez Meksyk 
i Amerykę Środkową. Natomiast Włosi szybko odkryli, że te wyjątkowe, soczyste, czerwone warzy-
wa idealnie komponują się z ukochanymi daniami z makaronu. Dziś Włosi nie wyobrażają sobie życia  
bez  „il pomodoro”.

EKOLOGICZNE POMIDORY LA BIO IDEA 
Środkowe i południowe Włochy oferują idealny klimat  
do uprawy pomidorów. Śródziemnomorskie słońce połączone  
z delikatną bryzą sprawiają, że dojrzewające tu pomidory są nie-
zwykle soczyste i smaczne. To właśnie ten region, na południe  
od Rzymu, wybrał Oreste Simonetti. W centrum malowniczej 
scenerii pomidorowych pól założył firmę zajmującą się prze-
twórstwem złota Italii.

Obecnie firma, która jako jedna z pierwszych we Włoszech 
rozpoczęła produkcję w stu procentach certyfikowanych, eko-
logicznych pomidorów, zarządzana jest przez trzech wnuków   
o imionach: Valerio, Carlo i Kostas. 

Pomidory są uprawiane na świeżym powietrzu przez rolni-
ków, którzy od wieków prowadzili interesy z rodziną Simo-
netti. W okresie od marca, kiedy nasiona są sadzone do lip-
ca, miesiąca zbioru, pomidory La BIO IDEA poddawane są 
pogodowej próbie i narażone na deszcz, wiatr i oczywiście 
dużo słońca. Tylko takie pomidory rozwijają pełnię smaku.  
Po zbiorze pomidory są przebierane i przetwarzane w ciągu 
24 godzin na passatę, koncentrat oraz pomidory pakowane w  
całości lub krojone. Passata jest wykorzystywana do produkcji 
sosów typu La BIO IDEA. Do przygotowania sosu La BIO IDEA 
do makaronu wykorzystuje się jedynie świeże, naturalne bio 
składniki.

LA BIO IDEA - NIE TYLKO POMIDORY
Firma poza przetwarzaniem pomidorów produkuje także au-
tentyczne, pyszne, ekologiczne składniki wielu dań będących 
doskonałą bazą do prawdziwie włoskich przysmaków. Warzy-
wa, owoce uprawia się i przetwarza we Włoszech, na słonecznej, 
żyznej wyspie Sycylii i innych regionach śródziemnomorskich 
(Półwysep Apeniński, Grecja), gdzie tradycja i rzemiosło są po-
wodem do prawdziwej dumy. Od wielu lat firma z powodzeniem 
wspiera niewielkie gospodarstwa, które z pasją pracują w syste-
mie rolnictwa ekologicznego, nie stosując nawozów sztucznych, 
pestycydów i przyspieszaczy wzrostu. Rolnicy używają wyłącz-
nie naturalne nawozy, sprzyjających zmianowaniu i zachowa-
niu prawidłowej struktury oraz żyzności gleby. Produkty La BIO 
IDEA pozbawione są aromatów, konserwantów i barwników,  
to produkty o wysokiej jakości, wynikającej ze sprzyjających 
warunków środowiskowych oraz starannych procedur wytwa-
rzania. 

Ekologiczne pomidory przetwarza się w ciągu 24 godzin od zbioru.
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con Amore e Passione

16 mm

28 mm

46 mm

86 mm

122 mm

160 mm

265 mm

W 100% ekologiczne, wyprodukowane wyłącznie  
z najwyższej jakości włoskich pomidorów.

Pomidory La BIO IDEA zbierane są każdego roku na południu Włoch. Uprawiane są w żyznej glebie, gdzie dojrzewają w pełnym,  
śródziemnomorskim słońcu. W ciągu 5 godzin od zbioru pomidory przetwarzane są w rodzinnej przetwórni ekologicznej Simonetti.  

Wyrazisty smak i świeże, ekologiczne składniki - to istota naszych włoskich produktów marki La BIO IDEA.
www.labioidea.com

LAZANIA ZE SZPARAGAMI

SKŁADNIKI (4-6 porcji):
masło - 80 g
mąka - 80 g
mleko - 80 ml
gałka muszkatołowa - szczypta
sól i pieprz - do smaku
pasata LA BIO IDEA - 400 g
cebula - trochę
czosnek - 2 ząbki
lazania LA BIO IDEA - 500 g
cieńkie plastry mozzarelli - 250 g
krótko gotowane szparagi - 500 g
parmezan - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Zrób sos beszamelowy. Roztapiając 
masło w rondelku na małym ogniu, ener-
gicznie mieszając dodaj mąkę, poczekaj, aż 
składniki się połączą. Ciągle mieszając, dodaj 
mleko, sól, pieprz, gałkę i mieszaj do czasu 
zgęstnienia sosu.

KROK 3: Pokrój i podsmaż w rondelku cebu-
lę, dodaj passatę i wyciśnięte ząbki czosnku. 
Rozsmaruj niewielką ilość masła w naczyniu  
do zapiekania, wyłóż niewielką warstwę pomi-
dorowego sosu, na to makaron lazania i sos.  
Na tak przygotowanym spodzie ułóż plastry 
mozzarelli i szparagi, zalej sosem beszamelo-
wym.

KROK 4: Połóż kolejne warstwy, do wypeł-
nienia naczynia, na koniec zalej dużą ilością 
beszamelu. Udekoruj szparagami, posyp par-
mezanem i zapiekaj 40 minut w 180°C.

Orginalny włoski przepis od la Bio Idea

60 min
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OLEJ ARGANOWY
Jest źródłem witaminy E, czyli anty-
utleniacza, który zwalcza wolne rod-
niki powodujące starzenie się skóry. 
Zawarte w nim sterole regenerują na-
skórek i pomagają w walce z bliznami, 
czy przebarwieniami. 

OLEJ Z NASION CHIA
Nawilża i wzmacnia warstwę 
ochronną skóry, wykazuje dzia-
łanie przeciwzapalne, regeneruje 
cerę tłustą i trądzikową. Ten bogaty  
w przeciwutleniacze olej to źródło 
kwasów Omega – 3 i Omega – 6, bar-
dzo dobrze wchłania się w skórę.

OLEJ Z NASION MARCHWI
Wykazuje działanie zmiękczające  
i przeciwzmarszczkowe. Regeneru-
je skórę i dodaje jej blasku dzięki 
obecności witamin z grupy B, E i A. 
Nakładany na skórę olejek podczas 
opalania, będzie chronić ją jak krem  
z SPF 38-40. Wysoka zawartość kwa-
su Omega – 9 powoduje, że olej do-
brze się wchłania, przez co zawarte  
w nim składniki aktywne łatwiej wnikają  
w skórę.

OLEJ Z ORZECHÓW WŁOSKICH
Jest bogaty w kwasy Omega – 3 
oraz witaminy A, B i E, przez co na-
wilża skórę, nadaje jej sprężystości  
i miękkości. Chroni skórę przed dzia-
łaniem wolnych rodników, a zawarte  
w nim składniki aktywne działają anty-
bakteryjnie i przeciwzapalnie

OLEJ Z PESTEK MORELI
Dobrze się wchłania i nie pozosta-
wia tłustego filmu, posiada lekką 
konsystencję, dzięki czemu można  
go używać przy wszystkich typach 
cery. Jest bogaty w kwas GLA, dzięki 
któremu głęboko nawilża, ujędrnia  
i odżywia skórę, a także opóźnia pro-
ces starzenia.

Więcej na temat właściwości olejów w ko-
smetyce, zwłaszcza kokosowego znajdziecie 
na naszej stronie: 
www.gotujwstylueko.pl.

W oleju Ci do twarzy 
Bogata oferta produktów ekologicznych otwiera przed nami nowe możliwości eksperymentowania  
w kuchni. Jednak niektóre produkty można wykorzystać jako naturalne, pozbawione chemikaliów kosmety-
ki. Doskonałym przykładem są oleje, nasycone witaminami i innymi składnikami o działaniu pielęgnacyjnym 
mogą one posłużyć do przygotowania domowych preparatów na twarz i ciało.

PEELING DO TWARZY PRZECIW ZASKÓRNIKOM
Składniki: 1 łyżeczka cukru, pól łyżeczki oleju z pestek moreli.
Przygotowanie: Cukier wymieszaj z olejem i delikatnie wmasuj 
w twarz, tak jak przy nakładaniu standardowego peelingu. Na-
stępnie umyj twarz ciepłą wodą. 

DELIKATNY PEELING ANTYBAKTERYJNY
Składniki: pół łyżeczki soli Epsom, kilka kropel oleju argano-
wego.
Przygotowanie: Sól połącz z olejem, a następnie powstałą 
mieszankę delikatnie wcieraj w twarz przez co najmniej minutę, 
oczyszczając ją z zanieczyszczeń. Na koniec twarz umyj ciepłą 
wodą i osusz ręcznikiem.

OLEJEK DO MASAŻU TWARZY
Składniki: pół łyżeczki oleju z orzechów włoskich, kilka kropel 
oleju różanego.
Przygotowanie: Oba oleje wymieszaj ze sobą i stosuj je do re-
laksacyjnego masażu twarzy

PRZECIWZMARSZCZKOWE SERUM DO TWARZY
Składniki: 2 łyżki oleju z orzechów macadamia, sześć kropel 
oleju znasion marchwi, cztery krople olejku z szałwii.
Przygotowanie: Wszystkie składniki dokładnie ze sobą wymie-
szaj i delikatnie wmasuj w skórę twarzy przed snem.

MASECZKA ODŻYWCZA
Składniki: 1 łyżeczka miodu, kilka kropel oleju arganowego.
Przygotowanie: Miód wymieszaj z olejem arganowym, a na-
stępnie nałóż na twarz. Maseczkę pozostaw na 10 minut, po 
czym zmyj ciepłą wodą i delikatnie osusz skórę twarzy ręczni-
kiem.

DWUFAZOWY NAWILŻACZ
Składniki: pół łyżeczki żelu hialuronowego, kilka kropli oleju  
z nasion chia.
Przygotowanie: Oba składniki nałóż na dłoń, wymieszaj,  
aż uzyskają jednolitą strukturę, po czym delikatnie wmasuj w 
skórę twarzy.

