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Redaktor naczelny
Kwartalnika:

Lato będzie orientalne, trochę włoskie, mocno kwaśne i przede wszystkim 
wolne od owadów.

Jak zwykle przygotowaliśmy dla Was dużo przepisów. Dowiecie się jak sa-
memu przygotować sushi, jak ugotować pyszny makaron i z czym oraz 
w jakiej formie najlepiej spożywać przetwory mleczne. Przeszliśmy także 
na kwaśną stronę mocy, odkrywając dla Was ocet pod każdą postacią.  
Po lekturze tego artykułu w Waszych kuchniach z wielkim prawdopodo-
bieństwem zagości jego kilka odmian i produktów na bazie octu.

Lato to czas podróży nie tylko tych kulinarnych, niektórzy latem od spę-
dzania czasu wolą wrzucić do plecaka kilka bio przekąsek i ruszyć, od-
krywać dziką przyrodę. Dla nich przygotowaliśmy artykuł o naturalnych 
wyciągach z roślin, które mogą skutecznie zniechęcić owady do przeszka-
dzania nam w wypoczynku. Dla wielbicieli odległych miejsc zapraszamy  
do ekologicznej, kokosowej plantacji. 

Odpowiadamy także na jedno z pytań często nurtujących wielu Konsu-
mentów eko produktów - czy chińskie bio jest naprawdę bio?

oznaczenia przepisów kulinarnych: 

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

bez jajprzepisy wegańskie

bez glutenubez laktozy czas przygotowania

Kwartalnik „Gotuj w stylu eko.pl” 
otrzymałeś dzięki Twojemu ulubionemu

Eko sklepowi:

(pieczątka sklepu)

Ekologiczne repelenty
na odstraszanie owadów
Kącik dziecięcy + konkurs!

wykreślanka z Żelusiem 
Letnia dieta + przepisy!

latem zadbaj o swój mikrobiom
Bio żywność z Chin 
przeczytaj, zanim odstawisz na półkę
Woda kokosowa liofilizowana + przepisy!

i nie tylko
Jagody, borówki + przepisy!

poznaj ich moc
Sałaty + przepisy!

i inne zieleniny
Wegańskie sałatki + przepisy!

dziewięć najsmaczniejszych i prostych przepisów
Makaronowe szaleństwo + przepisy!

wszystko, co musisz o nich wiedzieć
Mleko i jego przetwory + przepisy!

w pigułce
Zadbaj o swoje jelita
co im szkodzi, a co pomaga
Ocet + przepisy!

poznaj wszystkie rodzaje
Sushi + przepisy!

zrób je sam
Sezam
cenne nasionka
Dieta w ciąży
jedz eko, a nie za dwoje
Gluten i bezgluten
przewodnik po produktach zawierających gluten i wolnych od niego
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Repelenty 
Jak ekologicznie przestraszyć 

owada?
Syntetyczne substancje chemiczne stosowane do produkcji repelentów (tj. substancji i innych 
środków odstraszających organizmy żywe) mogą niszczyć środowisko i negatywnie wpływać  
na zdrowie. Obawy te powodują, że poszukujemy naturalnych ekologicznych środków od-
straszających owady. Mimo, że syntetyczne środki nadal są częściej stosowane, to naturalne 
środki mogą skutecznie i co najważniejsze, bezpiecznie je zastąpić. 
Badania wskazują, że środki naturalne działają równie sku-
tecznie a czasem nawet lepiej od tych syntetycznych w pierw-
szych 60 minutach stosowania. Skuteczność ta jednak spada  
z czasem. W zależności od substancji, po godzinie, dwóch  
lub trzech, skuteczność naturalnych repelentów może spaść 
nawet do 20% - 40%. Należy zatem aplikować te substancje 
w krótszych odstępach czasowych. Trzeba jednak pamiętać,  
że jeśli przebywamy w środowisku, gdzie np. komary przenoszą 
groźne choroby takie jak zika, malaria czy żółta febra zalecane 
jest stosowanie specjalnie do tego przeznaczonych środków 
lub moskitier (np. podczas snu). W otoczeniu gdzie ugryzienia 
komarów nie wiążą się z ryzykiem poważnych chorób, można 
stosować środki naturalne.

Owady i insekty mogą odstraszyć naturalne zapachy. Zawie-
rają one substancje drażniące lub paraliżujące, a nawet zabijające  
te osobniki. Jednak nie wszystkie substancje lotne wydzielają 
się dostatecznie intensywnie ze świeżych lub suszonych i po-
łamanych roślin. W większości przypadków najlepszą skutecz-
ność osiąga się stosując wyekstrahowane olejki eteryczne. 
Dobrym rozwiązaniem jest kupowanie takich olejków, które  
na opakowaniu mają wyszczególnione właśnie repelentne, czy-
li odstraszające zastosowanie. Należy też sprawdzić, czy dany 
olejek jest już rozcieńczony do odpowiedniego stężenia. Za-
zwyczaj tak jest ale stosując je dobrze jest, w miarę możliwości, 
nie dopuszczać do bezpośredniego kontaktu ze skórą, chyba 
że zalecenia producenta informują nas o bezpiecznym 
stosowaniu na skórę. Jeśli stężenie jest wysokie 
należy rozpuścić parę kropel olejku w oleju mi-
gdałowym, sojowym lub jojoba, tak aby uzy-
skać ok. 3-5% roztwór. Do bardzo popu-
larnych i dość powszechnych olejków 
zaliczamy: lawendowy, goździko-
wy, tymiankowy, eukaliptusowy.

Coraz częściej znajdziemy też olejek z drzewa herbacianego, 
geraniol, olejek z trawy cytrynowej czy olejek z miodli in-
dyjskiej (neem oil). Ten ostatni, jak mówią badania, jest bar-
dzo skuteczny. Dobrze działa olejek cynamonowy, ale ten 
może być bardzo drażniący dla skóry. Komary odstrasza ole-
jek cedrowy, który skuteczny jest także przeciw ćmom. Napar 
z czystka regularnie pity działa odstraszająco na kleszcze.  
Istnieje powszechne przekonanie, że spożywanie witaminy B 
pomaga w odstraszaniu komarów. Według niektórych badań 
teza ta jest nieuzasadniona. Trzeba jednak pamiętać, że więk-
szość badań o skuteczności wymienionych substancji natu-
ralnych, prowadzonych jest w klimatach często różniących się 
od naszego. Wiele z nich to badania australijskie, indyjskie,  
z południowej części Ameryki Północnej (Floryda) czy krajów 
afrykańskich. Badania te prowadzone są też na wielu gatunkach 
insektów, które nie występują w Polsce. Dotyczy to np. koma-
rów, które przenoszą malarię i na których badania mają głęb-
szy sens z profilaktycznego punktu widzenia. Jednakże wiele  
z badanych substancji działa też na nasze komary z gatunku wi-
dliszek czy komara brzęczącego pospolitego. Bardzo popularny 
olejek lawendowy, szczególnie z lawendy latifolia (spikowy)  
w stężeniu 6% jest bardzo skuteczny na komary, lecz działa 
przez około 30 minut. Olejek bazyliowy, otrzymywany z bazylii 
właściwej dość dobrze chroni przed komarami. Olejek z euka-
liptusa cytrynowego, otrzymywany z eukaliptusa rosnącego 
w Australii chroni przez około godzinę. Olejek cytronellowy, 

zarejestrowany w 1948 roku jako substancja odstraszająca 
stawonogi, zawiera cytral otrzymywany z trawy cytro-

nellowej. Produkty z tym olejkiem do stosowania 
na skórę są dostępne w stężeniach 5-15% i chro-

nią przed hematofagami do 2 godzin. Olejek 
z paczuli uzyskiwany z brodźca palczatki od-

strasza skutecznie kleszcze. Olejek z mięty 
pieprzowej zawiera mentol, który odstra-

sza kleszcze i komary.

 



KOMARY KLESZCZE MUCHY MRÓWKI

EUKALIPTUS (najlepiej cytrynowy)

TRAWA CYTRYNOWA (cytronella)

LAWENDA EUKALIPTUS (najlepiej cytrynowy)

MIĘTA TRAWA CYTRYNOWA (cytronella)

PACZULA LAWENDA
CEDR MIĘTA EUKALIPTUS (najlepiej cytrynowy)

GOŹDZIKI PACZULA TRAWA CYTRYNOWA (cytronella) MIĘTA
CYTRYNA CEDR LAWENDA GOŹDZIKI
MIODŁA INDYJSKA GERANIUM MIĘTA CYTRYNA
BAZYLIA TYMIANEK, SZAŁWIA PACZULA CYNAMON
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OLEJKI Z ROŚLIN ODSTRASZAJĄCE OWADY

RODZAJE REPELENTÓW
Repelenty mogą występować w postaci:
• aerozoli, 
• olejków i lotionów (płynnych emulsji),
• kremów. 

Środki syntetyczne mogą często dawać objawy alergiczne  
w kontakcie ze skórą. Środki naturalne, mogą także wy-
woływać takie reakcje, jeśli stosuje się je bezpośrednio  
na skórę. Szczególnie tyczy się to mocno stężonych olejków 
eterycznych.

Olejki mocno stężone zazwyczaj rozpuszcza się w substancji 
nośnej, którą może być np. olej migdałowy, sojowy lub rze-
pakowy. Standardowo stosuje się od 2 do 10 kropli olejku  
na 30 ml substancji nośnej. Repelenty rozcieńczone, jeśli sto-
sujemy na skórę to tylko takie, w których producent jednoznacz-
nie o tym informuje. Stosuje się je tylko i wyłącznie na skórę 
nieosłoniętą i nieuszkodzoną. Nie można stosować na skórę 
pod ubraniem. Idealnym sposobem jest stosowanie na ubra-
nie (choć istnieje możliwość odbarwiania odzieży) i konieczne 
jest unikanie kontaktu z twarzą a w szczególności z oczami.  
O możliwości stosowania preparatów u dzieci musi decydo-
wać rejestracja produktu, która na to pozwala. Nie należy roz-
pylać preparatów w pomieszczeniach i wdychać oparów.  
Po powrocie do domu, miejsca ciała spryskane repelentem naj-
lepiej umyć. Warto kupować olejki z pewnego źródła (certyfi-
kat bio), aby uniknąć niebezpieczeństwa zanieczyszczenia nie-
pożądanymi substancjami. Przed użyciem należy też wykonać 
test skórny, aby upewnić się, czy nie jest to substancja, na któ-
rą reagujemy alergicznie. Olejki z owoców cytrusowych mają 
działanie fotouczulające, więc nie zaleca się ich stosowania  
w słoneczne dni.

Ciekawym rozwiązaniem przeciwko owadom są różnego ro-
dzaju olejki ziołowe dostępne w ekologicznych sklepach. Zaletą  
ich jest to, że dopuszczone są do sprzedaży po wcześniejszych 
testach i badaniach. Nie zwalnia nas to od ostrożności i wyko-
nania testu skórnego. Bazą takich olejków jest olej rzepakowy,

a substancjami aktywnymi ekstrakty ziołowe i roślinne. Wśród 
nich wymienić można: dziegieć brzozowy, wrotycz, piołun  
i wanilię (np. oliwka odstraszająca owady, Dary Natury).

MOSKITIERA
Idealnym rozwiązaniem, gdy nie jesteśmy w ruchu a w szczegól-
ności podczas snu (tak długo nie działa żaden środek) będzie 
po prostu moskitiera. Można osłonić nią łóżko, hamak, dziecięce 
łóżeczko lub wózek, lub zamontować ją w oknach ewentualnie 
w drzwiach. Za niewielkie pieniądze, całkowicie ekologicznie  
i zdrowo. Wyjeżdżając na urlop, zwłaszcza w okolice, gdzie jeste-
śmy mocniej narażeni na ukąszenia (lasy, bliskość wody), warto 
zabrać ze sobą gotowy komplet (siatka + taśma) i zabezpieczyć 
okna swojego wakacyjnego apartamentu. 

ODSTRASZAJĄCY OGRÓDEK
Letnie wieczory często lubimy spędzać w ogrodzie na świeżym 
powietrzu. Skutecznie ten relaks popsuć mogą nam komary, 
szerszenie, osy, muchy czy kleszcze. Dobrym rozwiązaniem jest 
posadzenie w ogrodzie lub obok miejsca zamieszkania odpo-
wiednich roślin. Kleszcze odstraszą rosnące w ogrodzie: wro-
tycz pospolity, lawenda wąskolistna czy rozmaryn lekarski. 
Układ nerwowy i mięśniowy dokuczliwych owadów paraliżują 
substancje toksyczne złocienia dalmatyńskiego. Wymienio-
ne rośliny działają także odstraszająco na komary. Odstraszy  
je również roślina o nazwie komarzyca (plektrantus koleuso-
waty), ale także budziszek korzeniasty, kocimiętka Faassena, 
koper włoski czy nawet pelargonie. Może to dziwić, ale po-
midor też jest rośliną wydzielającą substancje, za którymi owa-
dy te nie przepadają. Na muchy skutecznie działa bazylia po-
spolita, mięta pieprzowa, lawenda wąskolistna, pelargonia 
pachnąca, a także mało popularny w naszym kraju wawrzyn 
szlachetny. Niestety wszystkie te rośliny nie zadziałają, jeśli po-
sadzimy jeden krzaczek. Trzeba posadzić kilka różnego rodzaju 
roślin. Warto też pamiętać by miejsce, w którym się znajdą, było 
w miarę osłonięte, zapobiegające wywiewaniu aromatów. Musi-
my pamiętać, że substancje te działają również na ludzi, ostroż-
ni powinni być: nadciśnieniowcy, alergicy, kobiety w ciąży, 
małe dzieci czy osoby podatne na migreny.
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MUCHY KOMARY I MESZKI:

Mięta z wanilią
Składniki: szklane naczynie, wacik kosmetyczny, kilka 

listków mięty, 2 łyżki ekstraktu waniliowego, gaza
Przygotowanie: Na dnie szklanego naczynia umieść 
wacik kosmetyczny, wlej ekstrakt waniliowy. Całość 

przykryj liśćmi mięty i gazą. Tak przygotowane naczynie 
umieść przy owocach w kuchni.

Citronella z miętą
Składniki: 2-3 łyżki oleju kokosowego, 1 łyżka olejku 

citronella, kilka listków mięty.
Przygotowanie: Do naczynia przełóż olej kokosowy, 
wymieszaj z olejkiem citronella i dodaj liście mięty.

Spray goździkowy 
Składniki: 1 łyżeczka goździków, 100 ml alkoholu.

Przygotowanie: Do buteleczki z atomizerem wsyp goź-
dziki i zalej alkoholem. Spryskaj miejsca w domu.

Pułapka na muszki:
Składniki: butelka plastikowa, 200 ml ciepłej wody,  

1 łyżka cukru, 1 łyżeczka drożdży.
Przygotowanie: W naczyniu zrób roztwór wody, cukru 
i drożdży. Przetnij butelkę na pół. Do podstawy butelki 

wlej roztwór, następnie nałóż drugą część butelki lejkiem 
do dołu. Na całość nałóż zwinięty arkusz papieru. Pułap-

kę postaw w miejscu, gdzie muszki się zbierają.

NA INWAZJĘ MRÓWEK W DOMU ZADZIAŁA:

Olejek goździkowy i miętowy rozpuszczony w wodzie:
Składniki: 30 kropli olejku goździkowego, 30 kropli 

olejku miętowego, 100 ml wody. 
Przygotowanie: Do buteleczki ze spryskiwaczem wlej 
wodę, wpuść krople. Substancją tą spryskaj powierzch-
nię, po której wędrują mrówki i pozostaw do wyschnię-

cia. Ważne, aby po pierwsze był to na pewno olejek 
eteryczny, a nie aromatyczny i aby przed spryskaniem 
wstrząsnąć dobrze mieszaninę, ponieważ olejek nie 

rozpuszcza się w wodzie.

EKOLOGICZNE METODY NA POZBYCIE SIĘ OWADÓW Z DOMU

Spray przeciw kleszczom
Składniki: łyżka tymianku, łyżeczka szałwii, łyżka octu 

jabłkowego.
Przygotowanie: Zaparz zioła w 150 ml wrzącej wody. 
Przykryj na 15 minut. Do zimnego naparu dodaj łyżkę 
octu jabłkowego. Przelej do buteleczki z atomizerem. 

Spryskaj ciało.

EKO REPELENTY
DIY

Do it yourself - zrób to sam!

CO JEDNAK W SYTUACJI, KIEDY DOJDZIE JUŻ DO UKĄSZENIA?
Ranę po ukąszeniu należy zawsze zdezynfekować (np. spirytu-
sem salicylowym). 

KIEDY IŚĆ DO LEKARZA?
Jeśli skutkiem ukąszenia jest infekcja lub silniejsza reakcja aler-
giczna należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem. Kon-
takt z lekarzem jest nieodzowny, szczególnie jeśli objawom 
tym towarzyszy podwyższona temperatura, zmiany skórne  
lub krwawienie. W łagodzeniu dolegliwości spowodowanych 
ugryzieniem pomogą różnego rodzaju środki naturalne.

SKUTECZNE NA BÓL I SWĘDZENIE
Na swędzące miejsca dobrze działa ocet jabłkowy. Ukojenie 
w bólu i swędzeniu może przynieść plaster cebuli przyłożony 
do ukąszonego miejsca. Skuteczny jest także plasterek czosn-
ku, który dodatkowo działa przeciwzapalnie. Utarte w moździe-
rzu goździki złagodzą swędzenie. Goździki zawierają substan-
cje znieczulające.

Po ugryzieniu komara swędzące miejsce można smarować 
kostką lodu najlepiej przez tkaninę, aby nie odmrozić skóry. 
Sok z cytryny pomoże zwalczyć stan zapalny. Plaster cebuli 
zadziała przeciwbakteryjnie. Na swędzenie pomaga przyło-
żenie do miejsca ukłucia okładu ze zsiadłego mleka. Okłady  
z naparu tymianku, szałwii lub roztworu sody oczyszczonej 
i/lub soli zmniejszą opuchliznę.

MOŻESZ TEŻ KUPIĆ „GOTOWCA”
Istnieją także już gotowe preparaty na bazie składników natu-
ralnych. Często, aby mogły być sprzedawane - muszą najpierw 
spełnić rygorystyczne wytyczne dla kontrolowanych kosme-
tyków naturalnych. Przykładem takiego preparatu jest olejek  
na ukąszenia owadów - Bergland. Preparat jest odpowiedni 
dla wegan i dzieci powyżej 3 roku życia. W teście stosowa-
nia według kryteriów kliniczno-dermatologicznych, jak twierdzi 
producent, żaden z badanych nie wykazywał niepożądanych re-
akcji skórnych podczas czterotygodniowego testu aplikacyjne-
go. Produkt ten nie jest reklamowany jako odstraszający owady,  
ale jego skład może sugerować także właściwości odstraszające 
owady.

LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ
Chociaż sama natura oferuje swą pomoc, to pamiętajmy, że jak 
w przypadku każdej nieprzyjemnej dolegliwości lepiej zapobie-
gać niż leczyć. Wychodząc do lasu, szykując wieczornego grilla, 
zaopatrzmy się w odpowiednie środki naturalnego pochodze-
nia, lub własnoręcznie przygotowane według sprawdzonych 
przepisów. Czasem też warto trochę się pomęczyć w grubszym 
ubraniu lub przewiewnej „cebulce”, które skutecznie ochronią 
naszą skórę przed ukąszeniami. Jeśli nie wyobrażamy sobie spa-
nia przy zamkniętych oknach podczas letnich upałów, zabez-
pieczmy je moskitierami.

Anita Zegadło - AZgotuj (Szef Kuchni)

polecamy !
OLEJEK 

NA UKĄSZENIA 
OWADÓW 

- BERGLAND
OLEJEK 

NA UKĄSZENIA 
OWADÓW 
(ROLL ON) 
- PHYSALIS 

 

polecamy !



