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Chodźmy!
Na jesienną chandrę najlepsze są spacery. Chodźmy jak najwięcej, taka 
aktywność fizyczna nikomu nie zaszkodzi, a wręcz pozytywnie wpłynie  
na zdrowie i samopoczucie.  Już od dawna wiadomo, że osoby, które dba-
ją o ruch mniej chorują i są szczęśliwsze. Intensywny marsz wyzwoli sporo 
endorfin.  
Takie spacery dodatkowo pomogą ci ograniczyć lub uniknąć niedobo-
ru bardzo ważnej dla naszego dobrego zdrowia witaminy D. Co ciekawe,  
to właśnie głównie jej brak jest odpowiedzialny za tzw. jesienną depre-
sję. Dlatego o ile latem unikamy promieni słonecznych, jesienią starajmy  
się o to, by chwycić ich najwięcej, ponieważ pod ich wpływem nasz orga-
nizm produkuje tę witaminę.
Nie lubisz chodzić bez celu? To nie problem, zrezygnuj z jazdy samochodem 
lub komunikacją. Jeśli masz zbyt daleko do pracy czy sklepu - po prostu 
zaparkuj auto dalej. Dojeżdżasz autobusem lub tramwajem? Super, ale wy-
siądź dwa przystanki wcześniej. Poranny ruch to zastrzyk dobrego nastroju 
na cały dzień.
Najlepszą okazją na spacer tej jesieni będzie III edycja Międzynaro-
dowych Targów Żywności I Produktów Ekologicznych BIOEXPO  
(30.09 - 02.10), która odbędzie się na przedmieściach Warszawy,  
w Nadarzynie (al. Katowicka  62). Na szczególną uwagę zasługuje towa-
rzyszący Targom Kongres BIOEXPO organizowany przez Polską Izbę  
Żywności Ekologicznej (PIŻE) oraz PTAK Warsaw EXPO.  Jedną z części 
kongresu będzie Organic Food Conference przygotowywana wspólnie  
z IFOAM - EU Group. Oczywiście nasza redakcja tam będzie, więc jeśli  
z jakiegoś powodu nie uda się Wam dotrzeć, zapraszamy do przeczytania  
relacji w zimowym wydaniu naszego magazynu. Gorąco zapraszam!
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Octy żywe
 twórz je bez ograniczeń!

Ocet naturalnie mętny, z osadem, niepasteryzowany jest naj-
zdrowszy. To ocet „żywy” zawiera żywe kultury bakterii, które  

pomagają utrzymywać zdrową florę bakteryjną w naszych  
jelitach. To naturalny probiotyk.

Moja przygoda z octami na dobre zaczęła 
się kilka lat temu od warsztatów octowych z 
Justyną Pargiełą (zielarz, fitoterapeuta  
i naturopata). Byłam u Justyny na  róż-
nych wykładach związanych z ziołami, 
gdzie poszerzałam swoją wiedzę w za-
kresie ich wykorzystania oraz stosowania 
dzikich roślin. Na wykładzie było ogłosze-
nie o warsztatach octowych - na początku 
nie byłam nimi zainteresowana. Przecież 
od lat robiłam octy jabłkowe, gruszkowe, 
śliwkowe, malinowe, więc myślałam: po 
co mi te warsztaty, szkoda czasu (warsz-
taty były zaplanowane w sobotę na 5 - 6 
godzin). Mąż mnie jednak przekonał, aże-
by na nie pójść. Z warsztatów wróciłam 
bardzo zadowolona i pozytywnie zakrę-
cona na punkcie robienia octów (warsz-
taty odbyły się w styczniu 4 lata temu). 
Od tamtej pory moja „produkcja” octów  
z roku na rok jest coraz większa. Z roku na 
rok przybywało słojów z fermentującymi 
octami. W końcu wolne miejsca na bla-
tach kuchennych zapełniły się i nie było 
gdzie stawiać słojów. W tamtym roku mąż 
zakupił mi regał (nazywam go fermenta-
cyjnym) z 5 półkami, na którym obecnie 
stoją 32 słoje z fermentującymi octami 
wiosennymi. 

OCET MOŻEMY ROBIĆ CAŁY ROK
Myślałam, że zimą nie będę robiła octów, 
ale bardzo się myliłam. Zimą też można je 
robić i zapewniam Was, że jest z czego! 
Zimą powstały wspaniałe octy z igieł so-
sny i świerka (właśnie zimą zawierają one 
najwięcej witaminy C), z mrożonych owo-
ców (aronii, jarzębiny, truskawek i malin), 
z owoców z kompotu, z suszonych kwia-
tów, ziół, na owocach z nalewek, z dodat-
kiem różnych przypraw korzennych czy 
ucieranych płatków róży (uwielbiam różę 
w octach). Wiosna to pączki z różnych 
drzew, mnóstwo kwiatów (z ich zbiorem 
trzeba się śpieszyć, bo ich okres wystę-
powania szybko mija), ziół i nowalijek,

no i oczywiście oskoła. Lato to sezon  
w pełni na owoce, warzywa, kwiaty i zio-
ła. Jesień to warzywa korzeniowe i dynie. 
Cały rok to sezon na rozmaite octy. 

 Z CZEGO MOŻEMY ZROBIĆ OCET?
Octy możemy robić na wodzie z cukrem, 
na kombuczy, na oskole (soku z brzozy), 
z dodatkiem miodu czy domowych sy-
ropów (np. z kwiatów bzu, płatków róży, 
czeremchy itd.), na soku owocowym 
(ocet „podwójnie owocowy”  np. jabłka 
w soku jabłkowym zrobionym dowolnym 
sposobem tj. z wyciskarki czy z sokowni-
ka), czy też z samego soku owocowego 
lub  warzywnego, ziołowego z dodatkiem 
cukru. Octy praktycznie możemy robić 
ze wszystkich składników roślinnych 
(oczywiście z wyjątkiem roślin trują-
cych). 
Jestem zwolenniczką robienia octów  
z produktów lokalnych, ekologicz-
nych, służących zdrowiu. Z reguły robię 
octy z tego co urośnie w moim ogrodzie 
lub  okolicy (oczywiście z dala od dróg,  
w czystej okolicy) oraz z owoców i warzyw 
z  pewnego źródła od znajomych. Jeże-
li używam cytrusów to wybieram te eko  
i myję je bardzo dokładnie. 

Niektóre octy są zaplanowane np. mój 
ulubiony ocet z płatków róży i ocet  
z podagrycznika co roku musi być. Jed-
nak duża część octów powstaje sponta-
nicznie. W ramach kuchni zero waste, 
wszystko, co zostaje po zrobieniu posił-
ków, ląduje w słoiku na ocet, np. resztki 
ziół,  owoców czy warzyw. Jeżeli w ogro-
dzie coś trzeba przerwać na grządkach, 
bo nasiało się za gęsto czy jest czegoś za 
dużo, też trafia to do słoika. Potem za-
stanawiam się, co by tu jeszcze dorzucić,  
co będzie mi pasowało zapachowo  
i smakowo - czasem połączenia są nieco-
dzienne i zaskakujące, a efekt doskonały. 
Zachęcam do eksperymentowania.

O autorce od autorki:

Monika Więckowska
Witam Czytelników! 
Z wykształcenia jestem ekonomistką i pracu-
ję w firmie budowlanej w Lublinie jako głów-
na księgowa. Mam 49 lat i obecnie od ponad 
14 lat mieszkam na wsi pod Lublinem i za 
żadne skarby nie wróciłabym do miasta.
Kocham zioła, kwiaty, warzywa, naturę, moje 
zwierzaki, góry i spokój. Co prawda nigdy 
nie mam czasu, bo w głowie ciągle kłębi się 
mnóstwo pomysłów i jak coś robię, to nie idę 
na skróty.
Mąż się śmieje, że na spacer powinnam cho-
dzić z wiadrem, sekatorem i łopatką. Zawsze 
coś wypatrzę i wracam z jakimś zielskiem, 
kwiatami i kombinuję jak je wykorzystać. Jak 
korzystam z przepisów to i tak robię po swo-
jemu.
Mam to szczęście, że mieszkam w obszarze 
chronionego krajobrazu na sporej górce 
z dala od drogi, z okna widać las, a wokół 
mnie nie ma blisko sąsiadów, są łąki, teraz 
porośnięte brzozami, sosnami, nawłocią, 
dziką różą i różnymi ziołami. Wszystko eko, 
niepryskane. Istny raj dla mnie.

Przepisy Moniki na naszym portalu 
gotujwstylueko.pl znajdziecie pod nickiem 

Nikita
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Moja obecna tabela z octami zawiera 
ponad 150 różnych octów (nadal ich 
liczba rośnie), ale to tylko kropla w mo-
rzu możliwości, jakie dają nam dostępne  
u nas składniki. To tylko propozycja. Mo-
żemy się „bawić”, dodając różne składniki  
o smakach i zapachach, które lubimy.

 JAK WYKONAĆ OCET?
Każdy ocet „żywy” robimy podobnie. 
Potrzebny jest słój (wielkość dowolna), 
który wypełniamy do połowy rozdrob-
nionym surowcem (ziołami, owocami, 
warzywami, kwiatami), zalewamy to 
wodą z cukrem/miodem, kombuczą z 
cukrem do 3/4 wysokości słoika, przy-
krywamy ściereczka lnianą (ręcznikiem 
papierowym) i zabezpieczamy gumką.  
W początkowej fazie fermentacji burz-
liwej, mieszamy 2 razy dziennie (trwa 
ona około 2-3 tygodnie), potem zosta-
wiamy w spokoju bez mieszania.  Czas 
fermentacji i produkcji octu zależy od 
wielu czynników m.in. od temperatury w 
pomieszczeniu (im cieplej, tym przebiega 
ona szybciej, przy niskich temperaturach 
poniżej 20°C jest słabsza, najlepsza tem-
peratura to 23 - 26 °C), użytych składni-
ków i dodanego cukru. Fermentacja octo-
wa przebiega w 2 etapach:

1. Pierwszy etap to fermenta-
cja alkoholowa, która przecho-
dzi prawie równolegle w fer-
mentację octową. Fermentacja 
octowa to tlenowy rozkład alkoho-
lu etylowego na kwas octowy, wodę  
i produkty uboczne. Produkty ubocz-
ne powstałe podczas fermentacji 
octowej są bardzo ważne i nadają 
octowi przyjemny smak i zapach. 
Zdolność do tego rodzaju fermenta-
cji mają bakterie octowe Acetobacter 
(pałeczki octowe). 

2. Po około 4 - 6 tygodniach ocet jest 
już prawie gotowy, odcedzamy su-
rowiec, a płyn zostawiamy jeszcze 
w słoju przykryty ściereczką na 
2 - 3 tygodnie do dalszej, cichej 
fermentacji i dojrzewania. W tym 
czasie w occie może się zrobić gala-
retowaty krążek, czyli matka octowa. 
Jest to jak najbardziej naturalny i po-
zytywny objaw. 

• Obecność matki to dowód na 
bioaktywność octu i jego wyso-
ką jakość, ale z czasem będzie się 
ona powiększać i dosłownie wy-
pijać nam ocet. Najlepiej zdjąć ją, 
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dodać do nowego octu (przyspieszy fer-
mentację), zmielić i wykorzystać do sosu 
sałatkowego lub nawieźć nią rośliny  
w ogródku. 

Po tym etapie ocet przelewamy do bu-
telek, nie filtrujemy go dokładnie. Bu-
telki opisujemy i odstawiamy. Taki ocet, 
naturalnie mętny, z osadem, niepa-
steryzowany jest najzdrowszy. To ocet  
„żywy” zawiera żywe kultury bakterii, 
które pomagają utrzymywać zdrową 
florę bakteryjną w naszych jelitach. To 
naturalny probiotyk. Picie łyżki takiego 
żywego octu rozpuszczonego w szklan-
ce wody może przynieść wiele korzyści 
dla naszego zdrowia i samopoczucia.  
Na pewno nie można go pić nierozcień-
czonego. Ocet może podrażnić żołądek  
i cały przełyk, ale i negatywnie wpłynąć na 
szkliwo zębów. Dlatego trzeba go roz-
cieńczać  wodą i pić na zdrowie.
 

Ocet nie ma terminu przydatności, 
wręcz im jest starszy, tym lepszy. Nie 
ma potrzeby trzymania octu w lodówce. 
Z czasem octy żywe nabierają mocy i jesz-
cze lepszego smaku.

Octy naturalnie fermentowane robiono 
i stosowano już w starożytności, pito 
octy z wodą jako napój chłodzący (do-
datkowo ocet uzdatniał nieprzegotowaną 
wodę do picia). 

Octy z naturalnej fermentacji zawierają 
polifenole, mikroelementy oraz związ-
ki bioaktywne. Dzięki nim octy wspo-
magają podnoszenie odporności, mogą 
wspomagać regulowanie poziomu cukru, 
mają działanie przeciwutleniające, wspo-
magające odchudzanie oraz obniżające 
ciśnienie. Dodatkowo zawsze ocet bę-
dzie miał właściwości surowca, z które-
go został wykonany. (źródło: „Starożyt-
na superżywność: Octy naturalne” Justyna 
Pargieła).

Kwasowość octu żywego zależy od ilo-
ści dodanego cukru i ilości cukru za-
wartego w surowcu, z którego robimy 
ocet. Można ją zmierzyć za pomocą tzw. 
zestawu do miareczkowania. Moje octy 
mają kwasowość od 1,5 % do 8 % (ocet 
zrobiony na bazie kombuczy). 

I

II

Zastosowanie dla
octów żywych:

• Do sałat i surówek (łyżka dobrej ja-
kości oleju zimnotłoczonego, łyżka 
domowego octu, miód plus przypra-
wy dają pyszny sos).

• Do sałatek owocowych np. ocet z 
płatków róży, ocet malinowo-tru-
skawkowy.

• Do domowych lemoniad – octy 
kwiatowe, owocowe np. z płatków 
róży, z kwiatów bzu czarnego, wi-
śniowy, malinowy, z werbeny cytry-
nowej itd.

• Do marynat mięsnych i rybnych, 
aby skruszały np. przed grillowaniem  
- octy ziołowe z szałwii, mieszane, z 
nasturcji.

• Te mocniejsze do przetworów (np. 
estragonowo - ogórecznikowy lub 
koperkowy z czosnkiem, chrzanem).

• Do galaretek mięsnych.
• Do zup (np. barszczu) dodajemy na 

koniec po ugotowaniu, do smaku.
• Do zawiesistych sosów.
• Do domowego majonezu.
• Do domowej musztardy – tu mo-

żemy wykorzystać pulpę pozostałą 
po zrobieniu octu np. jabłka, maliny, 
dynie.

• Do domowego keczupu.
• Do chutneyów.
• Octy ziołowe – wspomogą trawienie 

cięższych potraw.
• Codzienne picie octu – poranny 

drink mocy z octem (jedna łyżecz-
ka octu na przykład malinowego 
rozpuszczona z łyżeczką miodu w 
szklance wody - można podać rów-
nież dzieciom) - powoduje wzrost 
energii i poprawę nastroju, wspoma-
ga trawienie i przyśpiesza przemianę 
materii.

• Wieczorne picie octu z wodą – np. 
łyżeczka octu melisowego, lawendo-
wego lub innego na szklankę wody.

• Kosmetyczne – jako tonik w roz-
cieńczeniu (np. z płatków róży, cha-
bra bławatka, nasturcji, szałwiowy).

• Do sprzątania – każdy ocet, np. ze 
skórek pomarańczowych lub świer-
kowy.

• Do macerowania ziół – ocet przej-
muje właściwości danej rośliny i tak 
na przykład octem wrotyczowym 
można smarować skórę włosów 
dzieci w profilaktyce wszawicy.

• Do odstraszania owadów, koma-
rów, pcheł, a także do łagodzenia 
ukąszeń, jeśli odstraszanie nie za-
działa.

• Do płukania gardła (rozcieńczony) – 
np. ocet szałwiowy, tymiankowy.

• Do robienia oxymela - mikstury na 
odporność (m.in. geranium, szałwia, 
tymianek, jabłkowy)

Dla spragnionych wiedzy na  portalu 
gotujwstylueko.pl prezentujemy wiele z 

przykładów kompozycji, które proponuje 
Monika.



BE-BIO-01 
Rolnictwo UE / spoza UE

Hot Chocolate Drops od Belvas 
to czekoladowe kropelki, które 
oprócz tego, że mają niepowta-
rzalny wygląd i kształt, mają też 
pysznie smakować. Te soczyste 
„Drops”  belgijskie, ekologiczne, 
szlachetne i wegańskie czekolad-
ki są słodzone wyłącznie cukrem 
kokosowym  i służą do przygoto-
wania pysznych, gorących napo-
jów czekoladowych o każdej porze 
dnia.
Hot Chocolate Drops od Belvas to 
w  85 % organiczna ciemna, we-
gańska, bezglutenowa czekolada, 
której smak i aromat poruszy kub-
ki smakowe niejednego wielbiciela 
słodyczy.

OCET GRZYBOWY 
Z ZIOŁAMI

SKŁADNIKI (1 duży słój):
suszone grzyby (prawdziwki, podgrzybki) - 3 garści
liście laurowe świeże lub suszone - 3-4 szt.
czosnek - kilka ząbków
pieprz i ziele angielskie - po kilka ziarenek
majeranek świeży, estragon świeży - po kilka gałązek
świeże zioła: koper włoski, szałwia lekarska, oregano, lubczyk, geranium 
- po kilka listków
trawa cytrynowa świeża - kawałek
jabłko - 1 szt.
cukier - 7 łyżek
słój 2l, ściereczka lniana, gumka
woda - 1,5 litra

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Ocet grzybowy robimy zawsze z suszonych grzybów, bez śladów pleśni (to waż-
ne, jeżeli będą skażone, to ocet spleśnieje i będzie do wylania). Najlepiej użyć tu świeżych 
ekologicznych ziół (ja mam swoje), jeżeli nie mamy świeżych, to można dać suszone do-
brej jakości. Zioła możemy wybrać wg własnych upodobań i inwencji twórczej. Ja lubię tu 
oprócz ziół, dodać kilka listków geranium i trawę cytrynową, nadają świeżości.

KROK 2: Grzyby można trochę pokruszyć i włożyć do słoika. Zioła umyć, osuszyć i roz-
drobnić, dodać o grzybów. Wrzucić pokrojone jabłko i przyprawy. Wodę rozmieszać z 
cukrem i letnią zalać słój z grzybami i ziołami do wysokości 3/4.

KROK 3: Przykryć ściereczką lnianą i zabezpieczyć gumką. Przez około 2-3 tygodnie mie-
szać drewnianą wyparzoną łyżką (na początku 2 razy dziennie, później wystarczy raz). 
Jak wszystko opadnie już na dno, odstawić jeszcze na 3-4 tygodnie i już nie mieszać. 
Następnie przecedzić przez sito, dobrze jest jeszcze ocet zostawić w słoiku przykrytym 
ściereczką lnianą na kolejne 3-4 tygodnie i dopiero po tym czasie zlać do butelek. Ocet 
ten wymaga długiego czasu dojrzewania (coś jak nalewki, im starszy, tym lepszy), najle-
piej zrobić, schować i zapomnieć o nim na kilka lat, a przynajmniej na rok. Warto uzbroić 
się w cierpliwość. Ocet nadaje się do przyprawiania zup, sosów, marynat. Polecam.

Nikita

60 min +
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SKŁADNIKI OCTU WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE

żurawina (goździki, ucierane 
płatki róży)

Działa przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicznie,  skuteczny, m.in. 
w walce z infekcjami pęcherza moczowego, walor smakowy i za-
pachowy. Do picia z wodą, do sałatek.

lawenda 
Działa uspokajająco. Do picia z wodą, do sałatek, kosmetycznie 
- odświeżający tonik do twarzy, płukanka do włosów, płyn do płu-
kania tkanin i relaksujących kąpieli.

podagrycznik

Ocet możemy stosować jako kurację wspomagającą przy bólach 
stawów (dna moczanowa). Podagrycznik pomaga usuwać sole 
kwasu moczowego, które gromadzą się w  stawach i  powodują 
bóle. Do picia z wodą.

wrotycz
Do stosowania zewnętrznie, okłady przy stłuczeniach, zwich-
nięciach, reumatyzmie oraz bólach stawów. Dobry na wszawicę, 
oprysk na rośliny przeciw szkodnikom.

jabłko, imbir, kurkuma, trawa 
cytrynowa, miód

Ma silne działanie przeciwzapalne, rozgrzewające, usuwa nad-
miar śluzów z organizmu, regeneruje wątrobę, wzmacnia odpor-
ność organizmu.  Do picia z wodą, do sałatek.

głóg, daktyle, miód Wspomaga pracę serca i krążenie krwi. Do picia z wodą, do sa-
łatek.

jabłkowy na kombuczy
Działa przeciwbakteryjnie, obniża poziom glukozy we krwi,  
wpływa korzystnie na układ krążenia i może pomagać w odchu-
dzaniu. Do picia z wodą, do sałatek.

pomidor, chilli, bazylia, 
czosnek 

Wzmacnia układ odpornościowy i obniża poziom cholesterolu,  
reguluje trawienie. Do sałatek, marynat, zup i sosów.

warzywny (marchewka, pa-
sternak, jarmuż, koper włoski, 
por, seler liście, natka pietrusz-
ki, oregano, lubczyk, czosnek, 
papryka)

Ten ocet wymaga dłuższego czasu, szlachetnieje z czasem i jest co-
raz lepszy. Do sałatek, marynat, zup i sosów.

grzybowy z  ziołami (grzyby 
suszone, laur, czosnek, pieprz, 
ziele angielskie, estragon, ma-
jeranek, koper włoski, trawa 
cytrynowa, szałwia, geranium, 
oregano, jabłko)

Jest to ocet, który wymaga bardzo długiego czasu dojrzewania 
(najlepiej nawet 2 lata, ale minimum rok). Do marynat, zup i so-
sów.

pigwa Poprawia odporność organizmu, oczyszcza przewód pokarmowy, 
ma działanie przeciwzapalne. Do picia z wodą, do sałatek.

winogrona ciemne
Zawiera flawonoidy, które unieszkodliwiają wolne rodniki, pozy-
tywny wpływ na układ krążenia i  odporność. Do picia z  wodą,  
do sałatek.

Właściwości i zastosowanie wybranych octów żywych

Zeskanuj kod QR!
Dowiesz się więcej o octach żywych  

z konkretnych składników. Poznaj 
wszystkie kombinacje i ich właściwości.



PRODUKTYZ WLOCH!

BEZ GLUTENU!

100 %
EKOLOGICZNE!

PRODUKTYPRODUKTY WEGE!

OPAKOWANIE
W 100 %

RECYKLINGOWALNE
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PL-EKO-07
Rolnictwo spoza UE
non-EU Agriculture

CZYSTEK 
(HERBATKA ZIOŁOWA)

Cistus (herbal tea)

MORINGA
LIŚCIE SUSZONE
Moringa dried leaves

PL-EKO-07
Rolnictwo spoza UE
non-EU Agriculture

GOJNIK 
(HERBATKA GÓRSKA)
Ironwort (mountain tea)

PL-EKO-07
Rolnictwo spoza UE
non-EU Agriculture

   DIETARY SUPPLE MENT     
  SU

PLEMENT DIETY

     
 



Włoszczyzna
Włoszczyzna to zestaw warzyw, sprzedawany w postaci pęczków, służący przede 

wszystkim jako podstawa przygotowania wywaru. Najczęściej w skład włoszczyzny 
wchodzą: marchew, pietruszka, seler, por, cebula, czasami też biała kapusta  

(w niektórych rejonach Polski kapustę również dodaje się do wywaru).
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Legenda głosi, że włoszczyznę na polskie stoły spro-
wadziła królowa Bona z Włoch, co tłumaczy nazwę 
produktu. Czy naprawdę te warzywa zawdzięczamy 
tej Królowej? Pierwotnie wyraz „włoszczyzna” ozna-
czał wszystko, co włoskie, a więc język, obyczaje, strój, 
podobnie jak „polszczyzna” to, co polskie. U Niemce-
wicza znajdujemy zdanie: „Mówić złą włoszczyzną”,  
a Zabłocki pisał: „Nuci wytartej włoszczyzny trele, któ-
rych zapomniał dziad przy kościele”. A włoszczyzna 
Bony? Rzeczywiście, sprowadziła ona do Polski wiele 
nowych warzyw, np. kapustę włoską, kalafior, seler, 
por, sałatę, i te nazywano włoszczyzną w przeciwień-
stwie do krajowych warzyw, np. marchwi.

WARTOŚCI ODŻYWCZE WŁOSZCZYZNY
Warzywa powinny stanowić podstawę naszej diety. 
Zawierają mnóstwo cennych dla zdrowia antyoksy-
dantów, witamin, składników mineralnych, błonnika.
• marchew to kopalnia beta - karotenu, prekursora 

witaminy A, ma wpływ na wzrok i układ odpor-
nościowy;

• korzeń pietruszki, podobnie jak nać, zawiera że-
lazo, witaminę C, kwas foliowy. Znany jest od wie-
ków ze swych korzystnych właściwości na nerki  
i układ moczowy;

• seler obfituje w błonnik, witaminę C, i witaminy 
z grupy B, usprawnia procesy przemiany materii, 
wzmacnia układ pokarmowy, składniki olejków 
eterycznych zawarte w selerze mają działanie 
rozkurczowe;

• cebula to także źródło witamin (z grupy B, E, K) 
oraz minerałów (cynk, potas, magnez, wapń), po-
maga w utrzymaniu prawidłowego stężenia glu-
kozy we krwi, wspomaga funkcjonowanie układu 
moczowego;

• por podobnie jak marchew zawiera duże ilości 
witaminy A, a także kwas foliowy, potas, wapń, 
wspiera serce i działa alkalizująco na organizm.

• kapusta biała lub włoska są skarbnicami witamy 
C (30-36 mg w 100 g), zawierają witaminy z grupy 
B, A, E, K. Kapusta  jest bogata w kwas foliowy  
i znaczne ilości rutyny. Kapusta ma również 
związki o działaniu antynowotworowym między 
innymi sulforafan.

Błonnik zawarty w warzywach poprawia pracę prze-
wodu pokarmowego, reguluje poziom cholesterolu 
oraz glukozy we krwi. Warzywa zawierają również na-
turalne olejki eteryczne, dlatego dobrej jakości włosz-
czyzna umożliwia nam rezygnację z dodawania do 
zup kostek rosołowych czy gotowych mieszanek przy-
prawowych. Zaletą warzyw jest stosunkowo mała za-
wartość cukrów prostych, stąd ich mała kaloryczność.

WŁOSZCZYZNA W KUCHNI
Przy użyciu włoszczyzny ugotujemy nie tylko idealny 
bulion, odpowiednio przyrządzone warzywa mogą 
stać się inspiracją do wielu kuchennych eksperymen-
tów. Pęczkiem warzyw można doprawić również wiele 
innych potraw. Warzywa wystarczy pokroić w słupki 
lub kostki i delikatnie podsmażyć. W takiej formie 
mogą urozmaicić smak sosów, farszów, gulaszy. W 
wersji wegetariańskiej można upiec warzywa z dodat-
kiem ziół i oliwy z oliwek. Najczęściej jednak włosz-
czyzna wykorzystywana jest do wywaru, podstawy nie 
tylko rosołu, ale każdej zupy.

Gotowanie warzyw powoduje jednak częściowe straty 
witamin i składników mineralnych (od 20 do 50 %), 
szczególnie witamin rozpuszczalnych w wodzie. Na 
szczęście witaminy i minerały przechodzą do wody, 
a wywar jest przesączony dobroczynnymi składnika-
mi. Zawiera także rozpuszczalne substancje smakowe, 
które stymulują wydzielanie się soków trawiennych  
i dają przyjemne wrażenia sensoryczne. Picie gotowa-
nych bulionów zalecane jest w przypadku przeziębień 
i ogólnego osłabienia sił witalnych organizmu.

Niektóre metody gotowania wywarów zakładają bar-
dzo długie gotowanie włoszczyzny, nawet do kilku-
nastu godzin. Takie sposoby gotowania znajdziemy 
w kuchni pięciu przemian jak i również w kuchni pol-
skiej gotując rosół zwany żydowską penicyliną. Wa-
rzywa z bardzo długo gotowanego wywaru powinny 
być wyrzucone (np. do kompostownika), gdyż oddały 
podczas długiego procesu gotowania wszystkie swo-
je wartości do wody. To wywar stanowi panaceum na 
przeziębienia i wzmacnia organizm w czasie rekonwa-
lescencji.
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Stosując pewne kulinarne triki, można zminimalizować 
straty witamin i składników mineralnych podczas obróbki. 
Co zrobić, aby były jak najmniejsze?
• Zawsze wrzucaj warzywa bezpośrednio do wrzątku, ni-

gdy do zimnej wody, kontakt z wodą będzie krótszy; może 
to prowadzić do pogorszenia barwy warzyw (szczególnie 
zielonych), ale powoduje szybkie ścięcie białka, co zmniej-
sza przenikanie składników do wywaru, ponadto wrzątek 
niszczy enzymy utleniające, które pozwalają wit. C opusz-
czać komórki.

• Obniżenie pH wody (dodatek kwasu w postaci: soku  
z cytryny, kiszonych warzyw, octu) przedłuża czas obrób-
ki i zmniejsza wydajność potraw, ale pozytywnie wpływa  
na zachowanie składników odżywczych.

• Gotujmy pod przykryciem, dzięki temu skracamy czas 
gotowania, odcinając dopływ powietrza, a krótsze gotowa-
nie to również mniejszy kontakt warzyw z wodą.

• Gotujmy warzywa najlepiej w całości lub w jak najwięk-
szych kawałkach.

• Starajmy się gotować jak najkrócej, przegotowanie wa-
rzyw sprawi, że będą one miały złą konsystencję i „uciek-
nie” nam więcej składników.

• Warzywa twardsze wkładajmy do garnka na początku, 
zdążą trochę zmięknąć, zanim dodamy pozostałe, wtedy 
równomiernie się ugotują.

OBRÓBKA I PRZYGOTOWANIE WARZYW DO SPOŻYCIA
Na początku, oczywiście mycie. Proces ten powinien być do-
stosowany do rodzaju warzywa oraz stopnia zanieczyszczenia 
jego powierzchni. Przed obraniem, warzywa myjemy dokładnie 
(nawet szorujemy) szczotką pod bieżącą wodą, aby przy obie-
raniu jak najmniej zanieczyszczeń przenieść na ich miąższ lub 
gdy chcemy wykorzystać warzywa ze skórką. Warzywa liściaste  
po usunięciu uszkodzonych, zwiędłych liści i innych nienada-
jących się do jedzenia części, płuczemy kilkakrotnie w naczy-
niu. Pora wstępnie oczyszczamy, usuwając piętkę z korzeniami,  
a następnie nacinamy wzdłuż i dokładnie myjemy pod bieżącą 
wodą, odginając poszczególne liście.
Po umyciu obieramy skórkę za pomocą skrobaczki lub nożyka 
jarzyniaka. Na pewno będzie mniej strat niż za pomocą zwy-
kłego noża. Po obraniu, warzywa jeszcze raz płuczemy przed 
wrzuceniem do garnka. Pamiętajmy, że w skórce ukrywa  
się najwięcej witamin i substancji odżywczych.

WYWAR
Ilość wody powinna być odpowiednia do liczby porcji, co 
również ma wpływ na zmniejszenie strat witamin. Zazwyczaj  
do przygotowania wywaru warzywnego na 1,5 l wody po-
trzeba: 400 g marchwi, 200 g pietruszki, 50 g pora, 100 g 
selera.
Warzywa wkładamy do wrzątku, przykrywamy pokrywką (za-
trzymujemy witaminy, szczególnie wit. C) i gotujemy ok. 40 
minut, aby zmiękły. Jakość wywaru zależy od doboru i ilości 
użytych surowców, sposobu przyrządzania, czasu gotowania  
i sposobu przyprawienia.
Włoszczyzna jest dostępna również w formie suszonej. Dozu-
jemy ją sobie wedle uznania.

Podczas obróbki następuje wydobycie właściwego smaku, aro-
matu, barwy warzyw. Warzywa ulegają zmiękczeniu, rozluźniają 
się struktury tkankowe, zwiększa się ich strawność i przyswajal-
ność.

Włoszczyzna, niezaprzeczalnie stanowi kulinarny niezbędnik 
każdej gospodyni. Ma niesamowite walory smakowo - zapa-
chowe. Przy pomocy włoszczyzny ugotujemy nie tylko trady-
cyjny rosół, ale odpowiednio przyrządzone warzywa mogą stać 
się inspiracją do wielu kuchennych eksperymentów. Jest nieza-
stąpiona. Wybierajmy jednak warzywa z upraw ekologicznych, 
ponieważ warzywa korzeniowe mogą gromadzić składniki po-
bierane z gleby, dlatego ważne jest, aby włoszczyzna pochodzi-
ła z kontrolowanych upraw.

WARTO WIEDZIEĆ:
Do obierania i rozdrabniania używajmy narzędzi

 nierdzewnych (noży, skrobaczek, tarek, szatkownic), żelazo 
powoduje straty witamin, szczególnie witaminy C.