EKO DIY (do-it-yourself)
DOMOWE KOSMETYKI Z OLEJEM



EKOLOGICZNY OLEJ = NIERAFINOWANY
W dobrze zaopatrzonym sklepie na półce znaj-
dziemy oleje, które z powodzeniem możemy sto-
sować nie tylko do gotowania, pieczenia, czy sma-
żenia, doskonale sprawdzą się także jako składnik 
domowych kremów lub maseczek Pamiętajmy,  
by do tego celu sięgać po oleje virgin z surowych 
ziaren, pestek i orzechów. Kupując oleje z zielo-
nym listkiem mamy gwarancję, że nie są one 
rafinowane, w ekologii ten proces jest niedo-
zwolony, dlatego oprócz autentycznego aromatu, 
możemy korzystać w pełni z cudownych właściwo-
ści tych wszechstronnych produktów!

Francuska firma Bio Planète może pochwalić się imponującą 
ofertą ekologicznych olejów virgin, jednak nasz rodzinny rynek 
nie pozostaje bierny, Dary Natury - rodzima marka, która słynie 
z ziół i przypraw ma w swojej ofercie między innymi olej z pestek 
marchwi.

OLEJOWA BAZA POD MAKIJAŻ
Składniki: kilka kropel naturalnego sylikonu roślinnego, kilka kro-
pel oleju z nasion chia.
Przygotowanie: Skórę twarzy dokładnie oczyść. Następnie na-
turalny sylikon roślinny wraz z olejem z nasion chia wymieszaj  
na dłoni i delikatnie opuszkami palców wmasuj w skórę twarzy, 
również w okolice oczu. Specyfik pozostaw na twarzy przez chwilę 
do wchłonięcia, a następnie nałóż podkład lub korektor.

REGENERACYJNY BALSAM DO SUCHEJ  
I PODRAŻNIONEJ TWARZY
Składniki: kilka kropel oleju z pestek moreli, kilka kropel oliwy  
z oliwek.
Przygotowanie: Oba oleje delikatnie wymieszaj opuszkami pal-
ców, a następnie delikatnie wmasuj w skórę twarzy.

PREPARAT NA PĘKAJĄCE I ZAOGNIONE KĄCIKI UST 
O DZIAŁANIU PRZECIWGRZYBICZYM
Składniki: pół łyżeczki oleju z orzechów włoskich, pół ząbku czo-
snku.
Przygotowanie: Ząbek czosnku dokładnie zmiażdż w moździerzu, 
a następnie wymieszaj delikatnie z olejem. Takim preparatem sma-
ruj kąciki ust kilka razy dziennie.

OLEJEK DO OPALANIA I PO OPALANIU:
Składniki: 50ml oleju z nasion marchwi, 10ml oleju z migdałów.
Przygotowanie: Oba oleje wymieszaj ze sobą, mieszankę wetrzyj  
w skórę zarówno przed opalaniem, jak i po opalaniu.

Magdalena Nagler



NIEZWYKLE CENNYM EKOLOGICZNYM OLEJEM GOURMET JEST OLEJ 
SEZAMOWY.
„Sezamie, otwórz się!” W opowiadaniu Ali Baba i czterdziestu 
rozbójników owoc sezamu symbolizuje bogactwo. To prawda. 
Prawdziwy skarb — nasiona sezamu — wyłania się po otwar-
ciu torebki owocu. Dzięki korzystnym dla zdrowia właściwo-
ściom uzyskiwany z tych nasion olej o wyśmienitym smaku 
jest szczególnie ceniony w kuchni makrobiotycznej. Uważa  
się na przykład, że olej sezamowy zwiększa zdolność kon-
centracji, a ponadto przypisuje mu się właściwości detok-
sykacyjne. Aby zapewnić zakończenie procesu dojrzewania po 
zbiorze, rolnicy wiążą ręcznie zebrane rośliny w pęki, ustawiają 
je pionowo i zostawiają na kilka dni. Dopiero kiedy otworzą się 
wszystkie torebki, nasiona sezamu są wytrząsane na przygoto-
wane płachty materiału.

W trakcie produkcji oleju sezamowego firmy BIO PLANÈTE  
z certyfikatem Fair Trade bardzo delikatnie tłoczymy czyste, 
naturalne nasiona sezamu, aby zachować zawartą w nich seza-
minę. Sezamina jest związkiem chroniącym przed utlenia-
niem, dzięki któremu olej sezamowy ma długi okres prze-
chowywania. Tłoczony na zimno olej sezamowy charakteryzuje 
się orzechowym, wyjątkowo delikatnym smakiem. Nadaje przy-
gotowanym potrawom lekko azjatycki aromat. Olej sezamowy 
wystarczy zaledwie delikatnie podgrzać, dlatego warto używać 
go do przyprawiania dań z warzyw, ryb, ryżu i makaronu tuż 
przed podaniem.

Olej sezamowy z prażonych ziaren ma wyjątkowy, azjatycki 
charakter, którym nie może się pochwalić prawie żaden inny 
olej. Nawet bez oryginalnych przepisów nadaje on swoistą 
dalekowschodnią nutę sałatkom, curry oraz potrawom z ryżu  
i makaronu.
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SUBTELNA RÓŻNICA MIĘDZY OLEJAMI TŁOCZONYMI NA ZIMNO,
A OLEJAMI PRAŻONYMI GOURMET
Delikatnie prażone oleje Gourmet noszą miano kuchennych 
perfum, ponieważ ich aromat podlega uszlachetnieniu, co od-
bywa się z niesamowitą pasją i starannością. Ziarna organicz-
ne, orzechy oraz nasiona przeznaczone do prażonych olejów 
Gourmet jeszcze przed tłoczeniem są prażone przez specjali-
stów z niezwykłym wyczuciem i delikatnością. Niezwykle ważne 
jest zapewnienie optymalnego czasu prażenia oraz tempera-
tury, ponieważ właśnie w takich warunkach tworzy się aromat, 
a jednocześnie wartościowe składniki naturalnych produktów 
zostają zachowane. Specjaliści zajmujący się prażeniem w fir-
mie BIO PLANÈTE każdy surowiec prażą oddzielnie. Ich wiedza  
o odpowiedniej temperaturze oraz czasie tego procesu to wy-
nik wieloletniego doświadczenia. Po prażeniu nasiona oraz ziar-
na są tłoczone na zimno tylko raz, filtrowane, a powstały olej 
przelewany jest do butelek chroniących zawartość przed świa-
tłem. Ekologiczne oleje z ziaren prażonych są zawsze bardziej 
intensywne w smaku od olejów tłoczonych na zimno.

Oleje prażone Gourmet są idealne do twórczego mieszania 
smaków w kuchni. Te oleje o niezwykle bogatym aromacie są 
szczególnie cenione przez restauracje wyróżniane nagrodami. 
Stosowane są do udoskonalania potraw podawanych na ciepło 
i zimno oraz do ciast, a także deserów.

W przeciwieństwie do olejów prażonych tłoczone na zimno ole-
je Gourmet firmy BIO PLANÈTE pozyskiwane są z niepodgrze-
wanych oraz niepoddawanych prażeniu surowców. Tłoczenie 
odbywa się od zewnątrz przy użyciu niewielkiego nacisku — 
tak, aby zachować autentyczny, naturalny smak. Z tego względu  
te oleje są odpowiednie do potraw spożywanych na zimno. Kwiaty sezamu, u  góry świeże strąki z nasionami

Plantacja ekologicznego sezamu w Burkina Faso.

Tajemnica olejów  
aromatyzowanych 
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RÓŻE Z WARZYW

SKŁADNIKI (10-12 porcji):
ciasto francuskie – 1 opakowanie
cukinia – 2 szt.
pasternak – 2 szt.
jogurt naturalny lub twaróg – 250 g
śmietana crème fraiche – 2 łyżki
sos sojowy – 2 łyżki
olej sezamowy virgin BIO PLANÈTE – 2 łyżki
oraz kilka kropel do skropienia róż
świeżo wyciśnięty czosnek – ½ łyżeczki
sezam złoty – 4 łyżki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Umyj warzywa i pokrój wzdłuż w cienkie plastry używając 
noża lub obieraczki. Następnie wrzuć do osolonej, gotującej się wody 
na 5 minut, po czym wyjmij i osusz je delikatnie.

KROK 2: Rozgrzej piekarnik do 180°C. Rozwiń ciasto francuskie i po-
krój wzdłuż dłuższego boku na paski o szerokości ok. 4 cm.

KROK 3: Wymieszaj jogurt, crème fraiche, sos sojowy, olej sezamowy  
i rozprowadź na paskach ciasta francuskiego. 

KROK 4: Rozłóż plastry warzyw na cieście (powinny nachodzić na sie-
bie jak dachówki i wystawać z jednej strony paska, z drugiej strony 
powinno wystawać ciasto).

KROK 5: Złóż pasek ciasta na pół i zwiń. Umieść wszystkie rulony  
w formach na muffiny, posyp nasionami sezamu oraz skrop olejem 
sezamowym. Piecz ok. 40 minut w uprzednio nagrzanym piekarniku, 
w 180°C.

BIO PLANÈTE

45 min

SEZAMOWA PANNA COTTA

SKŁADNIKI (10 porcji):
płynna śmietanka crème fraiche – 500 ml
agar – 4 g
olej sezamowy virgin BIO PLANÈTE – 1 łyżka
drobny cukier – 100 g
mango świeże – 1 szt.
nasiona sezamu – 1 łyżka
woda - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Obrane mango pokrój w kostkę i rozdrobnij na gładkie purée.
Połowę proszku agarowego wymieszaj z mniej więcej trzema łyżkami 
wody, tak, aby uzyskać jednolitą masę.

KROK 2: W garnku podgrzej mus z mango. Dodaj mieszankę agarową, 
wymieszaj trzepaczką i przez dwie minuty gotuj na wolnym ogniu, cały 
czas mieszając. Gotowy krem z mango przelej do prostokątnej formy  
i odstaw do ostygnięcia na ok. 20 minut.