 

W I K L E Ż Y E G Z C R Ć

A N S O I W L Y A H M Ś E

B I O W N F A B R J O N C

S I Ł A A A A U G D C R O

M O O W D W P Ł A T K I W

A Y R M A C H R U P C I O

K H Z A I G O L O K E D Y

O C E A N N D A K T Y L E

Ł U S Z Ś Ż E L U Ś Ż E L

Y L Z P R Z E K Ą S K I U
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Redaktor naczelny portalu:

Latem zadbaj o jelita
Lato to okres, kiedy z jednej strony jest nam łatwiej zróżnicować dietę ze względu  
na różnorodność warzyw i owoców, temperatura latem jest wyższa i nie potrzebujemy 
tak wysoko kalorycznych potraw, aby ogrzać nasze ciało. Z drugiej strony jesteśmy na-
rażeni na ogromne ilości wysoko przetworzonego jedzenia, słodyczy i napojów słodzo-
nych, zwłaszcza podczas wakacji.
Zastanówmy się, czy warto sięgać po takie 
produkty. Jak się okazuje jedną z najważniej-
szych rzeczy w naszej diecie jest odżywienie 
naszej mikroflory zawartej w jelitach. Mamy 
coraz większą świadomość, że zdrowe jelita  
to zdrowy organizm. Jak szybko i zdrowo do-
karmić nasz mikrobiom? W kilka minut może-
my przygotować koktajle z dodatkiem jogurtu, 
kefiru, maślanki lub roślinnych jogurtów. Coraz 

modniejsze stają się napoje z dodatkiem kiszo-
nych soków z warzyw i octów, które zawierają 
dobroczynne bakterie. Do słodzenia potraw 
możemy użyć inuliny, naturalnego prebiotyku. 
Tę cenną substancję znajdziemy również w to-
pinamburze, cykorii, szparagach, łusce grycza-
nej a w mniejszych ilościach w cebuli i czosnku. 
To kilka małych kroków ku lepszemu dokarmia-
niu jelit, które łatwo zrealizować latem.

ZUPA KREM 
Z TOPINAMBUREM

SKŁADNIKI (1 porcja):
wywar mięsny/ warzywny/ woda - 1 litr
topinambur - 400 g
fasolka z marchewką - 1 słoik
ziemniaki - kilka
pietruszka - 1 szt.
słonecznik - 2 garści
kiełki lub natka pietruszki - trochę
liść laurowy - 1 szt.
ziele angielskie - 2 szt.
kurkuma - do smaku
sól - do smaku
pieprz - do smaku
pieczarki - 4 szt.
gałka muszkatołowa - szczypta

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Do gotującego się wywaru wkłada-
my ziemniaki i pietruszkę, gotujemy 10 minut.
W tym czasie obieramy topinambur i obrane 
kawałki wkładamy do wody z sokiem z cytry-
ny. Następnie wrzucamy do garnka marchew-
kę z groszkiem, obrane pieczarki oraz odsą-
czony topinambur. Gotujemy do miękkości 
ziemniaków. Doprawiamy przyprawami.

KROK 2: Na patelni prażymy nasiona słonecz-
nika. Miksujemy zupę (bez liścia laurowego i 
ziela angielskiego), smakujemy i przyprawia-
my jeszcze w razie potrzeby. Aby podbić smak 
topinambura, który ma w sobie nutę słonecz-
nika, posypujemy krem nasionami słoneczni-
ka i dodajemy kiełki lub natkę pietruszki.

Barbara Strużyna

LETNIA ZUPA KOKOSOWA

SKŁADNIKI (6 porcji):
mleko kokosowe - 400 ml
szparagi białe - 1 pęk
ziemniaki młode - 500 g
młoda włoszczyzna - 1 pęk
sól himalajska - do smaku
pieprz biały - do smaku
cebula - 1 szt.
olej do smażenia - 3 łyżki
szpinak - 1 pęk
liść laurowy - 1 szt.
ziele angielskie - 5 szt.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 
KROK 1: Cebulę siekamy drobno i szklimy 
na oleju. Ziemniaki obieramy, kroimy w kost-
kę, dodajemy do cebuli. Dodajemy również 
włoszczyznę pokrojoną w kostkę i przyprawy. 
Zalewamy 1l wody. Gotujemy ok. 20 min.

KROK 2: Szparagi obieramy, kroimy w kawał-
ki, dodajemy do zupy, gotujemy jeszcze 15 
min. Po tym czasie dodajemy mleczko koko-
sowe oraz umyty i grubo posiekany szpinak, 
zagotowujemy tylko. Doprawiamy do smaku.

Dorota Wdowińska - Rozbicka

JOGURT Z CRUNCHY

SKŁADNIKI (1 porcja):
domowy jogurt naturalny - 300 ml
crunchy owsiane bezglutenowe - 4 łyżki
mrożone owoce, np. żurawina - 4 łyżki
chia, miód gryczany - po 1 łyżeczce

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 
Jogurt, crunchy i żurawinę napełniamy w 
szklaneczki na przemian. Podajemy polane 
miodem i z listkami mięty lub melisy.

Anita Zegadło - AZgotuj

SMOOTHIE Z JARMUŻEM

SKŁADNIKI (1 porcja):
woda - 1 szklanka
nasionka chia - 4 łyżki
jogurt grecki, borówki - po 0,5 szklanki
posiekane liście jarmużu - 3 szklanki
miód - 1 łyżeczka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 
Zmiksuj w blenderze wszystkie składniki do 
uzyskania gładkiej konsystencji.

Zdrowie na języku

30 min

5 min

5 min

30 min
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Bio żywność z Chin
Zanim skreślisz z listy zakupów produkt tylko dlatego, że pochodzi z Chin, 
koniecznie przeczytaj ten artykuł!
EKO LIŚĆ GWARANCJĄ
Yǒujī 有机 (w ymawiaj „you ji”) to po mandaryńsku „ekologiczne”.  
W ostatnich latach obserwuje się wiele wątpliwości konsu-
mentów do jakości ekologicznych produktów, pochodzących  
z państwa środka. Mając na uwadze te sygnały, Chińskie Mini-
sterstwo Rolnictwa, zaczęło bardziej wspierać rozwój żywności  
i rolnictwa ekologicznego. Władze zdały sobie również sprawę  
z rosnących możliwości zdrowej żywności zarówno na rynku 
międzynarodowym, jak i krajowym. Niska reputacja chińskich 
produktów sprawiła, że są one kontrolowane częściej niż w wielu 
innych krajach. Kontrola eksportu z Chin jest z obu stron bardzo 
surowa. Większość produktów jest nawet dwukrotnie sprawdza-
na pod względem obecności pozostałości pestycydów.

BIO NADZÓR I KONTROLA W CHINACH
Produkty rolnictwa ekologicznego w Chinach są certyfikowane 
przez europejskie jednostki certyfikujące na zgodność z prze-
pisami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Certyfikat eko-
logiczny wydawany jest przez jednostkę na podstawie art. 29 
ust. 1 rozporządzenia Unii Europejskiej nr 834/2007 z dnia 28 
czerwca 2007 r. Dokument ten gwarantuje ekologiczny status 
produktów. Nie wszystkie jednostki jednak mogą certyfikować 
chińskich rolników. Mogą to być tylko jednostki upoważnione  
i wymienione w rozporządzeniu Unii nr 1235/2008 z dnia  
8 grudnia 2008 r. Są to m.in.: Ecocert (Francja), Bio Inspecta AG 
(Szwajcaria). Certyfikat wydawany jest tylko rolnikom spełniają-
cym surowe kryteria rolnictwa ekologicznego. Przede wszystkim 
chodzi o niestosowanie syntetycznych środków ochrony roślin, 
zabronionych w ekologii. Przed każdą wysyłką towaru z Chin 

do kraju UE, produkty są kompleksowo badane m.in. w kie-
runku pozostałości środków ochrony roślin. Jeżeli w wynikach  
nie znaleziono pozostałości pestycydów, jednostka wystawia 
niezbędne dokumenty, w tym certyfikat fitosanitarny, zezwala-
jący na eksport towarów.

KONTROLA GRANICZNA
Pomimo kontroli i badań produktów w kraju eksportera 
przed wysyłką, obowiązkiem importera jest również prze-
prowadzanie granicznej kontroli, czyli poinformowanie od-
powiednich urzędów i zgłoszenie do kontroli w kraju prze-
znaczenia. O zamiarze importu produktów z krajów trzecich, 
przedsiębiorca ma obowiązek powiadomić państwową in-
spekcję sanitarną, inspekcję jakości handlowej artykułów rol-
no-spożywczych oraz jednostkę certyfikującą, pod którą pod-
lega. Kontrole polegają na oględzinach partii, przeglądzie  
i ocenie dokumentacji, ocenie warunków transportu i składowa-
nia. Pobierane są również próby do badań, a towar zwalniany 
jest dopiero po uzyskaniu prawidłowych wyników. 

DODATKOWE BADANIA
Pomimo analiz dokonywanych przez urzędy przed i po wysyłce, 
niektórzy dystrybutorzy (np. Bio Planet) dodatkowo analizu-
ją wybrane surowce pochodzenia chińskiego m.in. w kierunku 
pozostałości środków ochrony roślin. Wszystkie analizy wy-
konywane są przez zewnętrzne, akredytowane laboratorium, 
wpisane na listę laboratoriów uprawnionych do wykonywania 
urzędowych badań w rolnictwie ekologicznym. Wyniki badań są 
udostępniane na stronie https://bioplanet.pl/badania.
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BIOFACH CHINA
Biofach to największe, coroczne targi ekologiczne organizo-
wane w Niemczech w Norymberdze. Biofach China to „cór-
ka” Biofach, organizowana w Chinach. Ponad 200 wystawców 
krajowych i międzynarodowych, oferujących produkty i usługi. 
Targi są idealnym miejscem do budowania relacji biznesowych. 
Pod patronatem IFOAM (Międzynarodowa Federacja Rolnictwa 
Ekologicznego) to jedyne targi w Chinach, które koncentrują  
się na certyfikowanych, wysokiej jakości, produktach ekologicz-
nych.

OBECNY STATUS RYNKU ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ W CHINACH
W ciągu ostatnich dziesięciu lat, przy rosnącym poparciu rzą-
du i rosnącym popycie międzynarodowym, chińskie rolnictwo 
ekologiczne rozwinęło się z niesamowitą szybkością. Według 
najnowszych statystyk, Chiny zajęły 5 miejsce na świecie pod 
względem liczby hektarów zarządzanych ekologicznie. Rol-
nictwo ekologiczne koncentruje się głównie w czterech pół-
nocno-wschodnich prowincjach (Mongolia Wewnętrzna, He-
ilongjiang, Jilin i Liaoning), a także w sześciu południowych  
i wschodnich prowincjach (Jiangxi, Fujian, Jiangsu, Hubei, Shan-
dong i Yunnan).

DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU CHIŃSKIEGO ROLNICTWA
Aby zmniejszyć przepaść dzielącą Chiny od krajów rozwiniętych, 
prowadzone są liczne projekty i programy. Chiny współpracu-
ją z Wielką Brytanią w zakresie badań wpływu zmian klimatycz 
nych na chińskie rolnictwo, z innymi państwami UE w zakre-
sie badań biotechnologicznych, ponadto wprowadzają liczne 
programy krajowe zmierzające do unowocześnienia rolnictwa. 
Takim przykładem jest podniesienie poziomu życia rolników  
z prowincji Shaanxi przez redukcję nieuzasadnionego stoso-
wania nawozów azotowych i edukację zarządzania stosowa-
niem środków odżywczych dla roślin. Ministerstwo Rolnictwa 
wprowadza innowacyjny projekt „Green Food” koncentrujący 
się na podnoszeniu jakości produktów żywnościowych oraz  
ich bezpieczeństwa dla zdrowia. Jednym z głównych czynników 
zapewniających zrealizowanie programu jest ekologiczne rolnic-
two, w tym również stosowanie organicznych nawozów. Istnie-
ją nawet zwolnienia podatkowe dla przedsiębiorstw i subsydia  
dla rolników produkujących takie nawozy.

NIESKAŻONA PRZYRODA W CHINACH
W Chinach jest dużo regionów, gdzie warunki środowisko-
we (czyste, nieskażone środowisko naturalne) świetnie nadają  
się na rolnictwo ekologiczne. 

Prowincja Syczuan (w środkowej części Chin), to jedna z naj-
większych ludnościowo chińskich prowincji, leżąca w ogromnej 
dolinie i otoczona wysokimi górami. Chińskie przysłowie mówi, 
że do Syczuanu jest trudniej dotrzeć, niż do nieba. Klimat cha-
rakteryzuje się wysokimi temperaturami, dużą wilgotnością oraz 
licznymi, ciągłymi opadami deszczu. Takie warunki znakomicie 
nadają się do uprawy ryżu. W górach i lasach bambusowych 
Syczuanu żyją niedźwiadki panda, których wrażliwość wymaga 
czystego środowiska naturalnego.

Półpustynny region autonomiczny Ningxia cechuje się surowym 
klimatem, jest sucho i gorąco. Bliskość szerokiej doliny rzeki Hu-
ang He (Rzeka Żółta) osłoniętej przed suchymi wiatrami przez 
wysokie góry Helan Shan czyni to miejsce idealnym do uprawy 
jagód goji...

Wątpliwości konsumentów do jakości produktów pochodzenia 
chińskiego mogą wynikać z odnotowywanych we wcześniej-
szych latach zgłoszeń dotyczących wycofania z rynku środków 
spożywczych. Rząd chiński zapobiegając podobnym sytuacjom, 
uchwalił bardzo ostre przepisy dotyczące jakości i bezpieczeń-
stwa żywności w rolnictwie i przemyśle przetwórczym. W Chi-
nach jest jeszcze bardzo dużo regionów, gdzie warunki środo-
wiskowe (czyste, nieskażone środowisko naturalne) świetnie 
nadają się pod rolnictwo ekologiczne, dlatego przemysł żywno-
ści ekologicznej w Chinach musi ciężko pracować, aby na nowo 
odbudować zaufanie konsumentów.

Sylwia Kaczmarek - Dyrektor Departamentu Jakości Bio Planet /
Katarzyna Burzyńska

Zeskanuj kod i obejrzyj film  
o uprawie i produkcji bio jagód goji  
w Ningxia!

(https://www.youtube.com/watch?v=KDy-
K9o1QbHM&feature=youtu.be)

W Syczuańskich lasach, nieopodal pól ryżowych żyją pandy wielkie, będące dowodem 
nieskażonej przyrody w tamtym regionie.

Żyzna dolina Żółtej Rzeki w regionie Ningxia to idealne miesce do uprawy goji.
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Woda kokosowa 
liofilizowana 
Proszek, który orzeźwi i odżywi nie tylko w lecie!
Woda kokosowa pozyskiwana jest z nie-
dojrzałych, młodych owoców palmy ko-
kosowej. Bogata w składniki odżywcze  
o właściwościach prozdrowotnych, sta-
nowi idealny zamiennik wody kokoso-
wej w płynie powszechnie dostępnej  
na rynku. Z kokosowego proszku można 
w prosty sposób przygotować naturalny 
napój o szeregu właściwości korzystnych  
dla naszego zdrowia.

JAK POWSTAJE 
LIOFILIZOWANA WODA KOKOSOWA?
W celu wyprodukowania proszku koko-
sowego świeżą wodę kokosową pod-
daje się liofilizacji, czyli sublimacyjnemu 
wysuszeniu zamrożonych substancji.  
Do wysuszonej wody kokosowej w celu 
ułatwienia procesu technologicznegi do-
daje się dekstrynę z tapioki.
Liofilizowana woda kokosowa ma barwę 
od białej do lekko żółtej i charaktery-
zuje się delikatnym, słodkim smakiem.  
To produkt w 100% naturalny i minimal-
nie przetworzony. Proces liofilizacji po-
zwala zachować wartość odżywczą oraz 
smak świeżej wody kokosowej.

WARTOŚCI ODŻYWCZE I WŁAŚCIWOŚCI 
PROZDROWOTNE
Woda kokosowa odznacza się wysoką za-
wartością aminokwasów i fitohormonów, 
węglowodanów (84 g / 100 g produktu), 
cukrów (39 g / 100 g), witamin (rybo-
flawina, pirydoksyna, tiamina, niacyna, 
foliany) oraz niską zawartością tłuszczu  
i cholesterolu. Znajdziemy w niej też spo-
ro składników mineralnych, głównie:

Ponadto, jest bogata w naturalne sub-
stancje, takie jak kwas laurynowy i ki-
netyna (naturalny antyoksydant), pobu-
dzające procesy odnowy komórkowej  
i wspomagające układ immunologiczny 
oraz enzymy (katalaza, dehydrogenaza, 
kwaśna fosfataza, peroksydaza, diastaza) 
poprawiające trawienie.

Badania sugerują, że woda kokoso-
wa może obniżyć ciśnienie tętnicze 
oraz zmniejszyć ryzyko zawałów serca.  
Co więcej, proszek kokosowy wykazuje 
działanie alkalizujące, dzięki czemu po-
maga przywrócić prawidłowe pH organi-
zmu, przeciwdziałając jego zakwaszeniu. 
Zasadowy odczyn zwiększa także wchła-
nianie składników odżywczych dostar-
czanych z pożywieniem.

Liofilizowana woda kokosowa ma po-
dobny smak i wartość odżywczą, co świe-
ża woda kokosowa w postaci płynnej, 
dlatego z dużym powodzeniem może 
być jej zamiennikiem.

SZEROKIE ZASTOSOWANIE
Sproszkowana woda kokosowa jest wy-
godna w użyciu i łatwa w transporcie. 
Można ją wykorzystać na wiele sposo-
bów. Ze sproszkowanej wody można 
przygotować zdrowy napój funkcjonalny 
o niskiej kaloryczności. Ponadto, proszek 
można dodać do soku, koktajlu, smo-
othie, jogurtu czy deseru.

PRZECHOWYWANIE
Wodę kokosową najlepiej przechowywać 
w suchym i chłodnym miejscu, z dala od 
światła i wilgoci. W takich warunkach 
proszek może być przechowywany przez 
okres 12 miesięcy, zachowując swo-
ją świeżość. Proszek pozostawiony bez 
szczelnego zamknięcia wciąga wilgoć  
z powietrza i się bryluje. Przetwarzanie  
i poddanie działaniu wysokiej tempera-
tury powoduje zmniejszenie zawartości 
składników odżywczych oraz negatywnie 
wpływa na smak wody kokosowej.

JAK PRZYGOTOWAĆ KOKOSOWY IZOTONIK?
Kokosowy izotonik można bardzo szybko 
przygotować samodzielnie w domu. Wy-
starczy 1 łyżeczkę proszku (4-5 g) rozpu-
ścić w 200 ml wody. Aby wzbogacić smak 
napoju można dodać odrobinę soku czy 
sproszkowanych owoców. Tak przygo-
towany napój to idealne orzeźwienie  
w upalne dni (z kostkami lodu) oraz do-
skonały izotonik nawadniający i wzmac-
niający organizm.

Poziom elektrolitów w wodzie kokosowej 
jest niemal identyczny z tym w organi-
zmie człowieka, w związku z czym woda 
kokosowa lepiej nawadnia organizm 
niż zwykła woda czy popularne napoje  
dla sportowców. Ponadto, zawiera mniej 
cukru, sodu i kalorii.
Ze względu na dużą zawartość elektroli-
tów, napój kokosowy szczególnie pole-
cany jest sportowcom, osobom chorym, 
starszym i odwodnionym.

Katarzyna Pakoca
Departament Jakości Bio Planet S.A.

CZY WIESZ, ŻE…? 

Woda kokosowa to naturalna sub-
stancja, którą można wstrzyknąć 
bezpiecznie do ludzkiego krwio-
biegu. W czasach drugiej wojny 
światowej wykorzystywano ją jako 
osocze, kiedy to brakowało krwi  
do transfuzji.

Do wyprodukowania 100 g prosz-
ku potrzeba aż 2 kg świeżej wody 
kokosowej! Choć cena wody ko-
kosowej nie jest niska, warto  
po nią sięgnąć, aby uzupełnić die-
tę o cenne składniki odżywcze  
i wzmocnić organizm.

nazwa
składnika 

mineralnego

zawartość w 100 g
lofilizowanej 

wody kokosowej

potas 2720 mg
sód 265 mg

fosfor 218 mg
magnez 159 mg

wapń 158 mg
żelazo 8 mg

mangan 4 mg
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MOJITO

SKŁADNIKI (4 porcje):
woda kokosowa liofilizowana - 4 łyżeczki
woda mineralna gazowana - 1 litr
mięta - 1 pęk
limonka - 3-4 szt.
kostki lodu - kilka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Limonki dobrze wyszorować, pociąć w pla-
sterki. Do dzbanka wsypać liofilizowaną wodę 
kokosową, wlać gazowaną wodę mineralną, 
zamieszać. Dodać limonki i wymyte liście mię-
ty. Na koniec dodać kilka kostek lodu.