Warzywa znajdują zastosowanie jako dodatek do zup,
 dań garmażeryjnych, podawane są w formie przekąsek, 
a także jako dekoracje. Z warzyw możemy przyrządzić 
również surówki, sałatki, potrawy gotowane, duszone, 

smażone lub zapiekane.

Jeżeli nie chcesz wykorzystać wody po ugotowanych 
warzywach, wykorzystaj ją jako nawóz, ale pamiętaj, 

żeby rośliny podlewać ostudzoną wodą.

Włoszczyznę najkorzystniej jest spożywać na surowo 
w postaci surówek, sałatek, smoothie, krojoną lub w całości
 i ze skórką. Surowe warzywa mają niski indeks glikemiczny 

i są nisko kaloryczne.

WŁOSZCZYZNA ŚWIEŻA BIO (POLSKA)
- BIO PLANET 

Polecamy:

WŁOSZCZYZNA 
(WARZYWA SUSZONE) 

BIO - BATOM

BULION 
- KOSTKI 
WARZYWNE BIO 
- NATUR COMPAGNIE



Powrót do natury? U nas znajdziesz tylko to, co najlepsze!
Allos stale od 40 lat z pasją i zaangażowaniem opracowuje ekologiczne oryginały i powiększa swój  
asortyment wraz z nowymi odkryciami. Produkty takie, jak musy owocowe, musli, warzywne pasty,  
pieczywo, słodzidła i pożywne przekąski pozwalają czerpać radość ze zdrowej diety wszystkim  
miłośnikom ekologicznego trybu życia. Ekologiczne warzywne pasty Allos to doskonale dobrana  
mieszanka składników najwyższej jakości. Dla wegetarian, wegan i nie tylko!
 
www.allos.eu

„Kremowe pasty
bez glutenu”Pionierski 

duch 
marki Allos
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ROSÓŁ NA DWA SPOSOBY

SKŁADNIKI (1 porcja):
mięso drobiowe: kurczak, indyk, kaczka (lub 
porcje rosołowe) - 1 kg
włoszczyzna (marchew, pietruszka, seler, por, 
cebula, ewentualnie kawałek kapusty) - 1 pęk
czosnek - 2 ząbki
liść laurowy, ziele angielskie po - 3 szt.
papryczka bird’s eye - 1 szt.
natka pietruszki kilka listków
opcjonalne dodatki:
grzyby suszone (borowiki, podgrzybki lub 
shiitake) - 2-3 szt.
ocet owocowy np. jabłkowy - 1 łyżka
sos sojowy bezglutenowy tamari - 1 łyżka
imbir kłącze - 1 cm
kurkuma kłącze - 1 cm
sól - do smaku

PRZYGOTOWANIE:
SPOSÓB 1 (krótko): Mięso wkładamy do 
wrzątku, dodajemy przyprawy i sól i gotujemy 
20 minut. Następnie dodajemy włoszczyznę 
pokrojoną w kawałki, cebulę możemy przy-
piec na patelni (przecinając ją na pół i przy-
piekając bez tłuszczu) lub opiekając na żywym 
ogniu. Rosół powinien się gotować jeszcze 
30 min (lub do miękkości mięsa) na małym 
ogniu. Na koniec gotowania dodajemy zielo-
ne części selera i pietruszki dla wyciągnięcia 
aromatu z nich (po ugotowaniu je wyciąga-
my). Wykorzystujemy zarówno warzywa, jak i 
mięso z rosołu.

SPOSÓB 2 (długo): Do zimnej wody wkła-
damy mięso (najlepiej mięso z kością - porcje 
rosołowe, łapki kurze) zagotowujemy i ścią-
gamy szumowiny. Dokładamy warzywa (kil-
ka gałązek natki pietruszki i selera również), 
przyprawy i gotujemy w zależności od tego 
ile mamy czasu. Kilka godzin na najmniejszym 
ogniu (tak, aby lekko pyrkał) w razie potrzeby 
możemy dolać wody (wrzątek). Dla lepszego 
aromatu i naszych upodobań możemy dodać 
suszone grzybki, łyżkę octu owocowego, sos 
sojowy, kawałek imbiru lub kurkumy. Możemy 
dodać wszystkie te dodatki na raz lub jeden z 
nich. Po ugotowaniu przecedzamy rosół i wy-
korzystujemy tylko bulion.

WARTO WIEDZIEĆ:  Rosół krótko gotowa-
ny podajemy z makaronem, ryżem, komosą, 
kaszą jaglaną lub jęczmienną (ale to już nie 
będzie potrawa bezglutenowa). Rosół długo 
gotowany najlepiej pić z dodatkiem natki pie-
truszki, lubczyku lub kolendry.

Barbara Strużyna

60 min

ROSÓŁ Z POKRZYWĄ

SKŁADNIKI (1 porcja):
kura - 1 szt.
włoszczyzna duża - 1 szt.
cebula - 2 szt.
młode liście pokrzywy - 1 garść
liście laurowe - 2 szt.
ziele angielskie - 10 szt.
pieprz, sól - do smaku
olej - 2 łyżeczki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Najpierw mięso kroimy na części, myjemy 
dokładnie. Następnie w garnku rozgrzewamy 
niewielką ilość oleju, mięso przekładamy do 
garnka i obsmażamy. Potem dodajemy ce-
bulę pokrojoną w ćwiartki i podsmażamy z 
mięsem. Zaraz potem zalewamy zimną wodą 
(ok 2,5 l) zagotowujemy. Zmniejszamy ogień, 
dodajemy przyprawy, pokrzywę i gotujemy na 
wolnym ogniu ok godziny. W tym czasie wa-
rzywa obieramy, dodajemy do rosołu. Gotuje-
my to wszystko jeszcze godzinę. Doprawiamy 
do smaku.

Dorota Wdowińska - Rozbicka

70 min

ROSÓŁ Z PIECZONEJ KACZKI

SKŁADNIKI (10 porcji):
kości i skórki z pieczonej kaczki - 1 szt.
włoszczyzna na rosół: marchew, pietruszka, 
por, seler - 1 pęk
liście świeżego lubczyku - 2 szt.
imbir, kawałek wielkości kciuka - 1 szt.
liść laurowy - 3 szt.
ziele angielskie - 5 szt.
sól, pieprz - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Kości i skórki z kaczki, umyte i pokrojone wa-
rzywa włożyć do garnka, zalać 2 litrami zimnej 
wody, zagotować. Dodać liść laurowy, ziele 
angielskie, pokrojony w plastry imbir, zmniej-
szyć ogień na minimum. Gotować na malut-
kim ogniu ok. 2 do 2,5 godziny.

Iwona Kuczer

180 min

ROSÓŁ TRADYCYJNY

SKŁADNIKI (16 porcji):
kura/kurczak wraz z podrobami (bez wątrób-
ki) - 1 kg
szponder wołowy - 1/2 kg
porcja rosołowa z kaczki/gęsi - 1/2 kg
szyja/skrzydło z indyka - 1/2 kg
duża marchewka - 4 szt.
średni por - 1 szt.
średni seler korzeniowy z liśćmi - 1 szt.
średni korzeń pietruszki - 2 szt.
mała kapusta włoska - 1/4 szt.
duża cebula w łupinie - 1 szt.
liście świeżego lubczyku (maggi) - 2 szt.
liść laurowy - 6 szt.
ziele angielskie - 8 szt.
sól, pieprz - do smaku
siekana natka pietruszki - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Mięso dokładnie myjemy, wkładamy 
do dużego garnka. Zalewamy 3 litrami zimnej 
wody, zagotowujemy na średnim ogniu. Na 
powierzchni pojawi się piana ze ściętym biał-
kiem, zdejmujemy ją łyżką-sitkiem.

KROK 2: Warzywa czyścimy, obieramy, kro-
imy na spore kawałki. Cebulę kroimy na pół, 
nie obieramy. Nadziewamy na widelec lub 
szpikulec i opalamy nad ogniem, lub na pa-
telni na czarno. Tak samo opalamy kapustę. 
Przypalone warzywa nadadzą naszemu roso-
łowi dodatkowego smaku.

KROK 3: Wszystkie warzywa dokładamy do 
mięsa, wsypujemy płaską łyżkę soli i trochę 
pieprzu, zagotowujemy na średnim ogniu. Po 
zagotowaniu zmniejszamy płomień do mini-
mum, garnek przykrywamy pokrywką, lekko 
ją uchylając i gotujemy około 4 godziny.

KROK 4: Rosół powinien jedynie delikatnie 
mrugać – zapewni to jego klarowność i peł-
ny smak. Ważna jest także jakość mięsa i jego 
ilość – używamy przynajmniej trzech różnych 
rodzajów mięsa. Jeśli jest konieczność dolania 
wody, to używamy wyłącznie wrzątku. Poda-
jemy z makaronem, pokrojoną marchewką z 
rosołu, posypany świeżo posiekaną natką pie-
truszki. Możemy podawać także z kawałkami 
gotowanego mięsa.

Iwona Kuczer

180 min



WEGAŃSKI ROSÓŁ

SKŁADNIKI (10 porcji):
marchew - 4 - 5 szt.
pietruszka z nacią - 2 szt.
seler naciowy - łodygi - 2 szt.
pomidory malinowe - 2 szt.
szparagi zielone - kilka
lubczyk - kilka listków
ząbki czosnku - 3 - 4 szt.
kapusta włoska - kawałek
pieczarki - kilka szt.
koperek - 1 pęk
sól selerowa, pieprz, włoszczyzna 
suszona lub bulion w proszku - do 
smaku
ziele angielskie kilka szt.
listki laurowe - kilka szt.
cebula - 2 szt.
por - kawałek
kozieradka - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Warzywa obrać, umyć, 
dowolnie pokroić i umieścić w du-
żym garnku razem z przyprawami 
i zielenią. Cebule opalić, pieczarki 
obrać ze skórki, a pomidory prze-
ciąć w poprzek i usunąć nasiona - 
dodać do garnka.  Wszystko zalać 
wodą, doprowadzić do wrzenia, 
odstawić garnek na najmniejszy 
palnik i gotować 2,5 - 3 godziny.

HABIBI

180 min

ROSÓŁ PEŁEN KOLAGENU

SKŁADNIKI (8 porcji):
indyk/kura (wraz z podrobami i łapkami - 
zródło kolagenu) - 1 + 1/2 kg
marchew - 3
korzeń selera - 1/2 szt.
korzeń pietruszki - 1 szt.
cebula (opalona nad palnikiem w celu wydo-
bycia aromatu) - 1 szt.
ząbek czosnku - 3 szt.
por - kawałek
natka pietruszki, lubczyk - trochę
pieprz, sól himalajska, curry, kurkuma - do smaku
ziele angielskie - 4 ziarenka
listek laurowy - 3 szt.
ocet jabłkowy - 2 łyżki
makaron gryczany lub konjac - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Mięso zalewamy 2 l wody z dodatkiem octu 
jabłkowego, gotujemy na małym ogniu ok. 2 
- 4 h. Pod koniec gotowania na ok. pół go-
dziny przed podaniem dodajemy pokrojone 
warzywa, przyprawiamy i gotujemy 25 minut). 
Podajemy z makaronem konjac (przepłuka-
nym kilkakrotnie wrzątkiem) i sporą porcją 
zieleniny. Grochowska Nutritherapy

240 min
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Czy słyszałeś o bulionie w płynie? Obecnie bulion uważany jest za superfood
i staje się modny na całym świecie. Stosowany jest jako podstawa do zup, risotto, gulaszu
i sosów. Można go również pić tak jak kawę czy herbatę lub spożywać w trakcie podróży.
Bulion w płynie, który oferujemy, gotowany jest na wolnym ogniu nie mniej niż 12 godzin.
Szefowie kuchni Food Studio zaoszczędzili Twój czas i przygotowali go specjalnie dla Ciebie!
Wszystko, co musisz zrobić, to dodać makaron i warzywa. Możesz go użyć również jako
podstawę do risotto, smoothie lub innego rodzaju potraw. Nasz bulion możesz również
podgrzać i po prostu wypić.

W PŁYNIE
BEZGLUTENOWY BIO



ROSÓŁ WEGAŃSKI 2.0

SKŁADNIKI (2 porcje):
seler naciowy - 2 szt.
szpinak - garść
pietruszka - 1 szt.
soczewica czerwona - 2 łyżki
papryka wędzona - 1 łyżka
lubczyk, ziele angielskie, liść  laurowy - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Warzywa korzenne kroimy według preferen-
cji i wrzucamy na 1,5-2 litry wrzątku: najpierw 
marchew i pietruszka, po kilku minutach seler 
i por. Dodajemy lubczyk, liść laurowy i ziele 
angielskie. Po 10 minutach gotowania dorzu-
camy soczewicę oraz przyprawiamy papryką 
wędzoną, która nada mięsnego smaku. Do-
prawiamy pieprzem i solą lub sosem sojo-
wym. Odciskamy dobrze tofu i dodajemy je 
do zupy razem z porwanym szpinakiem, kiedy 
marchew i pietruszka zmiękną na tyle, na ile 
lubimy. Zupę zagotowujemy i jest gotowa.

szpinakot

60 min

RAMEN, CZYLI JAPOŃSKA 
ZUPA Z NOODLAMI I MISO

SKŁADNIKI (4 porcje):
ćwiartka kurczaka - 2 szt.
marchew - 2 szt.
por - 1 szt.
imbir - 3 cm
olej sezamowy - 2 łyżki
szczypior (część do pieczenia, część 
do posypania) -1 pęk
pasta miso - 4 łyżki
jajka na twardo - 2 szt.
arkusz glonów nori - 1 szt.
makaron pszenny lub wg uznania
sos sojowy do polania - trochę

180 min

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Marchewkę, szczypior i pora 
kroimy w 2 cm kawałki, imbir kroimy w 
plasterki. W żaroodpornym naczyniu 
układamy kurczaka, posypujemy warzy-
wami, doprawiamy solą i polewamy rów-
nomiernie olejem sezamowym. Pieczemy 
40 minut w 230 stopniach.

KROK 2: Kurczaka z warzywami prze-
kładamy do dużego garnka i zalewamy 
2,5 l wody. Doprowadzamy do wrzenia, 
zmniejszamy ogień i gotujemy pod przy-
kryciem przez godzinę. Po tym czasie 
wyciągamy jedną ćwiartkę kurczaka i 
rwiemy go na kawałki. Zalewamy odrobi-
ną wywaru, żeby nie ściemniał. Wywar w 
garnku gotujemy jeszcze min. 1 godzinę 
bez przykrycia.

KROK 3: Makaron przygotowujemy 
zgodnie z instrukcją na opakowaniu (za-
zwyczaj gotujemy go 2-3 minuty i prze-
lewamy zimną wodą).

KROK 4: Do 4 misek dodajemy po 1 łyż-
ce pasty miso. Zalewamy odrobiną prze-
cedzonego wywaru, dokładnie miesza-
my. Następnie do każdej miski dodajemy 
makaron, zalewamy wywarem (również 
przecedzonym), dajemy połówkę jajka 
na twardo, porwanego kurczaka, posie-
kany szczypiorek, nori pocięte w paski i 
liść lub dwa sałaty rzymskiej. Jeżeli zupa 
jest mało słona, każdy może sobie do-
prawić sosem sojowym wedle uznania.

Dagooshya 

tofu - 1 kostka
marchew - 2 szt.

por - 1 szt.

Organic. Simple. Delicious.



17Jesień 2021

RAMEN Z MAKARONEM GRYCZANYM

SKŁADNIKI (4 porcje):
bulion warzywny:
marchew - 3 - 4 szt.
pietruszka - 1 szt.
seler mały lub kawałek - 1 szt.
cebula - 2 szt.
czosnek cała główka - 1 szt.
por kawałek - ok. 12 cm
kapusta biała lub pekińska - kawałek
imbir kłącze - ok. 4 cm
glony kombu lub wakame - trochę
grzyby shiitake suszone - 10 szt.
sos sojowy bezglutenowy tamari - 4 łyżki
olej sezamowy lub inny - 2 łyżki
ocet (ryżowy, jabłkowy lub pomarańczowy) 
- 1 łyżka
woda - 4 litry
zaprawa:
mleko sojowe - 1 szklanka
tahini - 2 łyżki
miso białe - 3 łyżki
imbir świeży starty - 1 łyżeczka
papryka słodka sproszkowana - 1 łyżeczka
papryka ostra - szczypta
dodatki:
makaron gryczany lub konjac - 1 opakowanie
nori płaty - kilka
marchew pokrojona w cienkie paski - 1 szt.
szczypior - trochę
natka pietruszki (opcjonalnie) - trochę

30 min

DODATKOWE INFORMACJE:
Do czasu przygotowania potrawy należy dodać czas przygotowania bulionu warzywnego, 
od 4 do 12 godzin. Bulion taki możemy wykorzystać do innych zup, sosów. Jest bardzo 
dobry i może stanowić bazę do polskich zup.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1 (Wywar):
Warzywa myjemy, obieramy i kroimy na duże kawałki, czosnek i cebulę obieramy z 
wierzchniej warstwy (Imbir i składniki wywaru poniżej imbiru nie wkładamy do piekarnika.
Pieczemy w 180°C do zrumienienia ok. 30 minut.

KROK 2: Upieczone warzywa przekładamy do garnka, zalewany wodą dokładamy po-
zostałe składniki wywaru, zagotowujemy i gotujemy na małym ogniu, aby tylko lekko 
pyrkało. I tak gotujemy od 4 do 12 godzin, pod przykryciem. Gdy wywar będzie gotowy, 
przecedzamy go przez sito. Warzywa wyrzucamy, jedynie grzyby shiitake możemy zosta-
wić do spożycia.

KROK 3 (Zaprawa):
Wlewamy napój sojowy do garnuszka, dodajemy pozostałe składniki i mieszamy je gotu-
jąc kilka minut do uzyskania kremowej konsystencji.

KROK 4: Przygotowanie końcowe:
Gotujemy makaron gryczany ok. 2 minuty, makaron konjac przepłukujemy i też gotujemy 
2 minuty. Odcedzamy, wkładamy do miseczek. Wkładamy również glony nori (możemy 
płat nori pociąć lub połamać na kawałki). Zaprawę łączymy z gorącym bulionem i zalewa-
my miseczki wywarem. Dodajemy dodatki: grzyby shiitake (mogą być pokrojone w paski). 
Dodajemy świeżą (surową) marchew skrojoną w cienkie paski (np. przez maszynkę do 
warzywnego makaronu lub obieraczką). Posypujemy szczypiorkiem lub kolendrą.

 Alicja

Polecamy do zupy ramen:

SHIITAKE 
(GRZYBY SUSZONE) 
BIO - BIO PLANET

MISO GENMAI (PASTA 
Z SOI I RYŻU BRĄZO-

WEGO) BIO  
- TERRASANA

NAPÓJ SOJOWY BEZ 
DODATKU CUKRÓW 

BEZGLUTENOWY BIO 
 - NATUMI

ALGI MORSKIE SU-
SZONE - WAKAME BIO 

- PORTO MUINOS

OCET RYŻOWY GENMAI 
SU FILTROWANY BIO 

- ARCHE

SOS SOJOWY TAMARI 
25 % MNIEJ SOLI 

BEZGLUTENOWY BIO 
- LIMA
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Jesienne przepisy
Pyszne, kolorowe i rozgrzewające!

ZUPA DYNIOWA

SKŁADNIKI (10 porcji):
dynia - 1 kg
marchew - 1/2 kg
pietruszka - 1 kg
cebula - 1 szt.
mleko kokosowe - 100 ml
olej do gotowania i smażenia - trochę
sól, pieprz biały szczypta
pestki dyni - 10 łyżek
natka pietruszki trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Pokrojone w kostkę warzywa poddusić na 
tłuszczu. Następnie dodać dynię pokrojoną 
w kawałki, podlać wodą. Wszystko dusić pod 
przykryciem do miękkości. Całość zmiksować, 
doprawić do smaku, dodać mleko kokosowe. 
Posypać uprażonymi na suchej patelni pest-
kami. Można podawać z grzankami i natka 
pietruszki. 

 Ivi111

SKŁADNIKI (6 porcji):
wywar warzywny lub mięsny - 1 litr
czerwona soczewica - 1 szklanka
marchew, mała cebula - po 1 szt.
pomidory w puszce - 400 g
czosnek - 2 ząbki
przyprawa curry - 2 łyżeczki
słodka papryka - 1 łyżeczka
pieprz cayenne - 1/2-1 łyżeczki
sól, pieprz - szczypta
masło, najlepiej klarowane - 1 łyżka
oliwa - 2 łyżki
jogurt naturalny do podania - trochę
świeża natka pietruszki do podania - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Marchewkę ucieramy na tarce o 
dużych oczkach, czosnek przeciskamy przez 
praskę, cebulę z grubsza siekamy. Soczewi-
cę przelewamy na sitku pod bieżącą wodą, 
aż woda będzie czysta.

KROK 2: Do garnka z grubym dnem wkłada-
my oliwę i masło. Gdy tłuszcz się rozgrzeje, 
wrzucamy cebulę, czosnek i marchewkę i 
smażymy 2 minuty. Po tym czasie dodajemy 
soczewicę, słodką paprykę, curry i pieprz cay-
enne, mieszamy i smażymy kolejne 2 minuty.

KROK 3: Wlewamy bulion i pomidory z pusz-
ki. Gotujemy 10 minut, po czym blendujemy 
zupę (dzięki tak wczesnemu zblendowaniu, w 
zupie zostaną kawałki soczewicy. Jeżeli wo-
licie gładki krem, zostawcie blendowanie na 
koniec gotowania). Odstawiamy na palnik i 
gotujemy 20 minut na średnim ogniu. 

KROK 4: Doprawiamy solą i pieprzem, mie-
szamy i rozlewamy do miseczek. Dodajemy 
1-2 łyżeczki jogurtu i posypujemy świeżą nat-
ką pietruszki. 

Dagooshya

40 min

KREMOWA ZUPA Z CZERWONEJ SOCZEWICY
45 min

Przepis z okładki!



ZUPA GRZYBOWA Z MAITAKE

SKŁADNIKI (6 porcji):
grzyby maitake suszone - 30 g
grzyby borowiki suszone - 60 g
włoszczyzna:
marchew - 4 szt.
pietruszka - 1 szt.
seler - mały kawałek - 1 szt.
por - 1 szt.
kapusta - mały - 1 kawałek
dodatki i przyprawy:
sól, pieprz - do smaku
sos sojowy bezglutenowy - 3 łyżki
śmietana lub śmietanka wegańska - kilka 
kropel, natka pietruszki, szczypior, pocięta w 
cienkie paski marchewka - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Moczymy grzyby maitake co naj-
mniej godzinę. Moczymy borowiki przez 5 
minut, przepłukujemy i zalewamy znowu czy-
stą wodą. Do garnka wlewamy grzyby z wodą 
i dolewamy ok. 1 litr wody i gotujemy je przez 
godzinę. Możemy je wcześniej pokroić na 
mniejsze kawałki lub w całości. 

KROK 2: W drugim garnku gotujemy włosz-
czyznę i ziemniaki, obrane, pokrojone w kost-
kę (oprócz pora). Doprawiamy do smaku i po 
20 minutach gotowania łączymy z wywarem 
z grzybów. Doprowadzamy do zagotowania i 
wlewamy odrobinę śmietanki i oleju sezamo-
wego. Zupę wylewamy na talerze, dekoruje-
my natką pietruszki, szczypiorkiem i pocięty-
mi paskami świeżej marchewki.

Barbara Strużyna

60 min

SVAMPSOPPA - SZWEDZKA 
ZUPA GRZYBOWA

SKŁADNIKI (4 porcje):
szalotka - 2 szt.
grzyby (najlepiej mieszanka grzybów leśnych 
typu kurki, borowiki, ale można dodać też 
pieczarki) - 400 g
bulion warzywny - 300 - 500 ml
mleczko kokosowe - 200 - 400 ml
pietruszka - 3 szt.
tłuszcz do smażenia - trochę
sól, biały pieprz - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Grzyby obrać, oczyścić i pokroić na mniejsze 
kawałki. Podsmażyć razem z szalotką na ma-
śle aż będą rumiane i miękkie. Tak przygoto-
wane grzyby dodajemy do gorącego bulionu i 
gotujemy jakieś 10-15 minut na małym ogniu. 
Dodajemy mleczko kokosowe i przyprawiamy 
do smaku solą oraz pieprzem. Podajemy po-
sypane obficie pietruszką i np. podsmażony-
mi plastrami grzybów.

Szybko Tanio Smacznie

50 min



SKŁADNIKI (4 porcje):
bakłażan - 2 szt.
cebula duża - 1 szt.
por - 20 cm
papryka czerwona - 1 szt.
kasztany jadalne - 2 opakowania
passata - 500 ml
czosnek - 4 ząbki
oregano - 1 łyżeczka
kurkuma - 1/2 łyżeczki
pieprz - 1/3 łyżeczki
cynamon - 1/3 łyżeczki
olej do gotowania i smażenia 
- trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Przygotowujemy składniki. 
Bakłażana kroimy w plastry ok. 1 cm, 
posypujemy solą i odstawiamy na 
bok, aby wytworzyła się rosa, którą 
zbieramy papierem kuchennym.

KROK 2: Cebulę kroimy w kostkę, 
pora w wąskie plasterki.

KROK 3: Osuszone bakłażany sma-
rujemy przeciętym lub przeciśniętym 
przez praskę czosnkiem.

KROK 4: Bakłażany grillujemy, sma-
żymy na patelni lub pieczemy w pie-
karniku przez 20 minut w 180 stop-
niach.

90 min

KROK 5: Na patelni podgrzewamy 
olej i wysypujemy cebulę i pora, lek-
ko solimy, dusimy do ich miękkości, 
dodajemy czosnek (2 ząbki), dusi-
my jeszcze dwie minuty. Następnie 
dodajemy passatę i przyprawy, do-
lewamy 1/2 szklanki wody i dusimy 
chwilę.

KROK 6: Kasztany obieramy ze sko-
rupek i kruszymy w miseczce.

KROK 7: Do żaroodpornego naczy-
nia na spód wykładamy 4 łyżki sosu 
pomidorowego z patelni. Układamy 
bakłażany, posypujemy kasztanami 
i wylewamy sos pomidorowy na 
wierzch.

KROK 8: Zapiekamy w piekarniku 
ok. 30 minut w 180 stopniach. Po 
wyciągnięciu zapiekanki posypuje-
my ją ulubionymi świeżymi ziołami 
np.: tymiankiem.

KROK 9: Jemy samodzielnie lub z 
pieczywem, makaronem, kaszą.

Barbara Strużyna

BAKŁAŻAN W SOSIE POMIDOROWYM 
Z KASZTANAMI
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SPAGHETTI WEGAŃSKIE 
JAK ZWYKŁE

SKŁADNIKI (3 porcje):
orzechy laskowe i włoskie zmieszane - 3/4 
szklanki
cebula duża - 1 szt.
seler naciowy (łodygi) - 4 szt.
marchew - 4 szt.
olej do smażenia - 2-3 łyżki
zioła prowansalskie - 1 łyżeczka
sól, pieprz - do smaku
papryka ostra - szczypta
makaron bezglutenowy (opakowanie) - 250 g
natka pietruszki - 1 pęk
passata pomidorowa - 350 g

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Orzechy moczymy przez 12 godzin, 
następnie płuczemy i miksujemy na małe 
kawałki. Cebulę obieramy i kroimy w kostkę. 
Selera kroimy w kostkę. Marchew obieramy i 
ścieramy na grubych oczkach tarki.

KROK 2: Na patelni rozgrzewamy olej, wsy-
pujemy pokrojoną w kostkę cebulę, solimy i 
dusimy ją kilka minut. Następnie dodajemy 
marchew, dusimy chwilę, dodajemy seler, du-
simy chwilę, dodajemy orzechy, dusimy i pod-
lewamy lekko wodą, przyprawiamy, dodajemy 
passatę pomidorową.

KROK 3: Makaron gotujemy zgodnie z in-
strukcją. Natkę pietruszki siekamy. Wykłada-
my makaron na talerze, na niego sos i sypie-
my zieleniną.

Barbara Strużyna

35 min

ZAPIEKANE WARZYWA 
Z MOZZARELLĄ 
I INDYKIEM

SKŁADNIKI (4 porcje):
ziemniaki - 4 szt.
dynia hokkaido - 1/2 szt.
papryka czerwona - 1 szt.
marchew - 1 szt.
szpinak - 2 garści
olej - 2 łyżki
mozzarella - 1 opakowanie
sól i przyprawy do smaku
mięso mielone z indyka - 400 g
przyprawy do warzyw: 
1/2 łyżeczki pieprzu czarnego, 1/2 łyżeczki 
papryki ostrej, 1/2 łyżeczki kurkumy, 1/2 ły-
żeczki majeranku, 1 łyżeczka papryki słodkiej, 
1 łyżeczka tymianku,
przyprawy do mięsa: 
1/3 łyżeczki kminku mielonego, 1/2 łyżeczki 
pieprzu czarnego, 1/2 łyżeczki papryki ostrej, 
1/2 łyżeczki papryki słodkiej, 1/2 łyżeczki kur-
kumy, 1 łyżka cebuli suszonej

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Ziemniaki i marchew obierz (dyni 
Hokkaido się nie obiera), wszystkie warzywa 
oczyść, umyj, osusz i pokrój w średniej wielko-
ści kostkę. Wymieszaj z pokrojoną w drobną 
kostkę mozzarellą, olejem, solą i przyprawa-
mi. Mięso także wymieszaj z przyprawami. 

KROK 2: Przygotuj naczynie żaroodporne, 
wysmaruj je tylko delikatnie wybranym tłusz-
czem (ja użyłam oliwy w sprayu). Na dnie ułóż 
połowę warzyw, następnie rozłóż mięso mie-
lone z indyka i na wierzchu ułóż pozostałe 
warzywa. 

KROK 3: Piecz w nagrzanym na 200 °C pie-
karniku, w termoobiegu przez 25 minut, a na-
stępnie w 180°C przez 20 minut. 

KROK 3: Może być tak, że na spodzie oddzie-
li się woda, dlatego nie pieczemy potrawy 
pod przykryciem. Jeżeli mimo tego woda po 
upieczeniu się pokazała - piecz dalej potrawę, 
ale już przy uchylonych drzwiczkach i ustaw 
pieczenie tylko od dołu. Odparowanie wody 
może zająć ok. 10 minut.

Zdrowie na języku

75 minKASZA PERŁOWA 
Z WINOGRONAMI

SKŁADNIKI (1 porcja):
cebula - 1 szt.
oliwa - 4 łyżki
parówki mięsne lub wege - 3 szt.
kasza perłowa ugotowana - 1 szklanka
kapusta pekińska liście - 2 szt.
marchew - 1 szt.
ząbek czosnku - 1 szt.
sos pomidorowy - 3 łyżki
sól, pieprz - do smaku
winogrona - 2 garści

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Najpierw na patelni rozgrzewamy 
oliwę i podsmażamy na niej przez dwie minu-
ty cebulę pokrojoną w kostkę, aż zacznie się 
lekko złocić. Następnie do cebuli dodajemy 
pokrojone w plasterki parówki i starty ząbek 
czosnku, podsmażamy minutę. 

KROK 2: Teraz dodajemy startą na tarce mar-
chew i posiekane liście pekinki, podsmażamy 
minutę. Potem dodajemy kaszę, sos pomido-
rowy, przyprawy, podsmażamy i doprawiamy 
do smaku. 

KROK 3: Kaszę z warzywami podajemy w to-
warzystwie winogron.

Dorota Wdowińska - Rozbicka

30 min

SOS POMIDOROWY 
PASSATA BIO 
 - ALCE NERO

PARÓWKI WIEPRZOWE
 DELIKATNE 

BEZGLUTENOWE BIO
- WASĄG 

polecamy!
polecamy!



SUSZENIE GRZYBÓW - 5 DOMOWYCH SPOSOBÓW

SKŁADNIKI (1 porcja):
podgrzybki, borowiki, kanie, kozaki - dowolna ilość

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

• SUSZENIE W SUSZARCE ELEKTRYCZNEJ - sposób najprostszy, o ile 
taką suszarkę posiadamy. Wystarczy pokroić grzyby, ułożyć na dziurko-
wanych tackach. Włączyć urządzenie (opis w instrukcji) i po określonym 
czasie wyjmujemy gotowy susz.

• SUSZENIE W PIEKARNIKU - sposób prosty i ogólnie dostępny. Trzeba 
jednak kontrolować temperaturę i czas. Grzyby można pokroić (mniejsze 
kapelusze zostawiamy całe) ponawlekać na druty (tak jak w moim przy-
padku) i tak przygotowane „szaszłyki” umieścić w rowkach od wsuwania 
blach. Można też grzyby rozłożyć na kratce. ewentualnie na blachach 
wyłożonych pergaminem. Nastawiamy piekarnik na 50-60 °C. Suszenie 
trwa około 10 godzin.

• SUSZENIE NA CIEPŁYM KALORYFERZE - sposób dobry na małą ilość 
grzybów. Uwaga - podgrzybki brudzą powierzchnię, gdy tracą wodę i 
puszczają sok. Lepiej przykryć grzejniki płótnem, gazą lub ręcznikiem pa-
pierowym. Przed położeniem grzybów na grzejniki oczywiście wycieramy 
je z kurzu, myjemy. Suszenie trwa kilka dni w zależności od temperatury 
grzejników.