KROK 3: W garnku wymieszaj dokładnie wszystkie składniki. Ciągle 
mieszając, doprowadź masę do wrzenia i gotuj przez parę minut.

KROK 4: Gotową masę przełóż na krem z mango i zostaw do osty-
gnięcia. Przed podaniem posyp szczyptą sezamu.

BIO PLANÈTE

135 min

OLEJ SEZAMOWY VIRGIN BIO
- BIO PLANÈTE
WARTO WIEDZIEĆ:
Ekologiczny olej sezamowy delikatnie tłoczony z czy-
stych, naturalnych nasion, zachowuje zawartą w nich  
sezaminę. Charakteryzuje się orzechowym, wyjątkowo 
delikatnym smakiem. Nadaje przygotowanym potra-
wom lekko azjatycki aromat. Olej sezamowy wystarczy 
zaledwie delikatnie podgrzać i używać do przypra-
wiania dań z warzyw, ryb, ryżu i makaronu tuż przed  
podaniem. Jest doskonałym składnikiem kuchni makro-
biotycznej. Olej ten posiada certyfikat Fair Trade.
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Wigilia w stylu eko
Potrafimy cały rok zdrowo się odżywiać i dbać o kondycję fizyczną. Jednak gdy zaczynamy odczuwać 

wspaniałą, ciepłą atmosferę świąt wszystko się zmienia...
W tym szczególnym czasie sięgamy bez-
karnie po ciasta, mięsa, wyroby mączne, 
słodycze. Oczywiście nie zaszkodzi nam 
jeden kawałek ciasta, czy porcja piero-
gów z mięsem lub grzybami. Biorąc pod 
uwagę, że magii Świąt oddajemy się już  
od początku grudnia, ulegając przed-
świątecznym reklamom i półkom sklepo-
wym, to bez wahania można stwierdzić,  
że nie wyjdzie nam to na zdrowie! Świę-
towaniu zawsze towarzyszy bogato za-
stawiony stół, jest to nieodzowny ele-
ment Świąt. Zatem wprowadźmy kilka 
modyfikacji i zdrowszych zamienników 
tradycyjnych produktów, czy potraw, aby 
Święta były nie tylko przyjemne dla du-
szy, ale i dla ciała!

Pamiętajmy, że dochowując tradycji  
i przyrządzając wieczerzę, w której jedy-
nym mięsem są ryby, czynimy ją lżejszą 
i zdrowszą. Poniżej przedstawiamy Wam 
specjalnie wybrane na tę okoliczność po-
trawy użytkowników naszego portalu!

Magdalena Nagler

KOMPOT Z SUSZONYCH 
OWOCÓW

SKŁADNIKI (2 porcji):
mieszanka wigilijna - 150 g
woda - 2 szklanki
goździki - 6 szt.
cynamon cejloński w laskach - 1/4 laski
anyż w gwiazdkach - 1 szt

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Wszystkie składniki umieszczamy  
w garnku, doprowadzamy do wrzenia. Gotu-
jemy na malutkim ogniu (żeby owoce się nie 
rozgotowały i kompot nie był mętny) około 
20 min. Podajemy na ciepło lub na zimno,  
w niskich szklankach, razem z owocami.

Iwona Kuczer

60 min

Śmietanę i mleko na: 
napoje roślinne, śmietankę kokosową, ry-
żową, sojową, orzechową;

Bułkę tartą na: 
sezam, siemię lniane, mąkę migdałową, 
kukurydzianą, migdałową, płatki owsiane;

Słodycze ze sklepu na:
domowe: pierniki, czekoladki, pełnoziar-
niste ciateczka i lekkie ciasta;

Kostki rosołowe i przyprawy smakowe na:
świeże i suszone zioła (liść laurowy, ziele 
angielskie, pieprz, pieprz kolorowy, chili, 
kurkuma, imbir, rozmaryn, bazylia, orega-
no, tymianek, estragon, lubczyk, czosnek, 
cebula i inne);

ZAMIEŃ NA...  ZDROWIE!
Tradycyjną margarynę na: 
olej kokosowy, masło, masło klarowane, 
oleje do gotowania i smażenia;

Mąkę pszenną na:
mąkę orkiszową, mieszankę mąk bezglu-
tenowych (ryżowa, sorgo, teff, kasztanowa, 
gryczana, kukurydziana, aramantusowa, 
quinoa);

Cukier biały na:
ksylitol, cukier kokosowy, syrop daktylowy, 
klonowy, inulinę, miód;

Słodzone soki i syropy na:
domowe kompoty z suszonych owoców, 
herbaty ziołowe, napoje i herbatki roz-
grzewające, świeżo tłoczone soki z warzyw 
i owoców. 
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USZKA 
BEZGLUTENOWE

SKŁADNIKI (4 porcje):
mąka ryżowa - 300 g
skrobia ziemniaczana - 150 g
gorąca woda - 1/4 szklanki
drobno posiekane grzyby leśne lub pieczarki - 1 szklanka
drobno posiekana szalotka - 1 szt.
tymianek świeży lub suszony - 1 trochę
sól i pieprz - 1 do smaku
oliwa do smażenia - 1 łyżka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Patelnię rozgrzewamy, wlewamy oliwę, dodajemy szalot-
kę. Smażymy do zeszklenia, dodajemy grzyby, smażymy kilka minut, 
mieszając. Doprawiamy tymiankiem, solą i pieprzem. Odstawiamy do 
ostygnięcia.

KROK 2: Mąki dokładnie mieszamy, dodajemy gorącą wodę, miesza-
my widelcem, kiedy lekko przestygnie, szybko zagniatamy ciasto. Po-
winno być gładkie i bardzo miękkie, jeśli dodamy za dużo mąki, to 
będzie za szybko wysychać i się kruszyć.

KROK 3: Ciasto dzielimy na pół, jedną połówkę wkładamy do foliowej 
torebki, żeby nie wyschła. Drugą połówkę rozwałkowujemy na cienki 
placek, wykrawamy małe kółka. Nakładamy po łyżeczce farszu i lepimy 
uszka. Trzeba to robić szybko, żeby ciasto nie wysychało. Tak samo 
postępujemy z drugą częścią ciasta.

KROK 4: W dużym garnku gotujemy wodę. Uszka gotujemy ok. 2 mi-
nut od wypłynięcia na powierzchnię. Podajemy z czerwonym barsz-
czem.

Iwona Kuczer

ZAKWAS BURACZANY 
NA BARSZCZ

SKŁADNIKI (1 porcja):
1,5 litrowy słoik,
buraki ok. 2 kg,
woda przegotowana ostudzona,
1/2 łyżeczki soli na 1/2 litra wody,
liść laurowy 2-3 sztuki,
ziele angielskie 3-4 sztuki
czosnek 1 lub 2 mniejsze ząbki
2 łyżki wody z kiszonych ogórków.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Słoik dokładnie myjemy i wyparzamy. 

KROK 2: Buraki szorujemy, obieramy ze skórki i kroimy w kostkę lub 
plasterki. Wkładamy je do słoika bardzo ciasno. Dokładamy czosnek, 
przyprawy, wlewamy wodę z ogórków i wodę z solą tak, aby dokładnie 
zalać wszystkie składniki i przyciskamy ciężkim przedmiotem, żeby nie 
wypływały (kamieniem lub szklanką).

KROK 3: Słoik przykrywamy bawełnianą ściereczką i odstawiamy w cie-
płe miejsce. Po 4-5 dniach mamy gotowy zakwas. 

KROK 4: Gdyby w słoiku zbierała się piana, należy ją zebrać i wyrzucić 
czystą łyżką. Gdy zakwas jest już gotowy, przecedzamy go przez gazę 
do słoika, zamykamy i przechowujemy w lodówce. 

KROK 5: Możemy go pić bezpośrednio, ale i wykorzystać do przy-
rządzenia barszczu. Wystarczy go wtedy podgrzać (nie gotować) do-
prawić do smaku pieprzem, solą, majerankiem. Dołożyć uszka i jedno  
z dań wigilijnych gotowe.

Barbara Strużyna

NAJSŁAWNIEJSZY WIGILIJNY DUET:
BARSZCZ Z USZKAMI W STYLU VEGAN I BEZ GLUTENU!

30 min 30 min

+5 dni
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GRYCZANE PIEROGI
NADZIANE GRZYBAMI  
I RICOTTĄ

SKŁADNIKI (8 porcji):
mąka gryczna - 150 g
gorąca woda - 150 ml
oliwa z oliwek - 3 łyżki
suche drożdże - 1 łyżeczka
sól - 1 łyżeczka
suszone borowiki - 20 g
szalotki - 2-3 szt.
ricotta light - 5 łyżek
glazura balsamiczna - 1 łyżeczka
tymianek - szczypta
majeranek - szczypta
cząber - szczypta
sól - do smaku
świeżo mielony pieprz - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Grzyby namaczamy w zimnej wodzie 
na min. 12 godzin. Najlepiej zalać je w garnku 
z przykrywką i zostawić na noc.

KROK 2: Do mąki dodajemy sól i drożdże. 
Następnie dolewamy gorącą wodę i oliwę  
z oliwek. Wyrabiamy elastyczne ciasto. Odsta-
wiamy do wyrośnięcia na 30 minut.

KROK 3: Szalotki i namoczone grzyby kroimy 
w drobną kostkę. Na patelni rozgrzewamy 
oliwę z oliwek i wrzucamy szalotki. Smażymy 
chwilę i dodajemy grzyby. Doprawiamy zio-
łami, glazurą balsamiczną i smażymy jeszcze 
kilka minut. Można dodać odrobinę wody,  
aby zapobiec przypaleniu. Odstawiamy  
do ostygnięcia, a następnie mieszamy z ricot-
tą i doprawiamy solą i pieprzem.

KROK 4: Ciasto formujemy w wałek, po ka-
wałku urywamy i cienko rozwałkowujemy.  
Za pomocą miseczki wykrajmy okręgi. Farsz 
nakładamy za pomocą łyżki i sklejamy pie-
roga, brzegi dociskamy. Można użyć widel-
ca deserowego. Gotowe pierogi układamy 
na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. 
Wierzch można posmarować białkiem. Wsta-
wiamy do piekarnika nagrzanego na 180°C 
Gryczane pierogi pieczemy przez 25 - 30 min.