Anita Zegadło - AZgotuj

LODY Z LIOFILIZOWANEJ 
WODY KOKOSOWEJ

SKŁADNIKI (6 porcji):
woda kokosowa liofilizowana  - 3-4 łyżecz-
ki
woda - 750 ml
mango dojrzałe - 1 szt.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Liofilizowaną wodę kokosową wsypać do na-
czynia. Wlać wodę i wymieszać do całkowite-
go rozpuszczenia. Mango pokroić w drobną 
kostkę. Do foremek na lody wrzucić kosteczki 
mango i zalać wodą kokosową. Zamrozić.

Anita Zegadło - AZgotuj

ORZEŹWIAJĄCY NAPÓJ 
OGÓRKOWY

SKŁADNIKI (2 porcje):
świeży ogórek - 1 szt.
woda kokosowa - 400 ml
cytryna - 1 szt.
listki mięty - 1 garść

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Ogórek dokładnie myjemy, kroimy w kawałki, 
wkładamy do blendera razem z wodą koko-
sową, miętą (zostawiamy kilka listków do de-
koracji), obraną cytryną pokrojoną w ćwiartki. 
Dokładnie miksujemy.
Przelewamy przez sitko do szklanek, dekoru-
jemy plastrami ogórka, cytryny i miętą.
Najlepiej smakuje schłodzony, możemy do-
dać kostki lodu.

Iwona Kuczer

WEGAŃSKI SOS KARMELOWY

SKŁADNIKI (6 porcji):
cukier trzcinowy - 1/2 szklanki
woda - 2 łyżki
śmietanka kokosowa - 1 szklanka
sól himalajska - 1 szczypta

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Do garnka z grubym dnem wsypu-
jemy cukier, skrapiamy wodą, stawiamy na 
małym ogniu. Delikatnie podgrzewamy, nie 
mieszając. Kiedy na brzegach cukier zaczyna 
się karmelizować, delikatnie mieszamy poru-
szając garnkiem. Należy pilnować, żeby kar-
mel się nie spalił, bo sos będzie gorzki.

KROK 2: Po rozpuszczeniu całego cukru kar-
mel powinien lekko zbrązowieć, wtedy wlewa-
my śmietankę i mieszamy. 

KROK 3: Gotujemy mieszając od czasu do 
czasu do rozpuszczenia się karmelu w śmie-
tance. Gotujemy jeszcze ok. 5 min mieszając, 
aż sos lekko zgęstnieje. 

KROK 4: Doprawiamy sporą szczyptą soli hi-
malajskiej.

Iwona Kuczer

BUDYŃ Z KOMOSY RYŻOWEJ

SKŁADNIKI (2 porcje):
komosa ryżowa - 1/2 szklanki
mleko kokosowe - 1 szklanka
syrop klonowy - 3 łyżki
kakao surowe - 2 łyżki
awokado lub banan - 1 szt.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Komosę ryżową gotować w „mleku” kokoso-
wym przez 10 minut. Dodać syrop klonowy, 
kakao i awokado (lub banana). Dokładnie 
zmiksować.

smaczliwka.pl

10 min

10+ min

30 min

10 min

15 min
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WEGAŃSKA ZUPA 
OGÓRKOWA

SKŁADNIKI (4 porcje):
bulion warzywny - 1 i 1/2 litra
sok/woda z kiszonych ogórków - 1/2 litra
ogórki kiszone - 6-8 szt.
ziemniaki - 1/2 kg
marchewka - 2 szt.
koperek - pęk
mleczko kokosowe - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Bulion zagotuj w dużym garnku.

KROK 2: Ziemniaki obierz i pokrój w kostkę. 
Marchewki obierz i pokrój w kostkę lub pla-
sterki. Koperek drobno posiekaj. Dodaj warzy-
wa do zupy i gotuj 20 minut. 

KROK 3: Ogórki kiszone obierz i zetrzyj na 
tarce o grubych oczkach. Dodaj do zupy i go-
tuj jeszcze 10 minut.

KROK 4: Wyłącz palnik i odczekaj, aż zupa 
chwilę ostygnie.

KROK 5: Ok. 1/2 szklanki mleczka kokosowe-
go wymieszaj w szklance z kilkoma łyżkami 
gorącej zupy. Wlej do ogórkowej wraz z so-
kiem z ogórków i zamieszaj.
 

Agata Dominiak (wegeweda)

40 min

WEGAŃSKI SERNIK 
Z NERKOWCÓW 

SKŁADNIKI (9 porcji):
spód: 
daktyle - 250 g
wiórki kokosowe - 80 g
masło orzechowe - 150 g
sól - szczypta
masa serowa: 
orzechy nerkowca - 300 g
ksylitol - 70 g
napój kokosowy - 125 ml
olej kokosowy - 1 łyżka
sok z cytryny - 1 łyżka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Orzechy nerkowca zalej wodą i mocz 
przez noc.

KROK 2 (Spód): Zmiksuj wszystkie składni-
ki w malakserze do ich połączenia. Masa nie 
musi być idealnie zmielona, ważne, żeby się 
spójnie kleiła. Masą wyklej spód wybranej for-
my wyłożonej wcześniej papierem do piecze-
nia (u mnie kwadratowa - 21,5 x 21,5 cm).

KROK 3 (Masa serowa): Zmiksuj wszystkie 
składniki, tak aby uzyskać jak najbardziej kre-
mową, jednolitą, bezgrudkową masę.
„Serową” masę wylej na wyklejony spód 
(wierzch możesz ozdobić owocami) i wstaw 
do lodówki na kilka godzin (minimum 5 h), a 
najlepiej na całą noc, aby masa serowa zrobiła 
się nieco zwarta.

WARTO WIEDZIEĆ:
Ciasto przechowuj w lodówce. Krój bezpo-
średnio przed zjedzeniem, dlatego że masa z 
nerkowców może stracić swoją stabilność. In-
nym sposobem, jest włożenie ciasta na chwilę 
przed krojeniem do zamrażalnika.

Zdrowie na języku

2 dni

CURRY Z DYNI, BOTWINKI 
I CIECIERZYCY

SKŁADNIKI (4 porcje):
ciecierzyca - 1 szklanka
mała dynia hokkaido - 1/4 szt.
burak - 1 szt.
cebula - 1 szt.
botwinka - 1 pęk
czosnek - 4 ząbki
tłuste mleko kokosowe (min. 17% tłuszczu) - 1 
szklanka
sól - 1 łyżeczka
curry - 1 łyżeczka
imbir - 1/2 łyżeczki
suszona natka pietruszki - 1/2 łyżeczki
czarny pieprz - 1/2 łyżeczki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Ciecierzycę moczymy przez 12 h. 
Następnie odcedzamy, przepłukujemy, zale-
wamy świeżą wodą i gotujemy do miękkości. 

KROK 2: W międzyczasie kroimy cebulę w 
pióra, buraka i dynię w kostkę, czosnek na 
drobne kawałeczki. Wrzucamy na bardzo roz-
grzaną patelnię i podsmażamy. 

KROK 3: Zalewamy odrobiną wody i gotuje-
my do miękkości. Pod koniec dodajemy mle-
ko, ugotowaną ciecierzycę, botwinkę i przy-
prawy. 

KROK 4: Po lekkim ostudzeniu zjadamy.

Dominika Lasota (Jescbyzycwzdrowiu)

40 min

polecamy !
WODA KOKOSOWA 
NATURALNA BIO  

- COCOMI

polecamy !
COCONUT MILK 

- NAPÓJ KOKOSOWY 
W PUSZCE 

(17% TŁUSZCZU) BIO 
- COCOMI

bez gumy guar!
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Wprost ze Sri Lanki
Anushka i Shamindra Rajiyah twórcy marki Cocomi, mówią, że wszystkiego nauczył ich oj-
ciec. To on przekształcił rodzinne gospodarstwo w największą ekologiczną plantację kokosa 
na Sri Lance wraz z rozkwitającą wspólnotą ponad 2000 tradycyjnych rodzin rolniczych. 
„Nadeszła nasza kolej, by przejąć jego wizję” - mówi Anush-
ka. Aby zapewnić optymalne warunki rozwoju palm pielęgnuje  
się każdą sadzonkę wybierając jedynie najzdrowsze do po-
sadzenia na kokosowej plantacji. Uprawa organiczna polega  
na wykorzystaniu naturalnych elementów, takich jak obornik, 
kompost i rośliny wiążące azot, aby wzbogacić glebę. Sadzi się 
także takie rośliny jak cynamon czy pieprz, aby zachować róż-
norodność i stabilność podłoża. Przy nieobecności pestycydów, 
zwalczanie szkodników przeprowadza się przy użyciu natural-
nych pułapek feromonowych. „Pozwalamy roślinom naturalnie 
kwitnąć między palmami kokosowymi i przyciągać dzikie zwie-
rzęta do naszych plantacji, aby zrównoważyć cenny ekosystem 
naszej wyspy” - mówi Shamindra. Zakłady produkcyjne używa-
ją energii produkowanej ze skorup kokosowych wykorzysty-
wanych jako paliwo. Łupiny kokosowe, odżywcza, najbardziej 
zewnętrzna warstwa, są używane jako podkład pod sadzonki 
palm, wzbogacając korzenie w składniki odżywcze. W kraju tro-
pikalnym, w którym przeplatają się pory monsunów ze skraj-
nymi suszami, ścieki są biologicznie przetwarzane i poddawa-
ne recyklingowi, podczas gdy woda deszczowa jest regularnie 
zbierana i magazynowana.

WSPÓLNOTA COCOMI
Nikt nie rozumie ekosystemu lepiej niż lokalni rolnicy. Wiedza

od wielu pokoleń jest przekazywana z ojca na syna wraz z roz-
wojem praktyk rolnictwa ekologicznego, są elementami tego, 
co czyni naszą lankijską produkcję tak wyjątkową. W Cocomi 
wszyscy rozumieją znaczenie ochrony tych umiejętności, za-
pewniając, że rodziny rolnicze uzyskują odpowiednie wsparcie 
w celu rozwoju: „Wszyscy jesteśmy tu razem. Każdy produkt Co-
comi bezpośrednio wspiera naszą lokalną społeczność” - mówi 
Anushka współzałożycielka firmy, zajmująca się marketingiem  
i rozwojem produktów.

COCOMI UPRAWIA I PRZETWARZA
Niewielka odległość przetwórni od gospodarstw sprawia,  
że w ciągu czterech godzin od otwarcia kokos jest przetwa-
rzany, zachowując naturalną świeżość i maksimum składników 
odżywczych. Wyspecjalizowane zakłady produkcyjne Cocomi 
wyposażone w nowoczesne urządzenia do badań mikrobiolo-
gicznych i fizycznych, czuwają nad najwyższą jakością produktu 
na każdym etapie procesu wytwórczego. Firma cieszy się uzna-
niem międzynarodowych organizacji: British Retail Consortium 
(BRC) – ocena AA, ISO 22000 oraz HACCP. Zrównoważony roz-
wój jest podstawą działania firmy nie tylko na poziomie spo-
łecznym, Cocomi aktywnie dąży by już niedługo ich przetwórnie 
stały się neutralne węglowo.

WODA KOKOSOWA COCOMI
SMAK I ORZEŹWIENIE
Wyrazisty i orzeźwiający smak z naturalną słodyczą kokosa o ni-
skiej zawartości cukrów. Woda kokosowa Cocomi to pyszna mie-
szanka soku z zielonych orzechów kokosowych i kokosów kró-
lewskich, złocistej odmiany pochodzącej ze Sri Lanki. 

WYJĄTKOWA ŚWIEŻOŚĆ
Wodę kokosową przetwarza się i zamyka w końcowym opakowa-
niu w ciągu 4 godzin od zbioru.  Wszystko odbywa się na miej-
scu, w ekologicznych gospodarstwach Cocomi. W ten sposób 
otwierając każdy kartonik możesz przenieść się na chwilę na Sri 
Lankę, otrzymując świeżość, jakość i niepowtarzalny smak koko-
sów prosto z palmy.

100% OWOCÓW
Woda kokosowa Cocomi jest w 100% sokiem ze świeżych koko-
sów, co oznacza, że nie jest odtwarzana z koncentratu. Oprócz 
naszego naturalnego wariantu znajdziesz także mieszanki z in-
nymi owocami, takimi jak Mango, Ananas i Różowa Guawa. Sło-
dycz, którą w nich znajdziesz, pochodzi wyłącznie z owoców. 

SUPER MOC WODY KOKOSOWEJ
Świetne po treningu, aby uzupełnić i nawodnić ciało. Woda z ko-
kosa to idealny napój do regeneracji po nieprzespanych nocach! 
Wszystko naturalne, świeże i prawdziwie ekologiczne prosto  
z gospodarstwa do twoich drzwi.
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DRZEWO ŻYCIA
Palma kokosowa zwana jest drzewem życia, ponieważ każda 
część drzewa kokosowego służy ludzkości. 

• Pnie drzewa kokosowego i liście są używane do bu-
dowania dachów domów.

• Korzenie są używane do produkcji szczoteczek do zębów, 
barwników, a także mają funkcje lecznicze. 

• Kokos jest używany do produkcji wielu artykułów spo-
żywczych, oleju, napojów będących doskonałą alternatywą 
mleka. Orzechy kokosowe używane są w tradycyjnych ce-
remoniach ślubnych, są symbolem płodności.

• Skorupy kokosowe są używane przez wielu rzemieślni-
ków ze Sri Lanki, którzy przekształcają je w naczynia, biżu-
terię, ozdoby. Cocomi wykorzystuje bogatą w energię 
skorupkę kokosową do zasilania maszyn.

.

NAPOJE KOKOSOWE COCOMI
DLA ALERGIKÓW I NIE TYLKO
Nie tolerujesz laktozy, jesteś weganinem, a może szukasz alter-
natywy dla napojów ryżowych, na bazie soi, orzechów lub glute-
nu? Nie lubisz smaku innych alternatywnych produktów mlecz-
nych? Jeśli tak, to zainteresujesz się nowymi napojami Cocomi. 

LEKKIE I ORZEŹWIAJĄCE
Są lekkie i orzeźwiające, to mieszanka ekologicznego napoju 
kokosowego (coconut milk) i wody kokosowej, lekko słodzona  
przy użyciu nierafinowanych cukrów z daktyli lub kokosa. 

ŚWIETNY SKŁADNIK DIETY
Jest to idealny składnik dla Twoich specjalnych potrzeb diete-
tycznych, takich jak bezglutenowe i bez orzechów, przyjazne dla 
wegan, bez barwników i konserwantów, a także wzmocnione 
odpowiednią dawką wapnia. Waniliowe, czekoladowe, kawowe, 
idealne do herbaty lub kawy, w płatkach, koktajlach lub jako na-
pój.

KOKOSOWE CIEKAWOSTKI
• Sri Lanka jest oficjalnie najbardziej kokosowym miejscem 

na ziemi. Wraz z blisko dwoma miliardami kokosów konsu-
mowanych każdego roku (90 kokosów rocznie na jedne-
go mieszkańca to rekord świata!). 

• Drewno palmy kokosowej jest jednym z najtwardszych 
na świecie, swoją twardością przewyższa teak, palisander  
i drewno cisu!

• Kokos nie jest orzechem, to pestkowiec, podobny do ta-
kich owoców jak śliwki czy brzoskwinie. To, co spotykamy 
w sklepie, jest pestką owocu, pozbawioną owocni, czyli 
cienkiej skórki i grubej warstwy włókien.

• Palma kokosowa może rosnąć na wysokość 80 stóp  
(ok. 25 m) i przetrwać do 70 lat. 

• Palma kokosowa potrzebuje 6 lat, zanim zacznie owo-
cować. W Cocomi, aby zapewnić optymalne warunki roz-
woju palmy, z prawdziwą miłością i cierpliwością pielęgnu-
je się każdą sadzonkę w kokosowej szkółce. do posadzenia 
na plantacji wybiera się jedynie te najlepsze.

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

Założyciele Cocomi: Anushka i Shamindra.
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Jagody, borówki
LEŚNA JAGODA  - SUPERFOOD Z NASZYCH LASÓW
Borówka czernica (Vaccinium myrtillus L.) pochodzi od łaciń-
skiego wyrazu bacca – jagoda. Nazwa gatunkowa stosowana  
od XVI w. to nawiązanie do mirtu, którego przypomina. Nazywa-
na również: czarną jagodą, czernicą, borówką czarną, borówką, 
borowiną, jagodziną, leśną jagodą. Gatunek rośliny wieloletniej  
z rodziny wrzosowatych (Ericaceae). Rośnie na obszarach le-
śnych o klimacie umiarkowanym i arktycznym. 
Czarna jagoda jest rośliną leczniczą, stanowi w Polsce ponad 
połowę zbiorów owoców leśnych. Kwitnie w kwietniu i maju. 
Owoc pokryty jest granatowym woskowatym nalotem, we-
wnątrz znajduje się ciemnoczerwony, soczysty miąższ. Już Sło-
wianie i ludy północnej Europy znali jej właściwości i stosowali 
ją przy zaparciach, biegunkach i dyzenterii oraz w celu odro-
baczenia (przeciw owsicy). 
W fitoterapii stosuje się zarówno owoce, jak i liście rośliny. 
• LIŚCIE (zbierane coraz rzadziej) zawierają garbniki, flawo-

noidy, kwasy organiczne, cukry, sole mineralne z wysoką 
zawartością manganu i selenu. Liście pomagają obniżyć 
poziom cukru we krwi, działają bakteriobójczo i przeciwza-
palnie na błony śluzowe przewodu pokarmowego. Stosu-
jemy je nie dłużej niż 2-3 tygodnie, gdyż przedawkowa-
nie jest groźne dla zdrowia. Przed kuracją bezwzględnie 
należy poradzić się lekarza. Liście zbierane są od sierpnia  
do września, w dni pogodne, po obeschnięciu rosy. 

W owocach znajdziemy łatwo przyswajalne cukry, pekty-
ny i kwasy, a ponadto garbniki, witaminy A, C, B, PP, mikro  
i makroelementy: wapń, magnez, fosfor, miedź i potas. 
• SUSZONE OWOCE stosowane są tradycyjnie przy biegun-

kach, nieżytach żołądka i jelit, w stanach zapalnych dróg 
moczowych i przewodu pokarmowego, regulują poziom 
cholesterolu i cukru we krwi (to dzięki glukokininom), 
działają antyseptycznie, przeciwgorączkowo. Suszone 
owoce można spożywać bezpośrednio, przygotować z nich 
herbatki lub odwar.

• ŚWIEŻE OWOCE pomogą przy zaparciach. Zawierają prze-
ciwutleniacze niszczące wolne rodniki wywołujące choroby 
i przyspieszające procesy starzenia. Korzystnie wpływają  
na poprawę widzenia, głównie przy problemach z widze-
niem zmierzchowym. 

Garbniki obecne w jagodach hamują przepuszczalność błon 
śluzowych jelit, niszczą bakterie chorobotwórcze. Antocyjany 
wykazują silne działanie przeciwzapalne, przeciwutleniają-
ce i przeciwmiażdżycowe, wiążą toksyny i inne szkodliwe 
związki w przewodzie pokarmowym.

Sok z jagód często był polecany ludziom pracującym w szko-
dliwych warunkach pracy ze względu na właściwości odtru-
wające. Dziś zmagamy się ze smogiem, nasze powietrze jest 
pełne nieczystości, dlatego warto w celu oczyszczenia organi-
zmu sięgać właśnie po jagody. Przeciwnowotworowe właści-
wości jagód związane są z zawartymi w nich procyjanidynami 
znanymi jako taniny. Ze względu na polimeryczną strukturę  
ich stężenie w okrężnicy jest na tyle wysokie, że stwarza szanse 
na miejscowe działanie przeciwnowotworowe. W jagodzie czar-
nej stwierdzono także obecność resweratrolu. Jest to organicz-
ny związek chemiczny, polifenolowa pochodna stilbenu. Działa 
on silnie przeciwutleniająco. Jego ilość w jagodach jest jednak 
niewielka, więcej znajdziemy go w borówce, w której również 
mamy pterostilben, który w organizmie wykazuje jeszcze sil-
niejsze i dłuższe działanie niż resweratrol.

BORÓWKA AMERYKAŃSKA 
Na rynku mocno konkuruje z leśną jagodą. Jej owoce są więk-
sze, mają zielonkawy miąższ, bardziej galaretowatą we-
wnętrzną strukturę. W przeciwieństwie do jagód, borówki do 
celów konsumpcyjnych pozyskuje się głównie z upraw, przez 
co ich dostępność jest większa. Krzewy borówek w przydo-
mowym ogródku dostarczą świeżych owoców od połowy lipca 
do września. W ostatnich latach obserwuje się wzrost uprawy 
borówki amerykańskiej. Właściwości odżywcze i lecznicze są 
zbliżone do jagody czernicy. 