• SUSZENIE NA SZNURKU - wolne suszenie w przewiewnym, ciepłym 
miejscu grzybów nawleczonych na cienki bawełniany sznurek. Grzyby 
można powiesić pod okapem w kuchni. Sposób dobry na małą ilość 
grzybów. Potrzebne jest jednak źródło ciepła (można powiesić na dwo-
rze w miejscu gdzie jest ciepło słoneczne). W zimnym pomieszczeniu 
grzyby nie wyschną tylko spleśnieją.

• SUSZENIE W PRODIŻU - sposób dla pomysłowych i zdesperowanych. 
Sprawdzony, ale męczący! Trzeba tylko ciągle na zmianę grzać i wyłączać 
prodiż i uchylać pokrywę, żeby wilgoć się ulatniała.

Dorota Woźniak - Twins Pot

kilka godzin

EKOLOGICZNE
KONSERWY
W SŁOIKACH

NASZE SLOICZKI SA W SKLEPACH W CALEJ POLSCE !

PYSZNE SMAKI
BEZ GMOBEZ GMO

100 % BIO

www.smakgorno.pl fb/ podkarpackie.skarby



SURÓWKA Z SELERA I DYNI

SKŁADNIKI (1 porcja):
seler korzeniowy - 1 szt.
dynia - 15 dag
jabłko - 1 szt.
ogórki meksykańskie lub konserwowe - 10 dag
majonez lub jogurt - 2 łyżki
sok z cytryny, sól, pieprz - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Dynię obrać, usunąć gniazda nasienne, ze-
trzeć na tarce o średnich oczkach. Umyte 
ogórki pokroić na kawałeczki. Obrany seler 
i jabłko zetrzeć na tace o dużych oczkach, 
skropić sokiem z cytryny. Wszystkie przygo-
towane składniki włożyć do miski. Połączyć 
z majonezem, doprawić do smaku solą i pie-
przem, wymieszać. Podawać jako dodatek do 
dania.

Renixx

10 min

SURÓWKA Z KAPUSTY Z MO-
RELAMI I ŚLIWKAMI 

SKŁADNIKI (1 porcja):
kapusta biała - 1/4 szt.
morele suszone - kilka szt.
śliwki suszone - kilka szt.
natka pietruszki - trochę
sól - do smaku
sok cytrynowy - do smaku
syrop klonowy - kilka kropli
olej słonecznikowy - 2 - 3 łyżeczki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Kapustę drobno szatkujemy i solimy, odsta-
wiamy do skruszenia na ok. 30 min. Morele i 
śliwki kroimy w drobną kosteczkę. Natkę pie-
truszki siekamy drobno. Wszystko razem łą-
czymy i doprawiamy. Odstawiamy na trochę, 
aby smaki się połączyły.

Nikita

45 min

MUSZTARDA Z OWOCÓW 
PIGWOWCA

SKŁADNIKI (15 porcji):
owoce pigwowca po wydrążeniu - 1/2 kg
ocet jabłkowy - 4 łyżki
gorczyca - 2 łyżki
cukier trzcinowy - 1,5 łyżki
sól - 1/2 łyżeczki
pieprz - 1/4 łyżeczki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Gorczycę przelać wrzątkiem. Zalać gorczycę 
octem jabłkowym i zagotować. Odstawić na 
kilkanaście godzin w chłodne miejsce. Na-
pęczniałą gorczycę zmiksować. Owoce pigwy 
opłukać, obrać i wydrążyć gniazda nasienne. 
Zalać minimalną ilością wody i zagotować 
pod przykryciem. Ostudzić i zblendować. Wy-
mieszać papką z pigwowców ze zmiksowaną 
gorczycą. Dodać cukier, sól i pieprz.

Skoter

30 min

Ekologiczne kiszonki z buraka

niepasteryzowane
źródło probiotyków

naturalne receptury
odporność na jesień
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BOCHENEK Z GRZYBAMI

SKŁADNIKI (20 porcji):
mąka pszenna chlebowa (typ 750) - 600 g
ciepła woda - 300 ml
drożdże świeże - 20 g
cukier - 1 szczypta
sól - 1 łyżeczka
grzyby leśne (prawdziwki, borowiki, obrane 
maślaki itp.) - 1/2 kg
średnia cebula żółta - 1 szt.
sól, pieprz - 1 do smaku
przecier pomidorowy - 2 łyżki
oliwa do smażenia - 2 łyżki
świeży tymianek - 2 garści

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Drożdże kruszymy do miski, posy-
pujemy cukrem, łyżką mąki, wlewamy trochę 
wody. Dokładnie mieszamy i odstawiamy do 
wyrośnięcia.

KROK 2: W dużej misce łączymy mąkę, droż-
dże, pozostałą wodę i sól, dokładnie wyrabia-
my, odstawiamy do wyrośnięcia. Możemy też 
włożyć wszystkie składniki do automatu do 
chleba i ustawić program wyrabiania ciasta.

KROK 3: W czasie kiedy ciasto rośnie - przy-
gotowujemy nadzienie: grzyby dość drobno 
kroimy, cebulę siekamy. Na oliwie podsma-
żamy cebulę, dodajemy grzyby. Smażymy 
kilka minut, dodajemy przecier pomidorowy 
i tymianek, doprawiamy do smaku solą i pie-
przem, dokładnie mieszamy i odstawiamy do 
wystygnięcia.

KROK 4: Wyrośnięte ciasto rozwałkowujemy 
na prostokąt o grubości ok. 2 cm, nakładamy 
nadzienie i zwijamy jak roladę. Przekładamy 
na blachę wyłożoną papierem do pieczenia, 
odstawiamy na 20 minut do wyrośnięcia. Roz-
grzewamy piekarnik do 230 °C i pieczemy 
chlebek około 20-30 min.

Iwona Kuczer

120 min
CIASTO Z DYNIĄ, ZIARNAMI 
I SUSZONYMI OWOCAMI

SKŁADNIKI (12 porcji):
płatki owsiane bezglutenowe - 1/2 szklanki
śliwki suszone - 5 szt.
morele suszone - 5 szt.
orzechy pekan lub włoskie - 50 g
siemię lniane mielone - 3 łyżki
rodzynki - 1 garść
żurawina - 1 garść
jaja - 3 szt.
dynia utarta na dużych oczkach - 1,5 szklanki
miód - 3 łyżki
jabłko utarte - 1 szt.
soda - 1 łyżeczka
proszek do pieczenia bez glutenu - 1 łyżeczka
cynamon - 1 łyżeczka
kardamon - 1 łyżeczka
mąka owsiana - 1 szklanka
olej - 50 ml
gorzka czekolada - 50 g
oliwa - 1 łyżeczka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Wszystkie składniki owoce i orzechy 
posiekać. Przesypać do miski.

KROK 2: Jajka ubić z miodem, dodać przesia-
ną mąkę owsianą, olej, proszek do pieczenia i 
sodę oraz przyprawy. Następnie dodać star-
tą dynię i jabłko. Całość wymieszać delikat-
nie łopatką. Dodać suszone owoce i ziarna. 
Wymieszać. Przełożyć do blaszki, wyrównać 
wierzch. Piec w 180 stopniach godzinę. Wyjąć 
i wystudzić.

KROK 3: Gorzką czekoladę rozpuścić w kąpie-
li wodnej dodać łyżeczkę oleju i położyć na 
wierzch ciasta. Posypać posiekanymi orzecha-
mi i żurawiną (dodałam także listki greckiej 
bazylii, którą ostatnio dodaję do deserów).

 Anita Zegadło - Od A do Z ugotujesz

60 min

CYNAMONOWE BUŁECZKI 
Z RODZYNKAMI

SKŁADNIKI (5 porcji):
mąka pszenna - 3 szklanki
proszek do pieczenia - 1 łyżka
masło lub olej kokosowy - 100 g
sól - 1 szczypta
mleko lub napój owsiany - 1/2 szklanki
cukier trzcinowy - 4 łyżki
cynamon - 2 łyżki
cukier puder - trochę
rodzynki - 2 garści

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Wymieszaj mąkę z dwiema łyżkami 
cukru trzcinowego, proszkiem do pieczenia i 
szczyptą soli. Dodaj ok. 80 g miękkiego ma-
sła lub oleju kokosowego. Ugnieć wszystko 
widelcem bądź ręką. Gdy powstanie sypka, 
przypominająca kruszonkę konsystencja do-
dawaj po trochu mleko lub napój owsiany i 
mieszaj, a następnie ugniataj dłońmi ciasto. 
Mleka należy dodać tyle, aby ciasto było sprę-
żyste, lecz nie lepiło się za mocno (u mnie ok. 
1/2 szklanki). Tak gotowe ciasto rozwałkuj na 
podłużny prostokąt.

KROK 2: W międzyczasie zalej rodzynki cie-
płą wodą i poczekaj, aż trochę napęcznieją i 
zmiękną.

KROK 3: Dwie czubate łyżki cukru trzcinowe-
go wymieszaj z jedną łyżką cynamonu. Pozo-
stałą część bardzo miękkiego masła (lub oleju 
kokosowego) rozsmaruj na rozwałkowanym 
cieście. Posyp wszystko równą warstwą mie-
szanki cukru z cynamonem. Na wszystko wy-
syp równo dwie garście rodzynek z wody. Tak 
gotowe ciasto zwiń dłuższym bokiem. Goto-
wą rolkę ciasta pokrój na ok. 1,5 cm kawałki.

KROK 4: Bułeczki układaj blisko siebie w 
wysmarowanej masła/oleju metalowej bryt-
fannie. Piecz ok. 15 min w temperaturze 
180 stopni (do zarumienienia się bułeczek). 
Wyjmij z piekarnika blachę, po jakimś czasie 
wyjmij z blachy wypieki, odczekaj, aż bułeczki 
wystygną.

KROK 5: Przygotuj lukier: Połącz ok. 2 bardzo 
czubate łyżki cukru pudru z ok. 1 płaską łyżką 
cynamonu. Dodawaj bardzo małymi porcjami 
mleko/napój owsiany do uzyskania idealnej 
konsystencji lukru (starczy dosłownie łyżecz-
ka płynu). Polej bułeczki lukrem.

 Agnieszka Strużyna 

40 min

MĄKA PSZENNA 
CHLEBOWA 

TYP 750 BIO 
 - BIO PLANET

PŁATKI 
OWSIANE 

BEZGLUTENOWE BIO 
- BIO PLANET

polecamy!
polecamy!



MARCHEWKOWE WSTĄŻKI 
W ZALEWIE

SKŁADNIKI (1 porcja):
marchew (większa) - 3 szt.
liść laurowy - 1 szt.
sól, miód gryczany - 1 łyżka
ziarenka pieprzu - kilka szt. 
ocet, ocet kokosowy - po 1/2 szklanki
ziarenka gorczycy, kmin rzymski - po 1/2 łyżeczki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Marchew umyj, obierz i pokrój na cienkie wstążki (np. 
obieraczką, bądź spiralizatorem) Posól wodę i zagotuj. 
Do gotującej się wody włóż wstążki na ok 1-2 min (aż 
trochę zmiękną). Wyjmij wstążki i odłóż na bok. Do 
wody dodaj resztę składników i gotuj przez kilka mi-
nut, aż wszystkie smaki się połączą, a miód w pełni roz-
puści. W wyparzonym słoiku umieść wstążki marchwi, 
zalej dokładnie zalewą i zakręć. Po wystudzeniu słoika 
włóż go do lodówki.  Agnieszka Strużyna 

20 min

DŻEM Z WĘGIEREK 
Z AGAREM I KSYLITOLEM

SKŁADNIKI (1 porcja):
śliwki węgierki - 3 kg
ksylitol - 1,5 szklanki
agar - agar - 4 - 5 łyżek

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Śliwki przebrać, umyć, wypestkować - 
wrzucić do garnka, dodać 2-3 łyżki wody, 
nakryć i ogrzewać na małym ogniu, 
aż śliwki puszczą dużo soku i zupełnie 
zmiękną. Dodać ksylitol i wymieszać do 
rozpuszczenia. Śliwki zmiksować, dodać 
agar i wymieszać. Ogrzewać na minimal-
nym ogniu jeszcze kilkanaście minut. Go-
rący dżem przelać do średnich słoiczków 
(ok. 300 ml), szczelnie zakręcić i zapaste-
ryzować.

 HABIBI 

45 min

PIECZONA GRYCZANKA 
ZE ŚLIWKAMI I CZEKOLADĄ

SKŁADNIKI (2 porcja):
płatki owsiane bezglutenowe - 120 g
napój sojowy - 200 ml
rodzynki - 2 łyżki
ksylitol - 2 łyżeczki
masło orzechowe - 1 łyżka
gorzka czekolada - 2 kostki
cynamon - 1/2 łyżeczki
śliwka - 2 szt.
orzechy pekan - 4 szt.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Czekoladę posiekaj na drobne kawał-
ki. Śliwki przekrój na pół i wydrąż pestki. 
Wszystkie składniki dokładnie ze sobą wy-
mieszaj (oprócz śliwek i pekanów). Masę 
przelej do kokilek, na wierzchu ułóż śliw-
kę i pekany. Piecz w nagrzanym na 180°C 
piekarniku przez 25 minut.

 Zdrowie na języku

40 min

czosnek - 2 ząbki
woda - 1 szklanka

płatki chilli - 1 szczypta

Ekologiczna
pasta waniliowa
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GRZYBY LEŚNE ZE ŚMIETANĄ

SKŁADNIKI (1 porcja):
grzyby leśne - dowolna ilość 
cebula - 3 szt.
gęsta słodka śmietana - 2/3 szklanki
masło lub olej do smażenia - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Grzyby przebieramy i odrzucamy ro-
baczywe. Maślakom musimy obrać kapelusze 
ze skóry (najlepiej w rękawiczkach, bo brudzą 
ręce), Kurki oczyszczamy z piasku i igieł, jak i 
pozostałe grzybki. Obieramy ogonki.

KROK 2: Do garnka wlewamy wodę, zagoto-
wujemy i wrzucamy opłukane i oczyszczone 
grzyby. Większe możemy pokroić na kawałki. 
Doprowadzamy do wrzenia i gotujemy chwil-
kę.

KROK 3: Na patelni rozpuszczamy masło lub 
wlewamy ojej i dusimy pokrojoną w kost-
kę cebulkę. Solimy i pieprzymy. Dokładamy 
odcedzone grzyby i dusimy ok. 20 minut, co 
jakiś czas mieszając. Do śmietanki dodajemy 
trochę gorącego sosu (2 łyżki) i mieszamy, a 
następnie wlewamy ją do grzybów i miesza-
my. Doprawiamy do smaku solą i pieprzem. 
Możemy posypać pietruszką.

30 min

CIASTO Z JABŁKAMI 
W CYNAMONIE

SKŁADNIKI (1 porcja):
mąka pszenna - 2 i 1/2 szklanki
masło - 200 g
cukier trzcinowy lub kokosowy - 1/3 szklanki
sól szczypta
jogurt lub zimna woda - 2 - 3 łyżki
żółtka - 2 szt.
jabłka - 6 szt.
miód gryczany - 2 łyżki
masło - 1 łyżka
cynamon - 1 łyżka
sok z cytryny - 1 łyżka
migdały blanszowane - 100 g

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Mąkę siekamy nożem z zimnym masłem, cu-
krem, żółtkami, jogurtem / wodą. Szybko za-
gniatamy z ciasta kulę i dzielimy ją na dwie 
części (większa 2/3 całości i mniejsza 1/3). Pa-
kujemy w papier i wsadzamy do lodówki na 
ok. godzinę. Wyciągamy większą część ciasta 
i rozwałkowujemy na papierze na wielkość 
brachy. Na brzegach formujemy kołnierz z 
ciasta. Powierzchnię ciasta nakłuwamy widel-
cem. Wkładamy do piekarnika nagrzanego 
do 180 °C. Pieczemy ok. 15 minut do zrumie-
nienia ciasta. Jabłka obieramy (lub nie) i kro-
imy w małą kostkę. Na patelni rozpuszczamy 
masło z miodem i dodajemy jabłka. Dusimy 
do odparowania wody, doprawiamy cyna-
monem i sokiem z cytryny. Na podpieczony 
spód wykładamy jabłka, posypujemy startym 
na grubych oczkach ciastem, posypujemy mi-
gdałami. Pieczemy w nagrzanym do 180 °C 
piekarniku ok. 20 - 30 min.

80 min
CIASTO KAKAOWO
- ŚLIWKOWE

SKŁADNIKI (1 porcja):
mąka orkiszowa jasna - 1 i 1/2 szklanki
jaja - 4 szt.
olej do gotowania i smażenia - 1/2 szklanki
cukier puder trzcinowy - 4 łyżki
czekolada w proszku - 4 łyżki
proszek do pieczenia (płaska) - 1 łyżeczka
wanilia w proszku - 1/2 łyżeczki
ocet jabłkowy - 1 łyżka
śliwki (lepiej więcej niż mniej) - ok. 1/2 kg
sól - szczypta
tłuszcz do wysmarowania blaszki - trochę
mąka orkiszowa do posypania blaszki - 1 łyżka
czekolada w proszku i cukier puder - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Śliwki myjemy, przecinamy na pół i wyciąga-
my pestki. Mąkę i cukier przesiewamy. Blasz-
kę smarujemy tłuszczem i posypujemy mąką. 
Piekarnik rozgrzewamy (góra/dół) do 180 - 
190°C. Jaja ze szczyptą soli, ubijamy z cukrem 
pudrem na puszystą jasną masę. Wsypujemy 
mąkę, proszek do pieczenia, czekoladę w 
proszku, wanilię, olej i mieszamy wszystko do 
połączenia składników. Następnie dodajemy 
ocet jabłkowy i jeszcze raz mieszamy. Ciasto 
jest gęste. Wylewamy ciasto na blaszkę, ukła-
damy śliwki (skórką do dołu) i posypujemy 
lekko czekoladą w proszku. Pieczemy ok. 45 
minut. Posypujemy cukrem pudrem.

50 min

Choć większość warzyw i owoców możemy teraz dostać przez cały rok to jednak warto nadal kierować się sezonowy-
mi produktami w naszej diecie. Ich smak i wartości odżywcze, które w sobie mają - jest najwyższa właśnie jesienią. 
Marchew, pietruszka, seler i inne warzywa korzeniowe wręcz zadziwiają nas swoją dorodnością. Podobnie owoce jak 
jabłka, gruszki i śliwki wprost rozpływają się w ustach. Warto jeść ich w tym okresie jak najwięcej, zarówno surowe, 
jak i przetworzone przez nas w domu. 
To, czego nie mogę się doczekać jesienią najbardziej to wyprawy do lasu po grzyby. Nigdy nie wiesz co znajdziesz, 
choć z roku na rok przybywa na mojej mapie leśnych poszukiwań miejsc, w których spodziewam się znaleźć boro-
wiki, kanie, podgrzybki. Wszystkim polecam tę formę spędzania czasu. Po powrocie warto przygotować kilka sma-
kołyków z przyniesionych skarbów.

Jesienne smakołyki

Redaktor naczelny portalu:



Ekologiczne 
winogrona i rodzynki

Bio Planet 
to doskonały 
pomysł 
na przekąskę 
o każdej porze 
dnia. 
 
 

Ekologiczne 
winogrona i rodzynki

Bio Planet 
to doskonały 
pomysł 
na przekąskę 
o każdej porze 
dnia. 
 
 



29Jesień 2021

Winogrona i rodzynki
Winogrona to owoce (jagody) roślin z rodziny winoroślowatych (Vitaceae), głównie winorośli 

właściwej (Vitis vinifera L.). Winorośl jest jedną z najstarszych – obok zboża – uprawianych roślin, 
znaną prawdopodobnie od 9 tysięcy lat.

Roślina ta pierwotnie była uprawiana w Azji, skąd później roz-
przestrzeniła się na kraje Europy, docierając również do obu 
Ameryk. Obecnie Europa jest głównym producentem wi-
nogron, stanowiąc połowę światowej produkcji. Za nią po-
dąża Azja. Winorośl to długowieczne pnącze, które może 
osiągnąć wiek nawet do 100 lat. Charakteryzuje się wystę-
powaniem wąsów czepnych, przez co zaliczana jest do roślin 
pnących. Posiada długie, zielone, wcięte, ząbkowane lub pie-
rzaste liście. Głównymi surowcami pozyskiwanymi z tej dłu-
gowiecznej rośliny są owoce, wykorzystuje się również liście  
i nasiona, zawierające wiele biologicznie aktywnych substancji 
o korzystnym działaniu.

ODMIANY WINOROŚLI ZE WZGLĘDU NA ZASTOSOWANIE MOŻEMY 
PODZIELIĆ NA:
• przerobowe np. na wino – Chardonay, Merlot, Sauvignon, 

Sangiovese, Pinot, Muscat.
• deserowe do spożycia na surowo w tym do deserów, suró-

wek, sałatek, mięs, ciast. Podaje się je również zwyczajowo 
do „talerza serów”.

• rodzynkowe do jedzenia na surowo, jak i do suszenia.
• altanowe, przeznaczone do sadzenia na płotach, pergo-

lach, nadają się na przetwory. Można robić z nich soki i ga-
laretki, ponieważ owoce te zawierają dużo pektyn.

W zależności od odmiany winorośli oraz zawartości barwników, 
jej owoce mają różne kolory od żółtozielonych po ciemnofiole-
towe. Wszystkie charakteryzują się wyśmienitym smakiem i mi-
łym aromatem. Z winogron możemy uzyskać produkty spożyw-
cze takie jak: wino, dżemy, soki, galaretki, rodzynki, ocet winny, 
wyciąg oraz olej z pestek.

WARTOŚCI ODŻYWCZE
Winogrona są cennym źródłem polifenoli, takich jak barwniki 
antocyjanowe, które nadają barwę owocom. Im ciemniejszy ko-
lor, tym więcej cennych składników. W swoim składzie zawierają 
także cukry, witaminy (A, B1, B2, C), garbniki i pektyny. In-
deks glikemiczny winogron jest niski IG = 46, jednak ze względu 
na sporą zawartość cukrów prostych (glukozy i fruktozy) osoby  
z cukrzycą powinny spożywać je z umiarem.

KORZYŚCI ZE SPOŻYWANIA WINOGRON:
• są źródłem przeciwutleniaczy, które spowalniają działanie 

wolnych rodników na nasz organizm
• wspomagają pracę układu krążenia
• regulują procesy trawienne
• wspomagają pracę układu nerwowego
• wykazują działanie przeciwnowotworowe

Wartościowym składnikiem pozyskiwanym z winogron jest re-
sweratrol. Najwięcej resweratrolu znajduje się w winach, zwłasz-
cza wytworzonych z czerwonych, ciemnych odmian winogron 
jak np.: Pinot Noir, St.Laurent, Marzemino, Merlot i Blaufränki-
sch. Mogą one zawierać ok. 1,9 mg / dm3 tego związku czyli 
średnio 0,5 mg resweratrolu w jednej lampce wina (230 - 250 
ml). Mniejsze stężenie tego związku znajdziemy w winach różo-
wych i białych. Wynika to z procesu produkcji białych win, pod-
czas którego wytłoki są usuwane natychmiast po sprasowaniu 
i wyciśnięciu soku z winogron. przy produkcji win czerwonych 
owoce są miażdżone i zostawiane razem z sokiem, by wyeks-
trahowane zostały związki nadające barwę i aromat. Dlatego też 
zawartość resweratrolu w tego rodzaju winie jest związana m.in. 
z długością czasu trwania procesu fermentacji. Resweratrol ma 
ogromny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizmu:
• wspomaga zapobieganiu chorobom układu krążenia, ner-

wowego i nowotworom.
• ma działanie antyoksydacyjne oraz przeciwzapalne.

Pestki winogron są bogate w liczne związki o korzystnym dla 
organizmu człowieka działaniu, w tym antyoksydanty. Nasiona 
te zawierają lipidy, białka, 5 - 8 % polifenoli oraz węglowodany,  
i służą do produkcji oleju jadalnego i ekstraktów. Olej z nasion 
winogron wykorzystywany jest głównie w profilaktyce chorób 
układu krążenia, zawiera w swoim składzie Niezbędne Niena-
sycone Kwasy Tłuszczowe (NNKT), a także cenne tokoferole, 
fitosterole oraz fosfolipidy. Ma również pewne zastosowanie 
w kosmetologii, gdzie, ze względu na zawartość witaminy E, po-
lecany jest do skóry dojrzałej, gdyż hamuje procesy starzenia, 
ale także działa normalizująco, przeciwzapalnie i zmiękczająco. 
Może być on również stosowany w leczeniu łuszczycy, odleżyn 
oraz oparzeń skóry, szczególnie u niemowląt.
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Liście winorośli są również wykorzystywane, znalazły zasto-
sowanie w zielarstwie oraz w kuchni. Popularne szczególnie 
w kuchni śródziemnomorskiej, są używane do potraw takich 
jak dolmas (dolmades) – popularne w Grecji i Turcji gołąbki 
z ryżem, czasami z dodatkiem mięsa, i oliwek, zapiekanki, 
makarony z liśćmi winogron. Młode liście mogą być używa-
ne jako dodatek do świeżych sałatek. Obecnie spotykane są 
również marynowane liście.

Sok z winogron może mieć jasną lub ciemną barwę w 
zależności od odmiany owoców użytych do jego produk-
cji. Najczęściej przetwarzanymi odmianami są Sangiovese, 
Merlot, Cabernet. Wyrób soku z winogron jest jednym z naj-
lepszych sposobów na ich przetworzenie. Najlepszą meto-
dą pozyskania soku będzie bezpośrednie tłoczenie owoców 
w wyciskarce wolnoobrotowej lub zakup soków NFC, które 
zachowują pełnię wartości odżywczych. Podobnie jak same 
owoce ciemniejszy sok będzie zawierał więcej antocyjanów, 
resweratrolu i flawonoidów, które mają ogromny wpływ  
na funkcjonowanie organizmu, poprawiają pracę układu 
krążenia, chronią przed stresem antyoksydacyjnym, zwal-
czają wolne rodniki. Ponadto picie soku pomaga w obni-
żeniu złego cholesterolu i oczyszcza organizm z toksyn.  
W tym przypadku należy pamiętać o regularnym spożywa-
niu soku z zachowaniem zasady różnorodności w naszej 
diecie. Osoby chore na cukrzycę powinny jednak uważać 
ze spożywanymi ilościami ze względu na wysoką zawartość 
cukrów prostych.

RODZYNKI - SUSZONE WINOGRONA
W zależności od odmiany winogron użytych do produkcji, 
wyróżniany kilka typów rodzynek, które różnią się wielko-
ścią i kolorem. Najbardziej popularne z nich to:

• rodzynki smyrneńskie - występują w trzech odmia-
nach: sułtanki, damascenki, perskie. Uprawiane głów-
nie na terenach Turcji, Kalifornii, RPA i Australii. Najbar-
dziej znane z tej grupy w Polsce są rodzynki sułtanki. 
Powstają z żółtych odmian bezpestkowych winogron. 
Charakteryzują się słodkim smakiem i ciemnobrązo-
wym kolorem. Ciemny kolor jest charakterystyczny dla 
rodzynek dzięki naturalnemu procesowi suszenia oraz 
braku stosowania dwutlenku siarki podczas produkcji.

• rodzynki korynckie (koryntki, greckie) - to najmniejszy 
i najciemniejszy rodzaj rodzynek. Pochodzą z winogron 
ze szczepu Korinthiaki rosnącego w Grecji (dzięki temu 
zawdzięczają swoją nazwę). Uprawiane są także w Kali-
fornii, RPA i Australii.

• rodzynki jumbo i golden jumbo - największe rodzyn-
ki dostępne na rynku. Są kwaskowate w smaku, dlate-
go poleca się je spożywać jako samodzielną przekąskę. 
Pochodzą głównie z Chile.

• rodzynki kalabryjskie (włoskie) - uprawiane w Kala-
brii, mają lekko muszkatołowy zapach. Najczęściej sto-
sowane do produkcji wina oraz słodkich wypieków.

Rodzynki powstają ze słodkich, bezpestkowych odmian wi-
nogron w prostym, ale czasochłonnym procesie. Dojrzałe 
grona są zrywane, następnie rozkładane na słomianych ma-
tach oraz suszone na słońcu. W trakcie suszenia owoce są 
regularnie obracane, aby woda odparowywała z owoców 
równomiernie. Kiedy woda jest odparowana z owoców, na-
stępuje kolejny etap produkcji, czyli dosuszanie. Podsuszone 
grona roluje się w papierowe arkusze i zostawia w ciepłym 
miejscu na kilka dni. W efekcie tego procesu uzyskujemy 
słodkie rodzynki, które ze względu na naturalną słodycz 
mogą być wykorzystywane w przetwórstwie cukierniczym, 
piekarskim. Są także idealną samodzielną przekąską.

WARTOŚĆ WINOGRONA RODZYNKI
Wartość 

energetyczna   69 kcal  299 kcal

Białka ogółem   0.72 g  3,07 g

Tłuszcze  0.16 g  0,46 g

Węglowodany  
18.10 g (w tym 

cukry proste 
15.48) 

79,18 g (w tym 
cukry proste 

59,19)

Błonnik   0.9 g  3,7 g

Witamina C   3.2 mg  2,3 mg

Witamina B1 - Tiamina    0.069 mg  0,106 mg

Witamina B2 - Ryboflawina   0.070 mg  0,125 mg

Witamina B3 - Niacyna   0.188 mg  0,766 mg

Witamina B6   0.086 mg  0,174 mg

Kwas foliowy   2 µg  5 µg 

Witamina E   0.19 mg  0,12 mg

Witamina K   14.6 µg  3,5 µg 

Wapń  10 mg  50 mg

Żelazo   0.36 mg  1,88 mg

Magnez   7 mg  32 mg

Fosfor   20 mg  101 mg

Potas   191 mg  749 mg

Sód   2 mg  11 mg

Cynk   0.07 mg  0,22 mg

Winogrona i rodzynki
- wartości odżywcze w 100 g

WINOGRONOWE CIEKAWOSTKI:
• Leczenie za pomocą winogron to ampeloterapia - polega  

na spożywaniu owoców, soku winogronowego, a nawet wina.
• Najdroższa odmiana winogron to Ruby Red pochodząca  

z Japonii. Owoce tej odmiany są bardzo duże, soczyste i bardzo 
słodkie.

Emilia Zielińska - Departament Jakości Bio Planet S.A.
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SOK WYCISKANY 
Z WINOGRON

SKŁADNIKI (1 porcja):
winogrona - 1/2 kg
dodatki (opcjonalne):
cytryna - 1 szt.
jabłko - 1 szt.
superfoods (np. chlorella, acai, acerola, spiru-
lina, sproszkowana młoda pszenica, maca) - 1 
łyżka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Owoce winogron myjemy, oddzielamy od ga-
łązek i przeciskamy przez wyciskarkę. Sok jest 
bardzo słodki - możemy dodać do niego cy-
trynę (obraną ze skórki) lub jabłko.Decydując 
się na dodaek superfooda dodajemy 1 łyżecz-
kę wybranego proszku do soku i mieszamy, 
gotowe.

Barbara Strużyna

5 min
SOK WINOGRONOWY 
BEZ CUKRU

SKŁADNIKI (1 porcja):
winogrona - dowolna ilość
sokownik
buteleczki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Winogrona oczyścić z szypułek i opłukać. 
Przełożyć do górnego naczynia w sokowniku 
(bez cukru) i gotować około godziny. Sok zlać 
do butelek. Można zapasteryzować ok. 30 mi-
nut. Sok świetnie się przechowuje i jest pyszny 
i zdrowy. 

Nikita

75 min

MIELONE WYTŁOKI I PESTKI 
Z WINOGRON

SKŁADNIKI (1 porcja):
wytłoki z winogron pozostałe po zrobieniu 
soku - dowolna ilość

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Pozostałości po zrobieniu soku wyłóż na bla-
chę wyłożoną papierem do pieczenia, wstaw 
do piekarnika nagrzanego do 50 °C na 2-3 h. 
Jak już trochę się podsuszą  przełóż do su-
szarki do warzyw i owoców, susz w 40°C, aż 
będą suche (kilka h). Potem zmiel je drobno i 
przełóż do suchych słoików. Używaj do owsia-
nek, jogurtów, herbaty, ciast lub 1 łyżeczkę 
dziennie jako doskonałe źródło antyoksy-
dantów. Dobre jako maseczka do twarzy ze 
względu na działanie przeciwzmarszczkowe i 
wygładzające (zmieszaj z kremem do twarzy i 
nałoż na twarz).

Nikita

ok. 7 godz.