My Chcemy Jeść

PIECZONE PIEROŻKI
Z SOCZEWICĄ

SKŁADNIKI (18 porcji):
płatki gryczane - 1 szklanka
mąka jaglana - 1/2 szklanki
mąka ryżowa - 1/2 szklanki
wrzątek - 1 i 1/2 szklanki
soczewica czarna - 5 łyżek
dynia hokkaido - 200 g
czosnek niedźwiedzi - 1 szczypta
pieprz - 1 szczypta
sól morska - 1 szczypta
przyprawa grzybowa - 1 szczypta

WARTO WIEDZIEĆ:
Gotowe pierogi posypałam babką płesznik  
i podałam z ekologicznym barszczem oraz 
kiełkami brokuła - pycha! Są naprawdę pro-
ste w wykonaniu i powinny się udać nawet 
osobom, które nigdy wcześniej nie przy-
rządzały pierogów, Ich chrupiąca skorupka  
i wyrazisty farsz świetnie łączy się z czerwo-
nym barszczem.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Płatki gryczane zmielić na mąkę.

KROK 2: Mąkę gryczaną połączyć z mąką ja-
glaną i ryżową, wymieszać. Na środku zrobić 
wgłębienie i wlewać powoli wrzątkek, cały 
czas mieszając ciasto nożem. 

KROK 3: Zagnieść dość elastyczne ciasto 
(około 15 minut), po czym zawinąć w folię i 
odstawić na 15 minut. 

KROK 4: Ciasto rozwałkować i wycinać kółka, 
bądź odrywać po kawałku ciasta uformować 
kulkę, którą rozpłaszczać na dłoni.

KROK 5: Soczewicę opłukać i ugotować,  
a następnie zblendować z ugotowaną dynią  
i przyprawami.

KROK 6: Na wcześniej uformowane ciasto 
nakładać farsz i dokładnie zaklejać brzegi (np. 
używając widelca).

KROK 7: Pierogi piec około 20 minut w tem-
peraturze 180 stopni.

Magdalena Nagler

PIEROGI BEZGLUTENOWE
Z KAPUSTĄ I GRZYBAMI

SKŁADNIKI (1 porcja):
kapusta kiszona - 200 g
pieczarki - 150 g
suszone grzyby - 50 g
masło klarowane - 1 łyżka
ziele angielskie - 2 szt.
liść laurowy - 1 szt.
cebula - 1 szt.
sól, pieprz - do smaku
mąka ryżowa - 250 g
mąka z tapioki - 100 g
mąka kukurydziana - 50 g
woda wrząca - 300 ml
masło klarowane - 2 łyżki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1 (farsz): 
Suszone grzyby zalewamy wodą i odsta-
wiamy na całą noc. Kapustę płuczemy pod 
wodą, wkładamy do garnka, zalewamy 
wodą, dodajemy liść laurowy, ziele angiel-
skie i gotujemy na małym ogniu. Pieczar-
ki i suszone grzyby, cebulę drobno kroimy. 
Rozgrzewamy patelnię z dodatkiem masła, 
smażymy cebulę na rumiany kolor, na ko-
niec dodajemy grzyby i dalej smażymy. Ka-
pustę odsączamy z wody, drobno kroimy  
i dodajemy na patelnię. Doprawiamy solą 
oraz pieprzem. Wszystko dokładnie mieszamy  
i smażymy na małym ogniu około 20 min. 
Przykrywamy pokrywką i dusimy ok. 1 godzinę  
na minimalnym ogniu, co jakiś czas mieszając.

KROK 2 (ciasto): 
Suche składniki na ciasto przekładamy  
do miski, dokładnie mieszamy, zalewamy 
wrzątkiem i mieszamy za pomocą drewnianej 
łyżki, dodajemy rozpuszczone masło, zakłada-
my rękawiczki i zagniatamy ciasto, odstawiamy  
na 20 minut. Ciasto rozwałkujemy i za pomo-
cą szklanki wycinamy kółka i łyżką nakładamy 
farsz. Dokładnie zlepiamy.

KROK 3: Do garnka nalewamy wodę, dodaje-
my łyżkę masła i doprowadzamy do wrzenia. 
Wkładamy pierogi i gotujemy około 1-2 mi-
nuty od wypłynięcia. Podajemy z podsmażo-
ną cebulką. 

Agnieszka Nitsu - Aktywne Żywienie 

70 min
60 min 60 min
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SKŁADNIKI (1 porcje):
filety śleziowe 
a’la matjas w oleju - 200 g
cebula - 1 szt.
seler naciowy - 2 szt.
jabłko - 1 szt.
świeżego koperku - 1/2 pęku
czerwonego pieprzu - 2 łyżki
cukru - szczypta
soli - szczypta
olej arganowy - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Cebulę kroimy  
w cienkie półksiężyce, zalewa-
my wrzątkiem. Po 2 minutach, 
odcedzamy i zalewamy zimną 
wodą znów na 2 minuty. 

KROK 2: Odsączamy z nad-
miaru wody, posypujemy 
szczyptą soli i cukru. 

35 min

ŚLEDŹ PO WIELKOPOLSKU

SKŁADNIKI (4 porcje):
filety śledziowe - 4 szt.
ogórki kiszone - trochę
cebula - 1 szt.
olej lniany - trochę
pieprz czarny - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Filety śledziowe moczymy w wodzie 
przez ok. 30 min zmieniając wodę kilkakroto-
nie. Po tym czasie opłukujemy filety, osusza-
my i kroimy w paski grubości ok. 1 cm. Ogórki 
kroimy w kostkę razem z cebulką. Wszystkie 
składniki umieszczamy w miseczce i skrapia-
my olejem lnianym, dodatkowo wierzch po-
sypujemy szczyptą świeżo mielonego pieprzu.

Szybko Tanio Smacznie

KROK 2: Suszone pomido-
ry kroimy w paski,  czosnek  
w cienkie krążki.

KROK 3: Śledzie kroimy  
na małe kawałki, zalewamy 
zimną wodą i pozostawiamy 
na 30 minut. Po tym czasie 
przekładamy na durszlak i osu-
szamy.

KROK 4: Seler naciowy kro-
imy w krążki, jabłko obieramy  
i kroimy w małą kostkę, kope-
rek drobno kroimy.

KROK 5: W słoiku układa-
my śledzie, następnie cebulę, 
jabłko, seler naciowy, kope-
rek i czerwony pieprz i tak  
aż do wyczerpania składni-
ków. Całość zalewamy ole-
jem arganowym i odstawiamy  
do lodówki na minimum 24 h.

foodcooklove.pl

ŚLEDŹ Z SELEREM NACIOWYM 
I CZERWONYM PIEPRZEM 
W OLEJU ARGANOWYM

KROK 2: Na patelni rozgrzewamy olej. Ka-
wałki karpia obtaczamy w mące i smażymy  
z obu stron po ok. 6-7 min na średnim ogniu,  
tak aby się zrumieniły.

KROK 3: Do salaterki wykładamy warstwami 
kawałki karpia, cienkie plasterki cebuli, pie-
przymy, wrzucamy część ziela angielskiego 
i liści laurowych. Następnie układamy drugą 
warstwę i na koniec kilka szczypt papryki.

KROK 5: Gdy warstwy są już ułożone w po-
lewamy je tłuszczem, na którym smażyliśmy.

KROK 6: W garnuszku zagotowujemy 1 litr 
wody z octem i łyżką cukru. Ostrożnie wle-
wamy do salaterki tak, aby przykryć wszyst-
kie składniki. Jeśli zostanie nam jeszcze wody  
z octem, nie wylewamy jej, gdy ryba wsiąknie 
część zalewy, możemy ją uzupełnić. Odsta-
wiamy do ostygnięcia i przeniknięcia smaków.

Mariola

40 min

KARP PO RYBACKU

SKŁADNIKI (1 porcja):
karp - 1 kg
mąka - trochę
olej - trochę
woda - 1 litr
ocet - 180 ml
cukier - 1 łyżka
cebula - 4 szt.
liść laurowy - 4 szt.
ziele angielske - 4 szt.
pieprz czarny - trochę
pieprz ziołowy - trochę
sól - trochę
papryka słodka - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Karpia myjemy, pozbawiamy 
nielicznych łusek, kroimy na części, solimy.

15 min
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WEGAŃSKI BIGOS

SKŁADNIKI (1 porcja):
kapusta kiszona - 1 kg
kapusta biała - 1/2 kg
koncentrat pomidorowy - 2 łyżki
grzyby shitake - 40 g
zielona soczewica - 100 g
suszone śliwki - 5 szt.
sos sojowy - 1 łyżka
pieprz - 1 szczypta
jałowiec, ziele angielskie - 1 łyżeczka
liść laurowy - trochę
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Kapustę kiszoną i świeżą poszatkować drob-
no, zalać wodą nieco ponad poziom kapusty, do-
dać przyprawy i śliwki suszone. Całość dusić ok. 1 h  
(im dłużej, tym lepiej). Soczewicę opłukać i ugotować, 
grzyby shitake namoczyć przez 30 min i również ugo-
tować 5 min.

Magdalena Nagler

SKŁADNIKI (10 porcji):
masło - 1 łyżka
cebula, drobno posiekana - 1 szt.
ziemniaki - 4-5 szt.
wywar rybny (lub warzywny) - 1 i 1/2 
litra
filet z łososia - 500 g
śmietana lub mleko - 100 - 200 ml
posiekany koperek - 1 filiżanka
liście laurowe - kilka
sól, pieprz - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1:
Obiermy cebulę i ziemniaki. Cebulę 
siekamy w drobną kostkę, a ziemniaki 
kroimy w dość spore kawałki. Co waż-
ne należy wybrać odmianę, która się 
nie rozgotowuje, w przeciwnym razie 
skończymy z talerzem mało apetycz-
nie wyglądającej zupy. 

KROK 2: Na rozgrzanej patelni pod-
smażamy oba składniki, po czym za-
lewamy wodą tak, aby ziemniaki były 
przykryte i gotujemy do miękkości 
(cała woda powinna odparować).