Obydwa gatunki mają działanie uspokajające i przeciwbólowe. 
Wspomagają pracę oczu (zaćma i zwyrodnienie plamki żółtej), 
pozytywnie wpływają na pracę jelit, obniżają zły cholesterol 
(LDL) i podwyższają dobry (HDL). Borówka amerykańska za-
wiera sporo fitoestrogenów, które hamują rozwój niektórych 
nowotworów hormonozależnych. Są źródłem polifenoli, któ-
rym przypisuje się działanie przeciwzapalnie, przeciwdziałają 
chorobom układu krążenia. Wpływają również pozytywnie  
na procesy myślowe, funkcje poznawcze i pamięć.
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JAGODY W KUCHNI
Najbardziej popularne w Polsce są jagodzianki, 
pierogi, ciasto drożdżowe z jagodami czy zupa 
jagodowa z makaronem. Najlepiej jednak spo-
żywać surowe owoce. Jagody czarne należy 
starannie umyć, a nawet przelać wrzątkiem. 
Jedzenie niemytych owoców leśnych nie-
sie za sobą ryzyko zakażenia bąblowicą. 
To choroba pasożytnicza wywoływana przez 
pęcherzowe postacie tasiemców. Kupowane 
owoce mrożone lub suszone są bezpieczne  
i gotowe do zjedzenia. Świeże borówki amery-
kańskie natomiast wystarczy lekko przepłukać 
i są gotowe do spożycia.

Z liści i owoców robione są susze, przygoto-
wuje się odwary. Z owoców borówki i jagód 
pozyskuje się sok, przyrządza dżemy, kon-
fitury, syropy, galaretki, kisiele, kompoty  
i nalewki. Nadają się do mrożenia (po go-
dzinie od włożenia do zamrażalnika należy 
wstrząsnąć opakowaniem jagód, aby się nie 
posklejały). Doskonale sprawdzą się w roli 
farszu do naleśników, pierogów i dodatek  
do ciast. Jagody i borówki nie będą się za-
tapiały w cieście i nie sklejały w pierogach, 
gdy obsypiemy je skrobią ziemniaczaną lub 
tapioką. Mus z owoców możemy dodawać  
do jogurtów, doskonale komponuje się mię-
sem, twarogiem krowim, kozim lub owczym. 
Borówki i jagody mogą również być składni-
kiem deserów, koktajli lub surówek. Zmikso-
wane borówki tworzą przepyszną naturalną 
galaretę. Proste, smaczne i zdrowe.

Anita Zegadło - AZ gotuj
(Szef Kuchni)

Kalorie 45 kcal 57 kcal
Białko 0,8 g 0,6 g
Tłuszcz 0,6 g 0,4 - 0,7 g
Węglowodany 12,2 g 14,5 g
Błonnik 3,2 g 2,4 - 3,5
Witamina A  6 μg 16,3 μg
Witamina C 14,7 mg 10 mg
Witamina B1 0,018 mg 0,04 mg
Witamina B2 0,018 mg 0,04 mg
Witamina B3 0,28 mg 0,42 mg
Kwas foliowy  6 μg  6 μg
Witamina E 1,88 mg 0,57 mg

JAGODA
 LEŚNA

Zawartość składników odżywczych  
w 100 g świeżych owoców

BORÓWKA
AMERYKAŃSKA

Ponadto zawierają następujące składniki 
mineralne: 

potas, wapń, fosfor, magnez, sód, żelazo, 
cynk, miedź, mangan i jod.

KROK 2: Daktyle sparzyć wrzątkiem i zblendować. Od-
dzielić białka od żółtek i ubić na sztywną pianę. Żółtka 
zbendować z daktylami i ksylitolem, dodając po łyżce 
masy z kaszą, tak do całkowitego połączenia składni-
ków. Do ubitych wcześniej białek dodawać masę, po-
woli mieszając. Na koniec dodać mąkę owsianą i rów-
nież delikatnie wymieszać. Całość przełożyć do formy 
wyłożonej papierem do pieczenia (lub sylikonowej) i 
piec ok. 40 min. w 170°C (termoobieg). Po upieczeniu 
uchylić drzwi piekarnika, a ciasto pozostawić do wysty-
gnięcia. Gotowy biszkopt podawać z malinami i borów-
kami. Magdalena Nagler (foodmania)

SKŁADNIKI (12 porcji):
kasza jaglana - 2/3 szklanki
mąka owsiana - 4 łyżki
mleko - 4 łyżki
jajko - 6 szt.
ksylitol/erytrol lub inny słodzik - 4 łyżeczki
daktyle, maliny, jagody – po 1 garści

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Kaszę jaglaną uprażyć na suchej teflo-
nowej patelni, opłukać i ugotować w wodzie do 
całkowitej miękkości. Do ugotowanej kaszy do-
dać mleko i zblendować na gładką masę.

60 min
BISZKOPT JAGLANY Z OWOCAMI

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Składniki ciasta włożyć do malakse-
ra, zmiksować, szybko zagnieść w kulę i wsta-
wić do lodówki na 30 minut. 

KROK 2: (Masa serowa) Wszystkie składni-
ki powinny być w temperaturze pokojowej. 
Wszystko umieścić (oprócz jagód) w malak-
serze i szybko zmiksować. Ciasto wyciągnąć 
z lodówki, rozwałkować cienko i wyłożyć fo-
remki do tartaletek. Masę serową rozlać na 
przygotowane w foremkach ciasto, posypać 
jagodami. Piec około 30 min w 170°C.

Iwona Kuczer

SKŁADNIKI (6 porcji):
Ciasto:
mąka ryżowa - 250 g
jajka - 2 szt.
masło - 130 g
mąka ziemniaczana - 30 g
cukier puder trzcinowy - 50 g
Masa serowa:
twaróg (3 razy zmielony) - 250 g
jajko - 1 szt.
cukier trzcinowy - 1/2 szklanki
skrobia kukurydziana - 1 łyżka
śmietana 18% - 1/4 szklanki
jagody mrożone lub świeże - 1 szklanka

60 min

BEZGLUTENOWE SERNICZKI Z JAGODAMI
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„Dla nas ekologia to nie moda, to styl życia, dbałość o zdrowie i o środowisko, to myślenie o przy-
szłości w sposób dojrzały i odpowiedzialny. Czy wyroby ekologiczne są drogie? Zdecydowanie nie!  
Inwestujemy bowiem w nasze zdrowie, a to inwestycja długofalowa... Zmień sposób myślenia  
nie szukaj tylko doraźnych korzyści!”. O firmie Runoland opowiada nam Przemysław Leśniewski.
Założycielem firmy jest Bogusław Le-
śniewski, który przez pierwsze lata sam 
rozwijał firmę. Dziesięć lat temu wsparł 
go syn Przemek i synowa Jola. Mamy na-
dzieje, że za kilka lat do grona pracowni-
ków dołączą również ich synowie. 

JAKOŚĆ I EDUKACJA
Jako że jesteśmy firmą rodzinną i w głów-
nej mierze zależy nam na zadowoleniu 
naszych klientów, jakość to nasze hasło 
przewodnie. Potwierdzeniem tego są licz-
ne nagrody (Wicemistrz Agro ligi 2014, 
Gazela Biznesu, Great Taste Award 2013  
w Londynie i wiele innych). Zależy nam 
również na edukacji. Częstymi gośćmi  
w naszym zakładzie są grupy przedszkol-
ne, w których od najmłodszych lat, stara-
my się zaszczepić tę dbałość o środowi-
sko, jak również o swoje zdrowie. Dzieci 
mają możliwość samodzielnego przygo-
towania oraz oczywiście wypróbowania 
przetworów przyrządzonych w tradycyjny 
sposób. Dzięki tym lekcjom dzieci będą 
wiedziały, na co zwracać uwagę podczas 
swych codziennych zakupów.

EKOLOGICZNE SUROWCE + MINIMALNA 
OBRÓBKA = JAKOŚĆ
Firma Runoland surowce do produkcji 
wyrobów ekologicznych pozyskuje wy-
łącznie z certyfikowanych gospodarstw 
rolnych i czystych ekologicznie obszarów

Przemysław Leśniewski z żoną Jolą i synami 
- Radkiem i Michałem.

 

leśnych. Nasze przetwory nie zawiera-
ją żadnych syntetycznych dodatków, 
konserwantów, utrwalaczy i barwników. 
Żywność poddajemy minimalnej obrób-
ce termicznej, dzięki czemu zachowuje  
ona wysoką jakość i jest bogata w wita-
miny. Nasze przetwory ekologiczne gosz-
czą na stołach nie tylko polskich rodzin. 
Produkty Runoland są dostępne w ta-
kich krajach, jak: Australia, Kanada, USA, 
Korea Południowa, Serbia, Gruzja oraz 
wielu krajach UE. Ciągły wzrost zaintere-
sowania naszymi przetworami przyczynił  
się również do wprowadzenia w naszej 
firmie dodatkowych systemów jakości: 
certyfikat ekologiczny, Haccp, ISO, IFS 
oraz Dziedzictwo Kulinarne.

Nauka o ekologii przez zabawę. Dzieci są częstymi 
gośćmi w przetwórni Runoland.

DĄŻENIE DO DOSKONAŁOŚCI
Nigdy nie stoimy w miejscu. Obec-
nie zmieniamy szatę graficzną naszych 
produktów. Zaczęliśmy od produktów 
słodkich. Wprowadziliśmy nowy słoik, 
zakrętkę a co najważniejsze nowocze-
sną etykietę. Do naszej oferty trafiły już 
dżemy 100% z dodatkiem nasion szał-
wii hiszpańskiej. Następnie w kolejce są 
nasze dżemy i konfitury. Postanowiliśmy 
oprócz nowej szaty, zmienić i udosko-
nalić ich skład. Zdecydowaliśmy jeszcze 
bardziej zwiększyć zawartość owoców 
oraz usunąć zbędne składniki. Jeste-
śmy pewni, że zmiany zapoczątkowane  
w naszej firmie,  zostaną bardzo pozy-
tywnie odebrane przez liczne grono na-
szych klientów. Już teraz zauważamy,  
iż chociażby nasz ekologiczny chrzan tar-
ty po udoskonaleniu receptury oraz zmia-
nie opakowania bije rekordy sprzedaży. 
Podobnie jest też z naszymi Ekologicz-
nymi Ogórkami Kiszonymi. Ich sprzedaż  
tak wzrosła, że niestety już 3 miesiące 
przed nowym sezonem nasze magazyny 
świecą pustakami. Już wkrótce zmianie 
ulegną również etykiety na nasze prze-
twory warzywne, a w następstwie posze-
rzymy ilość oferowanych produktów.

  

Jolanta Leśniewska podczas odbioru nagrody 
ORŁY WPROST 2019
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Nowosci!,

Ekologiczne owoce 
pełne smaku i witamin w połaczeniu 

z ziarenkami chia...
Po prostu PYCHA!

,

Chia



Zapytaj w swoim ulubionym eko sklepie o świeże 
warzywa i owoce bio z szerokiej oferty Bio Planet.

    
 Ś

wież
e warzywa i owoce bio

Pozostałości 
pestycydów

TOKSYCZNYCH 
SUBSTANCJI POW-
LEKAJĄCYCH, STO-

SOWANYCh, aby 
SZTUCZNIE WYDŁU-

ŻYĆ ICH
TRWAŁOŚĆ

CZY WIESZ, ŻE?

WSZYSTKIE  ŚWIEŻE 

WARZYWA I OWOCE BIO SĄ: 

   
   Rolnicy ekologiczni stosują przyjazne dla przyrody praktyki. 

BIO TO:
Zakaz stosowania

pestycydów, 

m.in. herbicydów

 (w tym Roundup)

GMO

   

Wykorzystując naturalne procesy -  wspomagają różnorodność biologiczną.

bez

bez

bez
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Moc kolorów
warzyw i owoców
Powtarzały nam to babcie, mamy i my powtarzamy naszym dzieciom „jedz owoce i warzywa 
będziesz zdrów jak ryba”. Spożywanie warzyw i owoców daje nam bardzo dużo korzyści. 

Arkadiusz Kordala
ekspert kategorii świeże warzywa i owoce

Dostarczają wielu cennych witamin, soli mineralnych, błonnika. 
W istotny sposób zmniejszają zachorowalność na różne choro-
by. Poprawiają wygląd naszej skóry, włosów, paznokci. Wpły-
wają także korzystnie na nasze samopoczucie. Wiele owoców  
i warzyw, czy ziół to także afrodyzjaki. Należy jednak pamiętać, 
że żaden owoc czy warzywo nie dostarczy nam samodzielnie 
wszystkich niezbędnych składników odżywczych, dlatego tak 
ważna jest różnorodność w naszej diecie. Matka Natura i w tym 
postanowiła nam pomóc. Zawarte w nich barwniki spełniają 
określone funkcje w naszym organizmie.

Warzywa i owoce można podzielić 
na 5 podstawowych grup kolorystycznych:

CZERWONE (barwniki: karotenoidy i likopen)
Dostarczają przede wszystkim dużej ilości witaminy C oraz an-
tyoksydantów. Zaliczmy do nich pomidory, arbuzy, grejpfruty, 
paprykę czerwoną, czereśnie, wiśnie, rzodkiewkę, truskawki, bu-
raki i owoc granatu. Zawierają one barwnik likopen (najwięcej 
mają go pomidory), który ma zbawienny wpływ na serce oraz 
układ krążenia, skutecznie obniżając poziom cholesterolu. Dzia-
ła przeciwnowotworowo i odmładzająco usuwając z organizmu 
wolne rodniki.

FIOLETOWE (barwnik: antocyjany)
Poprawiają kondycję naczyń krwionośnych. Zapobiegają miaż-
dżycy i chorobom układu krążenia. Produkty z tej grupy po-
lecane są zwłaszcza uczniom oraz osobom żyjącym w ciągłym 
stresie. Do tej grupy zaliczamy jagody, borówki, bakłażany, je-
żyny, buraki, ciemne winogrona, oliwki, figi. Są one bogatym 
źródłem antocyjanów, skutecznie eliminujących wolne rodniki. 
Poprawiają ukrwienie, odżywienie i dotlenienie mózgu. Zjadając 
je, poprawimy pamięć i koncentrację oraz zmniejszymy ryzyko 
choroby Alzheimera i związanej z wiekiem obniżonej zdolności 
zapamiętywania.

ZIELONE (barwnik: chlorofil) 
Swój kolor zawdzięczają obecności chlorofilu. Barwnik ten 
opóźnia procesy utleniania komórkowego, zapobiega przed-
wczesnemu starzeniu się organizmu, eliminuje wolne rodniki. 
Przyspiesza gojenie ran, a także chroni przed szkodliwym pro-
mieniowaniem. Zaliczamy do tej grypy wszelkie sałaty, kapusty, 
brukselkę, szpinak, nać pietruszki, jarmuż, szczypiorek, koperek,  

fenkuł, brokuł, szparagi, paprykę zieloną, zieloną fasolkę szpa-
ragową, cukinię, kiwi, Te warzywa i owoce wspierają trawienie, 
stymulują pracę trzustki, wątroby i jelit. Zielone warzywa sta-
nowią podstawę wszelkich diet oczyszczających, detoksykują-
cych oraz odchudzających. Pozytywnie oddziałując na układ 
nerwowy, wpłyną na dobre samopoczucie. Zielone warzywa  
i owoce mają najwięcej kwasu foliowego niezbędnego w diecie 
przyszłych mam, kobiet w ciąży czy cierpiących na anemię. 

POMARAŃCZOWE I ŻÓŁTE (barwniki: beta-karoten) 
Pomagają regulować gospodarkę wodną w organizmie, zapo-
biegają obrzękom i korzystnie wpływają na wzrok, gdyż karo-
tenoidy w nich zawarte tworzą witaminę A. Do tej grupy za-
liczamy marchewkę, paprykę żółtą, dynię, kukurydzę, fasolkę 
szparagową żółtą, papaję, pomarańcze, mandarynki oraz inne 
cytrusy. Nadający im barwę beta-karoten zbawiennie wpływa 
na elastyczność i wygląd skóry, włosów i paznokci. To również 
naturalny przeciwutleniacz, zwalczający wolne rodniki. Owoce  
i warzywa takie zapobiegają zwyrodnieniom stawów. Organizm 
nie jest w stanie sam wyprodukować beta-karotenu, dlate-
go należy go dostarczać codziennie w formie naturalnej, wraz  
z pożywieniem.

BIAŁE (flawonoidy i allicyny) 
Są wrogami infekcji, gdyż posiadają flawonoidy (przeciwutle-
niacze) i allicyny o działaniu przeciwbakteryjnym. Do grupy bia-
łej zaliczamy czosnek, cebulę, pora, kalafiora, seler, pietruszka 
korzeń czy cykorię. Czosnek jest bardzo często nazywany na-
turalnym antybiotykiem, który wspomaga leczenie dzięki ajo-
enowi. Już nasze babcie i prababcie stosowały syropy z tej gru-
py warzyw i owoców jako lekarstwo na przeziębienie. Ponadto 
działają rozkurczowo, moczopędnie i przeciwzapalnie. Związki 
siarki zawarte w warzywach korzeniowych poprawiają stan skó-
ry, włosów i paznokci, wspomagają też prawidłowy rozwój i pra-
cę stawów.

Z tych właśnie powodów warzywa i owoce w Piramidzie Zdro-
wego Żywienia znajdują się u jej podstawy. Wybierając świeże 
warzywa, należy zwracać uwagę na ich jakość i różnorodność,  
ale przede wszystkim na to, czy posiadają certyfikat rolnictwa 
ekologicznego, który daje gwarancję, że otrzymamy od nich 
samo dobro i nie znajdziemy w nich szkodliwych substancji  
i pozostałości pestycydów!
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Sałaty i inne zieleniny
„Włoch się sałatą karmi, Polak na niej schudnie” 

(A.M. Fredro)
Zielone liście nie tylko ładnie wyglądają, ale poprawiają warto-
ści odżywcze posiłku. Zadbajmy o to, aby nie stanowiły jedynie 
dekoracji na naszym talerzu, ale były ważnym elementem pra-
wie każdego dania. Polecamy spożywać dziennie przynajmniej 
500 gramów warzyw i owoców, w tym sałat z czego połowa naj-
lepiej na surowo w postaci sałatek, surówek, koktajli lub soków 
warzywnych. Idealnie jest również zacząć posiłek od porcji sa-
łaty skropionej olejem, oliwą, octem balsamicznym lub winnym.
Popularna sałata siewna (Lactuca sativa L.) jest rośliną jedno-
roczną, liściastą z rodziny astrowatych, pochodzącą najpraw-
dopodobniej z krajów Azji Zachodniej oraz Basenu Morza 
Śródziemnego. Uprawiana była już w V i IV wieku p.n.e. w sta-
rożytnym Egipcie, Grecji i Rzymie. W XVI wieku do Polski sałatę 
przywiozła królowa Bona. Jak nietrudno się domyślić, początko-
wo to liściaste warzywo nie było zbyt popularne. Sałacie trudno 
było znaleźć miejsce wśród tłustych i ciężkostrawnych potraw 
staropolskich, a dzięki staraniom królowej stała się jednym  
z najczęściej serwowanych warzyw na polskich stołach. Obecnie 
mamy do wyboru wiele gatunków i odmian sałat, które różnią 
się między sobą kształtem, barwą, smakiem czy strukturą liści. 
Poniżej przedstawiamy zbiór najpopularniejszych zielenin:

Sałaty głowiaste
SAŁATA MASŁOWA, MAŚLANA 
w Polsce cieszy się największą popularnością. Jej liście są 
gładkie, delikatne, o intensywnym, jasnozielonym zabarwie-
niu. Młodsze z liści zawijają się do środka tworząc bardziej lub 
mniej uformowaną kulistą główkę, natomiast starsze układają  
się w luźną rozetę. Główki sałaty masłowej są zdecydowa-
nie mniej twarde niż u sałaty lodowej. Sałata masłowa należy  
do warzyw bardzo nietrwałych, szybko więdnie i traci walory 
smakowe. Z uwagi na to powinna być przechowywana w ciem-
nych, chłodnych i wilgotnych pomieszczeniach, co przedłuża  
jej trwałość. Liście sałaty masłowej mają łagodny smak o do-
skonałej równowadze słodyczy i goryczy. Świetnie komponują  
się ze słodką, kwaśną śmietaną, naturalnymi jogurtami i łagod-
nymi sosami.