WEGANSK IE
SLODYCZE

WAFELKI
WEGAŃSKIE

słodzone daktylami
z kremem

kakaowo-orzechowym

x
30g4

BiO BiO

WEGAŃSKIE

z kremem
kakaowo-orzechowym

WAFELKI
bez dodatku cukru

x
30g4

only 3 
ingredients

CHOCOLATE
VEGAN

sweetened with dates
71% cocoa

NOWOŚCI

naturalnie slodzony daktylami + super foods/

i cynamonem
daktylowy z jablkieml

naturalnie slodzony daktylami + super foods/

daktylowy z kokosem
i jagodami go

ji

naturalnie slodzony daktylami + super foods/

i cynamonem
daktylowy z jablkieml

naturalnie slodzony daktylami + super foods/

daktylowy z kokosem
i jagodami go

ji
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SAŁATKA Z ŁOSOSIEM, WINOGRONAMI, 
NAGIETKIEM I SOSEM TYSIĄCA WYSP

15 min

OCET ANANASOWY 
Z FIGAMI

SKŁADNIKI (1 porcja):
ananas (bardzo dojrzały) - 1 szt.
woda źródlana - 1,5 litra
figi świeże - 3 - 5 szt.
cukier - 6 łyżek
winogrona bezpestkowe - 1 garść

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Słoik wyparzyć, osuszyć i wypełnić 
pokrojonym w kostkę ananasem, figami prze-
krojonymi na ćwiartki oraz przekrojonymi 
na połówki winogronami. Cukier rozpuścić 
w wodzie źródlanej albo kranowej (najlepiej 
przepuszczonej przez filtr), przegotowanej i 
ostudzonej. Zalać owoce pozostawiając przy-
najmniej 1/4 pustego słoja, aby w czasie burz-
liwej fermentacji płyn nie wyciekał poza słoik.

KROK 2: Wierzch słoika nakryć ręcznikiem pa-
pierowym albo kawałkiem lnianej lub płócien-
nej tkaniny i zabezpieczyć gumką. Odstawić w 
temp pokojowej do czasu zupełnego ustania 
fermentacji i opadnięcia składników na dno 
słoja. W czasie, gdy owoce jeszcze wypływają 
na powierzchnię - należy codziennie kilka razy 
zanurzyć je pod płyn, aby nie zaczęły pleśnieć. 
Najlepiej czystą wyparzoną drewnianą łyżką 
delikatnie przemieszać całość.

HABIBI

30 min

SKŁADNIKI (1 porcja):
sałata rzymska mini - 1 szt.
łosoś wędzony - 100 g
pomidorki koktajlowe - 100 g
winogrona - 100 g
orzechy włoskie posiekane - 2 łyżki
kwiaty nagietka lub inne jadalne - 2 szt.
majonez lub jogurt - 2 łyżki
ketchup - 2 łyżki
sól - 1 szczypta
pieprz - 1 szczypta
sok z cytryny - 1 łyżeczka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Sałatę myjemy, osuszamy w wirówce do 
sałaty i rwiemy na mniejsze kawałki, wrzucamy do 
miski lub na duży talerz.

KROK 2: Pomidorki i winogrona myjemy, może-
my przekroić na połówki, układamy na sałacie.

KROK 3: Wędzonego łososia kroimy na mniejsze 
kawałki i układamy na sałacie.

KROK 4: Przygotowujemy sos. Majonez/jogurt 
mieszamy z ketchupem (możemy dodać łyżecz-
kę musztardy), doprawiamy do smaku solą, pie-
przem i sokiem cytrynowym.
Dressingiem polewamy sałatkę.

KROK 5: Całość posypujemy posiekanymi orze-
chami i płatkami nagietka.

Dorota Wdowińska - Rozbicka

ORZECHY 
WŁOSKIE BIO 
 - BIO PLANET

polecamy!

KOMPOT WINOGRONOWO 
MIĘTOWY

SKŁADNIKI (1 porcja):
białe winogrona - 1 kg
jabłko słodkie - 1 szt.
mięta (świeża lub mrożona) - 1 garść
cukier trzcinowy lub ksylitol - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Świeżo zebrane winogrona dokład-
nie umyć, następnie oberwać owoce. Jabłko 
umyć i pokroić na ćwiartki.

KROK 2: Owoce zalać ok. 3-3.5 L zimnej wody. 
Dodać garść świeżej lub mrożonej mięty. Ca-
łość gotować około 10 minut od momentu 
zagotowania.

KROK 3: Po 10 minutach dosłodzić kompot 
do smaku. Przelać kompot przez sito, następ-
nie łyżką dociskać owoce na sitku, tak aby 
przecisnąć soki i miąższ. Kompot najlepiej po-
dawać schłodzony.

PATRYCJA

20 min

GRILLOWANY SER 
Z WINOGRONAMI

SKŁADNIKI (2 porcje):
ser do grillowania - 250 g
winogrona czerwone - 1 gałązka
syrop klonowy - kilka łyżek
marynata: 
oliwa z oliwek - 1 łyżka
ketchup pikantny - 1 łyżka
czosnek granulowany - 1/2 łyżeczki
sól ziołowa - 1/2 płaskiej łyżeczki
cząber - 1/2 łyżeczki
pieprz cytrynowy - 1/2 łyżeczki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Ser kroimy w dość grube plastry ok. 1/5 cm.
Na marynatę mieszamy oliwę z ketchupem, 
czosnkiem, solą ziołową, pieprzem i cząbrem. 
Marynatą, z trzech stron smarujemy plastry 
sera i odstawiamy do lodówki na ok. 2 - 3 
godziny. Płuczemy winogrona i przekrawamy 
na pół. Zamarynowane plastry sera grillujemy 
tylko kilka minut z każdej strony. Na tacce 
układamy też połówki winogron, zanurzone w 
marynacie. Podajemy wszystko razem i pole-
wamy syropem klonowym.

FAMILY

30 min
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SAŁATKA Z CIECIERZYCY, PISTACJI I RODZYNEK

SKŁADNIKI (6 porcji):
ugotowana ciecierzyca - 2 filiżanki
seler naciowy (łodygi) - 2 szt.
rodzynki - 1 garść

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
W misce umieszczamy ugotowaną, ostudzoną ciecierzycę rodzynki, 
pistacje i tymianek. Łodygi selera obieramy i kroimy w równe kawałki. 
Cebulę obieramy i siekamy. Pokrojone składniki dorzucamy do miski, 
doprawiamy pieprzem i całość skrapiamy ok. 2 łyżkami oliwy. Sałatkę 
zostawiamy na kilka godzin w lodówce (przekładamy do pojemnika) i 
wyciągamy ok. 30 minut przed podaniem.

Szybko Tanio Smacznie

20 min

SAŁATKA HALLOUMI 
BY MOHO

SKŁADNIKI (4 porcje):
halloumi ser lub inny grecki do smażenia i 
grillowania - 2 opakowania
rukola - 1 opakowanie
sałata masłowa - 1 szt.
ogórek zielony - 4 szt.
kiełki brokuła - 1 opakowanie
orzechy włoskie - 4 garści
pomarańcza - 1 szt.
oliwa z oliwek - 1 kieliszek
pomidorki koktajlowe - 1 opakowanie
winogrona - 4 garści

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Rwiemy sałatę masłową i rukolę wrzucamy do 
miski. Dodajemy ogórki w słupki lub plasterki, 
dobrze przypieczony Halloumi, kiełki i podpra-
żone na patelni orzechy. Dodajemy pokrojone 
w plasterki pomidorki i pomarańczę w cząst-
kach. Polewamy sałatkę oliwą z oliwek. Poda-
jemy z winem.

mohoyoga

15 min ZAPIEKANE WINOGRONA 
POD KRUSZONKĄ 
OTRĘBOWĄ

SKŁADNIKI (1 porcja):
otręby orkiszowe - 1 szklanka
mąka orkiszowa jasna - 0,5 szklanki
cukier trzcinowy lub kokosowy - 0,5 szklanki
masło - 120 g
winogrona - duża kiść

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Winogrona obrywamy z gałązki, myjemy 
dokładnie i wrzucamy do naczynia żarood-
pornego. Do miski wsypujemy otręby, mąkę, 
cukier – mieszamy wszystko. Dodajemy masło 
i palcami rozcieramy składniki. Powstałą kru-
szonką posypujemy winogrona. Pieczemy 30-
45 min w 180°C.

Dorota Wdowińska - Rozbicka

25 min

JABŁKA PIECZONE 
Z WIŚNIAMI I MIODEM

SKŁADNIKI (8 porcji):
jabłka - 8 szt.
rodzynki - 2 - 3 dag
wiśnie bez pestek - 1/2 szklanki
cukier waniliowy - 2 łyżeczki
miód - 4 łyżki
płatki migdałowe - 3 łyżki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Jabłka dokładnie umyć i ostrym no-
żem lub łyżeczką do kulek wydrążyć gniazda 
nasienne. Ułożyć w formie lub naczyniu żaro-
odpornym.

KROK 2: W miejsce gniazd nasiennych wsy-
pać po szczypcie cukru waniliowego, włożyć 
po kilka wiśni i rodzynek. Wlać po pół łyżeczki 
miodu i przykryć płatkami migdałowymi.

KROK 3: Naczynie z jabłkami włożyć do na-
grzanego do 170 °C piekarnika i piec do mięk-
kości, około 20-30 minut.

Renixx

40 min

FILET W MARYNACIE CZOSNKOWO
- RODZYNKOWEJ

SKŁADNIKI (1 porcja):
filet z kurczaka - 1 szt.
sok z cytryny - 1/2 szt.
rodzynki - 1 garść
sos sojowy ciemny - 1/4 szklanki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Filet podzielić na porcje. Sos sojowy wymieszać z sokiem z cytryny mio-
dem, rodzynkami i zmiażdżonym czosnkiem. W marynacie pozosta-
wić mięso na 3-4 godziny. Następnie smażyć (lub upiec w piekarniku  
w 180 °C) z całością marynaty, aż ta odparuje. Filet z rodzynkami poda-
wać na opłukanej i osuszonej sałacie.

paulina2157

20 min

miód - 1 łyżka 
czosnek - 2 ząbki
mix sałat - 2 garści
sól - do smaku
pieprz - do smaku

pistacje (można więcej) - 25 szt.
sól, pieprz - do smaku
oliwa z oliwek - trochę
świeży tymianek - trochę
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Acerola
To rekordzistka pod względem zawartości witaminy C. Ten niewielki super owoc wielkości 

wiśni podbija świat, dzięki swoim prozdrowotnym właściwościom.
Acerola (Malpighia emarginata) inaczej zwana wiśnią Barba-
dos pochodzi z Karaibów, ale można ją spotkać także w Ame-
ryce Północnej, Środkowej i Południowej (Amazonia) oraz Azji. 
Najwięcej aceroli uprawia się w Brazylii, Meksyku, Teksasie i na 
Florydzie. Zainteresowanie acerolą pojawiło się w 1946 r., kiedy  
po przeprowadzeniu badań, okazało się, że zawiera ogromne 
ilości witaminy C i przeciwutleniaczy.

Acerola jest wieloletnim, wiecznie zielonym krzewem osiągają-
cym do 4 m wysokości. Część jadalną rośliny stanowią niewielkie, 
kuliste, czerowonobordowe owoce o żółtym i soczystym miąż-
szu, charakteryzujące się kwaśnym i cierpkim smakiem.

DLACZEGO ACEROLA JEST TAKIM CENNYM OWOCEM?
Acerola charakteryzuje się niską kalorycznością (32 kcal / 100 g) 
oraz wysoką zawartością witamin, głównie witaminy C i związ-
ków przeciwutleniających (chlorofil, karotenoidy, związki poli-
fenolowe: kwercetyna, rutyna, antocyjany). W 100 g owoców 
średnio znajduje się aż 1000 – 4500 mg witaminy C! Wystarczy 
zjeść zaledwie trzy owoce, aby pokryć dzienne zapotrzebowanie  
na ten składnik. Dla porównania, uważane dotąd za bogate 
źródła witaminy C zawierają znaczne mniejsze jej ilości: czarna 
porzeczka – 181 mg / 100 g, cytryna – 53 mg/100 g. Warto wie-
dzieć, że witamina C z aceroli jest lepiej przyswajalna niż synte-
tyczny kwas askorbinowy.
Ponadto, acerola zawiera witaminę A, E, z grupy B, składniki 
mineralne (potas, wapń, żelazo, fosfor), błonnik pokarmowy  
(1,1 g / 100 g), węglowodany (3,6 – 7,8 g / 100 g) i białko  
(0,2 – 0,8 g / 100 g), w tym aminokwasy: alanina, seryna, proli-
na, GABA, kwas asparaginowy.

Świeże owoce aceroli są trudno dostępne, ale zawsze moż-
na sięgnąć po sproszkowaną acerolę, który możemy kupić w 
sklepach ze zdrową żywnością. W badaniach zleconych przez 
firmę Bio Planet, przeprowadzonych w zewnętrznym akre-
dytowanym laboratorium, wykazały, że w 100 g proszku z 
aceroli, zawartość witaminy C wynosi aż 18400 mg! Jedna 
łyżeczka proszku (2 g) dostarczy nam ok. 370 mg witaminy C!  
Ponadto, proszek zawiera sporo białka – 7,9 g, węglowoda-
nów – 84 g i błonnika – 9 g. Warto sięgnąć także po sok NFC 
z aceroli. NFC oznacza, że sok jest bezpośrednio tłoczony, 

nie z koncentratu. Sok NFC odznacza się wyższą warto-
ścią odżywczą w porównaniu do soku otrzymanego z kon-
centratu. Za ciemnoczerwoną barwę aceroli odpowiada-
ją antocyjany i karotenoidy. Zawartość karotenoidów  
w aceroli wynosi 371 – 1881 mg / 100 g, zaś antocyjanów – 
3,79 – 59,74 mg / 100 g. Wykazano, że sok z aceroli zawiera  
aż 17 karotenoidów, z czego najwięcej β-karotenu. 

Na zawartość związków przeciwutleniających mają wpływ 
różne czynniki, m.in. warunki uprawy, czynniki, klimatyczne, 
stopień dojrzałości rośliny, obróbka termiczna i warunki prze-
chowywania. Wykazano, że niedojrzałe owoce zawierają  
dwukrotnie więcej witaminy C, w porównaniu z owocami 
dojrzałymi. Na zawartość witaminy C w owocach ma wpływ rów-
nież obróbka termiczna. W badaniach udowodniono, że podczas 
obróbki termicznej zmniejsza się zawartość tego składnika,  
dlatego lepiej nie poddawać owoców długotrwałej obróbce 
cieplnej.

Dojrzałe owoce aceroli szybko fermentują, są bardzo delikat-
ne i źle znoszą transport oraz długotrwałe przechowywanie,  
w związku z czym wymagają szybkiego przetworzenia (w soki, 
sproszkowane liofilizowane owoce, mrożone koncentraty).

NA CO POMAGA ACEROLA?
Wysoka zawartość przeciwutleniaczy w aceroli chroni orga-
nizm przed szkodliwym działaniem wolnych rodników, tym 
samym zapobiegając starzeniu się skóry oraz powstawaniu 
nowotworów. Witamina C wspomaga funkcjonowanie układu 
odpornościowego, łagodzi objawy przeziębienia, przyspiesza 
gojenie się ran oraz zapobiega powstawaniu stanów zapalnych. 
Acerolę można wykorzystać w leczeniu anemii, gdyż witamina 
C zwiększa wchłanianie żelaza. Zawarte w owocach antocyjany  
w połączeniu z witaminą C wzmacniają naczynia krwionośne, za-
pobiegając powstawaniu żylaków, zmniejszają ryzyko miażdżycy  
i wykazują działanie kardioprotekcyjne. Ponadto, wraz z karo-
tenoidami usprawniają mikrokrążenie w obrębie gałki ocznej, 
wykazując korzystny wpływ na wzrok. Wykazano, że związki 
polifenolowe wyizolowane z owoców działają także hipoglike-
micznie, w związku z czym mogą zmniejszać ryzyko wystąpienia 
cukrzycy typu 2.
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DLA KOGO ACEROLA?
Owoce aceroli często spożywa się w formie sproszkowanej i ta-
bletek, celem uzupełnienia niedoboru tej witaminy w organizmie. 
Acerola polecana jest osobom dorosłym, starszym, dzieciom,  
a nawet kobietom w ciąży, jednak należy zachować umiar, 
gdyż witamina C spożywana w bardzo dużych dawkach nie jest 
zalecana dla każdego. Acerola polecana jest także sportowcom, 
osobom przemęczonym i narażonym na stres, gdyż zwiększa 
sprawność fizyczną i umysłową. Szczególną ostrożność powin-
ny zachować osoby z chorobami nerek i wątroby oraz osoby 
uczulone na lateks, który produkuje krzew aceroli. 

WSZECHSTRONNE ZASTOSOWANIE
Acerola zyskała szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym 
i farmaceutycznym. Na rynku dostępne są owoce sproszkowa-
ne (liofilizaty), soki, zakwasy i napoje z acerolą (izotoniczne, 
kombucha) oraz suplementy diety (kapsułki, tabletki do ssania, 
preparaty witaminowe).
Sok z aceroli można spożywać po rozcieńczeniu z wodą lub 
dodać do soku, lub napoju. Zalecana dzienna dawka soku  
to 10 – 50 ml. Ekstrakty z aceroli w formie suplementów die-
ty oraz liofilizaty zawierają największą ilość witaminy C, spośród 
wszystkich produktów wytworzonych z tego owocu.
Liofilizat z aceroli wytwarzany jest z wysuszonych przez zamra-
żanie owoców, dzięki czemu zachowuje cenne witaminy i skład-
niki mineralne. Ze względu na dobrą rozpuszczalność z liofilizatu 
można przygotować orzeźwiający napój idealny na upalne dni 
bądź dodać do jogurtu, koktajlu, smoothie, sałatek lub deserów. 
Zalecana dzienna dawka proszku z aceroli to 0,5 – 1 łyżeczka.
Coraz częściej przy produkcji kosmetyków wykorzystuje się eks-
trakty z aceroli, które dzięki dużej zawartości antyoksydantów,  
w tym witaminy C zapobiegają starzeniu się skóry oraz wspo-
magają syntezę kolagenu. Ponadto, dzięki inhibicji melanoge-
nezy poprawiają koloryt skóry. Ekstrakty najczęściej dodaje się  
do toników, kremów rozjaśniających i przeciwzmarszczko-
wych oraz balsamów i olejków.

MASECZKA Z ACEROLĄ
Szczególnie polecana dla cery naczyniowej, suchej, ze zmarszcz-
kami, jednak mogą stosować je również osoby z cerą mieszaną 
i tłustą. Maseczkę można samodzielnie przygotować w domu, 
poprzez wymieszanie proszku z aceroli z wodą. Ważne, aby kon-
systencja była gęsta, jednolita i bez grudek. Tak przygotowaną 
papkę nałożyć na twarz, a po 15 minutach spłukać letnią wodą.
Aby maseczka była jeszcze bardziej nawilżająca, zamiast wody 
można użyć kwasu hialuronowego, dowolnego olejku (jojoba,  
z amarantusa) lub soku z aloesu.

WARTO WIEDZIEĆ:
• Owoce aceroli zawierają aż 90 razy więcej witaminy C  

od pomarańczy!
• 1 szklanka soku z aceroli (200 ml) dostarcza tyle samo wi-

taminy C, co 5 kg truskawek, 5,5 kg pomarańczy, 2,3 kg pa-
pryki czy 32 szt. kiwi.

Marta Kowalska - Departament Jakości Bio Planet S.A.

Polecamy 
acerolę:

ZAKWAS DLA BĄBELKÓW 

Z ACEROLĄ BEZGLUTENOWY 

BIO  - ZAKWASOWNIA

ACEROLA SPROSZKOWANA LIOFILIZOWANA BIO
- BIO PLANET

SOK Z ACEROLI NFC BIO - BIO PLANET

ACEROLA 
EKSTRAKT

W KAPSUŁKACH 
 - SOUL FARM

ACEROLA W TABLETKACH
BIO - BE ORGANIC

KOMBUCHA Z IMBIREM I ACEROLĄ BEZGLUTENOWA 
BIO  - VIGO



POMARAŃCZOWY KOKTAJL

SKŁADNIKI (3 porcje):
marchew - 1/2 kg
pomarańcze - 3 szt.
sok z aceroli - 100 ml

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Marchew moczymy w wodzie, obieramy i wy-
ciskamy sok w wyciskarce (wyszło 300 ml), 
obieramy pomarańcze ze skórki i wyciskamy. 
Dodajemy sok z aceroli i mieszamy.

Barbara Strużyna

5 min

ODŻYWCZY KOKTAJL

SKŁADNIKI (2 porcje):
napój owsiany bezglutenowy- 2 szklanki
banany - 2 szt.
acerola liofilizowana w proszku - 1 łyżeczka
grzyby sproszkowane np. soplówka - 1 łyżeczka
awokado - 1 szt.
gruszka - 1 szt.
masło orzechowe bez dodatków - 1 łyżka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Napój wlewamy do miksera, dokładamy ob-
rane banany, gruszkę bez ogonka i gniazda 
nasiennego. Awokado wydrążone bez pest-
ki, miarkę proszku z grzybów lub proszek 
z dwóch kapsułek, acerolę sproszkowaną. 
Wszystko mieszamy i pijemy na zdrowie. 
Można dorzucić pokruszone ziarna kakao su-
rowego. 

Barbara Strużyna

5 min

KOKTAJL Z ACEROLĄ

SKŁADNIKI (1 porcja):
mleko sojowe, migdałowe, owsiane - 200 ml
acerola w proszku - 1 łyżeczka
jagody mrożony - 1/2 szklanki
banan - 1 szt.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Obierz banana, pokrój na małe kawałki, włóż 
do blendera i dodaj resztę składników. Zmik-
suj. Przelej do szklaneczek.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

5 min
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Poniżej przedstawiamy 10 najczęściej popełnianych błędów popełnianych przez początkujących wegan, 
które warto wyeliminować już na początku swojej wegańskiej drogi.

najgorszych
błędów 
w diecie wegańskiej

Dieta wegańska staje się zjawiskiem powszechnym. Coraz wię-
cej osób decyduje się na odrzucenie produktów odzwierzęcych 
ze swojej diety, zarówno ze względów zdrowotnych, jak i etycz-
nych. Jeszcze kilka lat temu rynek nie oferował zbyt wielu goto-
wych produktów, które ułatwiały taką decyzję. Dziś marki prze-
ścigają się w oferowaniu klientom zamienników mięsa, serów, 
wegańskich słodyczy czy fast foodów. Ten moment rozwoju we-
gańskiego rynku spożywczego niesie za sobą pewne zagrożenia. 
Uważaj, abyś nie wpadł w pułapki współczesnego weganizmu. 

ZBYT GWAŁTOWNE PRZEJŚCIE Z DIETY TRADYCYJNEJ 
NA DIETĘ WEGAŃSKĄ
Podjąłeś decyzję, że chcesz przejść na wega-
nizm? Jak się do tego zabrać, skoro mięso i prze-
twory mleczne są elementem Twojej codziennej 
diety? Nie zmieniaj swoich nawyków zbyt gwał-
townie i z dnia na dzień, bo Twoje postanowie-
nia momentalnie mogą legnąć w gruzach, a Ty 
wrócisz do punktu wyjścia zniechęcony, że dieta 
wegańska nie jest dla Ciebie. Zmianę diety roz-

poczynaj powoli, np. od ograniczenia jedzenia mięsa do 1 razu 
w tygodniu, wprowadzenia większej ilości świeżych warzyw  
i owoców do jadłospisu czy rezygnacji z mleka krowiego na 
korzyść roślinnego. Zanim dokonasz gwałtownej zmiany, czytaj, 
edukuj się, sprawdzaj wegańskie przepisy kulinarne, inspiruj się 
i testuj, co Ci smakuje, a co nie. Sam wybór mleka roślinnego 
może okazać się niełatwy. Owsiane, sojowe, migdałowe, ryżo-
we, kokosowe. Sprawdź, który z tych napojów najlepiej pasuje 
Ci do porannej owsianki, a który idealnie komponuje się z kawą. 
Wprowadź metodę małych kroków, a po kilku tygodniach zaob-
serwuj, jakie zmiany wystąpiły w Twojej diecie. Sam zdziwisz się 
efektem tej metody, ponieważ nowe nawyki, które stopniowo 
wprowadzasz, pozostaną z Tobą na stałe, a nie na chwilę, jak  
w przypadku szybkiej rezygnacji z produktów odzwierzęcych.

POCZUCIE WINY ZA WPADKI ŻYWIENIOWE
Kolejnym dość dużym problemem w przecho-
dzeniu na dietę wegańską jest poczucie winy za 
wpadki żywieniowe. Udało Ci się restrykcyjnie 
przestrzegać diety wegańskiej przez miesiąc, 
ale na grillu u znajomych skusiłeś się na kawa-
łek mięsa? Trudno! Krok do tyłu nie oznacza,  
że wszystko stracone. Zanim umysł i ciało 
przestawi się na roślinny sposób żywienia musi 
minąć trochę czasu. To, że dziś zjesz kiełbaskę 
nie wyklucza tego, że następnego dnia wrócisz 

na prawidłowe tory, a ochota na mięso wraz ze zjedzoną kiełba-
ską przeminęła na kolejny miesiąc. Nie zamykaj się w ramach  
i schematach. Lepiej czasem zjeść coś nieroślinnego 

10
i zaspokoić potrzebę swojego organizmu, niż katować się dietą, 
do której z czasem możesz poczuć niechęć, ponieważ uznasz, że 
nie zaspokaja ona, ani Twoich kubków smakowych, ani potrzeb 
Twojego ciała. Na wszystko potrzeba czasu. 

ZA DUŻO PRZETWORZONEJ ŻYWNOŚCI W DIECIE
Jak wspomnieliśmy na początku tego arty-
kułu, konwencjonalne sklepy obecnie oferują 
nam mnóstwo wegańskich produktów, np. 
zastępujących mięso czy nabiał. Produkty  
te na pewno ułatwiają pierwsze kroki na diecie 
wegańskiej, ale niekoniecznie są one zdrowe  
i dostarczają nam potrzebnych składników 
odżywczych. Zastępniki mięsa i nabiału to 
jednak wysokoprzetworzona żywność, 

której nie powinniśmy spożywać zbyt często. Pamiętaj, że ta-
kie produkty nie powinny stanowić podstawy diety roślinnej, 
która opiera się na całkiem innych założeniach. By jeść świeżo, 
prosto i sezonowo, głównie nieprzetworzone produkty roślin-
ne. Jeśli masz ochotę na wegańskiego kotleta spróbuj zrobić 
go sam, np. z kaszy jaglanej i pieczarek. Jeżeli masz potrzebę 
posypać serem ulubione spaghetti, sięgnij po nieaktywne płat-
ki drożdżowe, które dają podobne doznania smakowe, jak ser, 
a w dodatku są źródłem witamin z grupy B, obniżają poziom 
cholesterolu, zawierają aminokwasy egzogenne - szczególnie 
cenne dla osób na diecie wegańskiej. Jeżeli Twoją słabością 
są słodycze, zamień je na słodkie świeże lub suszone owoce. 
Na naszym portalu znajdziesz całą masę ciekawych przepisów  
na wegańskie ciasta i desery, często niezawierające rafinowane-
go cukru, a doskonale zaspokajają chęć na słodycze. W skle-
pach ekologicznych znajdziesz także gotowe bezmlecz-
ne desery czekoladowe czy daktylowe batoniki bez cukru  
i roślinne produkty będące alternatywą dla mleka, czy mięsa 
bez zbędnych dodatków. 

ZA MAŁO WARZYW I OWOCÓW W DIECIE
Ten błąd wiąże się z poprzednim, o którym 
pisaliśmy. Zamiast wybierać przetworzoną 
żywność, która nie dostarcza Ci kompletu 
witamin i minerałów, sięgnij po warzywa 
i owoce. Lato i jesień szczególnie obfituje 
w świeże, lokalne produkty roślinne, z któ-
rych można tworzyć cudowne, kolorowe, pysz-
ne dania. Weganizm ma przywracać zdrowie  
i równowagę w ciele, dlatego skoncentruj się 
na tym, aby warzywa i owoce stały się podsta-

wą Twojej diety, gdyż znajdują się, tuż pod aktywnością fizyczną, 
na szczycie piramidy żywieniowej. Zawierają mnóstwo cennych 
witamin, substancji mineralnych, antyoksydantów, które chro-
nią komórki przed wolnymi rodnikami i oczyszczają organizm. 
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Jeżeli nie przepadasz za surową marchewką lub nie jesteś w sta-
nie zjeść porcji surowego szpinaku, wyciśnij z nich sok lub przy-
gotuj smoothie. Soki i smoothie to świetny sposób, aby dostar-
czyć sobie potrzebnych składników. Ta skondensowana forma 
podania warzyw i owoców na pewno przypadnie Ci do gustu. 
Soki są smaczne, słodkie i podnoszą poziom energii. 

NIECHĘĆ DO SAMODZIELNEGO 
PRZYGOTOWYWANIA POSIŁKÓW.
Nigdy nie byłeś mistrzem w kuchni? Twój 
obiad często składał się z klasycznego kotle-
ta, ziemniaków i znikomej ilości surówki? Nie 
wiesz, co masz jeść i jak przygotować smacz-
ny posiłek? Nie załamuj się. Przecież weganie 
nie jedzą samej sałaty, a od ilości dostępnych 
kombinacji i połączeń smakowych można do-
stać zawrotów głowy. Jeśli nawet na początku 
nie masz pomysłów na posiłki, z czasem na 

pewno nauczysz się, jak przyrządzać wegańskie potrawy i sam 
będziesz tworzył kolorowe i pyszne dania. Kup książkę kulinar-
ną z wegańskimi przepisami, rozejrzyj się za roślinnymi blogami 
kulinarnymi, czytaj nasz magazyn i zaglądaj na serwis gotuj-
wstylueko.pl. Inspiruj się i szukaj swoich ulubionych smaków. 
Gotowanie wegańskich posiłków wcale nie jest bardziej czaso  
i pracochłonne, a wręcz przeciwnie. Zrobienie zielonej sałatki 
zajmie Ci dosłownie kilka minut, a ugotowanie ryżu lub makaro-
nu z warzywami niecałe pół godziny. Pieczenie też jest świetną 
alternatywą, aby zaoszczędzić czas, a w dodatku ten rodzaj ob-
róbki termicznej jest zdecydowanie zdrowszy, niż smażenie.

ZAPYCHANIE ŻOŁĄDKA WĘGLOWODANAMI
Czujesz niedosyt z powodu braku mięsa, sera 
i zapychasz się węglowodanami? Nie tędy 
droga. Produkty z białej mąki, jak bułki, chle-
by, makarony zwykle są wegańskie. W czym 
więc tkwi problem? Węglowodany dzielą się 
na proste i złożone. Węglowodany proste 
zawierają minimalne ilości błonnika, witamin 
z grupy B i minerałów. Mają niską wartość 
odżywczą, powodują gwałtowny wzrost 
poziomu cukru we krwi, bardzo szybko 

się trawią i dostają do krwiobiegu. Węglowodany proste spo-
żywane w nadmiarze przyczyniają się do hipoglikemii, cukrzy-
cy, nadciśnienia, chorób serca. W swojej diecie zdecydowanie 
postaw na węglowodany złożone, które długo utrzymują 
uczucie sytości i znacznie wolniej rozkładane są na glukozę, 
korzystnie wpływając na kondycję całego organizmu. Spróbuj 
wymienić białą mąkę czy ryż na produkty z pełnego przemiału. 
Zjedz kromkę dobrej jakości pełnoziarnistego chleba, wybierz 
dziki albo brązowy ryż lub makaron, a także sięgaj po kasze i 
warzywa strączkowe, owoce i orzechy na przekąskę. 

ZA MAŁA ILOŚĆ WAPNIA W DIECIE
Wapń odpowiada za wytrzymałość kości, 
ale bierze również m.in. udział w pro-
cesach skurczu mięśni. Nie da się ukryć,  
że nabiał jest bogatym źródłem wapnia, dla-
tego ważne jest, aby na diecie wegańskiej za-
dbać o prawidłową podaż wapnia poprzez 
dostarczanie organizmowi produktów boga-
tych w ten składnik. Do roślinnych produk-
tów bogatych w wapń zalicza się kapusta, 
jarmuż, brokuły, szpinak, natka pietruszki, 

migdały, figi, sezam, biała fasola, ciecierzyca, mak, daktyle, 
suszone morele, nasiona chia, pestki dyni, kakao, a także we-
gańskie napoje będące alternatywą dla mleka zawierające wapń. 
Płatki owsiane z suszonymi owocami, kakao i pestkami dyni 
zalane fortyfikowanym w wapń mlekiem roślinnym to świetne 
śniadanie, które dostarczy Ci odpowiedniej ilości wapnia. Sok na 
bazie zielonych liści na kolację to dodatkowy zastrzyk wapnia.

NADMIERNE UNIKANIE TŁUSZCZU
Jesteś na diecie wegańskiej i unikasz tłuszczu? 
W końcu nie jesz już mięsa, nabiału, ani masła, 
a dodatkowo starasz się nie smażyć frytek na 
głębokim tłuszczu. Pamiętaj, że tłuszcz tłusz-
czowi nierówny, a Twój organizm jak najbar-
dziej do zachowania zdrowia potrzebuje 
odpowiedniej ilości tłuszczy z grupy Ome-
ga 3, 6 i 9. Niedostateczne spożywanie tego 
rodzaju tłuszczy może skutkować kłopotami 
z koncentracją, ciągłym uczuciem senności, 

problemami skórnymi, a także i przede wszystkim uczuciem nie-
ustannego głodu i nienasycenia. Zadbaj więc o to, by regularnie 
spożywać produkty takie, jak orzechy, pestki słonecznika, dyni, 
chia, nasiona konopi, siemię lniane, awokado. Do sałatki zawsze 
dodawaj odrobinę oliwy, oleju z pestek dyni, oleju lnianego czy 
oleju z czarnuszki, a jedząc owsiankę - nie zapomnij o dodaniu 
ulubionych pestek, czy orzechów.