KROK 3: W osobnym garnku pod-
grzewamy bulion i dodajemy do nie-
go ugotowane ziemniaki, posiekany 
koperek oraz łososia pokrojonego  
w dużą kostkę. Całość doprowadza-
my do wrzenia, po czym zmniejszamy 
ogień.

LOHIKEITTO - FIŃSKA ZUPA Z ŁOSOSIA

KROK 4: Gotujemy przez około 20 
minut na średnim ogniu. 

KROK 5: Dodajemy śmietankę  
i ewentualnie doprawiamy do sma-
ku solą i pieprzem. Podajemy moc-
no ciepłą zupę w bulionówkach  
lub miseczkach.

OD AUTORKI PRZEPISU:
 
Ta zupa zajmuje szczególne miejsce 
w moim sercu. Pod koniec drugie-
go roku studiów odkryłam język 
fiński - do dziś jest to moja wielka 
miłość. Razem z tą miłością pozna-
łam masę fajnych ludzi, fantastycz-
nych brzmień. Wszystko było super 
i do pełni szczęścia brakowało tylko 
jednego - wycieczki do Finlandii. Nie 
musiałam długo czekać, aż trafiła się 
taka sposobność i „wylądowałam” 
200 km za kołem podbiegunowym 
w małej miejscowości Saariselka. 
Tam podczas kilkudniowego pobytu 
jadłam owe Lohikeitto (Lohi - łosoś; 
keitto - zupa). Zupa rybna - jak zo-
stało mi przedstawione owe danie, 
w pierwszej chwili napełniła moją 
głowę obrzydzeniem. Nie lubię zupy 
rybnej, takiej wigilijnej; po prostu mi 
nie smakuje. Koniec, kropka. A tutaj 
z pierwszym kęsem - smak prze-
pysznej ryby w połączeniu z koper-
kiem, ziemniakami. Pyszna!

Szybko Tanio Smacznie

40 min

SKŁADNIKI (8 porcji):
podgrzybki suszone - 50 g
woda - 4-5 litra
marchew - 3 szt.
pietruszka - 1 szt.
seler mały - kawałek
natka pietruszki - 1/2 pęku
por - 20 cm
seler naciowy - 2-3 szt.
cebula - 1 szt.
czosnek - 2 ząbki
ziemniaki po obraniu - 1/2 kg
liść laurowy - 2 szt.
ziele angielskie - 3 szt.
sól - do smaku
pieprz - do smaku
imbir suszony lub kłącze 1 - 2 cm
kurkuma suszona lub kłącze 1 - cm
mleczko kokosowe do gotowania 
(opcjonalnie) - trochę

POSTNA WEGAŃSKA GRZYBOWA

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Suszone podgrzybki moczy-
my w zimnej wodzie przez godzinę. 
Wylewamy wodę i wrzucamy grzyb-
ki do garnka z wodą, dodajemy liść 
laurowy, ziele angielskie, imbir, kur-
kumę, łodygi natki pietruszki (listki 
zostawiamy do posypania gotowej  
już zupy). Gotujemy grzyby 1,5 godzi-
ny. Następnie dokładamy pokrojoną 
w kostkę włoszczyznę i ziemniaki. So-
limy i pieprzymy. Pod koniec gotowa-
nia dokładamy czosnek, liście selera  
i pora oraz przypaloną na ogniu ce-
bulę. Gotujemy jeszcze 5 minut i od-
stawiamy z ognia. Na talerz wykłada-
my zupę, dodajemy mleczko i natkę 
pietruszki.

Zuzanna Wiśniewska

120 min 120 min



EKSPRESOWA 
KUTIA 
JAGLANA

SKŁADNIKI (1 porcja):
jaglanka makowa Bio Planet 
- 1 opakowanie
mak niebieski - 100 g
syrop klonowy - 1-2 łyżka
mleko kokosowe - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Kaszę jaglaną za-
wartą w opakowaniu jaglan-
ki makowej płuczemy w wo-
dzie. Dodajemy do niej owoce  
z opakowania i mak niebieski.

KROK 2: Całość zalewamy mlekiem 
kokosowym w proporcji 1:2 (1 por-
cja suchych składników na dwie 
porcje mleka). Całość gotujemy  
na małym ogniu ok. 20 minut, uwa-
żając aby nic się nie przypaliło. Od-
stawiamy do ostygnięcia.

KROK 3: Na koniec dodajemy sy-
rop klonowy i mieszamy. Ekspre-
sową kutię podajemy na Wigilijny 
Stół.

Zuzanna  Wiśniewska

30 min

JAGLANKA Z HISTORIĄ
Jej receptura powstała na po-
trzeby konkursu organizo-
wanego przez portal www.
gotujwstylueko.pl i Bio Pla-
net, kiedy producent szukał 
jaglanki idealnej, pysznej, a 
zarazem prostej i szybkiej  
w przygotowaniu. Wśród wie-
lu przepisów znalazła się Ja-
glanka Makowa użytkowniczki 
healthy-dreams, która osta-
tecznie wykosiła konkurencję 
i doczekała się „pudełkowej 
wersji” pod marką Bio Planet. 
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KUTIA

SKŁADNIKI (4 porcje):
ryż brązowy - 1 szklanka
mak niebieski - 3 łyżki
migdały - 100 g
rodzynki - 5 g
daktyle - trochę
morele - trochę
orzechy włoskie - trochę
figi - trochę
miód - 2 łyżki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Ryż płuczemy i gotujemy do mięk-
kości w 2 szklankach wody ok. 25 min. Zago-
towujemy, ustawiamy najmniejszy płomień  
i gotujemy pod przykryciem bez mieszania.

KROK 2: Mak namaczamy wcześniej, następ-
nie gotujemy w wodzie. Odsączamy nadmiar 
wody i mielimy 2 razy. 

KROK 3: Migdały i rodzynki namaczamy, mi-
gdały blanszujemy, jeśli taka jest potrzeba  
i kroimy drobno, ewentualnie mielimy.

KROK 4: Gdy ryż jest miękki, dodajemy  
do niego mak, bakalie (migdały i rodzynki). 
Można dodać dowolne bakalie, jakie lubimy 
lub jakie mamy w domu. Orzechy dobrze jest 
wcześniej namoczyć, większe suszone owoce 
(daktyle, figi) pokroić. Można się bawić rodza-
jami składników, jak i proporcjami.

Barbara Strużyna

40 min

MAKOWIACZKI KRESOWE

SKŁADNIKI (40 sztuk):
mąka - 5 i 1/2 szklanki
masło - 200 g
jajko - 1 szt.
cukier - 1/2 szklanki
proszek do pieczenia - 2 łyżeczki
mak niebieski - 800 g
cukier - 8 łyżek
aromat rumowy - 1 łyżeczka
olej - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Mak przepłukujemy dokładnie, na-
stępnie zalewamy wrzątkiem i namaczamy 
przez dwie godziny. Odsączony mak uciera-
my z łyżeczką aromatu rumowego i 8 łyżkami 
cukru.

KROK 2: Z mąki, masła, proszku do pieczenia, 
jajka i cukru zagniatamy ciasto. Wałkujemy  
na cienkie placki ciasto i kroimy w kwadraty. 
Do każdego kwadrata łyżeczką nakładamy 
mak i zalepiamy podobnie jak pierogi.

KROK 4: Rozgrzewamy olej na patelni i sma-
żymy na malutkim ogniu makowiaczki z każ-
dej strony po kilka minut aż nabiorą rumiane-
go koloru. Usmażone wykładamy na ręczniki 
papierowe, bo mają w sobie sporo tłuszczu. 
Drugim sposobem przyrządzenia makowiacz-
ków jest upieczenie ich w piekarniku w 180°C 
przez ok. 40 min.

Mariola

120 min

PEPPARKAKOR - SZWEDZKIE 
PIERNICZKI IMBIROWE

SKŁADNIKI (20 porcji):
melasa lub syrop klonowy - 150 g
masło - 110 g
cukier trzcinowy - 100 g
mąka - 375 g
mielony cynamon - 1/2 łyżeczki
mielony imbir - 1 łyżeczka
proszek do pieczenia - 1/4 łyżeczki
mielone goździki* - 1/4 łyżeczki
sól - 1/4 łyżeczki
duże jajko - 1 szt.
przyprawa do pierników - 1 łyżeczka 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Do małego garnka wlewamy mela-
sę, wsypujemy cukier i dodajemy masło. Pod-
grzewamy stopniowo, aż masło i cukier całko-
wicie się rozpuszczą, studzimy.

KROK 2: Do miski przesiewamy mąkę, sól, 
proszek do pieczenia i wszystkie przypra-
wy. Po środku robimy dołek, wbijamy jajko  
i wlewamy melasę. Zagniatamy ciasto do po-
łączenia składników. Formujemy kulę, owija-
my folią i wstawiamy do lodówki na 2 h.

KROK 3: Odrywamy niewielkie kawałki ciasta 
i rozwałkowujemy je bardzo cieniutko na bla-
cie podsypanym mąką. Wycinamy foremkami 
różne wzory i układamy na blasze wyłożonej 
papierem do pieczenia. Ciasteczka pieczemy 
8-10 minut w 175°C.

Dagooshya

25 min

PIERNIKI BEZGLUTENOWE

SKŁADNIKI (1 porcja):
mąka ryżowa - 1/2 szklanki
mąka z ciecierzycy - 1/2 szklanki
mąka teff - 1 szklanka
cynamon - 2 łyżki
imbir - 1 łyżeczka
goździki mielone - 3/4 łyżeczki
kardamon - 1/4 łyżeczki
gałka muszkatołowa - 1/5 łyżeczki
masło - 3 łyżeczki
olej kokosowy - 2 łyżki
jajka - 2 szt.
cukier kokosowy - 1/2 szklanki
proszek do pieczenia - 1/2 łyżeczki
soda - szczypta

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Do miski wsypujemy wszystkie 
mąki, przyprawy, proszek do pieczenia, 
sodę i połowę cukru. Mieszamy ze sobą 
składniki.

60 min

KROK 2: Ucieramy masło i olej 
kokosowy z resztą cukru, doda-
jemy jajka i dalej ucieramy.