SAŁATA LODOWA 
Jedna z najbardziej popularnych odmian na świecie. Zawią-
zuje dość duże (nawet kilogramowe) główki, twarde, złożone  
ze zwiniętych, kruchych i soczystych liści. Jest cenionym wa-
rzywem między innymi za dużą trwałość (dwukrotnie większą 
niż sałata masłowa, można ją przechowywać w lodówce przez 
kilka dni bez utraty wartości smakowych), soczystą i chrupiącą 
konsystencję. Świeże liście sałaty lodowej wyśmienicie smaku-
ją z ziołowym sosem winegret lub sosem jogurtowym. Sałata 
lodowa w zestawieniu ze świeżym ogórkiem, pomidorem, oliw-
kami i serem typu feta zamieni się szybko w przepyszną sałatkę 
grecką.

Sałaty liściaste
SAŁATA RZYMSKA, SAŁATA DŁUGOLISTNA 
Jej liście są sztywne, ciemnozielone (zewnętrzne, nieco gorz-
kawe) oraz żółtozielone (wewnętrzne, delikatne i słodkie), gru-
be, mięsiste, symetrycznie unerwione, wydłużone, przeważnie 
gładkie lub lekko pomarszczone. Sałata ta tworzy luźne główki 
dochodzące do wysokości 16-26 cm. W sprzedaży można zna-
leźć również odmianę sałaty rzymskiej mini, czasem nazywana 
jako „baby”, której wysokość nie przekracza 20 cm. Sałata rzym-
ska dobrze komponuje się z czosnkiem, sosem majonezowym  
i serem pleśniowym. Jest podstawą sałatki Cezar. Najkorzystniej 
ją spożywać na surowo, ale można ją również poddawać obrób-
ce termicznej.
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BATAWIA, SAŁATA BATAWSKA - to odmiana sałaty siewnej, wyho-
dowana z połączenia sałaty głowiastej oraz sałaty listkowej. Jej 
zielone, karbowane liście tworzą luźną główkę. Batawia ma deli-
katny smak, jest krucha i chrupiąca. Niezastąpiona do dekoracji 
kanapek oraz sałatek.

SAŁATA DĘBOLISTNA – jej liście do złudzenia przypominają liście 
dębu. Mogą mieć kolor ciemnoczerwony, zielony lub też kolory 
te mogą się wzajemnie przenikać. W smaku sałata dębolistna 
jest delikatnie orzechowa i nieco pikantna. Świetnie komponuje 
się z serami, grzybami i delikatnymi sosami.

SAŁATA STRZĘPIASTA LOLLO – pochodzi z Włoch, jest bardzo de-
koracyjna. Jej mocno postrzępione liście nie tworzą zbitej głów-
ki, a rozetę luźnych liści, co uatrakcyjnia wygląd sałaty. Liście są 
dość twarde i dobrze się przechowują. Występują dwie odmiany 
różniące się barwą: Lollo bionda (bianco) o zielonych liściach 
oraz Lollo rossa (rosso) o zabarwieniu zielonoczerwonym.

Inne zieleniny
ROSZPONKA – występuje również pod nazwą roszponka warzyw-
na, roszpunka warzywna, roszpunka jadalna, kozłek sałatka, ra-
pontyka, rapunkuł, rapunkuł jarzyny, raszpanka. Pomimo tego, 
iż botanicznie nie jest sałatą (należy do rodziny kozłkowatych), 
powszechnie uznawana jest za sałatę. Roszponka ma drobne 
liście i delikatnie orzechowy posmak. Im drobniejsze liście, tym 
bardziej aromatyczne. Często jest składnikiem sałatowych mik-
sów.

SZPINAK – jest rośliną należącą do rodziny szarłowatych. Popu-
larny na wszystkich kontynentach, w Polsce produkuje się go 
na szeroką skalę zarówno do konsumpcji w stanie świeżym, jak 
i do mrożenia. Szpinak jest łatwo przyswajalny, zasadotwórczy 
i bogaty w chlorofil. Może być stosowany w zwalczaniu anemii, 
działa ogólnie odżywczo na organizm, odciąża pracę serca. Po-
winien być również uwzględniany w dietach odchudzających. 
Jedyną wadą szpinaku jest obecność kwasu szczawiowego, któ-
ry wiąże zawarty w pokarmie wapń i czyni go nieprzyswajalnym 
dla organizmu. Ponadto powstały podczas tego procesu szcza-
wian wapnia jest budulcem kamieni nerkowych, dlatego szpina-
ku nie powinny spożywać osoby cierpiące na kamicę nerkową. 
Zawartość szczawianów zmniejsza blanszowanie, gotowanie, 
duszenie i inna obróbka cieplna. Szpinak można spożywać  
w sałatkach i surówkach, może stanowić podstawę past  
lub pesto, farsz do naleśników, pierogów lub pierożków. Ide-
alnie komponuje się z czosnkiem, często stanowi dodatek  
do jajecznicy.

Kapustowate
RUKOLA, RUKIEW SIEWNA, ROKIETTA SIEWNA
Przypomina swoim kształtem liście mniszka lekarskiego,  
nie należy do warzyw liściastych, a do kapustowatych (tej sa-
mej grupy co brokuły i jarmuż). Znana była już starożytnym 
Rzymie, natomiast obecnie w stanie dzikim można ją spotkać  
w rejonach Morza Czarnego, Morza Śródziemnego, w Afryce  
i w Azji. Popularna szczególnie we Włoszech i Hiszpanii,  
z którymi to krajami najbardziej się kojarzy. Rukola to warzywo  
o charakterystycznym smaku, pikantnym, wyrazistym, z lekko 
gorzkawą nutą. Jak wszystkie kapustne jest bogata w sulforafan. 
Jej niepozorne listki ułatwiają trawienie, działają moczopęd-
nie, żółciopędnie i przeciwzapalnie. Ze względu na swój lekko 
goryczkowy smak dobrze ją łączyć z innymi sałatami, można 
jej też używać w daniach na ciepło. Doskonale komponuje  
się z pomidorami, mozzarellą i octem balsamicznym.

JARMUŻ 
To warzywo kapustne dorastające do jednego metra wysoko-
ści, wytwarzające duże, karbowane liście. Liście i ogonki liścio-
we jarmużu są jadalne i w zależności od odmiany mogą mieć 
zielone, ciemnozielone lub czerwono-fioletowe zabarwienie.  
W smaku jarmuż jest dość ostry i goryczkowy. Obróbka termicz-
na, tj. zarówno gotowanie, jak i mrożenie pozwala na złago-
dzenie smaku warzywa. Jarmuż charakteryzuje się wysoką za-
wartością białka, witaminy C i A. Jest również źródłem błonnika  
i potasu, a spośród wszystkich warzyw kapustowatych charak-
teryzuje się największą zawartością wapnia. Jarmuż wyróżnia się 
również wysoką zawartością składników o charakterze przeci-
wutleniającym, które hamują szkodliwe procesy oksydacyjne. 
Jarmuż zawiera także wysoką zawartość glukozynolanów, czyli 
związków bogatych w siarkę, specyficznych dla roślin z rodzi-
ny Brassicaceae. Liście jarmużu mogą być zdrowym dodatkiem 
do rozmaitych koktajli, soków, surówek, zapiekanek czy na-
leśników, zup i sosów. Upieczone można podawać w postaci 
chipsów. Podobnie jak szpinak może stanowić składnik past  
lub pesto.



26    Lato 2019

Endywie
ESKAROLA, ESKARIOLA, ENDYWIA SZEROKOLISTNA – posiada duże, 
gładkie, lekko powcinane liście układające się w luźną główkę. 
W celu pozbawienia endywii nadmiaru goryczy, 2-3 tygodnie 
przed zbiorem poddaje się je tzw. zabiegowi wybielania. Polega 
to na odcięciu wewnętrznych liści rośliny od dostępu światła. 
Wskutek tego w liściach zmniejsza się ilość chlorofilu i nabierają 
żółtego wybarwienia, stają się kruche, a ich smak delikatny, po-
zbawiony goryczy charakterystycznej dla zielonych liści eskaroli.

FRISEE, ENDYWIA KĘDZIERZAWA, SAŁATA FRYZYJSKA, SAŁATA FRY-
ZOWANA ZIELONA - bardzo dekoracyjna, o delikatnych, kruchych, 
kędzierzawych liściach. Zewnętrzne, o zielonej barwie, mają nie-
co gorzkawy posmak, a wewnętrzne, jasne zielono-żółte, wręcz 
przeciwnie – są słodkawe i łagodne. Sałata frisee dobrze kom-
ponuje się z ostrymi serami z dodatkiem orzechów.

RADICCHIO, CYKORIA SAŁATOWA, CZERWONA CYKORIA – jedno  
z ulubionych warzyw mieszkańców Włoch. Jej wiśniowo-białe 
ciasno ułożone liście tworzą charakterystyczną, zbitą i jędrną 
główkę. Mają bardzo gorzki, wyrazisty smak. Doskonale kom-
ponuje się w mieszankach różnych sałat, dodając akcentu kolo-
rystycznego oraz smakowego.

Wartość odżywcza
Sałaty zawierają zielony barwnik (chlorofil) wykazujący działa-
nie bakteriobójcze, dzięki czemu przyspiesza proces gojenia się 
ran, a także ochrania przed infekcjami. Chlorofil wpływa również 
na układ naczyniowy oraz florę bakteryjną jelit. Każda z odmian 
sałat charakteryzuje się bardzo niską wartością energetyczną 
(około 13 kcal/100 g), w związku z czym można je śmiało wyko-
rzystywać we wszelkich dietach odchudzających (sałaty prawie 
w 90% składają się z wody). Dzięki obecności rozpuszczalnego 
błonnika pokarmowego sałaty mogą poprawiać czynności je-
lit i pomóc osobom cierpiącym na zaparcia. Spożywanie sałat 
orzeźwia, poprawia trawienie i odkwasza. Sałaty są ważnym źró-
dłem karotenu (prowitaminy A) oraz witaminy C (jest jej dwa 
razy więcej niż w świeżym ogórku). Te liściaste warzywa są rów-
nież bogate w kwas foliowy oraz witaminę K. Co do składników 
mineralnych, na uwagę zasługuje jedynie zawartość potasu oraz 
manganu. Sałaty, szczególnie te o ostrym smaku (np. rukola), 
wzmagają apetyt, ułatwiają też procesy trawienne.

Sałaty są bogate w flawonoidy, mające korzystny wpływ  
na nasz organizm. Największe ich ilości znaleźć można w sała-
tach, które uprawiane są w miejscach o dużym nasłonecznieniu, 
promieniowanie UV sprzyja ich kumulacji w liściach. Niestety 
ilość flawonoidów może się zmniejszać pod wpływem obrób-
ki wstępnej, np. podczas rozrywania liści sałaty, szczególnie  
gdy siekamy ją nożem (podajemy w całości lub rwiemy ręko-
ma). W zależności od odmiany straty są różne — największe są  
w sałacie dębolistnej, lodowej i batawii, mniejsze w przypadku sa-
łaty Lollo, w przypadku sałaty rzymskiej i głowiastej praktycznie  
nie następują.

Rośliny krzyżowe (jarmuż, rukola) należy długo żuć lub posie-
kać, zmielić, zblendować, aby przełamać ściany komórkowe. 
Następuje wtedy uwolnienie z roślinnych komórek enzymu 
mirozynazy, otrzymujemy izotiocyjaniany (ITC) między innymi 
sulforafan, który wspomaga usuwanie z ciała toksyn i substancji 
kancerogennych, stosowany w profilaktyce antynowotworowej 
i Helicobacter pylori.

Jak i z czym jeść sałaty?
Sałaty najczęściej jadane są na surowo, polane śmietaną, jogur-
tem naturalnym, olejem, oliwą lub dressingiem. Często służą 
jako dekoracja potraw lub jako dodatek do mięsa, wędlin, serów 
czy jajek. Sałaty o delikatnych liściach, takie jak sałata masłowa 
najlepiej smakują bez dodatku innych produktów, polane je-
dynie np. sosem winegret. Sałaty o nieco twardszych liściach 
(lodowa, rzymska, radicchio, rukola, frisee) świetnie komponują 
się razem tworząc kolorowe sałatki.

W wielu sklepach znajdziemy również gotowe mieszanki sałat. 
Są wygodne i szybkie do podania gdy szykujemy się na przy-
jęcie gości, zwłaszcza, że czasami takie mieszanki są już umyte. 
Sałaty wspaniale pasują do kompozycji z innymi warzywami, 
takimi jak papryka, pomidor, kukurydza, ogórek. Dobrym do-
datkiem są również uprażone nasiona słonecznika, dyni, seza-
mu, orzechy lub owoce (mango, awokado, winogrona, truskaw-
ki, borówki). Należy pamiętać, że najlepsza i najsmaczniejsza  
do przygotowania potraw jest sałata świeżo zerwana. Można  
to rozpoznać po miejscu odcięcia sałaty – powinno być czyste  
i jasne. Taka sałata jest wówczas jędrna, chrupiąca, liście są 
gładkie i pozbawione nieapetycznych przebarwień.

Kamila Koźniewska - Departament Jakości Bio Planet S.A.
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DOMOWE KISZONKI - OGÓRKI

SKŁADNIKI (1 litrowy słoik):
ogórki gruntowe - 10-12 szt.
czosnek – 4 - 6 ząbków
liść chrzanu - 1 szt.
koper (łodygi) - 2 szt.
chrzan (korzeń) - 4 plastry
sól – 1 łyżka na litr wody

30 min

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Ogórki myjemy i moczymy w wodzie 
przez 2-3h. Chrzan obieramy i kroimy na małe 
kawałki. Obieramy ząbki czosnku. 

KROK 2: Wodę gotujemy i solimy. Sło-
iki i nakrętki wyparzamy. Na spodzie sło-
ików kładziemy po 1 łodydze kopru, 3 ząbki 
czosnku, 2 kawałeczki chrzanu. Następnie 
ciasno i pionowo układamy ogórki. Na 
wierzch dodajemy kolejne 3 ząbki czosnku, 
2 kawałeczki chrzanu i nakrywamy 1 liściem.  

KROK 3: Na koniec zalewamy gorącą, osoloną 
wodą i szczelnie zamykamy. Słoiki układamy 
do góry dnem. Po ostygnięciu przekręcamy i 
umieszczamy w chłodnym miejscu. W podob-
ny sposób możemy przygotować inne warzy-
wa (większe np. cukinie kroimy w słupki).

bioart

SÓL HIMALAJSKA RÓŻOWA 
GRUBO MIELONA 

 - CRYSTALLINE PLANET

polecamy !

SAŁATKA GRECKA Z WEGAŃSKĄ FETĄ
SKŁADNIKI (2 porcje):
sałata lodowa - 1 szt.
małe pomidorki - 10 szt.
czerwona cebula - 1/2 szt.
Tofu naturalne - 1/2 kostki
ogórek szklarniowy - 1 szt.
oliwki czarne/zielone - 1 garść
oliwa extra virgin - 5 łyżek
oregano - 1 łyżeczka
Składniki na marynatę do tofu:
czosnek - 2 ząbki
sok z ogórków kiszonych - 5 łyżek
sok z cytryny - 2 łyżki
zioła prowansalskie, oregano - 1 łyżeczka
sól himalajska - 2 łyżki
oliwa - 1/2 szklanki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Fetę przygotuj 2 dni wcześniej. Tofu pokrój w 
kostkę o boku ok. 1 cm. Do słoika wlej oliwę, sok z ogór-
ków i cytryny, dodaj sól, zioła prowansalskie i pokrojony w 
plasterki czosnek oraz tofu. Zakręć słoik i włóż do lodówki 
na 1-2 dni.

KROK 2: Liście sałaty umyj, osusz i porwij na mniejsze ka-
wałki. Przełóż do miski. Pomidorki i oliwki pokrój na po-
łówki, ogórka – w kostkę, a cebulę – w piórka. Przełóż do 
miski razem z gotową fetą. Wierzch sałaty polej oliwą i 
posyp oregano. 

Agata Dominiak (wegeweda)

15 min
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Soja Sojade
Sojade to marka należąca do firmy Triballat Noyal z siedzibą w Bretanii, we Francji. Triballat 
Noyal od 40 lat stawia na rolnictwo ekologiczne. Sojade to marka założona w 2002 roku  
i od samego początku poszerza swoją ofertę. Dziś oferuje ponad 30 różnych produktów  
na bazie soi, ryżu i konopi, które doskonale sprawdzają się w roli deserów, a także z powodze-
niem zastąpią śmietanę, czy mleko w diecie bez laktozy i wegańskiej.

Obietnica Sojade
Sojade wybiera najlepsze składniki z najlepszych źródeł, 
ekologiczna soja, ryż i konopie są uprawiane we Fran-
cji. Wsady owocowe stosowane do deserów Sojade są 
produkowane w regionie Górnej Sabaudii, we Francji na-
tomiast pozostałe składniki, takie jak: cukier, czekolada, 
kakao i kawa pochodzą od dostawców sprawiedliwego 
handlu. 
Sojade zapewnia, że otrzymasz wszystkie potrzebne 
składniki odżywcze dzięki zróżnicowanej, zbilansowanej 
diecie. Diety oparte na roślinach zapewniają idealną rów-
nowagę między zdrowym odżywianiem a smakiem. Pro-
dukty Sojade są wolne od glutenu, laktozy i od wszelkich 
składników pochodzenia zwierzęcego.

ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA
Sojade to nie tylko smaczne ekologiczne produkty, marka 
angażuje się także w ochronę naszej planety.

Mając świadomość śladu węglowego każdego produk-
tu stara się na każdym kroku ograniczać emisję CO2. 
Między innymi używa odnawialnych źródeł energii,  
a kierowcy Sojade są przeszkoleni w zakresie ekologicz-
nych technik jazdy ciężarówkami na bio paliwo. Doniczki  
do upraw ekologicznych są częściowo wykonane z tektu-
ry z odzysku i recyklingu, wolne od ftalanów oraz Bisfe-
nolu A.

Korzyści zdrowotne soi
DOBREJ JAKOŚCI BIAŁKO: 
W świecie roślin białko sojowe jest najbardziej atrakcyjnym pod 
względem składu, ponieważ zawiera wszystkie osiem niezbęd-
nych aminokwasów. Żywność na bazie soi jest zatem dosko-
nałym źródłem pełnowartościowego białka w diecie roślinnej  
i dobrym uzupełnieniem produktów opartych na zbożach.

TŁUSZCZE DOBREJ JAKOŚCI: 
Produkty Sojade zawierają bardzo mało tłuszczów nasyconych, 
ale zapewniają tłuszcze nienasycone i wielonienasycone (w tym 
kwasy tłuszczowe omega-3), których nasz organizm nie może 
syntetyzować i których często dostarczamy w niewystarczającej 
ilości. Obecnie powszechnie uznaje się, że dieta unikająca tłusz-
czów nasyconych przyczynia się do utrzymania normalnego po-
ziomu cholesterolu.

BRAK LAKTOZY I INNYCH BIAŁEK MLEKA:
Podobnie jak wszystkie produkty roślinne, które nie zawierają 
składników uzyskanych z mleka, produkty sojowe są natural-
nie wolne od laktozy, co zapewnia dobre trawienie przez osoby  
o niskiej tolerancji na tę formę cukru. Brak laktozy stanowi ide-
alną alternatywę dla osób uczulonych na ten składnik.

Aby zapewnić swojemu organizmowi odpowiednią dawkę sub-
stancji odżywczych, spożywane posiłki muszą być tak różnorod-
ne, jak to możliwe i bogate w żywność pochodzenia roślinnego. 
Produkty Sojade to prosty i smaczny sposób na umieszczenie 
warzyw na Twoim talerzu.

polecamy !

DESER SOJOWY 
CZEKOLADOWY

BEZGLUTENOWY BIO
 - SOJADE 

DESER SOJOWY WANILIOWY 
BEZGLUTENOWY BIO - SOJADE 

polecamy !

polecamy !
PRODUKT SOJOWY BANANOWY BIO  - SOJADE

PRODUKT SOJOWY 
MALINOWY 

BEZGLUTENOWY
- SOJADE

polecamy !