ZA MAŁO BIAŁKA W DIECIE
Różnice między białkiem roślinnym i zwie-
rzęcym spowodowane są innymi proporcjami 
poszczególnych aminokwasów, szczególnie 
tych egzogennych, które musimy dostarczyć 
wraz z dietą, a produkty mięsne zawierają 
ich znacznie więcej. Dlatego tak ważne jest 
odpowiednie łączenie pokarmów. Pod-
czas komponowania różnorodnych wegań-
skich posiłków następuje uzupełnianie się 
aminokwasów. Jeżeli w diecie osoby, która 

zdecydowała się na weganizm pojawiają się regularnie rośliny 
strączkowe, produkty zbożowe, orzechy i pestki, to zapotrzebo-
wanie na białko można łatwo zrealizować. Jeżeli będziesz łączył 
nasiona roślin strączkowych ze zbożami, czy nawet zieleni-
ną dostarczysz swojemu organizmowi komplet aminokwasów, 
zapewniając prawidłową podaż białka. Dodawaj hummus do 
sałatki lub dorzuć garść soczewicy do swojego dania z makaro-
nu, a na pewno spełnisz potrzeby białkowe swojego organizmu.

BRAK SUPLEMENTACJI B12
Witamina B12 jest odpo-
wiedzialna za pracę układu 
nerwowego, odpowiada 
za produkcję energii w ko-
mórkach oraz syntezę he-
moglobiny. Objawami nie-
doboru tej witaminy może 
być niedokrwistość, blada 
skóra, ogólne osłabienie  

i chroniczne zmęczenie organizmu. Wbrew powszechnym opi-
niom, witamina B12 nie występuje w  produktach pochodze-
nia roślinnego. W naturalnej postaci można ją znaleźć jedynie  
w produktach mięsnych, rybach, drobiu, jajkach, mleku i jego 
przetworach. Jeżeli zdecydowałeś się na dietę wegańską, nie za-
pominaj o suplementacji witaminy B12, by zachować zdrowie 
i dobre samopoczucie.

Na kolejnych stronach przedstawiamy pyszne, wegańskie, peł-
nowartościowe dania, które elastycznie możesz dopasować do 
każdego z wybranych dni tygodnia tak, żeby Ci smakowało.

Agata Dominiak (wegeweda) - Szef Kuchni
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BAKŁAŻAN FASZEROWANY 
KASZĄ JAGLANĄ 
I POMIDORAMI

SKŁADNIKI (4 porcje):
bakłażan - 2 szt.
kasza jaglana - 2 szklanki
cebula - 1 szt.
czosnek - 3 ząbki
pomidor malinowy - 1 szt.
pomidor żółty - 1 szt.
przecier pomidorowy - 1/2 szklanki
oregano - 1 łyżeczka
bazylia - 1/2 łyżeczki
jogurt sojowy - 1 szklanka
sól i pieprz - do smaku
oliwa - trochę
płatki drożdżowe bezglutenowe - trochę
szczypiorek - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Bakłażana przekrój wzdłuż na pół. 
Ułóż na blasze wyłożonej papierem do pie-
czenia, posmaruj oliwą i posól. Piecz w pie-
karniku rozgrzanym do 200 stopni przez ok. 
40 minut.

KROK 2: Na patelni z rozgrzaną oliwą pod-
smaż posiekaną cebulę i czosnek. Dodaj po-
krojone w kostkę pomidory i duś przez około 
10 minut. W osobnym garnuszku ugotuj prze-
płukaną na sicie kaszę jaglaną.

KROK 3: Upieczonego bakłażana delikatnie 
wydrąż tak, by nie uszkodzić skórki, a miąższ 
przekładaj na patelnię z pomidorami. Na pa-
telnię przełóż też ugotowaną kaszę jaglaną. 
Dodaj przecier pomidorowy, oregano i bazy-
lię. Wszystko dokładnie wymieszaj.

KROK 4: W kubeczku wymieszaj jogurt so-
jowy z ząbkiem czosnku przeciśniętym przez 
praskę i odrobiną soli.

KROK 5: Napełniaj wydrążonego bakłażana 
przygotowanym farszem i posyp płatkami 
drożdżowymi. Wstaw do piekarnika i piecz 
przez 25 minut w temperaturze 180°C. Przełóż 
bakłażany na talerz, udekoruj kleksem sosu 
czosnkowego i posyp szczypiorkiem.

85 min

KOTLECIKI JAGLANO
- PIECZARKOWE Z MIZERIĄ 
I ZIEMNIAKAMI

SKŁADNIKI (4 porcje):
kasza jaglana - 1 szklanka
pieczarki - 500 g
cebula - 1 szt.
czosnek - 2 ząbki
natka pietruszki - 1 pęk
bułka tarta - 1/2 szklanki
oliwa - 4 łyżki
ziemniaki małej wielkości - 1 kg
ogórki świeże - 2 szt.
wegańska śmietanka - 100 ml
słodka papryka - 1/2 łyżeczki
sos sojowy - 1 łyżka
pieprz i sól - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Kaszę jaglaną przepłucz na sicie naj-
pierw gorącą, a potem zimną wodą. Przełóż 
do garnka, lekko posól i ugotuj do miękkości 
w dwóch szklankach wody.

KROK 2: Na patelni rozgrzej 2 łyżki oliwy. 
Cebulę i czosnek posiekaj i przełóż na patel-
nię. Podsmaż na złoto. Dodaj oczyszczone i 
pokrojone w plastry pieczarki. Posól całość i 
podsmażaj, aż pieczarki się zrumienią.

KROK 3: Ugotowaną kaszę jaglaną przełóż 
do miski lub naczynia blendera. Dodaj do niej 
podsmażone pieczarki, cebulkę i czosnek oraz 
bułkę tartą, słodką paprykę, pieprz, sól i sos 
sojowy. Całość zmiksuj blenderem na gładko. 
Na koniec dodaj posiekaną natkę pietruszki i 
dokładnie wymieszaj łyżką.

KROK 4: Z powstałej masy uformuj niewielkie 
kotleciki i ułóż na blasze wyłożonej papierem 
do pieczenia. Piecz w piekarniku w tempera-
turze 180 stopni przez około 30 minut, obra-
cając kotleciki w trakcie na drugą stronę.

KROK 5: Kiedy kotleciki się pieką, w osolonej 
wodzie, ugotuj w całości ziemniaki. Do ugo-
towanych ziemniaków dodaj 2 łyżki oliwy i 
wymieszaj.

KROK 6: Ogórka obierz i zetrzyj na tarce w 
plastry. Przełóż do miseczki. Dodaj śmietankę 
wegańską i sól, dokładnie wymieszaj.

KROK 7: Gdy kotleciki się upieką, przełóż kil-
ka na talerz. Obok ułóż ziemniaczki i mizerię. 
Udekoruj natką pietruszki. 

50 min

PIECZONE, AROMATYCZNE 
BATATY ZE ŚRÓDZIEMNO-
MORSKĄ SAŁATKĄ

SKŁADNIKI (4 porcje):
bataty - 4 szt.
mix sałat - 1 opakowanie
tofu wędzone - 1 kostka
awokado - 1 szt.
pomidor - 2 szt.
ogórek świeży - 1 szt.
papryka - 1 szt.
oliwki - 2 garści
suszone pomidory - 6 szt.
kapary - 1 garść
jogurt kokosowy - 150 ml
humus - 1 łyżka
musztarda - 1 łyżeczka
słodka wędzona papryka - 1 łyżeczka
czosnek granulowany - 1 łyżeczka
oregano - 1 łyżeczka
oliwa - trochę
sól i pieprz - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Bataty pokrój w paseczki. Przełóż do 
naczynia żaroodpornego. Dodaj wędzoną pa-
prykę, czosnek granulowany, oregano, trochę 
soli i skrop całość oliwą. Wymieszaj łyżką lub 
dłońmi. Wstaw bataty do piekarnika i piecz 
w temperaturze ok. 200 stopni przez ok. 45 
minut.

KROK 2: W tym czasie przygotuj sałatkę. 
Przełóż mix sałat (jeśli trzeba wypłukany) do 
miski. Pokrój w kostkę paprykę, ogórka, po-
midory, awokado i dodaj do sałaty. Posiekaj 
suszone pomidory, a oliwki pokrój w plasterki. 
Przełóż do sałaty. Dodaj kapary.

KROK 3: W kubeczku wymieszaj dressing do 
sałatki: jogurt z musztardą, humusem i odro-
biną soli oraz pieprzu. Dodaj sos do sałatki i 
wymieszaj całość.

KROK 4: Upieczone bataty przełóż na talerz, 
ułóż obok sałatkę. 

60 min
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DESER CZEKOLADOWY

SKŁADNIKI (4 porcje):
kasza jaglana - 1/2 szklanki
mleko owsiane bezglutenowe - 1 i 1/2 szklanki
kakao - 4 łyżki
syrop z agawy - 2 łyżki
masło orzechowe - 2 łyżki
banan - 1 szt.
orzechy laskowe - 4 szt.
kostki kokosowe z miąższu świeżego orzecha 
- 1 garść

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Kaszę jaglaną przepłucz na sicie i 
ugotuj w mleku owsianym, aż kasza się roz-
gotuje.

KROK 2: Ugotowaną kaszę przełóż do miski 
lub naczynia blendera. Dodaj kakao, syrop z 
agawy, masło orzechowe i zmiksuj na gładko. 
Odstaw do ostygnięcia.

KROK 3: Przełóż do słoiczków lub szklanek. 
Udekoruj pokrojonym w plastry bananem, 
kostkami kokosowymi i posiekanymi orzecha-
mi.

25 min

PIECZONY KALAFIOR 
W SOSIE BBQ

SKŁADNIKI (2 porcje):
kalafior - 1 szt.
mąka ryżowa - 1 szklanka
mleko sojowe - 1/2 szklanki
woda - 1/3 szklanki
czosnek granulowany - 1 łyżeczka
keczup - 1/2 szklanki
ocet jabłkowy - 1 łyżka
syrop daktylowy - 1 łyżka
sos sojowy - 1 łyżka
słodka papryka - 1 łyżeczka
sól - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: W misce wymieszaj mąkę, mleko, 
wodę i trochę soli.

KROK 2: Kalafiora podziel na różyczki i zanurz 
każdą różyczkę w przygotowanym cieście. Ka-
lafiora w cieście układaj na blasze wyłożonej 
papierem do pieczenia i piecz w piekarniku w 
temperaturze ok. 220 stopni przez 25 minut.

KROK 3: W misce wymieszaj składniki sosu: 
keczup, ocet jabłkowy, syrop daktylowy, sos 
sojowy, słodką paprykę, czosnek.

KROK 4: Upieczonego w cieście kalafiora 
zanurzaj w przygotowanym sosie BBQ i z po-
wrotem układaj na blasze. Wstaw do piekarni-
ka na kolejne 20 minut.

50 min

SPAGHETTI ZE ŚWIEŻYMI 
POMIDORAMI, SZPINAKIEM, 
TOFU I ZIOŁAMI

SKŁADNIKI (2 porcje):
makaron spaghetti bezglutenowy - 250 g
pomidory malinowe - 4 szt.
cebula - 1 szt.
czosnek - 4 ząbki
przecier pomidorowy - 500 ml
tofu naturalne - 1/2 kostki
szpinak baby - 2 garści
świeża bazylia - 1 garść
świeże oregano - 1 garść
śmietanka wegańska - 1 łyżka
oliwa - trochę
sól - do smaku
płatki drożdżowe bezglutenowe - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Na patelni rozgrzej trochę oliwy. Ce-
bulkę pokrój w kostkę, czosnek drobno posie-
kaj i przełóż na patelnię. Podsmażaj na złoto.
KROK 2: Pomidory malinowe pokrój w kostkę i 
przełóż na patelnię. Duś ok. 10 minut.

KROK 3: Dodaj przecier pomidorowy i tofu 
pokrojone w kostkę. Wymieszaj i zagotuj. 
Dodaj szpinak oraz posiekaną świeżą bazylię 
i oregano. Wymieszaj. Na koniec dodaj śmie-
tanę.

KROK 4: Makaron ugotuj zgodnie z instrukcją 
na opakowaniu. Ugotowany makaron przełóż 
do sosu i dokładnie wymieszaj. Przełóż na ta-
lerze i posyp płatkami drożdżowymi. 

30 min

WRAPY ZE ŚWIEŻĄ SAŁATKĄ

SKŁADNIKI (2 porcje):
wegańska tortilla lub piadina - 2 szt.
ulubiona mieszanka sałat - 100 g
pomidor malinowy - 1 szt.
papryka czerwona, awokado  - po 1/2 szt.
mała cebulka - 1 szt.
suszone pomidory - 3 szt.
oliwki zielone - 5 szt.
jogurt kokosowy - 2 łyżki
musztarda - 1 łyżeczka
hummus paprykowy  - 1/2 łyżeczki
sól i pieprz - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Do miski wrzuć mieszankę sałat. 
Pomidora, paprykę, awokado, cebulkę po-
krój w kosteczkę i dodaj do sałatki.

15 min

KROK 2: Suszone pomidory po-
siekaj, a oliwki pokrój w plaster-
ki i dodaj do reszty składników.

KROK 3: W kubeczku wymie-
szaj jogurt kokosowy, musztar-
dę i humus. Polej sosem sałatkę, 
dodaj odrobinę soli i pieprzu i 
dokładnie wymieszaj.

KROK 4: Na suchej patelni ułóż 
tortillę/piadinę i podgrzej. Zdej-
mij ją z patelni. Ułóż sałatkę na 
jednej połowie placka. Zawiń 
boki tortilli, a następnie zwiń 
placek w rulon. Zwiniętą tortillę 
przekrój na pół po skosie. 

Przepisy przygotowane przez naszego Szefa Kuchni 
Agatę Dominiak - wegewedę
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Roślinna dieta 
ketogeniczna 

- moda czy recepta na zdrowie??
”Mikołaj Bator. 
Tata, mąż, pasjonat fermentacji. 
Ekspert w dziedzinie organicznej 
kuchni roślinnej. 
Twórca marki Zakwasownia.”

Jestem przekonany, że każdy z nas zna kogoś, kto właśnie  
z entuzjazmem poddaje się diecie ketogenicznej. Chudnie, czuje 
przypływ energii i do tego ma świetne wyniki badań. Od kilku lat 
keto rzeczywiście jest w modzie i zyskuje coraz więcej zwolenni-
ków. Dieta bardzo popularna wśród sportowców, osób chcących 
schudnąć, a także cierpiących na insulinooporność.
Powstaje pytanie, czy popularność równa się zdrowie?  
W przypadku diety ketogenicznej pierwsze skojarzenia nie są 
pozytywne: dieta eliminacyjna, więc z pewnością niezdrowa,  
a do tego tłuszcz, dużo tłuszczu. Tłuszcz dla zdrowia? Brzmi jak 
bzdura. A jednak… roślinna dieta ketogeniczna, o której poniżej, 
oparta na dobrych tłuszczach, świetnie służy naszym organi-
zmom i działa prozdrowotnie.
Pokrótce przypomnę, czym jest dieta ketogeniczna. To sposób 
odżywiania, który bazuje na tym, że doprowadzamy organizm 
do stanu, w którym zmienia źródło zasilania: głównym paliwem 
stają się kwasy tłuszczowe, a nie absorbowana z węglowodanów 
glukoza. Podstawą diety jest nie tyle ogromna ilość tłuszczów, ile 
absolutnie restrykcyjne ograniczenie węglowodanów i zawartych 
w nich cukrów na rzecz tłuszczów. Po drastycznym ogranicze-
niu węglowodanów, do zaledwie 20 gramów dziennie, komór-
ki naszego ciała zmuszone są szukać innego źródła pożywienia  
i zaczynają korzystać z ketonów, czyli produktów metabolicz-
nych rozpadu kwasów tłuszczowych. Po około 30 dniach diety, 
organizm wchodzi w ketozę, czyli stan żywienia się ketonami.

GŁODÓWKA BEZ GŁODOWANIA!
Dieta wymaga nie tylko zwiększenia ilości tłuszczów, ale tak-
że pewnej dyscypliny: zjadamy zaledwie 2-3 posiłki dziennie,  
z zachowaniem okna żywieniowego, które optymalnie powin-
no obejmować 16 godzin, ponieważ to właśnie w czasie postu 
i uwolnienia naszych jelit od pracy i trudów trawienia powstają 
ciała ketonowe, niezbędne do tego, by „tłuszcz trawił tłuszcz”. 
Czyli bardzo ważnym elementem diety jest głodówka. Hasło 
„głodówka” może działać zniechęcająco, ale proszę mi wie-
rzyć, jako osobie praktykującej, na keto nie odczuwa się głodu. 
Może między innymi dzięki temu dieta zyskała tylu zwolenni-
ków… Poza tym eliminujemy wszelkie przekąski między posił-
kami, nawet owoce czy orzechy. Pijemy także duże ilości wody, 
ponieważ wraz z ograniczeniem węglowodanów tracimy zapasy 
glikogenu, który wiąże cząsteczki wody. Z kolei eliminacja wody 
skutkuje utratą elektrolitów (głównie sodu), dlatego w diecie ke-
togenicznej zaleca się używanie sporej ilości soli, szczególnie hi-
malajskiej, która dostarcza w sposób naturalny sporo minerałów.

Warto także przypomnieć, że mówiąc o diecie, mamy na myśli 
taki sposób żywienia, który wpływa na cały dobrostan nasze-
go organizmu, w tym także ma właściwości leczące. Właściwie 
odżywiane ciało, jest wspaniałą fabryką, która utrzymuje siebie 
w zdrowiu i przy życiu. Dieta ketogeniczna, podobnie jak wiele 
innych diet leczniczych zakłada długotrwałość stosowania, nie 
może być dwutygodniowym epizodem w naszym życiu.

Wpływ diety ketogenicznej na zdrowie jest cały czas badany 
klinicznie. Z pewnością dieta ta nie była tworzona z myślą  
o odchudzaniu. Opracowano ją wskutek badań nad leczeniem 
epilepsji i chorób neurodegeneracyjnych, do których należą 
między innymi choroba Parkinsona i choroba Alzheimera. 
Badania z początku XX wieku wykazywały skuteczność leczenia 
padaczki dietą, a właściwie głodówką, a w latach 20. w klinice 
Mayo, w Stanach Zjednoczonych, jako metodę leczenia padaczki, 
szczególnie lekoopornej, zaproponowano dietę, w której stosu-
nek zawartości tłuszczów do zawartości węglowodanów i białek 
wynosił co najmniej 2:1, przy jednoczesnym ograniczeniu kalo-
ryczności diety. Wraz z rozwojem farmakologii zainteresowanie 
dietą znacznie spadło, a powróciło w latach 90. wraz z historią 
pewnego chorego na epilepsję chłopca, Charliego Abrahams’a, 
który nie reagował na leki, a dzięki diecie ketogennej wrócił  
do zdrowia. Założono fundację jego imienia, która zaczęła sze-
roko propagować dietę.

Zakwasownia proponuje wiele gotowych dań, które doskonale 
sprawdzą się w trakcie stosowania „roślinnego keto”.
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Obecnie trwają badania nad wspomaganiem leczenia nowo-
tworów dietą ketogeniczną. Nikt nie mówi, że ketoza leczy 
raka, ale potwierdzono kilka remisji, na przykład glejaka,  
u pacjentów stosujących tę dietę długotrwale. Prawdopo-
dobnie dlatego, że komórki glejowe są najbardziej powiązane  
z ciałami ketonowymi. Kiedy dostarczamy organizmowi wysokiej 
jakości tłuszczu (bo nie mówimy tu o golonce czy karkówce), 
ale takiego, jak oleje bio: rzepakowy, lniany, konopny, awokado 
czy orzechy, ciała ketonowe stają się jedynym źródłem energii. 
Udowodniono, że komórki rakowe nie potrafią żywić się 
ketonami, nie wykorzystują ich, co powoduje, że nowotwory  
nie mają pożywki. Nowotwór od keto diety pewnie nie zginie, ale 
będzie miał trudniej.

CO POZYTYWNEGO NIESIE Z SOBĄ DIETA KETOGENICZNA?
• Znajduje zastosowanie w leczeniu padaczki lekoopornej.
• Wspomaga leczenie autyzmu i choroby Alzheimera.
• Sprzyja odchudzaniu, gdyż zmniejsza uczucie głodu i nasila 

poczucie sytości.
• Potwierdza się jej skuteczność w leczeniu otyłości.
• Pojawia się coraz więcej badań nad jej możliwym działa-

niem antynowotworowym.
• Sprzyja leczeniu cukrzycy typu 2.
• Polecana w leczeniu insulinooporności.
• Redukuje nadciśnienie tętnicze.
Dzięki niej redukujemy spożycie cukru, który jest czynnikiem za-
palnym wielu chorób.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Ostrożne podejście do diety ketogennej zaleca się osobom ma-
jącym problemy z wątrobą, nerkami, tarczycą i trzustką. Warto 
też podkreślić, że zawsze przy wprowadzaniu restrykcyjnych diet 
wskazana jest konsultacja lekarska lub dietetyczna.

CZEGO NIE JEMY I CO JEMY NA ROŚLINNEJ DIECIE KETO?
Eliminujemy węglowodany, a więc:
• słodycze, słodzone napoje, soki (w tym soki z warzyw ko-

rzeniowych – marchwi, buraka);
• produkty zbożowe, ryż, ciasta, makarony, płatki śniadanio-

we;
• produkty skrobiowe, przede wszystkim ziemniaki i banany;
• warzywa strączkowe (fasola, cieciorka, groch);
• owoce (winogrona, ananas, jabłko, pomarańcza, arbuz);
• alkohol;
• produkty wysoko przetworzone.

Spożywamy natomiast:
• kiszone warzywa (tutaj nie mamy ograniczeń, gdyż w pro-

cesie fermentacji cukier zostaje przetworzony);
• oliwę z oliwek, olej kokosowy, olej lniany, rzepakowy;
• warzywa: koniecznie awokado (ze względu na zawartość 

tłuszczu), brokuł, kalafior, seler naciowy, szpinak, jarmuż, 
bakłażan, cukinia, szparagi, sałata, oliwki, kapusta, bruksel-
ka, grzyby, ogórek;

• orzechy, siemię lniane, sezam;
• nabiał wegański (w ograniczonym zakresie, np. mleko 

owsiane wykluczamy, ale kokosowe czy migdałowe mo-
żemy pić);

• smalec wegański;
• wegańskie sosy bez dodatku cukru;
• napoje: woda, herbata bez cukru, bulion warzywny, zakwas 

z buraka, kombucha;
• zioła: bazylia, oregano, kolendra, cynamon, chili, natka pie-

truszki, tymianek, rozmaryn.

Dieta ketogeniczna, jako mocno eliminacyjna, bywa dość mo-
notonna, dlatego warto nieco urozmaicić codzienny jadłospis 
daniami gotowymi. Polecam przygotowaną przez Zakwa-
sownię linię dań dedykowanych ketoentuzjastom, na przykład 
pyszną Caponatę, czyli sycylijski gulasz warzywny czy różne

rodzaje Curry (na przykład Konopne). Poza tym roślinną keto 
świetnie wzbogacą kiszonki - Zakwas z buraka z acerolą oraz 
wytrwana Kombucha.

Świadome podejście do tematu diety i poszerzenie wiedzy na 
ten temat z pewnością przyda się każdemu, kto się na nią zdecy-
duje. Dlatego polecam sprawdzone i ciekawe źródła informacji: 
stronę ketoketo.pl, a także książkę Dawida Dobrowolskiego „Ke-
toza. Wejdź na wyższy poziom”.

WŁOSKA
CAPONATA BIO 

 - ZAKWASOWNIA

PRZEPIS NA KOMBUCHĘ 
OD MIKOŁAJA BATORA

SKŁADNIKI:
mocno ukiszona naturalna i niepasteryzowana kombucza, np. 
kombucza z czarnej herbaty z Zakwasowni - 100 ml 
mocna i słodka herbata , np. zielona sencha lub oolong (70 g 
cukru na 1 litr) - 700 ml

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 
Wlej płyny do słoika litrowego, nakryj go gazą lub tetrą,  
a następnie zabezpiecz gumką recepturką, tak, aby nie dopuścić 
do środka muszek owocowych. Odstaw słoik w ciepłe miejsce. 
Po 7-14 dniach na powierzchni zacznie się formować grzybek 
kombuczowy i otrzymasz swój pierwszy nastaw o dość mocnym, 
intensywnym smaku. Potraktuj go jako bazę na kolejne nastawy. 
Odlej 80 % płynu, zachowaj grzybka kombuczowego SCOBY, bo 
dasz go potem ponownie na powierzchnię. Nalej nowej słodkiej 
herbaty i odczekaj 7-10 dni na nową kombuczę. Powtarzaj tę 
procedurę zawsze, kiedy nastawiasz nowy napój. Kiedy robisz 
grzybkowi SCOBY „wolne”, schowaj go z niewielką ilością płynu 
w słoiku, w lodówce.

Naturalna niepasteryzowana kombucha powinna być 
przechowywana w lodówce, zarówno przed, jak i po otwarciu. 
Pozwala to zachować jej właściwości smakowe i prozdrowotne.
W domowym procesie fermentacji może osiągać poziom 
maksymalny 0,5% alkoholu. Te śladowe ilości alkoholu są 
typowym efektem fermentacji octowej i mają na celu, podobnie 
jak nasycenie naturalnym dwutlenkiem węgla, konserwację 
napoju i zabezpieczenie przed drobnoustrojami. Taka nieduża 
zawartość alkoholu jest właściwa nawet dla niektórych soków 
owocowych lub wybranych gatunków białego pieczywa, 
jednakże z racji jego obecności kombucha nie jest wskazana dla 
osób zmagających się z uzależnieniem alkoholowym, dla kobiet 
w ciąży i dzieci. Warto wiedzieć, że prawdziwa Kombucha jest w 
100 % kompatybilna z dietą ketogeniczną, jeśli ma odpowiednie 
zakwaszenie.

30 min

Polecamy: 
KOMBUCHA 
Z CZARNEJ 
HERBATY 

BEZGLUTENOWA 
BIO

 - ZAKWASOWNIA
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Dieta ketogeniczna
Dieta ketogeniczna wzbudza sporo kontrowersji, lecz pomimo tego cieszy się coraz większą popu-
larnością. Stosowana jest nie tylko przy konkretnych problemach zdrowotnych czy z powodu chęci 

poprawy samopoczucia, ale także ze względu na jej skuteczność w procesie odchudzania.
HISTORIA DIETY KETOGENICZNEJ
Historia powstania diety ketogenicznej sięga lat 20. XX wieku, 
kiedy to stosowano ją z powodzeniem do łagodzenia objawów 
chorób układu nerwowego, takich jak np. choroba Alzheime-
ra czy padaczka. Wówczas nie zwracano uwagi na utratę masy 
ciała, złagodzenie stanów zapalnych i przypływ sił witalnych 
podczas jej stosowania, co dla większości osób obecnie na nią 
przechodzących ma duże znaczenie.

NA CZYM POLEGA DIETA KETOGENICZNA?
W codziennej, standardowej diecie większości z nas wę-
glowodany stanowią około 50 %, białko 15 %, a tłuszcz 
35 % wszystkich spożytych posiłków. Węglowodany  
to pokarm, który podczas trawienia przekształcany  
jest w glukozę, która jest głównym źródłem pali-
wa dla naszego organizmu.
W diecie ketogenicznej proporcje codzien-
nie dostarczanych składników odżywczych 
są zupełnie inne. Ten rodzaj diety pole-
ga na spożywaniu posiłków bogatych  
w tłuszcz (około 70 %), z odpowiednim  
do naszego zapotrzebowania do-
datkiem białka (około 25 %)  
i ograniczonej do mini-
mum ilości węglowodanów  
(około 5 %). Dzięki znacznemu 
ograniczeniu dostarczanych 
węglowodanów dieta ke-
togeniczna zmusza or-
ganizm do uzyskiwania 
energii ze spalania 
tłuszczu. 

Wątroba przekształca tłuszcz w ciała ketonowe, a ich podwyż-
szony poziom we krwi nazywany jest ketozą. Ketoza sprawia, 
że nasz organizm przechodzi w stan odpowiedni dla spalania 
tkanki tłuszczowej i chudnięcia. Ciała ketonowe mają również 
specyficzne działanie na mózg człowieka. Powodują znaczny 
przypływ sił witalnych, poprawę sprawności intelektualnej  
i poprawę koncentracji.
Adaptacja do diety ketogenicznej jest niewątpliwie dużym wy-
zwaniem. Organizm musi się przystosować do nowej sytuacji, 
czemu mogą, ale nie muszą towarzyszyć takie objawy jak: draż-
liwość, zmęczenie, problemy żołądkowe, brak łaknienia. 

Proces adaptacji trwa zazwyczaj około tygodnia i po tym 
czasie pojawiają się pierwsze pozytywne efekty stosowania 

diety.

CO MOŻNA JEŚĆ, A CZEGO NALEŻY UNIKAĆ?
Decyzja przejścia na dietę ketogeniczną po-

winna być przede wszystkim skonsultowana  
z lekarzem lub dietetykiem. Należy mieć 

pewność, że jest dla nas dobrym rozwią-
zaniem i nie stanowi zagrożenia dla 

zdrowia. Dieta ketogeniczna jest re-
strykcyjna i można na niej spożywać 

ściśle określone produkty. Najlepiej,  
by te produkty pochodziły  

z upraw ekologicznych. Poni-
żej dwie tabele prezentują-

ce przykładowe produk-
ty, które są dozwolone  

w diecie ketogenicznej 
oraz te, których na-

leży unikać.

MIĘSA, RYBY, OWOCE 
MORZA NABIAŁ ORZECHY, ZIARNA, 

NASIONA, PESTKI OWOCE I WARZYWA MĄKI

baranina, cielęcina, 
dziczyzna, gęś, 
kaczka, przepiórka, 
wieprzowina (np. 
kotlety schabowe, 
bekon, smalec), 
wołowina (np. mielona 
wołowina, steki), kraby, 
krewetki, langusty, 
mule, ośmiornica, 
przegrzebki, tłuste ryby 
(anchois, makrela, śledź, 
sardynki, tuńczyk)

tłusta śmietana 
(kremówka), jaja, 
masło, masło 
klarowane ghee, 
jogurt typu 
greckiego, ser 
biały, ser burrata, 
ser halloumi, 
ser mozzarella, 
ser ricotta, serek 
wiejski, sos z 
niebieskiego sera 

migdały, nasiona chia, 
nasiona babki płesznik, 
nasiona sezamu, 
orzechy brazylijskie, 
orzechy laskowe, 
orzechy makadamia, 
orzechy pekan, 
orzechy włoskie, 
orzeszki ziemne (z 
umiarem), orzeszki 
piniowe, pestki dyni, 
len brązowy i złoty 
(siemię lniane)

awokado, borówki, brokuły, 
cebula (z umiarem), cukinia, 
cykoria, cytryny, czosnek 
(z umiarem), dynia, grzyby, 
jeżyny, kalafior, kapusta, kiełki 
lucerny, kiszonki, limonki, 
marchew (z umiarem), ogórki, 
oliwki, papryki, pomidory (z 
umiarem), rzodkiewki, seler, 
szparagi, szpinak, truskawki, 
zielona fasolka, zielone 
warzywa liściaste, zioła, 
żurawina 

mąka 
kokosowa, 
mąka 
migdałowa

Produkty, które możemy spożywać na diecie ketogenicznej - bogate w tłuszcz i kwasy tłuszczowe 
nienasycone, ubogie w węglowodany przyswajalne:
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BEZ GŁODÓWKI
Lista produktów dozwolonych na diecie ketogenicznej jest cał-
kiem optymistyczna i nie wymaga rezygnacji ze wszystkich ulu-
bionych potraw. Posiłki warto skropić oliwą z oliwek i olejami 
tłoczonymi na zimno takimi jak np. olej kokosowy, migdało-
wy, sezamowy, lniany, konopny, z pestek dyni, z pestek moreli,  
z pestek dzikiej róży, z awokado, z krokoszu, z nasion czarnusz-
ki, z nasion pokrzywy, z nasion gorczycy, z nasion marchwi,  
z ostropestu plamistego, z wiesiołka.

Produkty, których należy unikać - ubogie w tłuszcz  
i kwasy tłuszczowe nienasycone, bogate w węglo-

wodany przyswajalne:

MIĘSA I ROŚLINNE 
ZAMIENNIKI 

MIĘSA

Kiełbasy i wędliny z cukrem w 
składnikach, parówki, seitan, tofu

NABIAŁ Jogurty słodzone, mleko, mleka 
smakowe, słodki budyń

ORZECHY I ZIARNA Kasztany jadalne, orzechy nerkowca

OWOCE I 
WARZYWA

Agrest, ananas, bakłażan, banany, 
bataty, buraki, brzoskwinie, 

ciecierzyca, czarne jagody, czarny bez, 
czereśnie, daktyle, dynia piżmowa, 
dynia olbrzymia, fasole (wszystkie 
rodzaje), groch, jabłka, karczochy, 
kiwi, kukurydza, mango, maliny, 

maniok, melon miodowy, morele, 
pasternak, plantany, pomarańcze, 

por, porzeczki, rodzynki, rzepa 
soczewica, soja, suszone owoce, 

śliwki, winogrona, ziemniaki

Z CZEGO JESZCZE MUSIMY ZREZYGNOWAĆ?
Na diecie ketogenicznej zapominamy również o pieczywie w 
każdej postaci, zbożach, mąkach wysokowęglowodanowych 
(pszenna, żytnia, kukurydziana, gryczana, jęczmienna, orkiszowa, 
ryżowa, amarantusowa), makaronie, słodyczach, ketchupie, sosie 
BBQ, miodzie, syropach, sokach, napojach i alkoholu.