KROK 3: Łączymy suche 
składniki z mokrymi i wyrabia-
my ciasto. Jeśli ciasto będzie  
za rzadkie, dodajemy mąki. 
Ciasto musi być takie dość 
gęste. Zawijamy je w papier  
do pieczenia i wkładamy do lo-
dówki lub zamrażalki.

KROK 4: Schłodzone ciasto 
dzielimy na części i wałkujemy 
na cienki placek. Wycinamy 
kształty, wstawiamy do piekar-
nika nagrzanego do 170 stopni 
i pieczemy 16 min. Schładzamy 
i wkładamy do szczelnego po-
jemnika.

Barbara Strużyna



Bio Selection

bio herbatki 
dla dorosły
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Łosoś ekologiczny
Ryba o apetycznym różowopomarańczowym mięsie to bogactwo substancji odżywczych niezbędnych 
dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Od wielu lat króluje na naszych stołach, ale co kryje 
się w jego wnętrzu? Co otrzymujemy, wybierając łososia z ekologicznej hodowli? Specjalnie dla Was  
rozmawialiśmy z  producentem najwyższej jakości bio łososia -  firmą Limito.
BOGACTWO SMAKU I NIE TYLKO
Regularne spożywanie ryb morskich w tym także łososia nie-
sie za sobą nieocenione korzyści dla zdrowia. Tłuste ryby 
morskie są bowiem doskonałym źródłem kwasów tłuszczo-
wych Omega- 3, które dbają o serce, układ krążenia, likwidu-
ją stany zapalne w organizmie, wspierają prawidłowy rozwój 
intelektualny dzieci, wzmacniają odporność i redukują stres.

ŁOSOŚ  ŁOSOSIOWI NIERÓWNY
Choć łosoś jest już produktem ogólnodostępnym, przy 
jego wyborze warto kierować się nie tylko ceną, lecz przede 
wszystkim jego klasą. Wyróżniony certyfikatem Dobry 
Produkt łosoś norweski plastry BIO firmy Limito to gwa-
rancja nie tylko dobrego smaku, ale i najwyższej jakości.
Produkowany w jednym z najnowocześniejszych zakładów prze-
twórstwa rybnego w Europie spełniającym najwyższe standardy 
dla przetwórców żywności, potwierdzone wieloma certyfikata-
mi m.in. HACCP, IFS, BRC czy BIO, przed opuszczeniem fabry-
ki poddawany jest ścisłej kontroli na każdym etapie produkcji  
i spełnia wszystkie europejskie standardy dla żywności orga-
nicznej. W czasie produkcji łososia ściśle kontrolowane są m.in. 
temperatura i poziom naświetlenia wody oraz sposób czysz-
czenia i monitorowania akwenów przeznaczonych do hodowli. 

HODOWLA ODWZOROWUJĄCA NATURĘ
Łosoś norweski BIO Limito hodowany jest w warunkach,  
które przypominają warunki środowiska naturalnego, karmiony 
jest głównie pokarmem zawierającym produkty pochodzenia 
rybiego, surowymi warzywami (tylko i wyłącznie z certyfikowa-
nych upraw organicznych) oraz witaminami i minerałami, a pasze  
nie zawierają żadnych substancji chemicznych w tym hormo-
nów wzrostu i substancji syntetycznych, które mogłyby ingero-
wać w naturalne środowisko łososia W produkcji łososia Limito 
BIO nie są także stosowane żadne wzmacniacze smaku i zapa-
chu, sztuczne barwniki i konserwanty. Plastry Limito BIO cięte są  
z najlepszej, środkowej części fileta łososia klasy Superior, a so-
lone są w procesie sucho solenia nie zaś nastrzykiwane solanką. 

DLA KAZDEGO COŚ DOBREGO
Łosoś BIO firmy Limito dostępny jest w postaci wędzonej  
na zimno, wędzonej na gorąco oraz w postaci surowej mro-
żonej, stwarza nieograniczone możliwości kulinarne i warto  
po niego sięgać nie tylko od święta.

Tomasz Nakielski 
ekspert kategorii ryby

Limito posiada jeden z najnowocześniejszych zakładów przetwórstwa rybnego  
w Europie.

W Limito każdy etap produkcji jest kluczowy.
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ZAKĄSKA Z ŁOSOSIA

SKŁADNIKI (2 porcje):
długi ogórek - 1 szt.
łosoś wędzony - 1 opakowanie
cytryna - 1/2 szt.
koperek - 1/3 pęku
sól i pieprz - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Ogórka obieramy, myjemy, dzielimy 
na kawałki o długości ok. 5-8 cm. Pokrojone 
kawałki ogórka dzielimy na połowę i wydrą-
żamy pestki, tak przygotowane łódki ogórka 
solimy, przyprawiamy i układamy na nich ło-
sosia.

KROK 2: Cytrynę szorujemy i dzielimy  
na cząstki. Przed podaniem skrapiamy łososia 
jej sokiem, resztą cytryny ozdabiamy talerz. 
Koperek myjemy i siekamy oraz oprószamy 
nim zakąskę.

zyjezebyjesc.pl

ŁOSOŚ Z DZIKIM RYŻEM

SKŁADNIKI (2 porcje):
łosoś dzwonki - 2 szt.
ryż dziki - 100 g
szpinak - 200 g
pomidory suszone - kilka
nerkowce - trochę
bazylia, koperek - 1 szczypta
kwiat soli morskiej - 1 szczypta

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Dziki ryż ugotować i odcedzić. Szpi-
nak udusić na patelni z dodatkiem posieka-
nych pomidorów suszonych. Nerkowce lekko 
uprażyć na patelni.

KROK 2: Dzwonki łososia opłukać w zim-
nej wodzie, osuszyć, a następnie delikatnie 
natrzeć przyprawami, zawinąć w papier do 
pieczenia i piec w piekarniku 200°C 15 mi-
nut. Łososia podać z ryżem, nerkowcami oraz 
szpinakiem. Magdalena Nagler

20 min 40 min

TATAR Z ŁOSOSIA

SKŁADNIKI (1 porcja):
łosoś wędzony - 250 g
cebula mała - 1 szt.
ogórki kiszone małe - 2 szt.
jajko - 1 szt.
pieprz ziołowy - do smaku
słodka papryka - do smaku
sól - opcjonalnie

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Łososia kroimy na drobne kawa-
łeczki. Łączymy z przyprawami i wyrabiamy  
do uzyskania gładkiej konsystencji. 

KROK 2: Bierzemy odpowiednią ilość 
ryby i formujemy w „okrągły pulpe-
cik”, w którym robimy w środku wgłębie-
nie na żółtko. W kostkę kroimy cebulę  
i ogórka, następnie układając je wokół tatara.

Zdrowie na języku

20 min

KROK 2: Oliwę, musztardę i miód wymieszać. 
W tak przygotowanej marynacie namoczyć 
paski łososia i pozostawić na 30 minut. 

KROK 3: Łososia smażyć na złoto, dolewając 
marynatę

KROK 4: Pieczarki oczyścić i usmażyć na ma-
śle na złoty kolor, doprawić solą i pieprzem 
do smaku. Na ułożoną na talerzach roszponkę 
wyłożyć kawałki łososia i pieczarki.
Całość polać sosem, ze smażenia ryby.

paulina2157

30 minMIODOWY ŁOSOŚ
SKŁADNIKI (2 porcje):
łosoś - filet bez skóry - 25 dag
miód - 2 łyżki
roszponka - 2 garści
małe pieczarki - 12 szt.
sól i pieprz - do smaku
masło - 2 łyżki
oliwa z oliwek - 2 łyżki
musztarda - 1 łyżka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Filet pokroić w grubsze paski.

KROK 2: Ugotowane ziemniaki obsmażamy 
lekko na patelni.

KROK 3: Ostrożnie kroimy wzdłuż na połów-
ki, lekko wydrążamy środek. Miąższ ziemnia-
ków, serek, posiekaną drobniutko szalotkę, 
łososia i koperek mieszamy, doprawiamy solą  
i pieprzem. 

KROK 4: Napełniamy połówki ziemniaków, 
zapiekamy w piekarniku nagrzanym do 200°C 
około 15 minut. Iwona Kuczer

45 minFASZEROWANE ZIEMNIAKI
SKŁADNIKI (2 porcje):
duże ziemniaki - 4 szt.
serek biały naturalny - 6 łyżek
łosoś wędzony - 100 g
koperek - 1 trochę
posiekana drobno szalotka - 2 łyżki
sól, pieprz kolorowy - 1 trochę
opcjonalnie: prażona cebulka - 1 trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Ziemniaki myjemy, gotujemy w cało-
ści, w skórce, około 15 minut.
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Z SZACUNKIEM DO NATURY
W winnicach, jak wszędzie w rolnictwie ekologicznym,  
nie stosuje się sztucznych nawozów, bakteriocydów, herbicy-
dów i fungicydów. Między rzędami krzewów siane są rośliny,  
które stanowią naturalny nawóz, hamują rozwój chwastów, 
spulchniają glebę i zwiększają jej zdolność do magazynowa-
nia wody. Aby nie obciążać gleby kołami traktora, niektórzy 
winiarze wolą pracować z końmi. Silne, głęboko ukorzenione 
i naturalnie odżywiane winorośla są odporniejsze na choroby.  
W zrównoważonym ekosystemie dobrze czują się też pożytecz-
ne owady chroniące winnicę przed szkodnikami.

Wina ekologiczne
Ekologiczni winiarze twierdzą, że wino powstaje w winnicy, a nie w winiarni i chcą przez  
to powiedzieć, że podstawą dobrego wina są zdrowe winogrona, a ich najważniejszym zada-
niem jest odpowiednia uprawa winorośli.