PRODUKT SOJOWY 
NATURALNY 

BEZGLUTENOWY BIO 
 - SOJADE

polecamy !
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Sojade to francuska marka, która od 40 lat stawia 
na ekologiczne rolnictwo. Składniki do swoich produktów 
wybierają z najlepszych francuskich źródeł.  
Dzięki Sojade możesz poszerzyć swoją dietę  
o produkty na bazie soi, ryżu, a także konopi.  
Wypróbuj sam naturalnych, bogatych w składniki  
odżywcze produktów Sojade, które smakują równie  
dobrze, jak wyglądają!

N OW O Ś Ć ! !
PRODUKTY BEZ LAKTOZY

ORGANIC SOYA 
FROM FRANCE

GLUTEN FREE
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SAŁATKA Z JARMUŻU, BA-
TATA I CIECIORKI Z SOSEM 
MIĘTOWO-KOLENDROWYM

SKŁADNIKI (20 porcji):
nieduży batat – 1 sztuka
jarmuż – 200 g
ugotowana ciecierzyca – 1 szklanka
zioła prowansalskie – 1 łyżka
słodka papryka – 1 łyżeczka
sól, oliwa - trochę
dressing:
jogurt sojowy naturalny – 3 łyżki
sok z cytryny – 2 łyżki
oliwa, musztarda – po 1 łyżce
syrop z agawy – 1 łyżeczka
listki świeżej kolendry i mięty - garść
sól - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Batata obierz i pokrój na ćwiartki (wzdłuż). 
W misce wymieszaj oliwę, zioła prowansal-
skie, słodką paprykę i sól. Włóż bataty do 
miski i dłońmi dokładnie wymieszaj bata-
ty w przyprawionej oliwie. Ułóż na blasze i 
wstaw do piekarnika nagrzanego do 180°C 
na ok. 30 min. Jarmuż umyj i sparz wrzątkiem, 
aby zmiękł i nabrał żywo zielonego koloru. 
Przełóż do miski, wystudź. Przygotuj sos. Wlej 
do blendera jogurt, oliwę, sok z cytryny, do-
daj musztardę, syrop z agawy, świeże zioła i 
sól. Zmiksuj na gładko. Upieczonego batata 
ostudź i pokrój w kostkę. Przełóż do miski z 
jarmużem razem z ugotowaną ciecierzycą, 
polej dressingiem jogurtowym.

WEGAŃSKI A’LA CEZAR

SKŁADNIKI (2 porcje):
mała sałata rzymska – 2 szt.
wędzone tofu - 1/2 kostki
pomidory koktajlowe - 8 szt.
marynata do tofu:
oliwa – 1/2 szklanki
curry - 1/2 łyżeczki
słodka, wędzona papryka – 1/2 łyżeczki
imbir, chilli, kolendra, suszony czosnek – po 
szczypcie
sól i pieprz – do smaku
grzanki:
czerstwy chleb – 4 kromki
oliwa – 1/2 szklanki
czosnek suszony, tymianek – 1/2 łyżeczki
sól i pieprz – do smaku
dressing:
majonez wegański – 3 łyżki
ocet winny – 1 łyżeczka
musztarda – 1 łyżeczka
sok z cytryny – 1 łyżeczka
suszony czosnek – 1 szczypta
sól i pieprz – do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 
Do pojemnika z pokrywą wlej 1/2 szklanki oli-
wy, dodaj przyprawy i wymieszaj. Tofu pokrój 
w paski o grubości ok. 1 cm i długości ok. 2 
cm (jak pierś z kurczaka). Przełóż do maryna-
ty, zamknij pojemnik i odstaw na pół godzi-
ny. Po tym czasie przełóż tofu na rozgrzaną 
patelnię grillową i grilluj z obu stron na złoty 
kolor. Chleb pokrój w niewielką kostkę o gru-
bości ok. 1 cm. Do miski wlej oliwę oraz przy-
prawy, wymieszaj. Pokrojony chleb przełóż 
do zalewy i ponownie delikatnie wymieszaj. 
Przełóż chleb na rozgrzaną patelnię i smaż z 
każdej strony, aż grzanki będą rumiane i chru-
piące. W szklance wymieszaj składniki na sos, 
odstaw. Liście sałaty opłucz, osusz i porwij na 
mniejsze kawałki. Przełóż do miski. Na sała-
tę wyłóż tofu, grzanki, pokrojone na połówki 
pomidorki. Wierzch sałatki polej przygotowa-
nym sosem.

SAŁATKA Z KASZY JAGLANEJ, 
SZPINAKU I SUSZONYCH 
POMIDORÓW

SKŁADNIKI (2 porcje):
kasza jaglana – 1 szklanka
szpinak – 3 garści
cebulka – 1 szt.
czosnek - 2 ząbki
suszone pomidory – 10 szt.
sól i pieprz - do smaku
oliwa - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Kaszę jaglaną ugotuj na sypko z odrobiną 
soli. (Uwaga! Nie rozgotuj kaszy, bo powsta-
nie papka i nie mieszaj w trakcie gotowania).  
Cebulkę pokrój w kostkę, czosnek posiekaj i 
podsmaż na patelni z odrobiną oliwy. Do ce-
bulki i czosnku dodaj ugotowaną kaszę jagla-
ną, dodaj pokrojone w paseczki suszone po-
midory i szpinak. Podsmażaj około 3 minuty, 
aż szpinak zmięknie. Posól i popierz do sma-
ku. Podawaj na ciepło lub zimno.

Lato to najlepszy moment w roku, aby wprowadzić zielone sałatki do swojego 
codziennego menu. Dobrze zbilansowane sałatki dostarczą organizmowi po-
trzebnych witamin i minerałów, ułatwią detoks organizmu, w dodatku są lek-
kie, łatwostrawne. Jednocześnie mogą zastąpić jeden z głównych posiłków, 
np. kolację, a nawet obiad zwłaszcza tym, którzy chcieliby pozostać fit. Bogac-
two warzyw i owoców w okresie letnim oraz wysokie temperatury ułatwiają 
to zadanie. Jeśli dodatkowo planujesz ograniczyć lub całkowicie zrezygnować 
z produktów nabiałowych, to mamy dla Was 9 przepisów na wegańskie, zie-
lone sałatki, przygotowanych przez naszego Szefa Kuchni Agatę Dominiak 
(wegewedę). Smacznego!

Najsmaczniejsze
sałatki wegańskie

30min

30min

30min
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CARPACCIO Z BURAKA

SKŁADNIKI (2 porcje):
burak – 1 szt.
rukola – 2 garści
orzechy włoskie - 1 garść
nasiona granatu – 1 garść
sól i pieprz - do smaku
krem balsamiczny – 4 łyżki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Nieobranego buraka piecz w całości w piekar-
niku ok. 1 godziny w 200°C. Dobrze, jak burak 
po upieczeniu będzie jeszcze trochę twarda-
wy. Ostudź buraka i pokrój w bardzo cienkie 
plastry. Na talerzu ułóż rukolę, a na niej pla-
stry buraka. Posyp orzechami włoskimi, nasio-
nami granatu, przypraw do smaku i udekoruj 
kremem balsamicznym.

ORZEŹWIAJĄCA SAŁATA  
ZE ŚMIETANĄ

SKŁADNIKI (2 porcje):
główka zielonej sałaty – 1 szt.
pęczek rzodkiewki – 1 szt.
szczypiorek – 1 pęczek
ryżowa śmietanka – 150 ml
jogurt sojowy – 1 łyżka
brązowy cukier – 1 łyżeczka
sok z połowy cytryny
sól - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 
Sałatę umyj, porwij na mniejsze kawałki i 
przełóż do miski. Rzodkiewki pokrój w półpla-
sterki, szczypiorek posiekaj. Przełóż do sałaty. 
W kubku wymieszaj śmietanę, jogurt sojowy, 
cukier i sok z cytryny. Śmietanką zalej sałatę.

LEKKA SAŁATKA 
Z ROSZPONKI, ARBUZA, 
MALIN I OGÓRKA

SKŁADNIKI (2 porcje):
umyta roszponka – 4 garści
arbuz – 1/4 sztuki
umyte maliny – 1 szklanka
mały świeży ogórek – 1 szt.
pestki dyni – 2 łyżki
sos:
syrop klonowy – 1 łyżka
oliwa – 2 łyżki
musztarda francuska – 1 łyżka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 
Na dwóch talerzach rozłóż równomiernie 
roszponkę. Na roszponce ułóż pokrojone 
w kostkę arbuza i ogórka. Posyp malinami i 
pestkami dyni. Składniki sosu wymieszaj i po-
lej nim sałatkę.

SŁONECZNA SAŁATKA 
Z RUKOLI, POMARAŃCZY  
I GRANATU

SKŁADNIKI (20 porcji):
rukola – 50 g
pomarańcza – 1 szt.
granat – 1 szt.
orzechy włoskie – 1 garść
dressing:
sok z pomarańczy - 1 łyżka
olej z orzechów włoskich - 2 łyżki
syrop klonowy - 1 łyżeczka
musztarda - 1 łyżeczka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Rukolę umyj i przełóż do miski. Pomarańczę 
obierz ze skóry, podziel na cząstki, a potem 
na kostki. Wyłuskaj nasiona granatu. Dodaj 
owoce do rukoli. Orzechy włoskie połam w 
dłoniach i posyp sałatkę. Składniki sosu wy-
mieszaj i polej nim sałatkę.

SAŁATKA Z ROSZPONKI, 
MANGO I AWOKADO  
Z SOSEM MANGO

SKŁADNIKI (2 porcje):
roszponka – 100 g
duże mango – 1 szt.
dojrzałe awokado – 1 szt.
czarny sezam – 1 łyżka
dressing:
kawałek mango - (ok. 2×2 cm)
sok z cytryny – 3 łyżki
oliwa - 1 łyżka
sól – do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Roszponkę dokładnie umyj. Przełóż do miski. 
Mango i awokado obierz i oddziel od pest-
ki. Pokrój w kostkę. Odłóż kawałek mango, 
pozostałe kostki awokado i mango ułóż na 
roszponce. Kawałek mango wrzuć do naczy-
nia blendera, dodaj sok z cytryny, oliwę, sól i 
zmiksuj. Polej sałatkę sosem i posyp czarnym 
sezamem.

SAŁATKA WŁOSKA

SKŁADNIKI (2 porcje):
dowolny mix sałat – 5 garści
czerwona papryka – ½ szt.
świeży ogórek – ½ szt.
pomidorki koktajlowe – 6 szt.
oliwki - 10 szt.
suszone pomidory – 8 szt.
kapary - garść
pestki słonecznika – 2 szt.
oliwa extra virgin, ocet balsamiczny – po 3 łyżki
sól - szczypta

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Na suchej, rozgrzanej patelni upraż pestki 
słonecznika.Sałatę umyj, osusz i przełóż do 
miski. Pomidorki i oliwki przekrój na połówki. 
Ogórka i paprykę pokrój w kostkę. Pomidory 
suszone pokrój w paseczki. Wszystkie składni-
ki przełóż do sałaty. Dodaj kapary i uprażone 
pestki słonecznika. Do szklanki wlej ocet i wy-
mieszaj ze szczyptą soli, dodaj oliwę i dokład-
nie wymieszaj. Sałatę polej vinegretem. 

10 min
10 min

5 min

10 min 10 min

20 min
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Izotoniki
- lato w formie

Lato to czas, kiedy chętniej uprawiamy sport. Służy temu aura, ale też perspektywa wyjścia na plażę 
i zaprezentowania sylwetki. Panie starają się zgubić brzuszek, a Panowie wyrzeźbić klatę. Najczę-
ściej postanawiamy biegać lub kupujemy karnet na siłownię z mocnym postanowieniem chodzenia  
co najmniej 3 razy w tygodniu. Zaczynamy od... zakupów: nowe buty sportowe, nowy strój, tor-
ba sportowa i produkty wspomagające spalanie kalorii bądź budowanie mięśni. Na liście naszych 
nowych sprzymierzeńców jest także izotonik. Czym jest? Czy naprawdę go potrzebujemy i czy da  
się zastąpić ten sklepowy zdrowszym, przygotowanym samodzielnie - wyjaśniamy :)
PRAWIDŁOWY SKŁAD
Napój izotoniczny to płyn mający na celu wyrównanie poziomu 
wody i elektrolitów wydalanych z organizmu podczas wysiłku 
fizycznego i związanego z tym wydzielania potu. Odpowiada 
także za uzupełnienie witamin i soli mineralnych i w niewielkim 
stopniu węglowodanów. Przeznaczony jest głównie dla osób, 
które ćwiczą często i intensywnie, pracując wysiłkowo w jednym 
cyklu treningowym co najmniej przez godzinę. W jego składzie 
powinny znaleźć się witaminy, minerały oraz węglowodany  
w celu uzupełnienia energii. Co więcej, izotonik powinien za-
wierać potas, a także wapń i magnez odpowiedzialne za utrzy-
manie prawidłowego przewodzenia impulsów nerwowych  
w mięśniach. Brak tych ostatnich może być przyczyną bolesnych 
skurczów mięśni i utraty elektrolitów w czasie treningu.

IZOTONIK NIE DLA KAŻDEGO?
Napoje izotoniczne powinni stosować przede wszystkim  
ci, którzy trenują dużo i intensywnie dyscypliny wytrzymałościo-
we jak, chociażby maratończycy, biegacze długodystansowi, 
chodziarze, kolarze, piłkarze, łyżwiarze czy pływacy. Nawadnia-
nie się izotonikiem podczas treningu czy zawodów to najszyb-
szy sposób na dostarczenie kolejnej porcji energii i uzupeł-
nienie wydalonych z potem minerałów. Nie obciążają żołądka  
- co w tego rodzaju dyscyplinach jest niezwykle istotne.
Z izotoników zawierających w składzie węglowodany nie po-
winni korzystać sportowcy amatorzy, dla których wysiłek fizycz-
ny to forma relaksu czy chwilowego zmęczenia podczas 50-mi-
nutowych zajęć fitness. Pijąc izotoniki, osoby te dostarczają 
tylko dodatkowych kalorii, które należy spalić, aby nie odłożyły  
się w postaci tkanki tłuszczowej. Tu wystarczy odpowiednio 
zmineralizowana woda mineralna.

Nie należy sięgając na półkę z napojami, wybierać tych najbar-
dziej kolorowych, których skład przyprawia co najmniej o za-
wrót głowy. Idealnym rozwiązaniem dla wszystkich miłośników 
sportu może być dobrze zbilansowana woda mineralna.

Lato to czas, kiedy chętniej uprawiamy sport. Służy temu aura, 
ale też perspektywa wyjścia na plaże i zaprezentowania sylwet-
ki. Panie starają się zgubić brzuszek, a Panowie wyrzeźbić klatę. 
Wodą o idealnym składzie, zbliżonym do właściwości izotonika 
jest właśnie wodą Jantar.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ WŁAŚNIE WODĘ JANTAR?
• jest średnio zmineralizowana;
• jako woda chlorkowo-sodowa szybko i skutecznie 

nawadnia;
• posiada odpowiedni poziom sodu, potasu oraz 

chlorku, przez co zapewnia utrzymanie wewnętrznej 
równowagi wodno-elektrolitowej, co jest ważne wła-
śnie podczas wysiłku fizycznego;

• cechuje ją doskonały stosunek potasu do sodu (zbli-
żony do rekomendowanego w badaniach na poziom 
elektrolitów w osoczu), wspomaga działanie pompy 
sodowo-potasowej;

• posiada wodorowęglany HCO3, będące doskona-
łym czynnikiem dla sportowców oraz poprawiającym 
przyswajalność wapnia i magnezu;

• ma zasadowy odczyn pH 7,4, dzięki czemu przeciw-
działa zakwaszeniu organizmu;

• nie zawiera metali ciężkich ani pestycydów;
• nie wykazuje stężenia izotopów radonu, radu  

ani uranu;
• nie wykazuje promieniowania alfa ani beta;
• nie zawiera żadnych substancji chemicznych,  

które wydłużają termin przydatności do spożycia.



KOLOROWE UROZMAICENIE
Dobrej jakości wodę można wzmocnić na-
turalnymi sokami owocowymi bądź innymi 
składnikami, które dodadzą energii, popra-
wią i urozmaicą jej smak. Podpowiadamy jak 
przygotować samemu kolorowy izotonik, 
który w składzie będzie miał tylko naturalne 
składniki (żeby napój był energetyczny na-
leży do wody Jantar dodać odrobinę dobrej 
jakości miodu).

CZTERY SZYBKIE IZOTONIKI 
Z WODĄ JANTAR

Cytrusowy: 
woda Jantar 500 ml, 2 łyżki miodu, sok wy-
ciśnięty z połówki cytryny lub pomarańczy, 

lub grejpfruta.

Jabłkowo-miętowy: 
1 szklanka świeżo wyciśniętego soku jabł-
kowego, garść świeżej mięty roztartej ze 

szczyptą soli, 500 ml wody Jantar.

Imbirowy: 
2 łyżki miodu, 500 ml wody jantar, 1 cm ko-
rzenia imbiru startego na tarce o drobnych 

oczkach, sok wyciśnięty z jednej cytryny.

Truskawkowy: 
woda Jantar 500 ml, 7 truskawek (mogą być 

mrożone) zblendowanych, sok z 1 poma-
rańczy i 1 cytryny, 1 łyżeczka miodu.

Na zdrowie!

Woda
dla zdrowia
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Oliwy z oliwek 
gourmet:

Kulinarna podróż śródziemno-
morska

Zabierzemy Cię w przyjemną podróż po Morzu 
Śródziemnym: rozpoczniemy ją w Portugalii, 
następnie popłyniemy do Grecji.

Wykorzystując swoje doświadczenie i wie-
dzę, ze szczególną finezją stworzyliśmy 
starannie wyselekcjonowane, wyśmienite 
rodzaje ekologicznych oliw z oliwek gour-
met z dwóch różnych krajów i zamknęliśmy  
w nich zapach śródziemnomorskiego lata. 
To właśnie tych oliw używamy podczas na-
szych podróży kulinarnych. Pieszczą one 
podniebienia koneserów i wymagających 
smakoszy wykwintnej kuchni południowej 
niuansami smakowymi — od wyważone-
go, owocowego smaku po intensywnie 
korzenny.

Nasza wycieczka objazdowa rozpoczyna  
się w słonecznej Portugalii położonej  
na Półwyspie Iberyjskim. Rodzaj gleby  
i umiarkowany klimat regionu Norte Alen-
tejo z gorącym, suchym latem i wilgotną, 
mroźną zimą stwarzają warunki do uprawy 
wyjątkowego gatunku drzewa oliwnego. 
Dojrzewają na nim odznaczające się wy-
soką odpornością oliwki odmiany Galega.  
Z tych małych, owalnych owoców uzyskuje 
się oliwę z oliwek o wyjątkowym smaku 
i niskiej kwasowości. Ta złocista portugal-
ska oliwa z oliwek o owocowym aromacie  
i dość gęstej konsystencji charakteryzuje 
się gorzko-pikantnym smakiem. Spróbuj 
tradycyjnej przekąski z regionu Alentejo — 
oliwy przyprawionej solą i oregano ze świe-
żym chlebem. 

Teraz na pokładzie 20-metrowej portugalskiej 
łodzi rabelo zmierzamy z Portugalii ku… 

Ponownie rozwijamy żagle i dajemy się po-
nieść falom, dobijając do północno-zachod-
niego wybrzeża greckiej wyspy - Krety.  
U wejścia do portu znajduje się symbol mia-
sta — latarnia morska z XVI wieku. W pobli-
żu, na stokach będących własnością rodzi-
ny Renieris, rosną skąpane w słońcu oliwki 
odmiany Koroneiki. Tradycja produkcji oliwy  
z oliwek w tym rodzinnym przedsiębiorstwie 
sięga XX wieku. Od tego czasu w rodzinie 
przekazywane są wiedza specjalistyczna, Gaj oliwny

doświadczenie i umiejętności. Czysta oliwa  
z oliwek idealnie podkreśla smak dań wa-
rzywnych podawanych na ciepło oraz tra-
dycyjnego greckiego sera feta. 

Firma BIO PLANÈTE gwarantuje przejrzyste 
pochodzenie 
Przejrzyste pochodzenie oliwy z oliwek jest 
chronione i gwarantowane przez następują-
ce oznaczenia:  
• ChNP (chroniona nazwa pochodzenia) 
• ChOG (chronione oznaczenie geogra-

ficzne)

Oznaczenie ChNP uznaje się za symbol 
unijny, którym oznaczane są produkty  
o chronionej nazwie pochodzenia. Jego 
zastosowanie oznacza, że produkcja, prze-
twarzanie i przygotowanie produktu na 
określonym obszarze geograficznym od-
bywa się zgodnie z uznaną i ustaloną pro-
cedurą. 