ZALETY DIETY KETOGENICZNEJ
Jedną z korzyści wynikających ze stosowania diety ketogenicz-
nej jest utrata wagi. Przy ścisłym stosowaniu się do jej założeń 
można schudnąć od 0,5 kg do 1 kg tygodniowo, czyli tyle, ile jest 
zdrowo i bezpiecznie dla naszego organizmu. Spadek masy ciała 
wpływa korzystnie na pracę serca, może zapobiegać zawałom, 
udarom oraz miażdżycy tętnic. Stosowanie diety ketogenicznej 
obniża ciśnienie tętnicze krwi, zmniejsza poziom cukru, cho-
lesterolu i trójglicerydów. Dieta ta jest przeznaczona dla osób 
chcących zadbać o swoje zdrowie, minimalizując ryzyko wystą-
pienia chorób przewlekłych. 

Dieta ketogeniczna stosowana jest wspomagająco w leczeniu 
wielu schorzeń jak np. opornej na leki padaczki, szczególnie u 
dzieci. Stosuje się ją również w leczeniu i kontrolowaniu cukrzy-
cy. Prowadzone badania wskazują także na korzystny wpływ die-
ty ketogenicznej przy leczeniu choroby Alzheimera, Parkinsona, 
autyzmu, stwardnienia zanikowego bocznego, nowotworów 
mózgu, bólów głowy oraz zaburzeń snu.

PRZECIWWSKAZANIA DO STOSOWANIA DIETY KETOGENICZNEJ 
I MOŻLIWE SKUTKI UBOCZNE
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do stosowania diety keto-
genicznej są problemy z nerkami, wątrobą i trzustką, ponie-
waż organy te muszą być w pełni sprawne, aby poradzić sobie  
z nowym metabolizmem i uwalnianiem ciał ketonowych  
w znacznej ilości. Dieta ketogeniczna nie jest również wskaza-
na dla kobiet w ciąży oraz karmiących piersią.

Ponadto podczas stosowania diety ketogenicznej mogą poja-
wić się takie dolegliwości jak zaparcia, wymioty, bóle w dol-
nej części brzucha, brak apetytu, zmęczenie, senność, a przy 
dłuższym stosowaniu może wystąpić kamica moczanowa  
i hiperurykemia (zwiększone stężenie kwasu moczowego  
we krwi). Ponadto, lekarze i dietetycy ostrzegają, że dieta keto-
geniczna może zaburzyć gospodarkę hormonalną oraz prowa-
dzić do niedoborów składników mineralnych, witamin i białka.

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

w stylu eko:

OLEJ Z MIĄŻSZU
AWOKADO 
TŁOCZONY 

NA ZIMNO BIO 
- BIO PLANETE

MAKRELA FILETY W BIO OLIWIE Z OLIWEK EXTRA VIRGIN 
- PAN DO MAR

BOCZEK SUROWY BIO 
 - WASĄG

MIGDAŁY MIELONE 
(MĄKA MIGDAŁOWA) BIO 

- BIO PLANET

ORZECHY MACADAMIA BIO 
- BIO PLANET

SALAMI MILANO PLASTRY 
BEZGLUTENOWE BIO 

- PRIMAVERA

ŚMIETANA 18% BIO 
- BIO PLANET

MASŁO KLAROWANE GHEE 
BIO - BIO PLANET

KREM KOKOSOWY DO 
UBIJANIA BIO 

(PUSZKA) - AMAIZIN



MUS CZEKOLADOWY KETO

SKŁADNIKI (2 porcja):
awokado - dojrzałe - 1 szt.
kakao - 4 łyżeczki
napój kokosowy - 4-6 łyżki
erytrytol - 1 łyżeczka
truskawki (mogą być mrożone) - kilka szt.
mięta - listki kilka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Przekrój awokado na pół, wyciągnij pestkę i 
łyżką wydłub miąższ. Przełóż go do naczynia 
blendera i dodaj kakao, napój (gdyby mus 
był zbyt gęsty - można dodać jeszcze napo-
ju) i słodzidło. Zmiksuj. Przełóż do pucharka 
i dodaj truskawki (w całości lub zmiksowane), 
ozdób listkami mięty.

Barbara Strużyna

5 min

GOFRY KOKOSOWE KETO

SKŁADNIKI (4 porcje):
mąka kokosowa - 30 g
jaja - 4 szt.
maślanka około - 70 ml
proszek do pieczenia bez glutenu- 1 łyżeczka
sól - 1 szczypta
olej do smażenia - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Jajka wbijamy do miski i dodajemy mąkę ko-
kosową, proszek do pieczenia i szczyptę soli. 
Mieszamy trzepaczką, a następnie wlewamy 
maślankę i łączymy wszystkie składniki (moż-
na użyć blendera). Ciasto ma być dość gęste. 
Na rozgrzaną gofrownicę wlewamy kilka kro-
pel oleju i nakładamy porcje ciasta. Pieczemy 
na rumiano. Do ciasta można dodać też ulu-
bionych ziół np. prowansalskich. Podajemy z 
awokado, żółtym serem, plastrem pomidora 
i sałatą.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

10 min

BUŁKI KETO

SKŁADNIKI (10 porcji):
jaja duże - 6 szt.
mascarpone - 250 g
mozzarella (żółta) tarta na małych oczkach - 150 
g
łuskana konopia - 2 łyżeczki
siemię lniane złote - 50 g
mielone siemię lniane - 50 g
sól - 1 łyżeczka
proszek do pieczenia bezglutenowy - 2 łyżeczki
mak - trochę
babka jajowata - 20 g

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Suche składniki umieszczamy w misce i mie-
szamy za pomocą trzepaczki. Dodajemy jaja 
oraz sery. Wszystko łączymy mikserem na jed-
nolitą masę i odstawiamy na 10 - 15 min. W 
tym czasie nagrzewamy piekarnik do 180 ° C. 
Blachę wykładamy papierem do pieczenia. Za 
pomocą łyżki nabieramy ciasto ok. 100 gram 
i zwilżonymi dłońmi robimy kulki, które ukła-
damy na blasze zachowując od siebie odle-
głości. Wierzch bułek posypujemy makiem. 
Pieczemy około 30 minut.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

45 min



KAPUSTA WŁOSKA DUSZONA 
Z ŻEBERKAMI WĘDZONYMI

SKŁADNIKI (6 porcji):
główka kapusty włoskiej - 1 szt.
wędzone żeberka - 500 g
pieprz kolorowy - 1 łyżeczka
cebula - 1 szt.
owoce jałowca - 1 łyżeczka
ziele angielskie - 5 szt.
liść laurowy - 2 szt.
masło ghee - 1 łyżka
ocet kokosowy - 2 łyżki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Na maśle szklimy posiekaną cebulę. Do garn-
ka wrzucamy cebulę, żeberka, kapustę pokro-
joną w ósemki oraz przyprawy. Zalewamy 2 
szklankami wody. Dusimy, aż żeberka zmięk-
ną, sprawdzając i ewentualnie uzupełniając 
wodę. Doprawiamy do smaku.

Dorota Wdowińska - Rozbicka

60 min

DUSZONY KURCZAK Z FA-
SOLKĄ WE WŁOSKIM STYLU

SKŁADNIKI (1 porcja):
kurczak porcje - 6 szt.
fasolka szparagowa - 300 g
cebula - 2 szt.
olej z ghee - 4 łyżki
sól, pieprz, oregano - do smaku
pomidory siekane - 1 słoik

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Na patelni rozgrzewamy olej. Wrzucamy 
umytego i osuszonego kurczaka oraz cebu-
lę pokrojona w ćwiartki. Kurczaka obsmaża-
my z obu stron, następnie oprószamy solą, 
pieprzem, oregano. Do kurczaka dodajemy 
pomidory i polewamy szklanką wody. Przy-
krywamy przykrywka i dusimy wszystko ok. 
20 min. Następnie dodajemy umytą fasolkę i 
dusimy kolejne 20 min, aż fasolka i mięso bę-
dzie miękkie. Doprawiamy do smaku.

Dorota Wdowińska - Rozbicka

120 min

WĄTRÓBKA 
W POMIDOROWYM SOSIE

SKŁADNIKI (4 porcje):
wątróbka drobiowa - 1 kg
cebula duża - 1 szt.
pomidory dojrzałe - 2 szt.
sól - do smaku
pieprz - do smaku
ostra papryka - 1 szczypta
majeranek - 1 łyżeczka
mikroliście, rukola, roszponka - trochę
ogórki kiszone - kilka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Wątróbkę myjemy i osuszamy na ręczniku ku-
chennym. Cebulę tniemy w piórka, pomidory 
sparzamy, ściągamy skórkę i kroimy w piór-
ka. Na patelni wylewamy odrobinę tłuszczu, 
podsmażamy cebulę i dodajemy wątróbkę, 
podsmażamy chwilę, aby się ścięła. Dodajemy 
pomidory i smażymy kilka minut do odparo-
wania powstałej wody. Na koniec dodajemy 
przyprawy i posypujemy obficie zieleniną. Do-
skonale pasuje również ogórek kiszony.

Barbara Strużyna

35 min



ŚNIADANIE BIAŁKOWO
- TŁUSZCZOWE

SKŁADNIKI (2 porcje):
boczek pancetta cieniutkie plasterki - 6 - 7 
plastrów
jaja - 3 szt.
pomidor - 1 szt.
szczypiorek - 1/3 pęku
sól, pieprz - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Na suchej patelni wykładamy plastry boczku. 
Łopatką ściągamy boczek na brzeg patelni i 
kładziemy przekrojonego na pół pomidorka, 
wbijamy jaja, solimy i pieprzymy. Posypujemy 
szczypiorkiem. Przykrywamy szklaną pokryw-
ką i ścinamy jajo do stopnia, który lubimy na 
małym ogniu. Jemy z pieczywem keto, dodat-
kowo duża ilość świeżych warzyw i kiszone 
ogórki.

Barbara Strużyna

10 min

NADZIEWANE AWOKADO

SKŁADNIKI (2 porcje):
awokado - 2 szt.
pomidor dojrzały średni - 2 szt.
oliwki - 4 szt.
kapary - 1 łyżeczka
suszone pomidory z oliwy - 4 szt.
sok z cytryny - 4 łyżki
sól, pieprz - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Awokado przecinamy na pół, tak aby powstały 
miseczki do faszerowania. Wyciągamy pestkę 
i miąższ przekładamy do miseczki, dodajemy 
sok z cytryny, przeciśnięte przez praskę ząbki 
czosnku i blendujemy. Dodajemy sparzony i 
pozbawiony skórki pomidor, pokrojony w 
drobną kostkę oraz pokrojone suszone pomi-
dory i oliwki. Dodajemy kapary, przyprawia-
my, mieszamy i przekładamy do skorupek po 
awokado. Dekorujemy koperkiem i miętą.

Barbara Strużyna

15 min

PASTA JAJECZNA

SKŁADNIKI (2 porcje):
jaja - 4 szt.
ser żółty - 200 g
jogurt, ketchup - trochę
tuńczyk z puszki - 1 opakowanie
świeże zioła: pietruszka, bazylia do smaku
sól, pieprz - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Jaja i ser utrzeć na tarce (grube oczka). Tuń-
czyka odsączyć i rozdrobnić widelcem. Ba-
zylię i pietruszkę posiekać drobno. Wszystko 
wymieszać. Dodać jogurtu (jakieś 4 czubate 
łyżki), doprawić solą, pieprzem i ewentualnie 
dodać ketchupu. Wszystko wymieszać.

Szybko Tanio Smacznie

30 min

Historia tego specjału sięga XII wieku. 
Swoją nazwę zawdzięcza wsi Cheddar w Anglii.
Cheddar z niemieckiego Allgäu jest nietypowy 
i naprawdę wyjątkowy. Ten popularny na całym świecie 
ser twardy powstaje ze świeżego, ekologicznego mleka. 
               Dojrzewa przez  co najmniej 8 miesięcy, przez 
                   co wyróżnia się lekko pikantnym, orzechowym 
                          smakiem. Ser cheddar z regionu Allgäu 
                               jest idealny do topienia i zapiekania.

                                   Polecamy go w postaci chipsów. 
                                    Ser należy zetrzeć na tarce i ułożyć 
                                    w małe stosiki na blasze wyłożonej 
                                   papierem do pieczenia. Piec 
                                w temperaturze 200 °C przez około 
                            10 minut, do momentu uzyskania jasno-
                        żółtego koloru. Ostudzić i podawać 
              z warzywami sezonowymi gotowanymi na parze.
 

Cheddar z Allgäu 

Ekologiczne Mleczarnie w Allgäu 
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Wasąg 
Wasąg to firma rodzinna. Nasz zakład mieści się w Hedwiżynie, niedaleko Roztoczańskiego Parku Narodowego. Od ponad 29 lat 
produkujemy mięso i wędliny według tradycyjnych receptur. Jako jeden z czołowych producentów w Polsce posiadamy certyfikat 
wyrobów ekologicznych potwierdzający spełnianie wymogów Unii Europejskiej. W naszej działalności kierujemy się troską o środo-
wisko i dbałością o potrzeby Klientów poszukujących sprawdzonych wyrobów ekologicznych.

IDEA ZRODZONA WŚRÓD 
ROZTOCZAŃSKICH PÓL I LASÓW
Żyjemy i pracujemy na Roztoczu, w prze-
pięknym otoczeniu pól i lasów. Dzięki nim 
pasja do ekologii i zaangażowanie w nią 
stała się naszą codziennością. Misją oraz 
głównym kierunkiem działań, który przy-
jęliśmy, jest produkcja ekologicznych 
mięs  i wędlin bez chemii spożywczej 
oraz sztucznych uszlachetniaczy. Sta-
wiamy na naturalność naszych wyrobów, 
a ich jakość potwierdza otrzymany przez 
nas certyfikat EKO będący gwarancją po-
chodzenia mięsa z gospodarstw ekolo-
gicznych oraz jego produkcja zgodna z 
ekologicznymi praktykami.
Szeroki asortyment oraz dynamiczny roz-
wój firmy sprawił, że jesteśmy w stanie 
odpowiadać na potrzeby każdego Klienta 
poszukującego bezpiecznych i zdrowych 
wyrobów. Obecnie w naszej ofercie znaj-
duje się ponad 70 mięs i wędlin ekolo-
gicznych – w tym również produktów 
stworzonych specjalnie dla dzieci. Stara-
my się również systematycznie rozwijać 
naszą ofertę oraz poszerzać ją zgodnie z 
trendami i gustami Konsumentów.

Lider na rynku ekologicznych 
mięs i wędlin w Polsce

NA PRZYSZŁOŚĆ FIRMY PATRZYMY PRZEZ 
PRYZMAT EKOLOGII
Staramy się, by wizja firmy Wasąg jako 
przedsiębiorstwa w pełni przyjaznego na-
turze miała bezpośrednie odzwierciedle-
nie w rzeczywistości. Ekologiczne wyroby 
to źródło naszej działalności, ale chcemy 
iść o krok dalej. Misję ochrony środowiska 
przenosimy również na pozostałe aspekty 
funkcjonowania firmy. Korzystamy z wła-
snego ujęcia wody, od kilku lat odzysku-
jemy ciepło z agregatów chłodniczych, 
a do pakowania wędlin używamy tacek 
przeznaczonych w 100 % do recyklingu. 
Wśród naszych długoterminowych pla-
nów znajduje się też zmiana opakowań 
na tacki wykonane z papieru oraz budo-
wa oczyszczalni ścieków. Już w przyszłym 
roku będziemy korzystać z kogenera-
cji, która ograniczy emisję szkodliwych 
gazów do atmosfery, a dzięki panelom 
fotowoltaicznym zasilimy nasz zakład 
prawie w 100 % ze źródeł odnawialnych. 
Wierzymy, że dzięki temu jeszcze lepiej i 
skuteczniej wpłyniemy na proekologiczne 
aspekty funkcjonowania firmy oraz po-
szanowanie środowiska, w którym żyjemy.

EKOLOGICZNE WĘDLINY W ZASIĘGU RĘKI
Jesteśmy producentem, który dba o wy-
soką jakość oraz naturalność wytwarza-
nego mięsa i wędlin. Stanowimy spraw-
dzoną markę dla klientów, którzy w 
ramach zbilansowanej diety poszukują 
ekologicznych wyrobów z certyfikatem. 
Zauważamy, że coraz większe grono kon-
sumentów sięga po nasze produkty i co 
jest dla nas niezmiernie cenne – docenia 
ich jakość oraz dzieli się pozytywnymi 
opiniami z innymi - mówi Maciej Wasąg, 
prezes firmy.

Dążymy do tego, aby ekologiczne mię-
so i wędliny Wasąga mogły zagościć na 
stołach każdej osoby, która chce ich po-
smakować. Dlatego dbamy o szeroką do-
stępność produktów marki dla naszych 
lokalnych Klientów w 25 sklepach firmo-
wych na Roztoczu. Na szczególną uwagę 
zasługuje również nasza udana współpra-
ca z dystrybutorem hurtowym Bio Planet, 
dzięki któremu możemy docierać z pełną 
gamą produktów do sklepów specjali-
stycznych z certyfikowanymi produktami 
ekologicznymi w całej Polsce. Maciej Wasąg - prezes firmy Wasąg

Widok na pofalowane wzgórza pięknej krainy, jaką jest Roztocze.



PROSTY SKŁADPROSTY SKŁAD

PL-EKO-09 
Rolnictwo UE



56    Jesień 2021

Dzień z dietą 
św. Hildegardy

 „Orkisz jest najlepszym ze wszystkich zbóż. Ogrzewa, odżywia, wzmacnia i jest łagodniejszym  
od innych ziaren. Daje człowiekowi mocne mięśnie i zdrową krew, szczęśliwy umysł i pogodną 

duszę.” - Physica 1131, św. Hildegarda z Bingen.
Są diety, które powstały dawno temu i wciąż cieszą się ogromną 
popularnością. Dieta o której piszemy została stworzona ponad 
800 lat temu, lata doświadczeń i poświęcenie św. Hildegardy do-
prowadziło do opracowania zdrowego sposobu odżywiania się. 
A co jeśli obecne badania potwierdzają dobry wpływ tej diety 
na organizm? Można być wtedy pełnym podziwu dla osiągnięć 
mniszki z XII wieku, której empirycznie opracowana dieta prze-
trwała aż do dziś.

PRODUKTY
Według Hildegardy orkisz, koper włoski i kasztany jadalne to 
najbardziej wartościowe, odżywcze, lecznicze i całkowicie przy-
swajalne produkty przez ludzki organizm. Dziś te produkty mo-
żemy kupić w różnych postaciach:

• Orkisz: mąki orkiszowe różnych typów, kasza orkiszowa, 
płatki, makarony, otręby, musli, pieczywo orkiszowe, kawa 
orkiszowa, ciastka, piwo, ocet orkiszowy. Z orkiszu przyrzą-
dzimy: placki, naleśniki, ciasta, biszkopty, muffiny, gofry, 
bułki, chleb.

• Kasztany jadalne: mąka kasztanowa, płatki kasztanowe, 
kasztany pieczone, gotowane, krem kasztanowy, miód.

• Warzywa: Fenkuł inaczej koper włoski w postaci świeżej 
bulwy, jak i nasion używanych jako przyprawa lub herbat-
ka. Dodatkowo polecanymi warzywami przez Hildegardę są: 
fasola,  pietruszka, czosnek, cebula (ale po obróbce termicz-
nej), marchew, sałaty, dynia, ciecierzyca i buraki.

• Owoce: Polecane owoce to jabłka, gruszki, porzeczki, wi-
śnie, owoce morwy, pigwy, jeżyny, owoce dzikiej róży. Uzu-
pełnieniem jadłospisu może być nabiał i mięso, ale spora-
dycznie. Dozwolony jest także miód.

• Zioła: Bardzo ważną rolę w diecie Św. Hildegardy pełnią 
zioła. Najcenniejsze z nich to bertram, galgant, nasiona 
kopru włoskiego, hyzop. Mieszanka tych ziół stanowi przy-
prawę Św. Hildegardy do potraw wytrawnych. Inne zioła to: 
macierzanka, bluszczyk kurdybanek, babka płesznik. Do dań 
słodkich najlepszy będzie cynamon, goździki i gałka musz-
katołowa.

Por, truskawki, śliwki i brzoskwinie uważała za produkty, które 
należy wykluczyć z diety.

POSTY
Św. Hildegarda zalecała różne rodzaje postu. Jest zwolenniczką 
delikatnego poszczenia, które uważa za integralną część sche-
matu odżywiania. Jednak posty proponowane przez mniszkę 
różnią się pod względem surowości, czasu trwania oraz celów. 
Hildegarda proponowała posty czasowe, przerywane, roczne, 
duchowe itp. Te różne techniki miały na celu osiąganie odmien-
nych celów takich jak złagodzenie skutków przejedzenia, odzy-
skanie energii fizycznej lub duchowej. Dieta taka może trwać 
około tygodnia, a każda z nich mimo różnej intensywności wcale 
nie opiera się na drastycznym ograniczaniu kaloryczności. Posty 
te są bezpieczne do stosowania w domu. Zgodnie z zaleceniami 
Hildegardy przed rozpoczęciem postu należy przeznaczyć kilka 
dni na redukcje niektórych pokarmów z dotychczasowej diety, 
aby moment przejścia w docelowy post był dla organizmu ła-
godny. Ten okres przejściowy polega głównie na ograniczaniu 
ciężko kalorycznych pokarmów takich jak mięso i sery na korzyść 
owoców i warzyw oraz na dobrym nawodnieniu organizmu.
Wśród najpopularniejszych postów zazwyczaj wymienia się trzy 
o różnej intensywności, a mianowicie: post orkiszowy (najlżejszy), 
post redukcyjny oraz najbardziej wymagający post Hildegardy.

Post orkiszowy jest najmniej wymagający. Pozwala on na od-
poczynek organizmu od złych nawyków jedzeniowych jednocze-
śnie zapewniając odpowiedni poziom składników odżywczych. 
Ma on zredukować nadmiar spożywanego białka odzwierzęcego 
i zredukować spożywanie żywności o wysokiej zawartości tłusz-
czu. Podstawą tego postu są również regularne ćwiczenia czy 
ogólnie mówiąc codzienny ruch na świeżym powietrzu.

Post redukcyjny jest średnim poziomem poszczenia, który skła-
da się na zmianę z jednego dnia postu orkiszowego i jednego 
dnia postu Hildegardy. Post ten uczy nowych nawyków żywie-
niowych pozwalających na nieprzejadanie, a jego skutkiem może 
być utrata wagi poprzez spalenie zapasów tłuszczu z organizmu.

Najbardziej rygorystyczna z diet to post Hildegardy, który na-
rzuca rezygnację z pokarmów stałych i powinien być poprzedzo-
ny dietą przygotowawczą. Post ten trwa od 6 do 10 dni i opiera 
się na zasadach Hildegardy dotyczących wyboru odpowiednich 
uzdrawiających pokarmów. W czasie postu zaleca się picie so-
ków warzywnych, owocowych, kawy orkiszowej oraz spożywanie 
wywarów.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz - Szef Kuchni
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PASTA Z MIODU I MĄKI 
KASZTANOWEJ DO CHLEBA

SKŁADNIKI (4 porcje):
masło lub olej kokosowy - 60 g
miód np. kasztanowy - 120 ml
mąka kasztanowa - 60 g
kasztany jadalne - 2 szt.
dżem figowy lub świeże figi - trochę
chleb orkiszowy na zakwasie z mąki 
orkiszowej - 2 kromki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Masło rozgrzać na patelni, dodać miód i mąkę 
kasztanową. Wymieszać trzepaczką. Zestawić 
z ognia i dodać posiekane kasztany jadalne. 
Przelać do słoiczka. Wystudzić. Przechowywać 
w lodówce. Pastą smarować chleb. Podawać 
ze świeżą figą lub konfiturą.

5 min

CARPACCIO Z KOPRU WŁO-
SKIEGO Z POMARAŃCZĄ I 
KRUSZONYMI KASZTANAMI

SKŁADNIKI (2 porcje):
koper włoski - bulwa (fenkuł) - 1 szt.
pomarańcza - 1 szt.
kasztany jadalne - 3 szt.
sos:
ocet balsamiczny - 1 łyżka
miód kasztanowy - 1 łyżeczka
olej słonecznikowy - 3 łyżki
sól i pieprz - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Bulwę kopru włoskiego pokroić cieniutko 
np. na mandolinie odrzucając twardą część 
jak w kapuście. Pomarańczę obrać i pokroić 
w plastry. Na talerzu rozłożyć koper włoski, 
położyć plastry pomarańczy, posypać posie-
kanymi kasztanami jadalnymi i polać sosem 
przygotowanym z oleju, octu i miodu. Posy-
pać solą i pieprzem do smaku.

5 min

BIAŁY BARSZCZ Z ZAKWASU 
ORKISZOWEGO

SKŁADNIKI (4 porcje):
zakwas:
mąka orkiszowa pełnoziarnista typ 2000 
- 100 g
woda letnia przegotowana - 300 ml
rodzynka - 1 sztuka
barszcz:
zakwas orkiszowy - cały
marchew, pietruszka, mały seler - po 1 sztuce
cebula - 1 sztuka
mieszanka przypraw św. Hildegardy 
- 1 łyżeczka lub macierzanka - 1 łyżeczka
pieprz i sól - do smaku
jaja - 4 sztuki                               
woda - 2 litry

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 
KROK 1 (zakwas): Do czystego słoika lub 
naczynia glinianego wsypać mąkę, pociętą 
rodzynkę i wlać wodę, wymieszać. Odstawić 
na dwa dni w ciepłe miejsce pod ściereczką. 
Każdego dnia można dosypywać po łyżeczce 
mąki i zamieszać. Trzeciego dnia dodać ząbek 
czosnku, ziele angielskie i liście laurowe.

KROK 2 (barszcz): Warzywa obrać i pokro-
ić w kostkę lub plasterki. Na łyżce oleju sło-
necznikowego lekko podsmażyć warzywa. 

Wlać wodę i przyprawy. 
Gotować 10 minut. Za-
mieszać zakwas orkiszo-
wy i wlać na gotujący się 
wywar. Posolić, dodać 
pieprz, macierzankę. Za-
gotować chwilę. Można 
zabielić śmietaną. Po-
dawać z jajkiem ugoto-
wanym na twardo (ok. 
5 minut od momentu 
zagotowania).

3 dni + 
30 min

Śniadanie: Lunch: Obiad (I danie):

MĄKA KASZTANOWA BEZGLUTENOWA 
BIO - BIO PLANET

polecamy!

KASZTANY JADALNE CAŁE 
(GOTOWANE) BIO - DANIVAL

polecamy!

MĄKA ORKISZOWA 
RAZOWA TYP 2000 BIO

 - BIO PLANET

polecamy!
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PIZZA ORKISZOWA Z BULWĄ 
KOPRU WŁOSKIEGO

SKŁADNIKI (4 porcje):
ciasto:
mąka orkiszowa typ 700 lub 650 - 300 g
woda letnia - 200 ml
drożdże suszone - 5 g
miód - 1 łyżeczka
sól - 1 łyżeczka
olej słonecznikowy - 3 łyżki
sos:
passata pomidorowa - 200 ml
sól - 1 łyżeczka
cebula - 1 szt.
bulwa kopru włoskiego - 1 sztuka (mała)
przyprawa św. Hildegardy - 1 łyżeczka
olej słonecznikowy - 1 łyżka
suszona bazylia - 2 łyżeczki
nasiona kopru włoskiego 
(roztarte w moździerzu) - 1/2 łyżeczki
dodatki: pomidor, ser np. mozzarella

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 
KROK 1: Drożdże rozpuścić w niewiel-
kiej ilości wody. Do misy wsypać mąkę,  
wlać drożdże, wodę, miód i sól. Zagniatać cia-
sto. Po kilku minutach dolać olej i dalej wyra-
biać kilka minut na koniec formując kulę. Na 
dno misy wsypać trochę mąki i położyć cia-
sto, przykryć szczelnie i włożyć na dobę do 
lodówki. 

KROK 2: Drugiego dnia wyjąć ciasto na pół 
godziny przed pieczeniem. Następnie z ciasta 
na papierze do pieczenia uformować cienki 
placek. Przenieść na blachę do pieczenia. Bul-
wę kopru włoskiego pokroić w plastry razem z 
cebulą. Rozgrzać trochę oleju słonecznikowe-
go, dodać pocięte warzywa i lekko podsma-
żyć i posolić do smaku. 

KROK 3: Z passaty, soli i bazylii zrobić sos 
mieszając ze sobą składniki. Wylać na ciasto. 
Na sos rozłożyć podduszone warzywa. Roz-
grzać piekarnik na 230°C. Piec pizzę 15 minut. 
Na 5 minut przed końcem pieczenia rozło-
żyć plastry pomidora i ser. Zapiekać jeszcze  
5-10 minut. Na koniec przed podaniem po-
sypać nasionami kopru włoskiego i np. natką 
pietruszki.

1 dzień
+ 30 min

Obiad (II danie):

PLACKI ORKISZOWO 
- KASZTANOWE Z KREMEM 
Z KASZTANÓW

SKŁADNIKI (4 porcje):
mąka orkiszowa jasna - 200 g
mąka kasztanowa - 100 g
napój roślinny np. migdałowy - 150 ml
jaja - 2 szt.
proszek do pieczenia - 1 łyżeczka
cynamon - do smaku
goździk - 1 szt.
gałka muszkatołowa - szczypta
cukier puder trzcinowy (do posypania na 
wierzchu) - trochę
mięta - kilka listków
olej do smażenia - trochę 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 
Mąki przesiać, dodać przyprawy (goździka 
utrzeć w moździerzu) i proszek do pieczenia, 
mieszając trzepaczką wlewać napój, wbić jaja 
i wymieszać na jednolitą konsystencję. Na 
średnio rozgrzanej patelni smażyć jednakowe 
placuszki. Wypieczone posmarować kremem 
kasztanowym lub cukrem pudrem.

20 min

Podwieczorek:

KRUPNIK ORKISZOWY 
Z WARZYWAMI

SKŁADNIKI (4 porcje):
fasolka szparagowa - 2 garście (może być 
mrożona) 
bulion warzywny ewentualnie woda - 2 litry
zioła prowansalskie, nasiona kopru włoskiego 
i cząbru - po 1/2 łyżeczki
natka pietruszki do posypania - trochę
bulwa kopru włoskiego - 1 szt.
pietruszka korzeń - 1 szt.
kasza orkiszowa - 150 g
seler naciowy - 2 łodygi
marchew - 2 sztuki
seler - 1/4 szt.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Kaszę porządnie wypłukać. W garnku zago-
tować bulion, dodać kaszę. Po zagotowaniu 
się zmniejszyć płomień i gotować 30 minut. 
W międzyczasie pokroić warzywa drobno w 
kostkę lub w talarki. Na patelni rozgrzać olej 
i podsmażyć cebulę, potem dodać cukinię. W 
połowie czasu gotowania do kaszy dodaj po-
krojone wcześniej warzywa, podsmażoną ce-
bulkę z cukinią, przyprawy. Na 5 minut przed 
końcem gotowania dodajemy zieloną fasolkę, 
na koniec posypujemy natką.

Kolacja:

CHAŁKA ORKISZOWA Z MAKIEM

SKŁADNIKI (12 porcji):
mąka orkiszowa chlebowa + do podsypywania - 500 g
napój migdałowy - 1/2 szklanki
ksylitol lub miód - 1/2 szklanki
jajo + żółtko do smarowania
mak niebieski - 1 łyżeczka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: Drożdże rozkruszyć, do-
dać łyżkę miodu, wlać letnie mleko rozmieszać z łyżką 
mąki. Pozostawić rozczyn do wyrośnięcia. Do naczynia 
przesiać mąkę, dodać wyrośnięty rozczyn z drożdży, roz-
kłócone jajko i miód, rozpuszczone letnie masło, wodę. 
Zagnieść luźne ciasto do momentu, kiedy zaczną poka-
zywać się pęcherzyki powietrza, a ciasto będzie odcho-
dzić od rąk. Odstawić w ciepłe miejsce do wyrośnięcia 
aż podwoi swą objętość. Po wyrośnięciu znów zagnieść 
ciasto i podzielić je na trzy części. Uformować wałeczki 
równej długości i zapleść z nich warkocz. Końce złączyć 
i podwinąć pod spód. Tak przygotowaną chałkę położyć 
na przygotowaną blachę podsypaną mąką, posmarować 
wodą wierzch. Zostawić do wyrośnięcia na ok. 15-30 mi-
nut. Rozkłóconym żółtkiem z odrobiną wody posmaro-
wać wierzch chałki i posypać makiem. Piec 30-40 minut 
w 180°C.

drożdże - 40 g 
masło/olej kokosowy 
- 2 łyżki
woda - 4 łyżki

cukinia - 1/2 szt.
cebula - 1 szt.
czosnek - 2 ząbki
olej - 2 łyżki

30 min

60 min

Jadłospis przygotowany przez naszego Szefa Kuchni 
Anitę Zegadło Od A do Z ugotujesz



REGENERUJĄCE WINO ŚW. HILDEGARDY 

SKŁADNIKI (1 porcja):
natka pietruszki - 2-3 garści
głóg owoce - 120 g
wino domowe winogronowe - 1,5 litra
miód naturalny - 0,5 litra

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Natkę pietruszki posiekać. Przygotować pozostałe składniki. Do du-
żego garnka wrzucić natkę pietruszki i głóg. Zalać winem winogro-
nowym. Wino z natką i głogiem zagotować razem, a następnie goto-
wać 15 minut na małym ogniu. Po tym czasie odstawić na bok na 30 
minut (pod przykryciem). Po tym czasie przecedzić wino. Dodać ocet 
jabłkowy, miód (ja użyłam lipowego), goździki i cynamon (pokruszo-
ną laskę). Wino z dodatkami doprowadzić do wrzenia i gotować na 
małym ogniu przez 5 minut. Przelać do butelek.