Jeszcze pięć lat temu regulacje prawne dotyczyły tylko ekolo-
gicznej uprawy winorośli. W przypadku starszego rocznika na-
dal można spotkać się z winem oznaczonym jako „wino z wino-
gron ekologicznych”. Dopiero od roku 2012 przepisy obejmują 
również proces winifikacji. Zabronione jest np. stosowanie ge-
netycznie zmodyfikowanych organizmów, co w przypadku wina 
dotyczy drożdży. Mocno ograniczona jest ilość substancji po-
mocniczych używanych w celu klarowania oraz stabilizacji wina. 
Chcąc uzyskać jak najbardziej naturalny, autentyczny produkt, 
winiarze rezygnują w miarę możliwości również z dozwolonych 
dodatków. Chociaż dopuszczalne jest 2/3 zawartości siarczy-
nów, jaka dozwolona jest w winie konwencjonalnym, to w prak-
tyce ich zawartość najczęściej jest jeszcze mniejsza.

JAKOŚĆ WYMAGA CZASU I PRECYZJI
Duże znaczenie ma wyczekanie optymalnego momentu  
na winobranie, tak aby winogrona były dojrzałe z odpowiednim 

Aby nie niszczyć gleby zamiast maszyn, rolnicy korzystają z pomocy koni.

Zaraz po winobraniu winogrona są ręcznie selekcjonowane.

stosunkiem kwasowości i słodyczy. Zbiera się jezazwyczaj  
we wczesnych godzinach porannych przy niskich tempe-
raturach. Winogrona zbierane ręcznie są mniej narażone  
na uszkodzenia i zaraz przy winobraniu możliwa jest ich selekcja.  
Po możliwie krótkim transporcie winogrona przeznaczone  
do produkcji białego wina są selekcjonowane i szypułkowane,  
a następnie delikatnie tłoczone. 

Dzięki temu, że winogrona zbierane są ręcznie ogranicza się ich uszkodzenia  
do minimum. Ma to ogromny wpływ na późniejszą jakość wina.
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Fermentacja rozpoczynana jest przez drożdże naturalne  
lub po dodaniu drożdży szlachetnych i odbywa się w kadziach 
w kontrolowanej temperaturze. Po zakończonej fermenta-
cji, kiedy cukier został przekształcony w alkohol, wino zostaje 
zlane znad osadu. Podczas dojrzewania wino ekologiczne po-
zostawiane jest naturalnym procesom. Aby nie narażać wina  
na fizyczny stres, zamiast przepompowywania wykorzystuje  
się siłę grawitacji i naturalny spadek. Przed butelkowaniem wino 
może być filtrowane, ale stosowane są filtry o większych porach 
niż w produkcji win konwencjonalnych, dlatego na dnie butelek 
występują czasami osady. Niekiedy pojawiają się też kryształki 
kamienia winnego, powstającego podczas leżakowania w ni-
skich temperaturach.

Produkcja czerwonego wina różni się zmienioną kolejnością eta-
pów winifikacji. Aby barwniki, aromaty i taniny ze skórek prze-
szły do soku, winogrona po lekkim zgnieceniu pozostawia się  
w kadziach, gdzie następuje kilkudniowa fermentacja, a dopie-
ro potem delikatne tłoczenie. Czas fermentacji, a równocze-
śnie rozwój aromatów, barwy i struktury zależą między innymi  
od temperatury. Konwencjonalni producenci mogą koncentro-
wać moszcz w temperaturze do 60°C, natomiast win ekolologcz-
nych nie można podgrzewać powyżej 30°C. W celu uzyskania 
wina różowego sok oddzielany jest od skórek po paru godzinach  
i winifikowany jak wino białe. Czerwone wino dojrzewa często  
w dębowych beczkach, gdzie w zależności od czasu leżakowa-
nia nabiera aromatu drewna.

Winiarze mówią czasami, że wino robi się samo, trzeba mu tylko 
dać wystarczająco czasu. Niewątpliwie jest w tym wiele prawdy, 
a jednocześnie świadczy o dużej skromności, ponieważ uzyska-
nie wysokiej jakości wina wymaga wiele doświadczenia i wiedzy.

O produkcji ekologicznych win opowiedziała:
Grażyna Schatton, ekspert kategorii wina Wino dojrzewa w stalowych kadziach lub dębowych beczkach.

SKŁADNIKI (1 porcja):
kalafior - 1 szt.
owoce morza - 500 g
fasolka szparagowa - 15 g
cebula - 1 szt.
czosnek ząbki - 1 szt.
masło - 1 łyżka
olej - 1 łyżka
sól - do smaku
pieprz - do smaku
chili - do smaku
tymianek - trochę
białe wino - 150 ml
natka - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

SKŁADNIKI (1 porcja):
wątróbka drobiowa - 600 g
cebula - szt.
olej kokosowy - trochę
rukola - 70 g
maliny - 350 g
ocet balsamiczny - 30 ml
syrop z agawy - 2 łyżki
wino wytrawne czerwone - 100 ml
sól/pieprz- szczypta

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: Do garnuszka wsypujemy maliny, 
wlewamy syrop z agawy, ocet balsamiczny, 
wino. Zagotowujemy i redukujemy do połowy, 

KROK 1: Cebulę siekamy drobno i szklimy na 
dużej patelni na maśle rozgrzanym z dodat-
kiem oleju. 

KROK 1: Owoce morza wysypujemy na dur-
szlak i płuczemy pod wodą. Kalafiora dzieli-
my na różyczki i myjemy, odsączamy. Cebulę 
podlewamy winem i minute odparowujemy, 
dodajemy kalafiora, fasolkę i owoce morza 
oraz przyprawy i przeciśniętym przez praskę 
czosnek.

KROK 1: Przykrywamy przykrywka i dusimy 
do miękkości.

dorota20w

następnie przecieramy przez sito, aby pozbyć 
się pestek. 

KROK 2: Wątróbkę oczyszczamy ze wszelkich 
błon, myjemy i osuszamy ręcznikiem papiero-
wym. Cebulę kroimy w cienkie piórka. Na pa-
telni rozgrzewamy olej kokosowy. Smażymy 
po 2 minuty z każdej strony, jeśli lubimy różo-
we w środku lub dłużej, jeżeli lubimy mocniej 
wysmażoną. W połowie smażenia dodajemy 
na patelnię cebulę. Na koniec przyprawiamy 
solą i pieprzem.

KROK 3: Na talerz wykładamy rukolę, wątrób-
kę, znowu rukolę i polewamy sosem malino-
wym. Dodatkowo dekorujemy malinami.

Barbara Strużyna

25 min

KALAFIOR Z OWOCAMI MORZA I BIAŁYM WINEM

WĄTRÓBKA Z RUKOLĄ I SOSEM MALINOWYM

30 min
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Rodzina Pedrazzoli to jedna z niewielu we Wło-
szech, która prowadzi zintegrowany i zamknięty 
proces gospodarstw hodowlanych. Hodowla, 
ubój i przetwarzanie to działania połączone ze 
środowiskiem i naturą, z ludźmi i ich możliwo-
ściami w celu zapewnienia najwyższej jakości. 
Zrównoważona strategia Salumificio Pedrazzoli 
nie kończy się tutaj: w swoim cyklu produkcyj-
nym firma stosuje metody ekologiczne, aby zuży-
wać mniej zasobów i promować kulturę niskiego 
wpływu na środowisko, poczynając od swoich or-
ganicznych gospodarstw hodowlanych z wolnym 
wybiegiem, poprzez systemy fotowoltaiczne za-
pewniające energię elektryczną, do przyjaznych 
dla środowiska i posiadających certyfikat FSC 
materiałów i opakowań. To wszechstronne zrów-
noważenie ma także stronę socjalną we współ-
pracy i realizacji wspólnych projektów z Onlusem, 
stowarzyszeniem wolontariatu pracowniczego, 
szkołami czy instytutami formacji.

Włoska tradycja
Mieszcząca się w prowincji Mantua, na południowym wschodzie Lombardii, firma Salumi-
ficio Pedrazzoli, zaczęła swoją działalność w 1951 roku, kiedy Arnaldo Pedrazzoli pracujący  
w delikatesach, zdecydował się założyć własną firmę. Dziś wciąż Salumificio Pedrazzoli pro-
dukuje wędliny według starej, włoskiej tradycji masarskiej. Technologia nie zastąpiła pracy 
rąk wykwalifikowanych rzemieślników i doskonałej jakości surowców.

CO OZNACZA HODOWAĆ I PRODUKOWAĆ EKOLOGICZNIE?
Aby hodować zwierzęta, musimy zacząć od gospodarstwa z jego pola-
mi uprawnymi, ponieważ pasza dla zwierząt także musi być ekologiczna 
(bez gmo, bez hormonów) i pochodzić z własnej firmy. Jest dużo droższa  
od konwencjonalnej i nie może być niczym wspomagana jak na przykład 
substancjami przyspieszającymi wzrost czy poprawiającymi smak żywności. 
Z tego powodu wymagany czas hodowli do uzyskania odpowiedniej wagi 
zwierzęcia jest dłuższy. Jeśli w hodowli konwencjonalnej świnia uzysku-
je wagę w ciągu 9-10 miesięcy, to w hodowli organicznej taką samą wagę 
uzyskuje po 12 miesiącach. W Rozporządzeniu Organicznym, które wska-
zuje również maksymalną ilość zwierząt, jakie można hodować na jednym 
hektarze ziemi. Z tego powodu na tej samej powierzchni, na której hoduje  
się 1 000 świń, w hodowli organicznej może być ich tylko 100, do tego mogą-
cych się paść i żyć na dużej przestrzeni (wolny wybieg), z mniejszym ryzykiem 
zachorowania, a leczonych przy użyciu leków homeopatycznych i fitoterapii. 
Hodowla bio to powrót do starej, autentycznej produkcji, w której istniały 
trwałe powiązania między rolnikiem, producentami i hodowcami.