W przypadku oznaczenia ChOG przyznane-
go oliwie z oliwek z Krety potwierdza ono,  
że oliwki odmiany Koroneiki wykorzysty-
wane przy produkcji tej szlachetnej oliwy 
dojrzewają w skąpanym w słońcu regio-
nie Chania (z chronionym oznaczeniem 
geograficznym) na północno-zachodnim 
wybrzeżu Krety i są starannie zbierane ręcz-
nie. 
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polecamy !

ZUPA GÓRSKA
- SOPA TRANSMONTANA

SKŁADNIKI (4 porcje):
ziemniaki – 100 g
biała kapusta lub kalafior – 100 g
kalarepa – 100 g
marchew – 200 g
wieprzowina – 300 g
cebula – 1 szt
woda – 2 l
sól, pieprz – do smaku
oliwa z oliwek extra virgin bio z Portugalii 
bio planète – 4 łyżki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Ziemniaki obrać i wraz z kapustą 
pokroić w cienkie paski. Kalarepę i cebulę po-
szatkować, marchew obrać i pokroić w talarki, 
a wieprzowinę pokroić w kostkę. Cebulę ze-
szklić na oliwie z oliwek BIO PLANÈTE, dodać 
mięso i warzywa, podsmażyć i dolać wodę.

KROK 2: Przyprawić do smaku. Gotować 
przez godzinę na małym ogniu. Bulion po-
dawać osobno ze świeżym chlebem i masłem 
jako pierwsze danie. Mięso i warzywa na cie-
pło położyć pod przykryciem na półmisku, 
skropić odrobiną oliwy z oliwek BIO PLANÈTE 
i podawać jako danie główne.

BIO PLANÈTE

KIESZONKI Z RYBĄ 
I WARZYWAMI

SKŁADNIKI (4 porcje):
filet z dorsza - 800 g
szparagi zielone - 200 g
koper włoski - 200 g
papryka - 200 g
sok z cytryny - 1 szt.
papier do pieczenia - 4 arkusze
sól i świeżo mielony pieprz - do smaku
ekologiczna oliwa z oliwek - 40 ml

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 
KROK 1: Umyj i osusz filety z ryby i podziel 
je na 4 równe porcje. Umyj warzywa, obierz 
szparagi i pokrój na kawałki o długości ok. 
5 cm. Odetnij zieloną część kopru włoskie-
go, usuń głąb i pokrój w cienkie krążki. Umyj 
paprykę i pokrój w szerokie paski. W misce 
wymieszaj warzywa z solą i pieprzem i dodaj 
oliwę. Ułóż warzywa na papierze do piecze-
nia, następnie ułóż na nich filet z ryby, dopraw 
solą, pieprzem i sokiem z cytryny. Na wierzchu 
ponownie ułóż warzywa. Zamknij kieszonki i 
grilluj przez 15–20 minut.

BIO PLANÈTE

polecamy !
OLIWA Z OLIWEK

 EXTRA VIRGIN BIO
- BIO PLANÈTE 

OLIWA Z OLIWEK 
EXTRA VIRGIN 

PORTUGALIA BIO 
- BIO PLANÈTE

DAKOS
- KRETEŃSKA PRZYSTAWKA

SKŁADNIKI (2 porcje):
pieczywo jęczmienne lub żytnie - 4 kromki
pomidor - 2 szt.
oliwa z oliwek z Krety bio - bio planète - 1 
łyżka
sól - 1 szczypta
świeży tymianek lub oregano - 1 szczypta
ser feta - mały kawałek
oliwki greckie - kilka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Pomidory pokrój na cienkie plastry i 
przekrój na pół. Pieczywo lekko opiecz i ułóż 
na nim plasterki pomidorów. Skrop oliwą z 
oliwek, dopraw solą i pieprzem. Udekoruj se-
rem feta i tymiankiem. Podawaj z oliwkami.

WARTO WIEDZIEĆ: Lekko owocowa kre-
teńska Ekologiczna Oliwa z Oliwek Gourmet 
sprawi, że ser feta z pomidorami stanie się 
wyrafinowaną przekąską. 

BIO PLANÈTE

75 min

35 min

15 min

polecamy !
OLIWA Z OLIWEK

 EXTRA VIRGIN
 KRETA BIO 

 - BIO PLANÈTE



ODKRYJ SWÓJ LETNI SMAK! 
Duża różnorodność oliw z oliwek typowych dla danego kraju

Smak zależy od  
pochodzenia. 

Tak jak w przypadku 
win, o charakterze  

oliwy z oliwek decydują 
odmiana, właściwości 

gleby i klimat

Odkryj niezwykły smak 
wyjątkowych oliw z oliwek 
pochodzących z różnych  
krajów basenu Morza  
Śródziemnego.

Dystrybutor:

www.bioplanet.pl

 www.bioplanete.com/pl



37      Lato 2019

Orest Hopej
ekspert kategorii makarony

Makaron poproszę!
Większości z nas makaron kojarzy się ze słoneczną Italią lecz warto wspomnieć, że jest także 
bardzo popularny w kuchni azjatyckiej. Makaron znali również starożytni Grecy, a także Ara-
bowie i to właśnie dzięki nim, gdy dotarli w IX wieku na Sycylię, makaron poznali także Włosi.
W większości sklepów półka z makaronami jest istotną częścią asortymentu. Możemy spotkać 
makarony z całego świata.
 MAKARONY ZAGRANICZNE
Alce Nero to ciesząca się uznaniem Konsumentów włoska mar-
ka, w której ofercie znajdziemy ponad 20 różnych semolino-
wych i orkiszowych makaronów. Różnią się nie tylko typowy-
mi dla swojego regionu kształtami takimi, jak spaghetti, fusilli, 
tagliatelle, farfalle czy penne, ale również składem. Alce Nero 
oferuje również makarony semolinowe z dodatkiem ciecierzycy, 
soczewicy, pokrzywy, a także bezglutenowe.
Kolejnym uznanym zagranicznym producentem jest Alb Gold.
To marka, która postawiła na różnorodność, stawiając na mniej 
typowe makarony (również bezglutenowe) z mąki gryczanej, 
różnych kolorów soczewicy, ryżowe, pełnoziarniste, a także ku-
kurydziano-ryżowe. W ofercie możemy także spotkać jajeczne 
makarony semolinowe i orkiszowe. Alb Gold produkuje też ma-
karony dla małych niejadków w różnych, rozbudzających dzie-
cięcą wyobraźnię kształtach, takich jak dinozaury, zwierzęta  
z zoo i stworzenia morskie. Wspominając o najmłodszych 
zwróćmy uwagę na Dalla Costę, która produkuje semolinowe 
makarony na licencji Disneya w kształcie znanych Aut, Myszki 
Mickey i Kopciuszka. Dalla Costa to firma z włoskim rodowo-
dem, oferuje również bezglutenowe makarony w kilku cieka-
wych kształtach zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.

MAKARONY ZAGRANICZNE AZJATYCKIE
Na rynku wyrobów makaronowych występują też bardziej 
egzotyczne makarony charakterystyczne dla danego regio-
nu. Typowe, japońskie makarony soba, udon produkuje  
Terrasana. Makarony sojowe znajdziemy w ofercie marek:  
Vitaquell i Maxsport. Bardzo ciekawym produktem jest ma-
karon konjac (Better Than Foods) to źródło błonnika o niskiej 
kaloryczności (ok. 9 kcal/100 g!). Nie zawiera glutenu, tłusz-
czu, cukru oraz soli. Wytwarzany jest z korzenia rośliny noszącej 
nazwę konjac (uprawiana w Chinach i Japonii). To tradycyjny 
produkt azjatycki znany w tamtejszej kuchni od wieków. Maka-
ron nie posiada szczególnych walorów smakowych, ale łatwo 
wchłania aromat dodanych przypraw i składników. Odpowiedni 
dla wegan i wegetarian.

POLSKIE MAKARONY
Polscy producenci wcale nie ustępują tym zagranicznym. 
Marka Fabijańscy szczyci się niezwykle bogatą ofertą liczącą  
ok. 30, w większości pełnoziarnistych pozycji, warto zaznaczyć, 
że większość ich makaronów jest bezglutenowa. Do produkcji 
wykorzystuje się: strączki, proso, grykę, kukurydzę, komosę, 
ryż, a także makarony z prastarych zbóż, takich jak płaskur-
ka, samopsza i kamut.

MAKARONY DLA KAŻDEGO
Jak widać, makarony to bardzo szerokie pojęcie (warto wie-
dzieć, że rodzajem makaronu jest także kasza kuskus). Makaro-
ny są dla każdego, dla alergika, dla osoby na diecie. Doskonale  
się sprawdzą, gdy chcemy dostarczyć energii czy dodatkowego 
białka, a przede wszystkim urozmaicą naszą dietę i pozwolą od-
pędzić nudę z każdej kuchni.
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Makarony pełne harmonii
„Kwintesencją pokarmu jest to, czego nie widzimy: pochodzenie i skład. To właśnie te czynniki 

decydują o złym lub dobrym rozwoju naszego ciała, pracy narządów i ostatecznie - stanie 
naszego umysłu. Jesteśmy tym, co jemy, a świadomość żywienia to sztuka.”

ZDJĘCIE
do 26 
kwietnia

O makaronach opowiedział nam Jarosław Fabijański, na zdjęciu z Pu-
charem Ministra Rolnictwa za makaron grochowy i jaglany zdobytym 
na Targach Natura Food w Łodzi.

KWIAT ŻYCIA
Wybrałem ten symbol jako znak firmowy, ponieważ składniki 
naszego makaronu to cząstki, ziarna życia (dosłownie i w prze-
nośni), zaś całość tworzy kwiat - kwiat, który trafia do Państwa. 
Owocem jest harmonia i pozytywna energia Waszego organi-
zmu, którą przekazujecie dalej - swoim dzieciom, rodzinie, przy-
jaciołom, a także moc do działania w każdej sferze życia.
Kwiat Życia – symbol znany ludzkości od tysięcy lat. Wyryty  
na kamieniach, w budowlach, na ruinach wielu prakultur i pra-
cywilizacji jakie żyły na Ziemi - Egipt, Irlandia, Turcja, Japonia, 
Izrael, Chiny, Grecja, Anglia, Syria, Polska. Przodkowie znali  
ten symbol i jego znaczenie – współczesna cywilizacja odkrywa 
go na nowo. Kwiat życia jest matrycą tworzenia i symbolem peł-
nego cyklu życia składającego się z pięciu etapów, analogicznie: 
drzewo – kwiat – owoc – nasiono – drzewo. To w świecie mate-
rialnym. Materia to manifestacja energii. To, co widzimy otacza 
przestrzeń, która również jest - i tworzy ramy dla materialnych 
form. To, czego nie widzimy jest równie ważne - bez tej „pustej” 
przestrzeni nie byłoby formy tego, co jest.

JAK STWORZYĆ IDEALNY MAKARON?
Nasz sposób robienia makaronów jest bardzo tradycyjny.  
Po prostu mieszamy mąkę z wodą źródlaną, a następnie wytła-
czamy ciasto i w rezultacie otrzymujemy makaron, który potem 
suszymy w niskich temperaturach wiele godzin. Smakuje ade-
kwatnie do użytej do produkcji mąki. Jeśli była to mąka z gro-
chu, to wtedy ujawnia się w nim pełen bukiet smakowy grochu, 
jeśli była to mąka gryczana, to wtedy będzie smakował tak,  
jak smakuje gryka.
Jestem miłośnikiem smaku w kuchni oraz zachowywania jak 
największej ilości wartości odżywczych w przygotowywanych 
daniach. Nasz sposób robienia makaronów gwarantuje i jedno  
i drugie. Zaawansowane techniki produkcyjne mają niewątpliwe 
zalety, że tak to ujmę, techniczne - makaron ma lepsze właści-
wości fizyczne, ale odbywa się to kosztem właściwości smako-
wych oraz, co nawet istotniejsze, kosztem właściwości odżyw-
czych.

DLACZEGO MAKARONY ?
Powody są w zasadzie dwa. Pierwszy może prozaiczny, jest taki, 
że po kilkunastu latach prowadzenia firmy informatycznej po-
czułem chęć tworzenia czegoś fizycznego w realnym świecie; 
czegoś z korzyścią dla ludzi. W tamtym czasie okazało się, że 
moja Córka cierpiała na nietolerancje pokarmowe, a w szcze-
gólności nietolerancję glutenu. Poszukując różnych produk-
tów, przekonałem się jak ubogi był wtedy rynek, a zwłasz-
cza w polskie produkty wysokiej jakości.
Od kiedy pamiętam miałem pasję gotowania, zresztą w tym kie-
runku się kształciłem. Życie jednak ułożyło się trochę inaczej, 
nie gotowałem zawodowo, ale zawsze z pasją. 

No i tak to się zaczęło. Najpierw przygotowywałem różne 
smakołyki z mąki bez glutenu w domu, rzeczywiście dla Córki,  
ale później przerodziło się to w coś więcej. Chciałem robić  
dla ludzi dobre produkty, a przede wszystkim zdrowe. Moje 
życie ulegało też zmianom na przestrzeni czasu - mam na my-
śli wewnętrzne, głębokie przemiany związane z filozofią życia. 
Kiedy wprowadziłem specyficzną dietę dla Córki to dla „to-
warzystwa”, stosowałem ją również u siebie i doświadczyłem  
na własnej skórze, jak przemożny wpływ na ciało i na życie ma 
to, co jem.

POCZĄTKI BYŁY NIEŁATWE…
Ponieważ używamy mąki najwyższej jakości, z ekologicznych 
upraw, to szybko przekonałem się, że dopracowanie receptu-
ry makaronu w ogóle nie jest łatwe - przeciwnie - jest bardzo 
trudne. Pierwszy rok pracy zajmowałem się wyłącznie opraco-
wywaniem optymalnej receptury makaronu. Można powiedzieć, 
że żyłem tylko tym. Dzięki temu nasze makarony są dopraco-
wane pod każdym względem. Poza tym zrealizowałem swój cel: 
wprowadziłem na rynek produkt o walorach w równej mierze 
zdrowotnych, jak i smakowych.
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Pierwszy był orkiszowy pełnoziarnisty, 
po wielu miesiącach nieudanych prób, 
wreszcie gryczany, z surowej, nieprażo-
nej gryki! Potem kolejne miesiące prób 
i poszukiwań za granicą mąk nadających 
się na makarony z kukurydzy i ryżu. 
Potem owies i jęczmień. No i wreszcie 
pierwszy strączkowy, z grochu, według 
mnie do dziś żaden inny strączkowy nie 
dorównał mu smakiem, potem socze-
wica czerwona, groszek zielony, cie-
cierzyca, w tzw. międzyczasie z quinoa, 
prosa, płaskurki, samopszy, kamutu  
i żyta… No i najnowsze: soczewica zie-
lona i żółta: )

JAKOŚĆ
Smak i zapach makaronów zależą  
od sposobu ich wytwarzania. W naszej 
wytwórni jest on zbliżony do warunków 
naturalnych. Dawniej suszyło się ma-
karon na słońcu i wietrze, i to było do-
bre, bo dzięki temu miał piękny aromat  
i głęboki smak. My wyrabiamy i su-
szymy nasze makarony w warunkach 
zbliżonych do naturalnych: długo i po-
woli, bez użycia ciśnień i wysokich tem-
peratur, które technicznie ułatwiają pracę,  
ale kosztem właśnie smaku i zapachu. 

Kolejnym walorem smakowym naszych 
makaronów jest woda pochodząca  
z naturalnie bijącego źródła Kapella  
w górach Kaczawskich na Dolnym Ślą-
sku – kilka kilometrów od naszej firmy. 

Co jeszcze jest istotne dla jakości? 
Pełna kontrola na wszystkich etapach 
powstawania makaronu oraz, że część 
pracy jest wykonywana ręcznie.

Poruszyła mnie mocno niedawno pewna 
sytuacja, która miała miejsce na targach 
organizowanych przez Bio Planet. Pod-
szedł do mnie pewien Właściciel sklepu 
ekologicznego i powiedział: „Pamiętam, 
jak kilka lat temu zadzwonił Pan do mnie 
i poprosił, bym przyjął od Pan próbkę 
makaronu i ją spróbował. Zgodziłem się, 
powiedział, przyjąłem i ją spróbowałem… 
Do dziś z powodzeniem sprzedaję wasze 
makarony… najważniejsze jest to jednak, 
że od tamtej, pory jakość, każdego ma-
karonu jaki wprowadza Pan na rynek jest 
najwyższa, jak wtedy, na samym począt-
ku…”

POSZUKIWANIA NOWYCH SMAKÓW
Stale rosnąca świadomość konsumentów 
oraz konkurencja na rynku produktów 
ekologicznych sprawiają, że cały czas 
chcemy zaskakiwać odbiorców nowymi, 
oryginalnymi produktami.

Naszą podstawową misją jest pokazy-
wanie świadomym Klientom, że ma-
karon – dzięki swym walorom smako-
wym, zapachowi, naturalnej barwie oraz,  
a może przede wszystkim, wartościom 
odżywczym z roli wypełniacza dania staje  
się głównym jego składnikiem, jego pod-
stawą, sednem potrawy. W połączeniu 
z prostymi dodatkami tworzą kolorowy, 
kompletny, pełnowartościowy i zdrowy 
posiłek. Tak, by podróż do kulinarnej kra-
iny zapachu i smaku stała się dla każdego 
Konsumenta niezapomnianym przeży-
ciem. Tak, by chciał wracać po następne 
wyjątkowe doznania.

TO NIE WSZYSTKO!
Zeskanuj kod QR i poznaj przepisy Fabijańskich 

na naszym portalu!

DLA TAKICH MOMENTÓW WATO PROWADZIĆ 
FIRMĘ : )

UZNANIE
Najwyższą możliwą jakość naszych 
makaronów potwierdzają zdobyte na-
grody: 
• Złoty Medal Natura Food 2016  

dla makaronu gryczanego, 
• Puchar Ministra Rolnictwa 2016  

dla makaronu grochowego i jaglanego, 
• Puchar Ministra Rolnictwa 2017 za Naj-

lepszy Produkt Ekologiczny za wszyst-
kie makarony,

• Wyróżnienie dla Makaronu z Ciecierzy-
cy.

Zdobycie przez naszą firmę w 2018 r. cer-
tyfikatu FSSC 22000 stanowi ukorono-
wanie wprowadzonych działań w zakresie 
kontroli jakości wszystkich makaronów, 
które powstają na dwóch niezależnych 
liniach produkcyjnych – glutenowej  
i bezglutenowej.

ROZWÓJ
Przez te sześć lat funkcjonowania naszej 
wytwórni, sporo się zmieniło: z malutkie-
go zakładziku, w którym sam, a potem  
z panią Hanną, robiliśmy makarony,  
do firmy zatrudniającej kilkanaście osób  
i posiadającej dwie, całkowicie niezależne 
linie produkcyjne, glutenową i bezglute-
nową.

Zespół pracowników Fabijański.
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Makaronowe szaleństwo
Wszyscy kochamy  makarony: spaghetti z sosem pomidorowym, krajanka w niedzielnym roso-
le, pomidorówka z drobnym makaronem, zapiekanki ze świderkami. Statystyczny Polak zjada  

w ciągu roku ok. 5 kg makaronu, co daje nam 19 miejsce na świecie.
Pierwsze, zaszczytne miejsce, od lat zajmują Włosi – przeciętny 
Włoch zjada aż 28 kg makaronu rocznie. To właśnie we Wło-
szech w 1995 roku ustanowiono dzień 25 października Świa-
towym Dniem Makaronu. Włosi szaleją na punkcie makaronu. 
Świadczyć o tym może ilość kształtów i rodzajów dostępnych 
we Włoszech. Dania z makaronu mogą być bardzo proste  
lub bardzo wyszukane. Można z niego przyrządzić dania wy-
trawne, ale również smaczne desery. Sprawia to, że makarony są 
tak rozpowszechnione i lubiane, nie tylko we Włoszech.

Do produkcji włoskich makaronów używana jest najczęściej 
twarda pszenica – grano duro, uprawiana w suchym klimacie 
Kampanii i Sycylii. Ze względu na wysoką zawartość kleistych 
białek mąka ta wyjątkowo nadaje się na makaron. Ciasto z takiej 
mąki skleja się po wymieszaniu z samą wodą, bez konieczności 
dodawania jajek i innych „zlepiaczy” oraz pozostaje ścisłe pod-
czas gotowania. Mąka z twardej pszenicy jest także bogatsza  
w minerały, enzymy i witaminy. Upowszechniono ją w XV wieku, 
ale makarony znane były we Włoszech już wcześniej.