90 min

WARTO WIEDZIEĆ:
Winko według receptury św. Hildegardy z Bingen, średnio-
wiecznej benedyktyńskiej wizjonerki i mistyczki, zwane winem 
pietruszkowym:
• wzmacnia i odtruwa organizm
• poprawia krążenie i reguluje ciśnienie krwi
• łagodzi bóle serca, arytmię, wzmacnia mięsień sercowy
• poprawia trawienie
• wzmacnia śledzionę, trzustkę, nerki i wątrobę
• oczyszcza nerki i drogi moczowe
• reguluje retencję wody
• działa uspokajająco
• pomaga przy bezsenności, wyczerpaniu, chronicznym 

zmęczeniu
Wino pietruszkowe stosujemy:
• kieliszek wina raz dziennie
• jedna łyżka 3-4 razy dziennie
• kilku łyżek wina dodanych do gorącej wody lub herbaty

Nikita

ocet jabłkowy domowy 
- 0,5 szklanki
cynamon - 1-2 laski
goździki - 5 szt.

,
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Ziołowa koloryzacja włosów
Uwielbiana przez włosomaniaczki, 

prostsza niż myślisz
Właśnie zastanawiasz się, czy kupić swoją pierwszą farbę Khadi? A może już ją masz, ale wciąż się 

wahasz, czy jej użyć? Z naszego poradnika dowiesz się więcej o używaniu naturalnych farb  
do włosów i poznasz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Przekonaj się, jak w kilku pro-
stych krokach możesz uzyskać wspaniały, naturalny kolor, jednocześnie odżywiając swoje włosy.

Z drogeryjnymi farbami do włosów stykamy się prawie codzien-
nie - widzimy je na półkach w sklepie i w reklamach, proponuje 
nam je nasz fryzjer albo używa ich koleżanka. Naturalne farbo-
wanie ziołami dopiero od niedawna zyskuje prawdziwą popular-
ność. Nic więc dziwnego, że zanim sięgniemy po roślinną farbę 
do włosów, mamy trochę obaw. Postaramy się je rozwiać i po-
kazać Ci, że tak lubiane przez włosomaniaczki hennowanie to 
naprawdę nic trudnego.

„NIE JESTEM PEWNA, CZY WYBRAŁAM ODPOWIEDNI KOLOR”
Sprawdź paletę kolorów farb na stronie producenta lub w Twoim 
sklepie i dowiedz się, które farby nadadzą Twoim włosom ko-
lor, o jakim marzysz! W internecie znajdziesz również setki zdjęć 
przed i po koloryzacji farbami Khadi.
Wśród 17 kolorów farb Khadi znajdziesz ciepłe i chłodne brązy, 
blondy, czernie, a także odcienie rudości i czerwieni. To najszer-
sza paleta gotowych mieszanek, bez konieczności samodzielne-
go łączenia różnych ziół.
Pamiętaj, że naturalna koloryzacja nie rozjaśni Twoich wło-
sów, a jej efekt zależy od wyjściowego koloru. Na przykład, jeśli 
masz jasnobrązowe włosy, możesz zmienić ich kolor na rudy, 
czerwony, inny odcień brązu lub czarny. Nie zostaniesz jednak 
blondynką.

„UŻYCIE NATURALNEJ FARBY WYDAJE MI SIĘ 
ZBYT SKOMPLIKOWANE”

Nic bardziej mylnego! Oto skrót wszystkich kroków farbowania, 
o których musisz pamiętać:
• Przed farbowaniem wymyj włosy dobrze oczyszczającym 

szamponem bez silikonów.
• Przygotuj farbę, mieszając proszek z wodą o temperaturze 

odpowiedniej dla danego koloru – instrukcję znajdziesz we-
wnątrz opakowania.

• Trzymaj farbę na włosach od 30 do 120 minut, a w przypad-
ku odcieni blondu od 30 do 60 minut.

• Spłucz farbę z włosów czystą wodą i nie myj włosów na-
stępne 24 - 48 godzin.

Na pierwsze farbowanie warto wybrać dzień, w którym nie bę-
dziesz musiała się nigdzie spieszyć. Zapoznaj się z instrukcją  
w opakowaniu i spokojnie przystąp do działania.

„NIE WIEM, CZY DAM RADĘ ZAFARBOWAĆ SAMA WŁOSY”
Jeśli zdarzyło Ci się kiedyś samodzielnie farbować włosy trady-
cyjną farbą - z pewnością dasz radę. Jeśli nie - też! Według wielu 
użytkowniczek, naturalna koloryzacja jest nawet łatwiejsza niż 
farbowanie chemiczne. Henna potrzebuje więcej czasu, by za-
farbować Twoje włosy, a to oznacza, że Ty zyskujesz czas na jej 
dokładne nałożenie. Nie musisz przejmować się tym, że włosy 
najwcześniej pokryte farbą będą różnić się odcieniem od tych, 
które farbowałaś na końcu.
Zwróć uwagę na konsystencję farby przy mieszaniu proszku  
z wodą. Powinna przypominać gęstą śmietanę. Farbę łatwo na-
łożysz na włosy rękami lub pędzelkiem. Na końcu weź ostatnią 
porcję farby i wmasuj we włosy jak odżywkę, by dokładnie po-
kryć wszystkie włosy.

„BOJĘ SIĘ ZIELONYCH WŁOSÓW”
Włosy o zielonkawym odcieniu można otrzymać wtedy, gdy na 
włosy rozjaśniane, bardzo jasne lub siwe nałożysz farbę z dużą 
zawartością indygo: Ciemny Blond, Ciemny Brąz, Popielaty Brąz, 
Czarny lub Indygo. Jeśli masz jasne lub siwe włosy, nie oznacza 
to, że ciemne kolory Khadi nie są dla Ciebie! Wystarczy, że zasto-
sujesz metodę dwustopniowego farbowania, pokrywając włosy 
najpierw czerwoną henną lub złotym blondem.

„JESTEM W CIĄŻY”
Gratulacje! Wiemy, że dbasz teraz w sposób szczególny 
o siebie i swoje dziecko. Mamy świetną wiadomość – nie 
musisz rezygnować z koloryzacji włosów. Farby Khadi to 
czyste zioła, bez żadnych dodatków syntetycznych. Dlate-
go bezpiecznie możesz nadal używać swojego ulubionego 
odcienia.



Koloryzacja,

która dba

o Twoje włosy

Wspaniałe, naturalne kolory. Ziołowa

koloryzacja, łagodna dla skóry głowy.

Farbowanie i odżywienie włosów

w kilku prostych krokach.

To łatwiejsze niż myślisz!
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Dziesięć
kroków do piękna
Poznaj składniki aktywne i zabiegi, które u nas są modne od niedawna,  
a od lat pomagają Azjatkom zachować młodzieńczy wygląd.

Rytuał dziesięciu kroków składa się z szere-
gu działań, które wprowadzić można do swo-
jej wieczornej rutyny przed snem. Nie każdy 
jednak posiada codziennie tyle czasu, czy też 
po prostu nie odczuwa potrzeby całkowitej 
rewolucji pielęgnacyjnej. Czy można koreań-
ski rytuał piękna dopasować do własnych po-
trzeb? Oczywiście, że tak! Pielęgnacja powinna 
przede wszystkim sprawiać nam przyjemność 
i nie być męcząca – inaczej łatwo będzie nam 
się poddać i zrezygnować. Dobrą metodą jest 
wprowadzenie kilku stałych kroków, które 
może stosowało się już wcześniej bądź stoso-
wanie każdego dnia dopasowanej pielęgnacji 
do bieżących potrzeb i chęci. 

Kroki, takie jak, peeling, maska w płachcie czy 
też bogata maska na noc są zalecane jako kro-
ki cykliczne – warto wprowadzić je w rutynę 
swojej wieczornej pielęgnacji, lecz zachować 
w nich umiar i regularność. W zależności od 
potrzeb naszej skóry, warto wykonywać je raz 
bądź dwa razy w tygodniu.  

KOREANKI, A SŁOŃCE
W ciągu dnia, kobiety w Korei, kładą bardzo 
duży nacisk na ochronę przed słońcem. Opala-
nie nie jest modne. Większość kremów BB czy 
też CC posiada filtry SPF. W Azji rozwinięty jest 
rynek wszelkich preparatów rozjaśniających 
oraz wyrównujących koloryt skóry.

SKŁADNIKI AKTYWNE KOREAŃSKIEJ 
PIELĘGNACJI
W koreańskiej pielęgnacji liczy się przede 
wszystkim jakość kosmetyków – azjatyccy pro-
ducenci prześcigają się w tworzeniu coraz no-
wocześniejszych receptur. Kosmetyki zachęca-
ją zarówno pięknym designem i zapachem, jak 
i bogatymi składnikami aktywnymi. Podstawą 
koreańskich kosmetyków są często naturalne, 
znane od tysięcy lat substancje, takie jak jajko, 
brązowy cukier czy aloes.

Jajko w pielęgnacji znane jest na całym świe-
cie. Już nasze babcie i mamy doceniały jego 
pielęgnacyjne właściwości. Jajko jest skład-
nikiem domowych maseczek oraz masek na 
włosy. Jajko zawarte w domowej maseczce 
na twarz łagodzi podrażnienia skóry, opóźnia 
proces starzenia się skóry oraz wspomaga ni-
welowanie zmian skórnych. Jajo na włosach to 
przede wszystkim nawilżenie skóry i włosów 
oraz odżywienie i wygładzenie struktury włosa.

Brązowy cukier, inaczej trzcinowy, to nierafino-
wany cukier, który otrzymuje się z trzciny cukro-
wej bez oddzielania melasy od kryształków. Dzię-
ki temu zawiera on liczne minerały i pierwiastki, 
takie jak wapń, fosfor, potas, żelazo oraz sole 
mineralne. W kosmetyce wykorzystywany może 
być w postaci grubo i drobnoziarnistej. Ma deli-
katne właściwości ścierne, więc w postaci drob-
noziarnistej może być dedykowany również dla 
osób z wrażliwą skórą. Kosmetyki na bazie cukru 
trzcinowego ujędrniają i uelastyczniają skórę, 
nadają jej zdrowy koloryt i blask. Zastosowanie 
brązowego cukru odblokowuje gruczoły łojowe i 
skutecznie oczyszcza pory.

Aloes – stosować go można na milion sposobów 
– na twarz, na włosy, na spieczoną skórę po opa-
laniu. Daje uczucie mocnego nawilżenia – spraw-
dzi się więc również po kąpieli i po basenie. Aloes 
przynosi ukojenie oraz łagodzi swędzenie i pie-
czenie skóry (również skóry głowy). Żel aloesowy 
jest bardzo dobrym humektantem - wzmacnia 
pasma włosów, zapobiega wypadaniu oraz na-
wilża zarówno włosy, jak i skórę głowy. Aloes 
przywraca odpowiednie pH skóry oraz stymuluje 
wzrost mocnych włosów. 
Najpopularniejszym kosmetykiem aloesowym 
jest po prostu czysty żel (98% / 99%). Jest kla-
rowny, zazwyczaj bez żadnego zapachu i wła-
śnie w tej postaci idealnie się nada do użytku na 
wszelkie sposoby. Żel można używać sam bądź 
stosować go do wyrobu własnych kosmetyków 
pielęgnacyjnych i masek do włosów. Aloes może 
niestety uczulać! Przed zastosowaniem, najlepiej 
wykonaj próbę kosmetyku na przedramieniu.

Domowa maseczka z aloesem
• 2 łyżki żelu aloesowego min. 98% wymieszaj 

z 1 łyżką miodu. Tak przygotowaną mieszan-
kę nałóż na twarz na 20 minut. Spłucz pod 
bieżącą wodą. Taka maseczka daje uczucie 
mocnego nawilżenia i ukojenia skóry. 

Dwa szybkie sposoby na aloes na włosy
• Po umyciu włosów i zastosowaniu ulubionej 

odżywki wetrzyj w wilgotne włosy niewielką 
ilość żelu aloesowego (możesz zastosować 
go tylko na końcówki, jak i na całą długość 
włosów, wraz ze skórą głowy). Odczekaj 
chwilę do wchłonięcia się produktu.

• Wymieszaj ulubioną odżywkę do włosów  
z żelem aloesowym w proporcji 2:1. Tak 
ulepszoną odżywkę użyj zgodnie z instruk-
cją z opakowania (nałóż, odczekaj i spłucz). 

Agnieszka Strużyna



ODKRYWAMY
ISTOTĘ PRODUKTÓW

PRZYJAZNYCH NATURZE
OD 1974 r.

MYDŁO MARSYLSKIE 
KOSTKA ECO (5 x 100 g)

PŁYN DO WC ECO 
750 ml

ZADBA J O SWÓJ DOM Z NASZYMI LINIAMI PRODUKTÓW:

ŻEL DO ZMYWAREK 
2w1 ECO 1 l

PŁYN DO PRANIA 
LAWENDOWY ECO 2 l
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10 eko kosmetyków
na pielęgnację w 10 krokach!

Demakijaż olejkiem myjącym Najważniejsze to oczyścić 
dobrze skórę! 

OLEJEK 
HIALURONOWY OCZYSZCZAJĄCY ECO - NATURA SIBERICA

Peeling
(eksfoliacja) 
 - złuszczanie martwych 
komórek naskórka 
warto wykonywać raz 
lub dwa razy w tygodniu
PEELING DO TWARZY 
Z WYCIĄGIEM Z MIĘTY 
I ALOESU ECO 
 - NEOBIO

Zastosowanie 
kosmetyku 

myjącego 
na bazie wody 

 Przy tym kroku warto 

wykonywać okrężne ruchy 

dłońmi – oprócz oczyszczenia 

podarujemy naszej skórze

 relaksujący masaż

ŻEL DO MYCIA TWARZY OLEJ INCA INCHI 

I PROBIOTYKI ECO - SANTE

1

2

3

Tonik 
 Gwarantuje 

przywrócenie 

naturalnego pH 

i nawilżenie!

4

TONIK ŁAGODZĄCY 
OLEJEK KONOPNY  

+ PREBIOTYKI ECO 
- ONLY BIO

Esencja
odżywcza

- regenerująca 
Esencja to intensywniej-

sza wersja toniku lub 

mniej skoncentrowane 
serum

5

ESENCJA OLEJOWA 
ODMŁADZAJĄCA MAK 

I ARCYDZIĘGIEL
- UZDROVISCO

Ampułka  
lubserumNajbardziej skoncentro-wany i aktywnie działający kosmetyk całego rytuału!

6

SERUM DO TWARZY ROZJAŚNIAJĄCEW OLEJKU CERA SUCHA ECO - PUROBIO

Maska odżywczamaseczka używana raz lub dwa razy w tygodniu oprócz zbawiennego dzia-łania na skórę pozwala zrelaksować  się nie gorzej niż w SPA
MASKA DO TWARZY REDUKUJĄCA ZMARSZCZKI CZARNY TULIPAN I LUKRECJA - UZDROVISCO

7

Krem 
pod

Oczy 
Dobrany pod nasze 
potrzeby, najlepiej 

certyfikowany, natu-
ralny, ekologiczny!

KREM POD OCZY 
NAWILŻAJĄCY

 PRZECIWZMARSZCZKOWY 
ECO

 - PUROBIO

8

Nawilżanie
Nasz ulubiony krem (każdego dnia) lub bo-
gata maska na noc (raz w tygodniu, zamiast kre-
mu)

KREM DO TWARZY NAWILŻAJĄCY ALOES I NASIONA CHIA ECO - SANTE

9

Krem SPF ranem! Dla jak najlepszej ochrony naszej skóry przed promieniami słońca!

10

KREM PRZECIWSŁONECZNY DO TWARZY SPF 50+ ECO - BIOSOLIS





Physalis Aromatherapy. Olejki eteryczne physalis są bezpieczne i skuteczne, opracowane zgodnie z najnowszą wiedzą naukową.  
www.keypharm.com

physalis
Aromaterapia 

Daj się uwieść cudownej palecie zapachowej i mocy olejków eterycznych! 
Te pachnące i lotne składniki roślin mają niezwykle szerokie zastosowa-
nie. Oddziaływują na cykle snu, stres, przyjemności, motywację... krótko 

mówiąc: odpowiedni zapach wprowadzi Cię we właściwy nastrój!

100 % naturalne i ekologiczne — Zdefiniowane botanicznie i biochemicznie 
— Nie poddawane obróbce chemicznej — Nie modyfikowane — Bez dodatku 

innych olejków — Nie rozcieńczane — Nie rektyfikowane —  
Nie odtworzone — Nie oczyszczane z terpenów

DYFUZJAODDZIAŁY-
WAJĄ PO-
ZYTYWNIE 
NA CYKLE 

SNU

INHALACJA MASAŻ DOUSTNIE 

Odkryj moc olejków eterycznych Physalis
Właściwy zapach może wprowadzić Cię we właściwy nastrój!



physalis
Aromaterapia 

Jak stosować olejki eteryczne?
Daj się uwieść szerokiej palecie zapachów oraz mocy olejków eterycznych Physalis. Aromaterapia wykorzystuje te po-

tężne, naturalne i czyste olejki eteryczne, aby poprawić stan Twojego zdrowia i ducha. Olejki działają na nasz organizm 

poprzez spożycie, wdychanie lub masaż skóry. Mają wiele zastosowań, m.in. działanie relaksujące, stymulujące lub oczysz-

czające, a także mają korzystny wpływ na drogi oddechowe, a nawet trawienie.

Istnieje wiele sposobów 
stosowania olejków eterycznych!

Do użytku wewnętrznego

Nawet jeśli spożywanie olejków eterycznych może być bardzo 
skuteczne, odradzamy eksperymentowanie! Używaj ich wyłącz-
nie pod nadzorem wykwalifikowanego terapeuty. Niezbędna jest 
bardzo dobra znajomość różnych olejów, ponieważ niektóre olejki 
eteryczne mogą być bardzo niebezpieczne, gdy są użyte niepra-
widłowo! Zdecydowanie odradzamy wewnętrzne stosowanie olej-
ków eterycznych przez dzieci (do 6 lat) i kobiety w ciąży. Nigdy 
nie bierz więcej niż 2 kropli naraz i nigdy nie stosuj ich więcej niż 
dwa razy dziennie.

Doustnie
Nigdy nie spożywaj więcej niż 1-2 krople naraz i nigdy nie 
stosuj ich częściej niż dwa razy dziennie. Rozcieńczaj w łyżce 
miodu, oleju roślinnego lub w naparze ziołowym.

Skóra – masaż, kąpiel, prysznic

Olejki eteryczne idealnie nadają się do stosowania podczas relak-
sującego masażu, kąpieli lub w trakcie odświeżającego prysznicu. 
Wnikają one łatwo w głąb skóry, wywierając zdrowy efekt. Naj-
pierw rozcieńcz je w niewielkiej ilości oleju roślinnego (na przy-
kład ze słodkich migdałów lub oleju jojoba).

Przez skórę
podczas masażu lub kąpieli olejkiem: użyj 5 do 10 kropli olej-
ku na 10 ml oleju. Idealny do ogólnej pielęgnacji ciała, relak-
sacji lub złagodzenia dolegliwości mięśniowych.

WSKAZÓWKA — Przed użyciem olejków eterycznych na skórze dobrze jest zrobić naj-
pierw test alergiczny. Weź kroplę olejku, którego chcesz użyć i wetrzyj go w łokieć. Jeśli 
twoja skóra w tym miejscu się nie zaczerwieni lub nie zacznie swędzieć w ciągu pierw-
szych 24 godzin, nie jesteś uczulony.
Masaż ciała: do 10 kropli na 10 ml oleju roślinnego – Olej do twarzy lub krem: 2 krople 
na 10 ml oleju roślinnego lub kremu. – Kąpiel aromatyczna: 6 do 10 kropli na 10 ml oleju 
roślinnego, neutralnego mleczka do kąpieli lub kemu. – Szampon: 2 do 4 kropli na 10 
ml oleju roślinnego. – Zastosowanie miejscowe: czasem stosuje się znacznie wyższe 
stężenia (> 20%); na przykład na mięśnie i stawy, do stosowania przeciwpasożytniczego 
itp. Użycie tego rodzaju powinno być wykonywane wyłącznie pod nadzorem wykwali-
fikowanego terapeuty!
WSKAZÓWKA — Zawsze rozcieńczaj olejki eteryczne w naturalnych olejach roślinnych 
tłoczonych na zimno. Arganowy, jojoba i olej ze słodkich migdałów są idealne jako neu-
tralne oleje.

Waporyzacja i inhalacja

Olejki eteryczne wprowadzą przyjemny zapach do twojego życia i 
miejsca pracy. Najepiej jest używać waporyzatorów elektrycznych, 
które nie ogrzewają olejów i wytwarzają wyjątkowo delikatną parę. 
Parowanie przez 15 minut co godzinę jest wystarczające. To dosko-
nały sposób na ukojenie podrażnionego gardła i dróg oddecho-
wych. Olejki eteryczne udrożniają nos, umożliwiając swobodne od-
dychanie. Wlej 2 do 3 kropli do miski z gorącą wodą i wdychaj parę 
przez 5 do 10 minut (uwaga: unikaj drażniących olejków!).

Poprzez dyfuzję lub inhalację
5 do 10 kropli w dyfuzorze (lub w gorącej wodzie do inha-
lacji) w zależności od twoich preferencji i wielkości pokoju, 
w którym będziesz wykonywał inhalację. Idealny do lecze-
nia dolegliwości cielesnych (na przykład zablokowane lub 
podrażnione drogi oddechowe) i dolegliwości psychiczne 
(przykładowo: trudności ze snem, stany lękowe itp.). 

WSKAZÓWKA — Użyj dyfuzorów ultradźwiękowych Physalis DROP do zim-
nej mikro-dyspersji olejków eterycznych. Ten dyfuzor równomiernie rozpro-
wadza olejek eteryczny, nawilża powietrze i dodaje przyjemnego zapachu i 
atmosfery w twoim domu. Zalecana powierzchnia pokoju: od 10 do 30 m².

WSKAZÓWKA — Nie masz dyfuzora? Możesz rozkoszować się cudownie 
pachnącym aromatem w całym salonie, sypialni lub biurze poprzez dodanie 
jednego lub więcej olejków eterycznych do naczynia do odparowywania i 
następnie poprzez ogrzanie go.

Physalis Aromatherapy. Olejki eteryczne physalis są bezpieczne i skuteczne, opracowane zgodnie z najnowszą wiedzą naukową.  
www.keypharm.com
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Yarrah 
ekologiczna karma 

dla psów i kotów
Jesteśmy Yarrah. Jesteśmy zaangażowani i z pasją tworzymy smaczne karmy dla zwierząt  

domowych. Najwyższej jakości żywność, bez wywierania niepotrzebnego wpływu na środowisko 
naturalne. Dlatego stawiamy na ekologię.

Jesteśmy tu dla świadomego Miłośnika zwierząt, który chce 
podjąć dodatkowy wysiłek i postępować właściwie, tak jak Yar-
rah, ponieważ zdrowie każdego pupila jest naszym najwyższym 
priorytetem. Wraz z wysoką jakością naszych receptur, składni-
ków i zrównoważonych produktów.

NASZA HISTORIA
Marka Yarrah swoje pierwsze kroki stawiała w 1992 roku. Wła-
ściciel berneńskiego psa pasterskiego Dano uważał, że jego 
pies zasługuje na coś lepszego niż karma dostępna wówczas  
w sklepach. Jako świadomy konsument sięgający po produkty 
bio, chciał zaoferować swojemu psu tak samo wartościową żyw-
ność, ekologiczną karmę - bez chemicznych barwników, aroma-
tów i ulepszaczy. Tak rozpoczął produkcję własnej ekologicznej 
karmy dla zwierząt.

ZAPEWNIENIE JAKOŚCI
Analizujemy surowce przed ich przetworzeniem. Ponadto 
osobiście odwiedzamy naszych dostawców, aby sprawdzić,  
czy zwierzęta mają zapewniony dobrobyt, a surowce są napraw-
dę ekologiczne. Jeśli nie mamy całkowitej pewności co do jako-
ści surowców, rezygnujemy z nich.

Nasze certyfikaty potwierdzają, że spełniamy najbardziej rygo-
rystyczne wymagania dotyczące produktów ekologicznych, do-
brostanu zwierząt, odpowiedzialności społecznej i środowisko-
wej oraz bezpieczeństwa żywności.
Produkty Yarrah są ekologiczne, co oznacza, że są wolne od 
chemicznych barwników, aromatów i aromatów, pozostałości 
pestycydów i GMO. Nie dodajemy żadnych konserwantów, cu-
krów rafinowanych ani innych substancji zbędnych w pełnowar-
tościowej karmie dla zwierząt.

KORZYŚCI
Yarrah produkuje nie tylko najwyższej jakości smaczną karmę dla 
zwierząt, nie powoduje także niepotrzebnego wpływu na środo-
wisko. Dlatego stawiamy na ekologię. Jesteśmy zaangażowani w 
ochronę otaczającego nas świata. Czujemy się odpowiedzialni 
zarówno za dobro ludzi, zwierząt, jak i przyrody. Chcemy doko-
nywać właściwych wyborów bez kompromisów, nawet jeśli nie 
zawsze jest to najłatwiejsze rozwiązanie. Wszystko, aby zmieniać 
na lepsze. Dla Twojego zwierzaka, dla Ciebie i planety.

WPŁYW ODPOWIEDNIEJ KARMY NA ZDROWIE I SZCZĘŚCIE ZWIERZAKA
Podobnie jak dla człowieka, dobra karma ma pozytywny wpływ 
na psa lub kota. Zdrowa sierść, lepsze trawienie i odpowiedni 
bilans energetyczny to niektóre z korzyści przejścia na karmę 
Yarrah. Często zgłaszane są do nas zmniejszenie objawów alergii 
takich jak np. swędzenie.

IDEALNA RÓWNOWAGA BIAŁKA I TŁUSZCZU
Mały lub duży, stary lub młody, leniwy lub aktywny. Nasza karma 
została zaprojektowana tak, aby oferować odpowiednią dietę  
z idealną równowagą białka i tłuszczu dla każdego psa lub kota.

TAKŻE WEGETARIAŃSKIE
Yarrah oferuje wegetariańskie/wegańskie karmy dla psów.  
Te kompletne karmy zawierają wszystkie składniki odżywcze, 
jakich potrzebuje pies i jest dostępna na rynku od 1995 roku. 
Karma została opracowana dla psów, które mają trudności  
z przetwarzaniem białek zwierzęcych. Dziś używają go również 
właściciele psów, którzy chcą karmić swoje psy w sposób bar-
dziej zrównoważony (czasem jako fleksitarianie). 

Aby dokonać zmiany na lepsze. 
Dla Twojego zwierzaka, dla Ciebie i planety.

Od lewej: Arthur Hartman  - Dyrektor do spraw Jakości 
oraz Bas van Tongeren  - CEO Yarrah
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Żywienie 
dzieci starszych i młodzieży

Kiedy dziecko rośnie i staje się nastolatkiem, coraz mniej słucha rodziców w kwestii żywienia. Mło-
dzież lubi podkreślać swoją niezależność przez dokonywanie samodzielnych wyborów. Dotyczy 
to również wyborów żywieniowych. Niestety, niewłaściwe odżywianie w wieku młodzieńczym 

prowadzi do niedoborów oraz skutkuje fatalnymi nawykami na dalsze życie. Organizm nastolatka, 
będącego w fazie rozwoju psychicznego oraz fizycznego potrzebuje urozmaiconej diety, dostarcze-

nia wielu składników odżywczych do prawidłowego funkcjonowania.

Najczęstsze błędy nastolatków
REZYGNACJA ZE ŚNIADAŃ
Podczas snu nasz metabolizm spowalnia, dlatego ważne jest, 
aby rozpocząć nowy dzień posiłkiem, który go przyspieszy, 
dostarczy energii i składników odżywczych do prawidłowego 
funkcjonowania. Spożywanie śniadań wpływa na lepszą koncen-
trację, zapamiętywanie, zdolność uczenia i rozwój intelektualny. 
Uczniowie, którzy nie jedzą śniadań częściej skarżą się na bóle 
głowy, złe samopoczucie, rozdrażnienie, gorsze wyniki w nauce. 
Dodatkowo, nie jedząc śniadania, kolejne posiłki będą większe, 
w ten sposób w mniejszej liczbie posiłków, spożywamy tyle 
samo kalorii. Czy sprawdza się reguła, że śniadanie jest najważ-
niejszym posiłkiem dnia? Biorąc pod uwagę korzyści wynikają-
ce ze spożywania śniadań, szczególnie te dotyczące wpływu na 
funkcjonowanie mózgu, można śmiało powiedzieć, że właściwie 
skomponowane śniadanie jest najważniejszym posiłkiem w cią-
gu całego dnia i nie powinno być pomijane.

NIEREGULARNE SPOŻYWANIE POSIŁKÓW
Każdego dnia powinniśmy spożywać 4-5 posiłków co 3-4 go-
dziny. Taki systematyczny rozkład posiłków przyczynia się m.in. 

do ograniczenia przekąsek, utrzymania prawidłowego poziomu 
cukru we krwi, właściwej masy ciała, utrzymania prawidłowej 
sprawności umysłowej i fizycznej organizmu, a także prowadzi 
do optymalnego wykorzystania składników odżywczych. Orga-
nizm wymaga regularnego dostarczania energii, którą wydatku-
je przez cały dzień, kiedy przerwy między posiłkami są zbyt dłu-
gie, może dochodzić do znacznego spadku poziomu glukozy we 
krwi, co wpływa na zmniejszenie zdolności koncentracji i wydol-
ności fizycznej, nierzadko również na zwiększenie rozdrażnienia.

MAŁO UROZMAICONA DIETA
Niedobór witamin i składników odżywczych, który jest konse-
kwencją mało urozmaiconej diety, może doprowadzić do ane-
mii. Niedobory żelaza i wapnia mogą powodować problemy 
zdrowotne, słabe dotlenienie mózgu, pogorszenie koncentracji, 
utratę kondycji i wyglądu całego ciała. Pogarsza się kondycja 
włosów, robią się suche i łamliwe, paznokcie zaczynają się roz-
dwajać, cera staje się blada. W każdym posiłku nastolatka po-
winny znaleźć się produkty białkowe, węglowodanowe i dobre 
tłuszcze. Dieta bezpieczna to dieta różnorodna.

MAŁO RUCHU
Nie trzeba nikogo przekonywać, że ruch jest nie tylko pożytecz-
ny, ale przede wszystkim niezbędny dla młodego organizmu. 
Aktywność fizyczna zapewnia prawidłowy rozwój układu mię-
śniowo-szkieletowego (kości, mięśnie, stawy), stymuluje rozwój 



pomarańczy, cytryny. Ważne, żeby woda nie była zastępowana 
słodkimi, gazowanymi napojami. WHO zaleca picie wody w ilości 
2,5 l dziennie dla chłopców w wieku 14 – 18 lat, 2 l dla dziewcząt.

„ŚMIECIOWE” JEDZENIE
Niekorzystne przekąski: fast food, napoje energetyczne, gazo-
wane, chipsy, żywność wysoko przetworzona. Zbyt częste sięga-
nie po słodycze, słone przekąski, smażone chipsy, czy gazowane 
napoje, niesie więcej szkody, niż pożytku. Takie produkty zawie-
rają duże ilości soli, tłuszczu, cukrów, wzmacniaczy smaku, dają 
szybkie uczucie sytości i dostarczają tzw. pustych kalorii. Nie 
mają prawie żadnej wartości odżywczej. O tym wie chyba każdy, 
nawet nastolatek, mimo to młodzież sięga po takie produkty. 

Nie jest jednak możliwe całkowite odcięcie nastolatkom dostępu 
do żywności typu fast food, nie mamy wpływu na to, co nasze 
dzieci kupią sobie samodzielnie. Starajmy się jednak, aby spoży-
cie produktów z tych grup występowało sporadycznie i dołóżmy 
starań, aby w domu nie było miejsca na takie produkty. Zamiast 
gazowanych, kolorowych napojów, wybierajmy soki owocowe, 
warzywne, wodę; zamiast chipsów i słodyczy - orzechy, suszone 
owoce, zdrowe zamienniki. Przyjęło się przekonanie, że młodzi 
ludzie nie lubią warzyw. Spróbujmy podać je ciekawie, np. w for-
mie frytek z pysznym dipem.