PRODUKCJA ŻYWNOŚCI TO PRZEDŁUŻENIE NATURY
PrimaVera Bio, ekologiczna linia produktów Salumificio Pedrazzoli, urodzi-
ła się 21 lat temu dzięki intuicji Elisy Pedrazzoli, która jest odpowiedzialna 
za tę linię. Jej idea polegała na produkcji wędlin z mięsa pozyskiwanego  
z hodowli organicznych przy poszanowaniu przyrody, środowiska i zwierząt, 
a także w trosce o przyszłe pokolenia. PrimaVera Bio reprezentuje awangar-
dę przyjaznej dla środowiska filozofii Salumificio Pedrazzoli. Od 1996 roku  
aż do dzisiaj, PrimaVera Bio rozwija się głównie dzięki powolnym i przemyśla-
nym procesom, na które składają się praktyki, badania i „know-how”. „Produk-
cja żywności jest dla nas przedłużeniem natury” - deklaruje Elisa Pedrazzoli.
Cel został osiągnięty i potwierdzony prestiżową nagrodą „GOOD PIG 2016” 
przyznaną w czerwcu przez CIWF (Compassion in World Farming), między-
narodowe stowarzyszenie promujące zasadę dbania o dobrostan zwierząt  
w gospodarstwach hodowlanych branży spożywczej oraz nagradzające firmy 
postępujące moralnie i zgodnie z tą zasadą. Salumificio Pedrazzoli chce linią 
„PrimaVera Bio” zaspokoić wymagania konsumentów oczekujących produk-
tów tak „czystych”, jak to możliwe, a mianowicie o najmniejszej liczbie skład-
ników. Azotyny i azotany nie są stosowane w produktach sezonowanych,  
nie stosuje się produktów ubocznych z produkcji mleczarskiej, a jedynie  
w niewielkim stopniu surowy cukier, jeśli jest to konieczne.

Rodzina Pedrazzoli
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Newsy:
W październiku mieliśmy przyjem-
ność po raz pierwszy zostać patro-
nem medialnym największego i naj-
ważniejszego wydarzenia w branży 
produktów ekologicznych i natural-
nych w Polsce i Europie Środkowo-
-Wschodniej, a mianowicie X jubi-
leuszowe Międzynarodowe Targi 
Żywności Ekologicznej i Natural-
nej NATURA FOOD oraz VI Targi 
Ekologicznego Stylu Życia beECO. 
Ponad 350 firm zaprezentowało 
tysiące produktów, zajmując całą 
dostępną powierzchnię hali EXPO  
w Łodzi. W gronie wystawców obec-
ne były firmy z wielu krajów oferujące 
szeroką gamę ciekawych produktów  
i rozwiązań, które są znane konsu-
mentom oraz takich, które dopiero 
co pojawiły się na rynku. Targi od-
wiedziło blisko 12 tys. osób. 

Do odbywającego się co roku kon-
kursu o Złoty Medal NATURA 
FOOD zgłoszono aż 66 produktów. 

Wśród produktów zagranicznych 
zdobywcą Złotego Medalu została 
francuska olejarnia BIO PLANÈTE 
za innowacyjny OLEJ LNIANY VIR-
GIN BIO, który za pomocą specjalnie 
opracowanego procesu filtracji 3D, 
jest pozbawiany charakterystycznej 
goryczki, jednocześnie zachowując 
wszystkie wartości odżywcze (o ole-
ju pisaliśmy w jesiennym numerze 
„gotuj w stylu eko.pl” - artykuł znaj-
dziecie na naszym portalu). Kolejną 
niespodzianką jest wyróżnienie dla 
NAPOJU RYŻOWO-KOKOSOWE-
GO BEZGLUTENOWEGO BIO firmy 
NATUMI, o której również pisaliśmy 
w ubiegłym numerze (artykuł też 
znajdziecie na portalu)! Rozpiera nas 
radość i duma, że możemy prezen-
tować tak wybitnych producentów 
żywności ekologicznej i ich produkty. 
Kolejna edycja Targów odbędzie się 
12-14 października 2018 roku, więc 
zarezerwujcie sobie już ten termin, 
bo naprawdę warto.

OLEJ LNIANY VIRGIN BIO - pozbawiony goryczki 
okazał się absolutnym hitem, zwłaszcza dla osób do 
tej pory unikających tego oleju z powodu charaktery-
stycznego posmaku.

Stoisko Natumi było oblegane przez odwiedzających, 
którzy mogli rozsmakować się w napojach roślin-
nych. Nam najbardziej smakowała kawa z wyróż-
nionym napojem!

Stoisko Cocomi, o firmie przeczytacie na 17 str. Targi odwiedziły tłumy zwiedzających.Redaktor naszego portalu z prezesem Bio Planet.

NATURA FOOD 2017

KONKURS  NA  SZEFA  KUCHNI  PORTALU
WWW.GOTUJ W STYlueko.pl
ROZTRZYGNIĘTY!
Do konkursu na  szefa kuchni zgłosiło się 19 osób. Praktycznie od samego początku jury miało ciężki orzech  
do zgryzienia, ponieważ kandydaci dawali z siebie 110%. Ostatecznie do drugiego etapu zakwalifikowało się sied-
miu użytkowników portalu www.gotujwstylueko.pl:
AZgotuj, wegeweda, mohoyoga, healthy dreams, dorota20w, Twins Pot i Eksperymentalnie.

Po wyjątkowo długiej i burzliwej naradzie nie udało się wybrać szefa kuchni, 
a dokładniej trzech nowych szefów kuchni:

wegeweda, dorota20w i AZgotuj GRATULUJEMY!
więcej o konkursach na: https://gotujwstylueko.pl/aktualnosci/konkursy

newsy przygotowała: Katarzyna Burzyńska
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Wszyscy wiemy, jak trudno jest utrzymać dietę i rygorystycz-
ne obostrzenia dietetyczne, gdy na stole wigilijnym, a potem 
świątecznym, pojawiają się przepyszne ciasta, babcine pierogi i 
aromatyczne mięsa. Nie wspominając już o szaleństwie Sylwe-
strowej Nocy.

Warto jednak usiąść z rodziną przy jednym stole i zapomnieć  
o całym świecie, rozkoszować się wspaniałymi potrawami  
i świąteczną atmosferą. Wzajemna radość z kosztowania przy-
gotowanych specjalnie na tą okoliczność dań pozwoli nam na-
brać sił na trudny okres zimowy. Śmiech, wspólne gry planszowe 
i spacery spowodują, że nasz organizm wróci do formy szybciej, 
niż sądzimy. Jedną z najważniejszych rzeczy jest właśnie odej-
ście od stołu w odpowiednim momencie i zaczerpnięcie świeże-
go powietrza. Nasz organizm zmuszony do wysiłku fizycznego, 
w gruncie rzeczy nie takiego wielkiego, odwdzięczy się dobrym 
samopoczuciem, ustąpią bóle brzucha i uczucie przepełnienia.

DODATKOWO W POWROCIE DO NORMALNOŚCI POMOŻE NAM:
- woda z miodem i cytryną, wypita rano jeszcze przed śniada-
niem (1/2 szklanki wody mieszamy z łyżeczką miodu, zostawia-
my na noc do rozpuszczenia, rano uzupełniamy do pełna ciepłą 
wodą i sokiem z cytryny);
- woda pita w kilku porcjach przez cały dzień. Wyliczając prze-
widzianą dla nas ilość wody, należy masę ciała podzielić przez 
30 i otrzymamy ilość wody, którą powinniśmy wypić w ciągu 
dnia (przykładowo 60 kg / 30 to 2 litry wody dzienne). 
- herbatki ziołowe specjalnie skomponowane na okoliczność 
przejedzenia i oczyszczenia lub takie proste jak zaparzony ko-
per włoski, melisa lub czystek;
- babka płesznik i babka jajowata, tzw. błonnik witalny, zalany 
ciepłą wodą (czekamy na wytworzenie żelu), wypity na pół go-
dziny przed jedzeniem poprawi perystaltykę jelit, oczyści orga-
nizm z toksyn i złogów;
- siemię lniane zalane gorącą wodą lub trochę podgotowane 
usprawni pracę przewodu pokarmowego;

Pomyślę o tym jutro  
tzn. w Nowym Roku
Jak oczyścić organizm po Świętach i Noworocznym szaleństwie?

Redaktor naczelny portalu:

- wraz z wprowadzeniem do organizmu większej ilości błonnika, 
należy pamiętać o nawadnianiu organizmu wodą i/lub natu-
ralnymi izotonikami, np.: wodą kokosową, klonowa, wodą z 
brzozy;
- spożywanie dużej ilości warzyw gotowanych (zwłaszcza ko-
rzeniowych), pieczonych lub przygotowywanych na parze, po-
dobnie przygotowujmy mięso i ryby, aby potrawy były lekko-
strawne;
- starajmy się oddzielić potrawy mięsne od potraw z węglowo-
danami, mięso najlepiej łączyć z warzywami, ale nie z ziemnia-
kami i kaszami;
- korzystajmy z witamin zawartych w kiełkach, sałatach  
lub rzeżusze, którą możemy uprawiać przez cały rok;
- kwasy omega 3 i witamina D, którą znajdziesz w tranie i ole-
jach (lnianym, rydzowym, konopnym), pomogą ci przetrwać zi-
mowy okres bez dostatecznej ilości słońca, wspomagając układ 
kostny i odporność;
- prebiotyki i probiotyki pozwolą Ci zachować prawidłową 
florę bakteryjną. Możemy korzystać z suplementacji jak i z na-
turalnych produktów jak inulina oraz niezastąpionych kiszonek 
(kapusta, ogórki lub buraki) 
- jedzenie to też sztuka, której powinniśmy się nauczyć. Przede 
wszystkim długo żujmy pokarm w jamie ustnej, tutaj ma miejsce 
pierwszy etap trawienia pokarmów. Jedzmy powoli, uczucie sy-
tości zawsze przychodzi z opóźnieniem.

Zbilansowana dieta, ruch na świeżym powietrzu i pogo-
da, ducha jaka nam towarzyszy w obliczu nadejścia No-
wego Roku pomogą wspomóc organizm (zarówno duszę  
jak i ciało). Jeszcze tylko Noworoczne szaleństwo i małymi 
kroczkami możemy wdrażać zmiany w sposobie żywienia i wy-
poczynku. Zapomnijmy o troskach spędzając czas, aktywnie  
z rodziną lub robiąc coś tylko dla siebie. Pozwólmy odpocząć 
naszym myślom choć na jedną chwilę, powtarzając za Scarlett 
O’hara: „Pomyślę o tym jutro” tzn. w Nowym Roku.
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Do Zobaczenia!

Prowadzisz sklep 
 z żywnością bio i chciałbyś 

 otrzymywać bezpłatny kwartalnik
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Bio Planet S.A.
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