SAMODZIELNE ODCHUDZANIE
Młodzież przywiązuje ogromną wagę do swojego wyglądu ze-
wnętrznego. Często samodzielnie podejmują decyzję o wprowa-
dzeniu własnej diety, głodówki, jednak nigdy nie powinno się 
wprowadzać żadnych ograniczeń bez konsultacji lekarza, czy 
dietetyka. Niekontrolowana odchudzająca dieta dla nastolatka 
to istny zabójca dla rozwijającego się organizmu. 

Dodatkowo bardzo wiele osób stosując diety odchudzające na 
„własną rękę” wpada w sidła bulimii i anoreksji.

układów krążenia i oddechowego (serce i płuca), pobudza układ 
nerwowy (koordynacja ciała, kontrola ruchów). Ruch to zdrowie 
pomaga utrzymać prawidłową masę ciała. Istnieją dowody na-
ukowe na to, że aktywność fizyczna, nieważne czy spontanicz-
na, czy zorganizowana poprawia kondycję psychiczną młodego 
człowieka. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca dzie-
ciom i młodzieży w wieku 5–17 lat co najmniej 1 godzinę ruchu 
o średniej i zwiększonej intensywności. Obecnie, wybór różnych 
form aktywności fizycznej jest tak duży, że każdy młody człowiek 
może wybrać to, co najbardziej go interesuje. Ćwiczenia w połą-
czeniu z właściwą dietą pomogą utrzymać prawidłowe funkcjo-
nowanie organizmu.

BRAK, NIEDOBÓR SNU
Odpoczynek w postaci snu jest niezbędny do prawidłowego 
przebiegu procesów psychicznych. W czasie snu nasz organizm 
regeneruje się, zyskuje poprawę pamięci, oszczędność energii 
(spadek temperatury). To jedna z podstawowych potrzeb fizjo-
logicznych organizmu (Piramida Maslowa). Młodzi ludzie często 
o tym zapominają i nie doceniają korzyści, jakie niesie sen, ucząc 
się późną nocą, czy prowadząc inne formy aktywności. Niedobór 
snu może prowadzić do zaburzeń nastroju, gorszego skupienia, 
spadku motywacji oraz spowolnienia reakcji. Fizjologiczny sen 
nastolatka powinien trwać ok. 7-8 h.

REZYGNACJA Z WODY
Bez wody nie zaszedłby żaden proces w naszym organizmie. 
Odwodnienie jest jedną z przyczyn pojawienia się chorób i in-
fekcji. Gdy nie dostarczamy komórkom wody, wówczas słabną 
i przestają właściwie funkcjonować. Regularne picie wody po-
prawia koncentrację i zdolność zapamiętywania, co w efekcie 
może się przełożyć na lepsze wyniki w nauce. Woda powinna 
być dostarczana do organizmu małymi porcjami w ciągu całego 
dnia, nawet w przypadku braku odczuwania pragnienia. Osoby, 
które nie lubią zimnej wody, mogą pić ciepłą z dodatkiem mięty, 
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BULIMIA I ANOREKSJA
Są to zaburzenia odżywiania, należące do grupy zaburzeń psychicznych 
i wymagają leczenia. Często bywają bagatelizowane, jednak nieleczone 
mogą dać poważne, czasami nawet śmiertelne, powikłania. Prowadzą 
do wyniszczenia organizmu. Podstawą leczenia jest psychoterapia. Do-
tyczą nie tylko dziewcząt, ale i chłopców.
Istotą anoreksji jest świadome, rygorystyczne ograniczanie ilości przyj-
mowanych pokarmów, silne koncentrowanie się na wyglądzie i masie 
ciała. Bulimia to inaczej żarłoczność charakteryzuje się niekontrolowa-
nymi napadami objadania się, które wzbudzają w chorej osobie po-
czucie winy. Aby nie dopuścić do przyrostu masy ciała, stosuje później 
różne metody, m.in. prowokowanie wymiotów lub stosowanie środ-
ków przeczyszczających.

Prawidłowy jadłospis
Odpowiedni jadłospis umożliwi organizmowi prawidłowy roz-
wój, zapewni odporność i właściwe przygotowanie mózgu do 
zdobywania wiedzy i nowych umiejętności. Podstawą diety na-
stolatka powinny być warzywa. Spożywane zarówno na surowo 
(surówki, sałatki, soki, musy, koktajle), jak i po obróbce termicz-
nej (gotowane, pieczone, duszone, sporadycznie smażone). Po-
winny się one znajdować w miarę możliwości w każdym posił-
ku, ponieważ dostarczają najlepszej treści pokarmowej, witamin  
i minerałów oraz błonnika. Drugą bardzo ważną grupą są pro-
dukty zbożowe, głównie pełnoziarniste, czyli m.in.: kasze, ryż, 
płatki i otręby, makaron razowy, pieczywo razowe. Są źródłem 
energii, mają też wiele składników mineralnych, witamin, błon-
nika. Dodatkiem do posiłków powinny być produkty białkowe: 
chudy nabiał, jajka, sery, chude mięso i wędlina oraz niewielki 
dodatek tłuszczowy (masło, margaryna z tłuszczami omega 3, 
oliwa lub inny olej dobrej jakości np. lniany, konopny lub rze-
pakowy). Owoce jako źródło witamin, ale też cukrów prostych, 
powinny znajdować się w 2-3 posiłkach w formie surowej jako 
przekąska lub w postaci świeżych soków. Jadłospis powinien za-
wierać mięso (2-3 razy w tygodniu, drób, wołowina, cielęcina), 
ryby (makrela, sardynka, łosoś, dorsz) oraz nasiona roślin strącz-
kowych (soja, soczewica, ciecierzyca, fasola, groch). Do picia 
woda, herbatki ziołowe i soki. I oczywiście aktywność fizyczna, 
która jest podstawą każdej piramidy żywieniowej.

NIEDOBORY
Nawet prawidłowo zbilansowana dieta nie dostarczy niezbęd-
nych ilości witaminy D. Z badań wynika, że niedobory witami-
ny D wśród nastolatków są powszechnym zjawiskiem, dlatego 
niezbędna jest suplementacja, szczególnie w sezonie jesienno-
-zimowym. Niektórzy lekarze zalecają jednak stosowanie wita-
miny słońca, cały rok dostosowując tylko ilość przyjmowanych 
jednostek.

SUPLEMENTACJA
Piękny i trudny wiek, jakim jest dojrzewanie i dorastanie nasto-
latków, budzi w każdym pokoleniu wiele emocji i jest przyczyną 
zmartwień ich opiekunów. Rodzice opowiadają sobie wzajem-
nie o niejadkach, ale czy te historie dotyczą nastolatków? Czy 
zwracamy uwagę na to, co jedzą nasze „dorosłe” dzieci? Okres 
dojrzewania to czas wzrostu i gwałtownych zmian w organizmie 
młodego człowieka, dlatego bardzo ważne jest, aby organizm 
stale otrzymywał wszystkie składniki odżywcze oraz mineralne  
w odpowiednich ilościach i proporcjach. 

NASTOLATKU! 
Jeżeli czytasz ten artykuł, pamiętaj, że prawidłowe odżywianie 
ma wpływ nie tylko na Twoje zdrowie tu i teraz, lecz także na 
Twoją przyszłość. Dzięki prawidłowej diecie możesz uniknąć 
obecnie, a także w dorosłym życiu, takich chorób, jak: nadci-
śnienie, zawał, cukrzyca czy nawet nowotwory.

SKŁADNIK SPOSÓB DZIAŁANIA ŹRÓDŁA W ŻYWNOŚCI
Glukoza Główne źródło energii dla mózgu. Otrzymywana jest w wyniku rozkładu węglowodanów w organi-

zmie, np. skrobi pochodzącej z makaronu, ryżu.

Kwasy 
tłuszczowe 
Omega 3

Bardzo duża koncentracja w mózgu. Poprawiają 
ogólne krążenie krwi, a więc przepływ krwi do mó-

zgu, poprawiają koncentrację, łagodzą depresje.

Ryby tłuste (łosoś, pstrąg, sardynki, tuńczyk), owoce morza, sie-
mię lniane, orzechy, oleje: lniany, rydzowy (z lnianki), konopny, 

rzepakowy.

Jod Niezbędny do funkcjonowania mózgu. Ryby, owoce morza, glony, dodatkowo spacery brzegiem morza.

Żelazo Niezbędne w procesie dostarczania energii i tlenu 
komórkom, poprawia nastrój, funkcje poznawcze, 

wyniki w nauce.

Chude mięso czerwone, wątroba, wieprzowina, drób, ryby (naj-
lepsze źródła żelaza łatwo przyswajalnego), rośliny strączkowe, 

zielone warzywa liściaste.

Cynk Poprawia koncentrację i funkcje poznawcze. Owoce morza (zwłaszcza krewetki), chude czerwone mięso, wą-
troba, orzechy, całe ziarna zbóż, produkty z pełnego przemiału.

Kwas folio-
wy

Wpływa na syntezę neurotransmiterów (np. seroto-
niny).

Groszek, owoce cytrusowe, zielone warzywa liściaste, nasiona, 
orzechy, strączki.

Witamina 
B12

Działanie podobne do kwasu foliowego. Bierze 
udział w wytwarzaniu komórek nerwowych oraz 

w metabolizmie tłuszczów i węglowodanów.

Chude mięso, drób, jaja, ryby, produkty mleczne.

Witamina 
B6

Działanie podobne do kwasu foliowego. Bierze 
udział w metabolizmie białka.

Chude mięso, drób, ryby, drożdże, orzechy, całe ziarna zbóż.

Składniki pokarmowe poprawiające pracę mózgu

Sylwia Kaczmarek
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Marka Bio Planet rozwija się na polskim rynku już od 14 lat. Jakie ciekawe 
produkty wprowadziliście do swojej oferty w ostatnich miesiącach?
Certyfikat ekologiczny uzyskaliśmy w AgroBioTeście latem 
2007 roku. Oferta Bio Planet składała się wtedy przede wszyst-
kim z paczkowanych produktów suchych, m.in. suszonych 
owoców, orzechów, produktów strączkowych (ciecierzyca  
i soczewica) czy żelków bez żelatyny. Przez te 14 lat nasza ofer-
ta urosła do kilkuset produktów; niemniej ciągle udaje nam  
się znaleźć atrakcyjne nowości jak np. wprowadzona kilka mie-
sięcy temu granulowana tapioka czy polskie jabłka suszone  
w formie frytek. Stopniowo rośnie też nasza oferta bio soków – 
nowości z tej kategorii wprowadzone na rynek w ostatnich mie-
siącach pod marką Bio Planet to sok z głogu oraz sok z młodego 
jęczmienia.

Bio Planet idzie na giełdę
Rozmowa z Prezesem największego producenta i dystrybutora żywności ekologicznej w Polsce.  
Wizjoner, jakim jest Sylwester Strużyna już od 2006 roku zarządza odnoszącą sukcesy firmą Bio Planet. 
Jakie są plany na najbliższą przyszłość lidera polskiej ekologii?

Jak rozwija się Wasza oferta produktów świeżych?
W 2013 roku wprowadziliśmy na rynek świeże warzywa i owo-
ce paczkowane pod marką Bio Planet. Obecnie współpracujemy  
z grupą około osiemdziesięciu rolników ekologicznych, głównie 
z Polski, Włoch oraz Hiszpanii, dzięki którym możemy dostarczać  
do sklepów ekologicznych różnorodne gatunki i odmiany eko-
logicznych warzyw i owoców. W ostatnim czasie udało nam się 
pozyskać między innymi polską kukurydzę, kapustę szpiczastą 
idealną na kimchi oraz jabłka z odmiany gloster, zaś z produk-
tów zagranicznych przepyszną hiszpańską marakuję.
Kategorią, którą postanowiliśmy rozwijać w ostatnim czasie jest 
nabiał. Od lat oferowaliśmy naszym Klientom jaja ekologiczne, 
które pozyskujemy od kilku polskich gospodarstw. W tym roku 
poszerzyliśmy naszą ofertę nabiałową najpierw o masło klaro-
wane ghee, następnie doszło masło tradycyjne, serki i twarogi. 
W ostatnim czasie wprowadziliśmy na rynek także sery żółte do-
stępne w plastrach i kawałkach. 

Jakie nowe propozycje Bio Planet przygotowuje dla swoich Klientów?
Chcemy intensywnie poszerzać asortyment oferowanych przez 
nas superfoods. W najbliższym czasie pojawią się nowe sprosz-
kowane produkty, takie jak: brokuły, burak, dzika róża, hibiskus, 
jagody goji, łuska babki jajowatej, maqui, moringa oraz yerba 
mate. Rozważamy także wprowadzenie na rynek ekstraktów  
z wybranych superfoodów paczkowanych w wygodnej formie 
kapsułek. Inną ciekawą propozycją będą wafle ryżowe oblewane 
czekoladą (gorzką oraz mleczną). Nasz asortyment poszerzymy 
także o płatki ziemniaczane, mąkę gryczaną jasną, sok z imbi-
ru oraz ocet jabłkowy rozlewany w butelki o różnej objętości. 
Wprowadzimy też (testowo) kilka podstawowych produktów 
w opakowaniach o wadze około 2 kg. Niektóre z tych nowości 
zaprezentujemy na Targach BioExpo w Nadarzynie, na których 
wystawimy się na przełomie września i października tego roku.

Czy planujecie wprowadzać na rynek nowe marki innych producentów?
Cały czas poszukujemy producentów, dzięki którym będziemy 
mogli zaoferować klientom niedostępne dotąd na polskim rynku 
innowacyjne produkty. Dobrym pomysłem na prezenty gwiazd-
kowe będą designerskie akcesoria pod marką Chic Mic. W celu 
lepszej prezentacji produktów brandowych uruchomiliśmy za-
kładkę PRODUCENCI na naszych stronach internetowych, gdzie 
przedstawiamy naszych dostawców oraz opisujemy ich filozofię 
działania – także poprzez zaprezentowane tam zdjęcia i filmy.
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Sylwester Strużyna - Prezes Bio Planet S.A.
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W co obecnie  inwestuje Bio Planet?
Na początku bieżącego roku zainwestowaliśmy  
w maszynę do paczkowania świeżych warzyw  
i owoców, która zdecydowanie zwiększyła nasze 
moce produkcyjne. Inną inwestycją zakończoną  
w tym roku była rozbudowa centrum logistycznego  
– w szczególności powiększyliśmy powierzchnie  
do magazynowania produktów świeżych w warun-
kach chłodniczych. Od lat inwestujemy w dodatkowe 
trasy zaopatrzeniowe, dzięki którym oferujemy skle-
pom coraz lepszą dostępność produktów świeżych. 
Optymalnym rozwiązaniem jest 5 dostaw tygodnio-
wo do każdego sklepu i taki model stosujemy już  
w największych miastach Polski dla dużych sklepów 
specjalistycznych; niemniej objęcie nim całego kraju 
zajmie nam jeszcze kilka lat. 

Czy produkty Bio Planet można znaleźć wyłącznie w Polsce, czy 
są one dostępne także w innych krajach?
Polska jest dla nas zdecydowanie najważniejszym 
rynkiem. W szczególności cenimy współpracę  
ze specjalistycznymi sklepami stacjonarnymi, które 
mogą zaoferować pełną gamę naszych produktów, 
w tym szeroki asortyment produktów świeżych. 
Niemniej widzimy wzrost zainteresowania naszy-
mi produktami także w innych krajach. Początkowo 
były to takie kraje, jak Litwa, Łotwa, Estonia, Białoruś, 
Ukraina czy Wielka Brytania. Nasza sprzedaż obecnie 
rozwija się także w Niemczech, Danii, Rumunii, Grecji 
oraz w Wietnamie. Pomimo wzrostów eksport nadal 
stanowi tylko kilka procent naszej sprzedaży.

W ostatnim czasie Bio Planet informowała o zakupie działek 
inwestycyjnych w Lesznie koło Warszawy. Jaki jest cel tych in-
westycji?
Moim marzeniem zawsze było posiadanie własnych 
nowoczesnych zakładów konfekcjonowania. Aktual-
nie zdecydowaną większość produktów paczkujemy 
ręcznie. Rozwiązanie to daje nam dużą elastyczność 

oraz możliwość paczkowania bardzo krótkich serii 
produktów – dlatego nigdy nie zrezygnujemy z nie-
go w całości. Niemniej dla łatwych do paczkowania 
popularnych produktów zdecydowanie lepszym roz-
wiązaniem będzie paczkowanie maszynowe, które 
umożliwi obniżenie jednostkowych kosztów pacz-
kowania oraz dzięki bardzo wysokiej wydajności 
ułatwi szybkie uzupełnianie ewentualnych braków 
asortymentowych. Obecnie pracujemy nad projek-
tem dwóch zakładów konfekcjonowania. W jednym 
będziemy paczkować wyłącznie produkty wolne  
od alergenów. W drugim będziemy paczkować 
produkty naturalnie zawierające alergeny (tj. orze-
chy, sezam, soję oraz produkty zawierające gluten).  
W tym celu kupiliśmy działki o łącznej powierzchni 
około 40 tysięcy m2, na których do końca 2023 roku  
chcielibyśmy zbudować zakłady konfekcjonowania 
wraz z zapleczem magazynowym, biurowym i labora-
toryjnym o powierzchni około 5 tysięcy m2 z zacho-
waniem możliwości ich dalszej rozbudowy w przyszło-
ści. W ostatnim czasie materiały budowlane szybko 
drożały, ale wierzę, że już w letnim numerze „Gotuj  
w stylu eko.pl” pokażemy zdjęcia z placu budowy.

Bio Planet od kilku lat jest notowana na rynku NewConnect. 
Jakie są dalsze plany Spółki odnośnie  do jej akcji?
Na Walnym Zgromadzeniu w czerwcu tego roku 
akcjonariusze uchwalili emisję 200.000 nowych ak-
cji oraz upoważnili Zarząd Bio Planet do realizacji 
przeniesienia notowań akcji z rynku NewCon-
nect na rynek regulowany GPW. W lipcu Spółka 
złożyła do KNF prospekt i obecnie trwa proces jego 
zatwierdzania przez Komisję. O planach Bio Planet 
związanych z nową emisją będziemy na bieżąco 
informować w zakładce INWESTORZY na stronie  
bioplanet.pl/spolka (zakładka widoczna jedynie na stro-
nie bez logowania na Platformę b2b).

Rozmawiała Katarzyna Malewska
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DOTYK MAJORKI...

SÓL MORSKA Z PARKU NATURALNEGO                         PLAŻY ES TRENC NA MAJORCE

NOWOŚĆ

OKOLOGICZNE

Delikatnie gorzka czekolada, 
z dodatkiem kwiatu naturalnie morskiej soli

– wydobywanej recznie – uznawanej za białe złoto Majorki.
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Europejski Plan Działania dla Rolnictwa Ekologicznego z 25 
marca 2021 zwiastuje nową erę transformacji Wspólnej Po-
lityki Rolnej oraz łańcucha żywnościowego w Unii Europej-
skiej. Jej głównym instrumentem ma być rolnictwo ekolo-
giczne oraz agroekologia. Głównym celem Planu (w oparciu 
o założenia strategii „od pola do stołu”) jest podniesienie 
powierzchni gruntów rolnych pod produkcję ekologiczną do 
25 %. W przypadku Polski to ogromne wyzwanie, gdyż obec-
nie w naszym kraju tylko 3,5 % użytków rolnych uprawiana 
jest ekologicznymi metodami. W jaki sposób zachęcić rolni-
ków na przejście na ekologiczną produkcję? Jak dokładnie 
wygląda rolnictwo ekologiczne w Polsce? Jak przekonać kon-
sumentów do kupowania ekoproduktów? Na te pytania, ale 
nie tylko, odpowiedzą eksperci na Kongresie BIOEXPO, który 
odbędzie się 30.09 - 2.10.2021 w Ptak Warsaw Expo podczas 
Targów Żywności i Produktów Ekologicznych Bioexpo. „Go-
tuj w stylu eko” jest patronem medialnym Kongresu.

ZMIANY W BRANŻY EKOLOGICZNEJ
Projekt Europejskiego Zielonego Ładu wystartował i nie-
wątpliwie będzie miał pozytywny wpływ na branżę bio  
w Polsce. To już pewne, że na promocję żywności ekologicznej 
Polska otrzyma dodatkowe fundusze, a w szkołach i przedszko-
lach sugerowane jest zastosowanie ekologicznych produktów 
do przygotowywania posiłków. Wsparciem zostaną też objęte 
innowacyjne projekty badawcze w obszarach rolnictwa, leśnic-
twa i rozwoju obszarów wiejskich w sektorze ekologicznym. 
Druga fundamentalna zmiana, która nastąpiła w 2021 roku,  
to wprowadzenie w życie dyrektywy Parlamentu Europej-
skiego w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produk-
tów z tworzyw sztucznych na środowisko. Jest to milowy krok 
w ograniczeniu stosowania plastiku. Wejście w życie dyrektywy 
plastikowej oznacza przeorganizowanie modelu biznesowego 
właściwie wszystkich firm produkujących żywność, kosmetyki  
czy środki czystości. Zarówno tematyka zielonego ładu, jak i dy-
rektywy będą szeroko omawiane podczas Kongresu BIOEXPO.

KONGRES BIOEXPO 2021
Trzy dni, dwie konferencje branżowe, pięć paneli tematycz-
nych i blisko pięćdziesięciu ekspertów – Kongres BIOEXPO  
to niepowtarzalna okazja do poznania i rozpoczęcia swojej drogi  
z produktami ekologicznymi. Goście opowiedzą m.in. o żywności 
ekologicznej i jej produkcji, dbałości o naszą planetę oraz przy-
bliżą ekoprodukty do pielęgnacji ciała i domu. Mogą wziąć w nim 
udział przedstawiciele branży, rolnicy, producenci z branży BIO  
i ci, którzy myślą o konwersji na bio, dietetycy oraz konsumenci 
czy osoby zainteresowane tematem ekologicznego stylu życia  
w Polsce.
Tegoroczny Kongres będzie podzielony na 3 części: Polskie Fo-
rum Żywności Ekologicznej, Organic Food Conference oraz 
panel Eko dla ciała, domu i planety.

Kluczowe zmiany dla branży ekologicznej od 2021 roku. 

Kongres BIOEXPO 2021
Podczas Polskiego Forum Żywności Ekologicznej odbędą się 
trzy panele: Tworzymy rynek eko, Chcę być na rynku eko oraz 
W zdrowym ciele zdrowy duch. Wydarzenie jest finansowane 
przez Fundusz Promocji Owoców i Warzyw oraz Fundusz Pro-
mocji Ziaren Zbóż i Przetworów Zbożowych. Natomiast Organic 
Food Conference, czyli międzynarodowa konferencja branżo-
wa, jest przygotowywana wspólnie z IFOAM. Podczas Organic 
Food Conference 2021 Poland poruszone zostaną tematy naj-
nowszych, światowych trendów w branży eko, przedstawione 
będą aktualne badania i prognozy na przyszłość oraz odbędą się 
prelekcje międzynarodowych autorytetów. Więcej informacji na 
www.jemyeko.com.

Aby otrzymać bezpłatny bilet na Kongres, wystarczy jedynie 
wypełnić formularz na stronie www.bioexpo.pl jako odwie-
dzający. Uczestnictwo w Oranic Food Conference jest płatne,  
a bilety będą w sprzedaży od drugiej połowy lipca. Więcej infor-
macji o panelistach oraz szczegółowy program wydarzenia już 
wkrótce. Organizatorami Kongresu są Polska Izba Żywności 
Ekologicznej oraz PTAK Warsaw EXPO.

Polska Izba Żywności Ekologicznej zrzesza ponad 100 przed-
siębiorców reprezentujących wszystkie segmenty rynku BIO 
w Polsce: rolników, przetwórców, producentów, dystrybutorów  
i sklepy, jednostki certyfikujące i branże pokrewne: producentów 
naturalnych kosmetyków, środków czystości, nawozów czy bio-
kompostowalnych opakowań i naczyń jednorazowych.

IFOAM Organics Europe to europejska federacja zajmująca się 
żywnością ekologiczną i rolnictwem ekologicznym. Reprezen-
tuje oraz ma wpływ na europejską politykę rolnictwa eko-
logicznego i wspiera transformacje żywności i rolnictwa. Praca 
federacji opiera się na zasadach rolnictwa ekologicznego – zdro-
wie, ekologia, uczciwość i troska. Zrzesza ponad 200 organiza-
cji członkowskich z 34 krajów europejskich.

Ptak Warsaw Expo to największe Międzynarodowe Centrum 
Targowo-Wystawiennicze w Polsce i Europie Środkowej, które 
zlokalizowane jest na przedmieściach Warszawy. Posiada 143 
000 m2 powierzchni wystawienniczej w sześciu pawilonach oraz 
500 000 m2 powierzchni zewnętrznej, która może być wykorzy-
stana do organizacji wystaw, jak i wydarzeń plenerowych.
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1 2 3 4 5 6KONKURS!!! Skan lub zdjęcie tej strony z rozwiązaniem przyjmujemy na maila: 
konkurs@gotujwstylueko.pl do dnia: 30.09.2021 r. W tytule wiadomości prosimy wpisać: BRAKUJĄCE ELEMENTY .

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

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

Wyniki konkursu
z numeru 

16 LATO 2021

Ze zwycięzcami 
skontaktujemy się 

mailowo.
Anastasia Puczko (Aakiraa)

Patrycja Moździerz (Patfrau)
Marzena Rybacka

Izabela Glabowska (Iza1992)
Hania Werner (zastaw-ka)

Dawid Klapuch
Kasia Koszykowska
Joanna Borysewicz

Lista zwycięzców:

E
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1 2 3 4 5 6KONKURS!!! Skan lub zdjęcie tej strony z rozwiązaniem przyjmujemy na maila: 
konkurs@gotujwstylueko.pl do dnia: 15.07.2021 r. W tytule wiadomości prosimy wpisać: BRAKUJĄCE ELEMENTY .

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

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

z numeru 
16 LATO 2021

Ze zwycięzcami 
skontaktujemy się 

mailowo.
Xxxxxxxx
Xxxxxxxx
Xxxxxxxx

Xxxxxxxx
Xxxxxxxx
Xxxxxxxx
Xxxxxxxx
Xxxxxxxx

Lista zwycięzców:

Jakie sa Biominki?

Oto Biominki oraz Pan Pestycyd. U każdej postaci brakuje fragmentu obrazka. 
Wpisz na dole w pustych okienkach litery, dopasowując je do cyfr z obrazków. 

Utworzone w ten sposób hasło będzie odpowiedzią na poniższe pytanie.

,

Oto Biominki. Wpisz w kratki nad cyferkami literki odpowiadające cyfrom z brakujących pól a otrzymasz 
odpowiedź na pytanie:  „Jakie są Biominki?”. 

Jakie są Biominki?

Orzesz
ek Zelus,

.

Chrupcia

C
hrupcio

Pychotka

,



Bez cukru 
przemysłowego 

> 1 jabłko, 1 gruszka
>  Patyczki do lodów i pisaki  

 do dekoracji
>  Krem (np. kokosowy, który  

 stężeje w lodówce)
>  Herbatniki maślane MOGLI 
>  Kolorowa posypka do dekoracji

>  Ozdobić patyczki do lodów
>  Pokroić jabłko i gruszkę na małe plasterki (mniej więcej wielkości  
 herbatników)
>  Posmarować herbatniki od wewnątrz kremem kokosowym
>  Umieścić patyczek do lodów w kremie i następnie położyć  
 plasterek owocu na wierzchu, przykryć drugim herbatnikiem
>  Krem ponownie rozsmarować na herbatnikach  
 i udekorować kolorową posypką
>  Umieścić płasko na talerzu w lodówce i schładzać przez 20 minut

bez cukru
rafinowanego

najlepsza jakość
certyfikat Demeter

słodzone 
syropem 
z agawy

tylko kilka 
składników 
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Granole od
Pure&Sweet

Pure&Sweet to polska, rodzinna firma, która specjalizuje się w produkcji ekologicznej granoli, 
opartej na bazie płatków jaglanych, orzechów, nasion i owoców liofilizowanych. 

Pomysł na stworzenie zdrowej prze-
kąski zrodził się w 2017 roku, kie-
dy ze względów zdrowotnych 
byłam zmuszona zmienić swoje na-
wyki żywieniowe. Przeszłam wówczas  
na dietę bezglutenową, ograniczyłam 
spożycie cukrów i produktów wyso-
ko przetworzonych. Zaczęłam rów-
nież przywiązywać większą uwagę  
do jakości i składu produktów, które 
na co dzień spożywam. Okazało się, 
że największym wyzwaniem było przy-
gotowanie zdrowego, a zarazem peł-
nowartościowego śniadania, które do-
starcza dużej dawki energii, a nie jest 
czasochłonne w przygotowaniu.

Po raz pierwszy zaczęłam przygotowy-
wać swoje śniadania na bazie płatków 
jaglanych, które naturalnie w składzie 
nie zawierają glutenu, a w smaku są 
delikatne i neutralne, co pozwoliło mi 
stworzyć dowolne kombinacje smako-
we. Idealnym rozwiązaniem okazała się 
granola, która dodatkowo jest bogata  
w orzechy i nasiona. Czyli ma wszystko, 
co najzdrowsze na start. 

Nie znalazłam wówczas na rynku ta-
kiej granoli, która spełniłaby wszystkie 
moje założenia dietetyczne oraz dodat-
kowo była oparta na innych płatkach, 
niż owsiane. Tak więc postanowiłam 
stworzyć w 100% naturalną mieszankę 
– początkowo dla mnie i mojej siostry,  
a dziś dostępną również dla Was, w peł-
ni ekologiczną Granolę Pure&Sweet, 
której bazę stanowią płatki jaglane. W 
doborze składników kierowaliśmy się 
tym, aby wszystkie nasze produkty były 
nie tylko zdrowe i smaczne, ale również 
stworzone wyłącznie z ekologicznych 
składników oraz to, co najważniejsze - 
były dla Was powszechnie dostępne w 
sklepach ze zdrową żywnością. 

Podczas tworzenia receptur chcieliśmy, 
aby skład naszych granoli był prosty, 
ale jednocześnie pełnowartościowy, 
tak aby nasze granole przypominały 
Wam granole wypiekane w domu. 

W naszej ofercie można zna-
leźć bezglutenowe granole, opar-
te na płatkach jaglanych, z do-
datkiem orzechów, superfoods  
i owoców liofilizowanych. Posiadamy 
także mieszankę całkowicie bezzbo-
żową, z migdałami, kokosem i macą, 
zgodną z założeniami diety paleo oraz 
wegańską granolę, na bazie ekspan-
dowanej kaszy jaglanej z dodatkiem 
słodkiej maliny liofilizowanej.
  
W naszych granolach nie stosuje-
my żadnych zbędnych dodatków, 
konserwantów, barwników i do-
datku cukrów. Na każdym etapie 
powstawania naszych produktów, 
od koncepcji, doboru składników, aż  
do efektu końcowego, wkładamy pasję  
i zaangażowanie. 

Wierzymy, że prosty skład naszych 
produktów to ich atut, dlatego szcze-
gólną uwagę przywiązujemy do wyso-
kiej jakości ekologicznych składników, 
które pozyskujemy od polskich dostaw-
ców. Naszą misją jest tworzenie zdro-
wych i pełnowartościowych produktów, 
które zachęcą Was do wprowadzenia 
ich do codziennego jadłospisu. 

Uważamy, że śniadanie to najważniej-
szy posiłek w ciągu dnia - dlatego 
już niebawem poznacie nasze nowości  
z kategorii produkty śniadaniowe. 

Natomiast już dziś spróbuj i przeko-
naj się, że nasze ekologiczne granole  
to produkt dla Ciebie i twoich bliskich. 
Idealny nie tylko na śniadanie z dodat-
kiem jogurtu, mleka lub napoju roślin-
nego, ale również jako zdrowa przeką-
ska.

Rozpocznij dzień zdrowo 
od pełnowartościowej 

granoli Pure&Sweet!
Karolina Łyczko - Bindacz

Założycielka marki Pure&Sweet



granola

Rozpocznij dzień 
zdrowo
pełnowartościowa
i ekologiczna
mieszanka na bazie
płatków jaglanych.
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Bio Planet S. A.

Prowadzisz specjalistyczny sklep 
 z żywnością bio i chcesz 

 otrzymywać bezpłatny magazyn

?

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

ochrony środowiska 
i poszanowaniem wartości 

społecznych.
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w Twoim ulubionym sklepie eko!

Jesteś nowym Czytelnikiem? 
Przeoczyłeś ostatnie wydanie, a może 

szukasz archiwalnych numerów?
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Guma guar  
jest ok!

Jajo Substancje żelujące 
AGAR, ŻELATYNA, PEKTYNY

Naleśniki

Banany

IG 

Ostropest

Wielkanocne przepisy

Dieta raw  
surowe jedzenie

Szparagi

Czystek

Dieta 
Sirtfood

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

SPROSTOWANIE!
W Nr 17 LATO 2021 "Gotuj w stylu eko.pl" na str. 52  
w przepisie "ROMANESCO W KREMOWYM SOSIE  
Z KONJACKIEM" autorką przepisu jest Monika Więckowska 
– Nikita , a nie jak podano gotowaniepatki. 