Pochodzenie makaronów nie jest jasne. Słowo maccheroni po-
chodzi od greckiego macarios – szczęśliwy i używane było jako 
określenie klusek z ciasta makaronowego. Pierwsze makarony 
we Włoszech produkowane były na Sycylii w XII i XIII wieku. 
Nitki makaronu suszono na słońcu. Stamtąd trafił do Neapo-
lu, gdzie szybko stał się podstawą wyżywienia. W XVIII wieku 
wynaleziono praskę z otworami – trafila, przez którą przeciska 
się ciasto, żeby uzyskać długie nitki – klasyczne już spaghet-
ti, którego nazwa wzięła się od spago – nitki do wiązania. We 
Włoszech znanych jest ponad 300 kształtów makaronów. Słowo 
pasta oznacza makarony wytwarzane z twardej pszenicy.

Rodzaje makaronów
MAKARONY ŚWIEŻE – pasta fresca, powstające z mąki z dodat-
kiem jaj, są to makarony miękkie,

MAKARONY SUSZONE – pasta secca, które wytwarza się z tzw. 
twardej pszenicy (durum):
• pasta corta – drobne kluski do zup, penne, muszelki, świ-

derki, kółeczka, gwiazdki itp.,
• pasta lunga – wszystkie rodzaje spaghetti oraz tagliatelle, 

czyli długie makarony mające powyżej 10 cm długości,
• pasta ripiena – faszerowane pierożki, takie jak ravioli i tor-

tellini.

Sosy do makaronów
SOSY SUGO – przyrządzane z różnych składników, krótko goto-
wane, np. najprostszy salsa di pomodoro (sos pomidorowy);

SOSY RAGÙ – długo duszone, najczęściej mięsne z dodatkiem 
warzyw, bardzo treściwe. Przykładem takiego sosu jest ragù alla 
bolognese (sos boloński);

SOSY CRUDO – niegotowane, przyrządzane z różnych warzyw. 
Klasycznym przykładem jest pesto alla genovese (genueński sos 
z bazylią).

NAJSŁAWNIEJSZE WŁOSKIE SOSY:
• aglio e olio – najprostszy, przepyszny sos, który przygoto-

wujemy z rozgniecionego ząbku czosnku, natki pietruszki  
i oliwy tłoczonej na zimno podajemy do spaghetti, spa-
ghettini, linguine,

• alla siciliana – sos pomidorowy ze świeżymi sardynkami  
do vermicelli, bucatini,

• burro e salvia – masło szałwiowe – podsmażone, chrupiące 
listki szałwii wymieszane z masłem, podajemy ze wszystki-
mi rodzajami makaronu,

• carbonara – sos z boczku, sera i jaj do spaghetti oraz in-
nych długich i cienkich makaronów,

• salsa di noci – sos z orzechów włoskich i serka ricotta  
do fettuccine i innych makaronów wstążek.

Jaki makaron do czego?
Włosi do każdego rodzaju sosu używaja innego makaronu.  
Ma to związek z tym, że różne kształty różnie smakują i mają 
różne zdolności przyjmowania sosów:
• makarony długie i cienkie podajemy z sosami z dużą ilo-

ścią oliwy, 
• makarony płaskie najlepiej smakują z sosami śmietano-

wymi, z sosami z dodatkiem jajek i sera, 
• średniej długości rurki z sosami warzywnymi, 
• długo gotowane sosy mięsne podajemy z krótkimi ma-

karonami,

ABC makaronowych kształtów
Niektóre z ogromnej ilości kształtów suchych makaronów, które 
możemy spotkać także w polskich sklepach to:
Anelli – makaron w kształcie pierścionków
Bavette – wąskie, płaskie i długie nitki
Calici – w kształcie kwiatów tulipana
Caramellone – pierożki w kształcie cukierków
Cavatappi – krótkie spiralki
Conchiglioni – bardzo duże muszle, idealne do nadziewania
Faresine – wstążki zwinięte w podłużny pakiecik
Farfarelle - kokardki
Funghini – kluski w kształcie grzybków
Fusilli - świderki
Gnicchetti – podobne do gnocchi
Gramigna – makaron kolanka
Lasagne – duże, płaskie płaty ciasta, mogą być barwione szpi-
nakiem na zielono,
Lumache – kluski w kształcie ślimaka
Maccheroni – długie, grube rurki
Maltagliati – łazanki
Nastrini – małe kokardki



Noodle – makaron do dań azjatyckich w kształcie długich klusek
Orecchiette – małe kluseczki w kształcie uszek
Orzo - przypominający swoim kształtem długie ziarna ryżu, sto-
sowany do zup
Pappardelle – makaron jajeczny w kształcie dużych, płaskich 
klusek
Penne – krótkie, ukośne rurki
Rigatoni – grube, karbowane rurki
Risone – makaron w kształcie ryżu
Rotelle – kółeczka
Spaetzle  - makaron jajeczny w kształcie krótkich wstążek, ide-
alny do gulaszy
Spaghetti – długie, cienkie nitki
Spirelli – spiralny makaron podobny do fusilli,
Stelle – gwiazdki, drobny makaron do zup
Tagliarini – wąskie wstążki
Tagliatelle – makaron typu wstążki, zwinięty w gniazdka
Ziti – grube rurki, krótkie, karbowane lub gładkie.

Makarony, które zachęcą małego niejadka
Producenci tworzą też własne kształty makaronów, takie jak:
jeżyki, ślimaczki różnego rodzaju, drobne makarony dla dzie-
ci w kształcie ukochanych bohaterów bajek (księżniczki, auta, 
myszka Mickey, itp.) oraz ulubionych zwierząt (zwierzęta sa-
fari, dinozaury, zwierzęta żyjące na farmie), drobne makarony  
w kształcie literek alfabetu lub gwiazdek. Makarony te mogą 
być jednokolorowe lub w trzech kolorach, farbowane są wtedy 
najczęściej pomidorami i szpinakiem. Najczęściej produkowane 
są z mąki semolinowej, delikatniejszej w smaku, jednak coraz 
częściej możemy znaleźć makarony w wersji pełnoziarnistej. Ta-
kie makarony urozmaicą i umilą każdy dziecięcy posiłek.

Makarony z prastarych zbóż
Pszenica czy żyto to nie jedyne zboża, z których mąki produkuje 
się makarony. W ostatnich latach popularne stały się prasta-
re odmiany zbóż, dzikie, niemodyfikowane. Najpopularniejsze  
z nich to np. płaskurka, kamut, samopsza. Zboża te były wy-
korzystywane już na wiele lat przed naszą erą, ok. 14 000 lat 
wypiekano z nich płaskie chleby. Różnią się od znanych nam 
dzisiaj odmian przede wszystkim właściwościami odżywczymi, 
zdrowotnymi czy uprawnymi. 

KAMUT – inaczej pszenica khorasan. Tak jak pszenica durum 
należy do rodziny „pszenic twardych”. Jest łatwiej trawiona niż 
zwykła pszenica, ma więcej białka (o 40%), witamin, minerałów 
i aminokwasów. Jest bogatsza w cynk, magnez, selen, a także 
polifenole i kwasy tłuszczowe. Ze względu na wysoki procent 
lipidów, które dostarczają więcej energii niż rafinowane węglo-
wodany, kamut jest znany jako „ziarno wysokoenergetyczne”. 
Jego ziarna są dwa razy większe niż ziarna pszenicy i mają cha-
rakterystyczny garb. Spożywanie pszenicy kamut przynosi wiele 
korzyści:

• mangan w nim zawarty wzmacnia kości, wspomaga pra-
widłowe funkcjonowanie komórek i metabolizmu, jest 
odpowiedzialny za prawidłową równowagę hormonalną  
w ludzkim ciele,

• kamut jest pokarmem bogatym w błonnik, który pomaga 
w regulowaniu i funkcjonowaniu układu trawiennego.

• cynk w nim zawarty wspomaga regulację pracy jelit,  
ale także korzystnie wpływa na hormony i płodność,

• fosfor wspomaga prawidłowe funkcjonowanie nerek  
i pomaga w oczyszczaniu organizmu.



SAMOPSZA – to jeden z najwcześniej udomowionych gatunków pszeni-
cy. Pochodzi od dzikich pszenic jednoziarnowych, które uprawiano ok. 
7000 lat p.n.e. Samopsza obfituje w białko, ma go nawet 50% więcej 
niż zwykła pszenica. Zawiera niewystępujące w pszenicy zwyczajnej 
czy orkiszu aminokwasy egzogenne (takie, których nasz organizm 
samodzielnie nie wytwarza): fenyloalaninę, tyrozynę, metioninę i izo-
leucynę. Mają one korzystny wpływ na pracę układu nerwowego. 
Mąka z samopszy jest bardzo wartościowa dzięki obecności magnezu, 
cynku, manganu i żelaza. Ma ona lekko orzechowy, przyjemny smak.

PŁASKURKA – uprawiano ją w starożytnej Mezopotamii, pochodzi  
z obszarów obecnej południowo-wschodniej Turcji. Badania arche-
ologów dowodzą, że początki polskiego rolnictwa wiążą się właśnie  
z tym zbożem. Płaskurka świetnie czuje się w polskim klimacie, jest 
stosunkowo odporna na choroby – wymusza na rolnikach siew  
i uprawę bez użycia nawozów sztucznych i środków ochrony ro-
ślin, a co za tym idzie znakomicie nadaje się do uprawy ekologicz-
nej. Mąka z ziaren płaskurki zawiera bardzo dużo białka, wapnia, fos-
foru, witaminy B1, E, PP oraz kwas pantotenowy. Można jej używać 
zamiennie z mąką pszenną. Z powodu dużej zawartości składników 
mineralnych mąka ta jest ciemniejsza niż zwykła mąka pszenna. Ma 
delikatny, słodko-orzechowy smak i miodowy zapach. 

Uprawa zbóż prastarych nie jest łatwa. Niektóre z nich, tak jak ka-
mut czy samopsza, dają stosunkowo niewielkie plony w porównaniu 
z uprawą pszenicy zwyczajnej. Niektóre, np. płaskurka, wymagają 
specjalnych technik zbioru i obróbki ziarna. Mimo to prastare ziarna 
przeżywają renesans. Warto z tego skorzystać spożywając makarony 
wytwarzane z tych ziaren. Zapewnią nam one dużo więcej białka niż 
tradycyjne, semolinowe makarony, a także ważny dla naszego układu 
trawiennego błonnik i mnóstwo witamin oraz mikroelementów.           

Iwona Kuczer - Szef Kuchni                

PASTA FRESCA

SKŁADNIKI (6 porcji):
mąka - 400 g

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA MAKARONU:
Mąkę wysyp na stolnicę, zrób w niej zagłębienie. Wbij w 
nie jajka, dodaj sól, wymieszaj. Delikatnie wgnieć jajka w 
mąkę, do połączenia się składników w jednolitą masę. 
Jeśli ciasto jest zbyt suche, dodaj trochę wody, jeśli za 
wilgotne mąki. Po wymieszaniu wszystkich składników 
wyrabiaj ciasto, dopóki nie stanie się gładkie i elastyczne, 
zazwyczaj zajmuje to kilka minut. Uformuj ciasto w kulę 
i owiń folią spożywczą, odstaw na co najmniej 30 min. 
Dzięki temu makaron będzie elastyczny.
Po tym czasie rozwałkuj makaron wałkiem, lub użyj ma-
szynki do makaronu. Rozwałkowany makaron pokrój na 
wstążki potrzebnej grubości. Przesusz rozwieszając na 
suszarce do makaronu, lub przesyp mąką i rozłóż równą 
warstwą na czystej kuchennej ściereczce lub stolnicy.

GOTOWANIE MAKARONU: Makaron wrzuć do dużego 
garnka z wrzącą, osoloną wodą – na każde 500 g suche-
go lub świeżego makaronu potrzeba ok. 4 litrów wody i 
3 łyżek soli. Duża ilość wody zapobiegnie sklejaniu ma-
karonu podczas gotowania. Po wrzuceniu makaronu do 
wrzątku doprowadź wodę do intensywnego wrzenia. Nie 
przykrywaj garnka, gotuj mieszając co jakiś czas, aż bę-
dzie al dente, czyli lekko twardy, nie rozgotowany. Czas 
gotowania licz od momentu zagotowania wody z maka-
ronem. Odcedź makaron, zachowując 2-3 łyżki wody z 
gotowania – ułatwi ona przywieranie sosu do makaronu. 
Przełóż makaron z powrotem do garnka, dodaj sos, wy-
mieszaj i natychmiast podawaj.

WARTO WIEDZIEĆ: Ciasta makaronowego z tego prze-
pisu możesz też użyć do makaronów nadziewanych: ra-
violi, tortellini itp. Iwona Kuczer

60 min
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jajo (średnie) - 4 szt.
sól morska - 1 szczypta
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TULIPANY NA ŁĄCE

SKŁADNIKI (2 porcje):
makaron calici - 150 g
olej do gotowania - 3 łyżki
szpinak - 200 g
sól himalajska - do smaku
cebula - 1/2 szt.
czosnek ząbek - 1 szt.
gałka muszkatołowa — do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Makaron gotujemy al dente zgodnie z in-
strukcją z opakowania. Na patelni, na oliwie 
szklimy drobniutko pokrojoną cebulę, doda-
jemy szpinak i przeciśnięty przez praskę czo-
snek, podsmażamy 2-4 minuty. Doprawiamy 
do smaku. Na talerze wykładamy łączkę ze 
szpinaku i układamy na niej tulipany z maka-
ronu. 

Dorota Wdowińska - Rozbicka

15 min

TAGLIATELLE Z BAZYLIĄ 
I MOZZARELLĄ 

SKŁADNIKI (2 porcje):
makaron tagliatelle - wg. uznania 
liście świeżej bazylii - 1 szklanka
orzechy nerkowca - garść
kulka mozzarelli - 1/2 szt.
świeżo mielony pieprz - szczypta
sól - szczypta
oliwa z oliwek - 2 łyżki
woda - 3 łyżki
czosnek - 1 ząbek

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Wszystkie składniki (oprócz makaronu) 
wkładamy do blendera i miksujemy niezbyt 
dokładnie. Nasze pesto powinno mieć wy-
czuwalne kawałki orzechów i grudki mozzare-
lli. Makaron gotujemy al dente, przecedzamy 
(nie przelewamy zimną wodą!) i bardzo do-
kładnie mieszamy z naszym pesto.

Dagooshya

10 min

MAKARON Z OKRUSZKAMI 
I ORZESZKAMI PINIOWYMI

SKŁADNIKI (2 porcje):
orzeszki piniowe - 4 garści
okruszki z dwóch kromek lekko czerstwej cia-
batty - 2 kawałki
fileciki anchois - 2 szt.
tymianek świeży - 1 garść
oliwa - 1 łyżka
świeżo utarty parmezan - 4 łyżki
makaron wstążki - 300 g
czarne oliwki - 1 garść

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Gotujemy makaron. Orzeszki piniowie ru-
mienimy na patelni. Okruszki, orzeszki pinio-
we, tymianek i 2 łyżki parmezanu siekamy w 
malakserze. Fileciki siekamy. Oliwki kroimy 
w plasterki. Na patelni podgrzewamy oli-
wę, wkładamy fileciki, wsypujemy zawartość 
malaksera, lekko podsmażamy. Dorzucamy 
oliwki, wkładamy ugotowany makaron, lek-
ko odcedzony (żeby woda z makaronu lekko 
rozcieńczyła sos). Podajemy posypany resztą 
parmezanu.

Iwona Kuczer

60 min

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Makaron ugotuj i odcedź. Na patelni rozgrzej 
olej, podsmaż posiekane cebulkę i czosnek, 
następnie dodać pokrojone w kostkę pomi-
dory (wyparzone i bez skórki), tofu oraz szpa-
ragi – całość dopraw i smaż, dopóki pomidory 
puszczą sok. Następnie do całości wmieszaj 
pastę miso i smaż jeszcze przez chwilkę. Na 
koniec dodaj grzyby z zalewy oraz makaron 
– całość wymieszaj i przełóż na talerz. Danie 
posyp natką pietruszki i pestkami dyni.

Magdalena Nagler (foodmania)

SKŁADNIKI (4 porcje):
makaron orkiszowy wstążki - 250 g
olej do smażenia - 1 łyżka
cebula - 1 szt.
czosnek - 3 ząbki
pomidory - 5 szt.
szparagi zielone - kilkanaście
miso - 1 łyżka
tofu - 1 kostka
grzyby shiitake w zalewie - 1 słoik
natka pietruszki - trochę
pestki dyni - trochę

30 min

MAKARON ZE SZPARAGAMI I GRZYBAMI SHIITAKE

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Mięso kroimy na cienkie, niewielkie paski. 
Szalotkę i czosnek siekamy, szpinak myjemy i 
siekamy. Oliwę rozgrzewamy na patelni, mię-
so smażymy kilka minut, do zezłocenia, do-
prawiamy solą i pieprzem. Dodajemy czosnek, 
szalotkę i szpinak, chwilę smażymy. Kiedy sza-
lotka się zeszkli, dodajemy śmietankę i serek, 
zagotowujemy, doprawiamy. Makaron gotu-
jemy zgodnie z przepisem na opakowaniu, 
odcedzamy, wrzucamy do sosu na patelnię, 
mieszamy. Rozkładamy na 4 talerze i posypu-
jemy parmezanem.

Iwona Kuczer

SKŁADNIKI (4 porcje):
filet z piersi kurczaka - 1 duży
szalotka - 1 szt.
szpinak świeży - 4 garści
czosnek - 2 ząbki
śmietana kremówka - 1/2 szklanki
serek naturalny - 4 łyżki
ulubiony makaron - 400 g
oliwa do smażenia - 2 łyżki
sól, pieprz - do smaku
parmezan tarty - 4 łyżki

20 min

MAKARON Z KREMOWYM KURCZAKIEM



Alergia – to nieprawidłowa reakcja układu immunolo-
gicznego na białka zawarte w mleku, objawy pojawiają 
się tuż po spożyciu pokarmu. W takim wypadku należy 

zrezygnować ze spożywania produktów mlecznych.

Nietolerancja laktozy jest to nadwrażliwość na laktozę 
– (cukier zawarty w mleku), objawy mogą się pojawić po 
kilku godzinach lub nawet kilku dniach, należą do nich 
wzdęcia, ból brzucha, biegunki. Osoby takie muszą zre-
zygnować z mleka, ale mogą spróbować jogurtów, kefi-
rów lub zsiadłego mleka, w którym laktoza jest rozłożona 
i znajduje się w minimalnej ilości. Dodatkowo fermento-

wane produkty są bardzo dobrymi probiotykami. 

Pić czy nie pić?
MLEKO

Fermentowane produkty mleczne – są odżywcze 
i prozdrowotne. Bakterie fermentacji mlekowej przyczyniają się 
do zwiększenia przyswajania składników odżywczych, uczestniczą w syntezie witamin, 
łagodzą objawy nietolerancji pokarmowych, zwalczają niepożądaną mikroflorę w jeli-
tach, budując zarazem prawidłowy mikrobiom w przewodzie pokarmowym, wzmac-
niają odporność organizmu. 

Jogurt  - produkt zawierający żywe kultury bakterii jogurtowych Streptococcus, Lac-
tobacillus lub Bifidobacterium. Powstaje w temperaturze 42 – 45oC po dodaniu do cie-
płego mleka zakwasków lub 2 łyżek jogurtu naturalnego na 1 litr. Zawijamy w koc lub 
fermentujemy w termosie od 4 do 10 godzin.

Kefir – najpopularniejszy na świecie fermentowany napój musujący, zawierający mi-
kroflorę ziaren kefirowych, powstaje w wyniku dokładnego wymieszania mleka w tem-
peraturze pokojowej (ok. 20 – 24oC) z żywymi kulturami bakterii kefirowych i odsta-
wieniu pod przykryciem w ciepłe miejsce na 14 do 24 h.

Zsiadłe mleko -  powstaje ze świeżego niepasteryzowanego i niesterylizowanego mleka
odstawionego do skwaśnienia. Fermentacja zachodzi samoistnie dzięki

 bakteriom żyjącym w mleku w stanie naturalnym. 

Kaloryczność – waha się 
od 39 kcal do 64 kcal, zależy 

od zawartości tłuszczu w mleku.

Mleko pełne 3% tłuszczu IG 27 
Mleko odtłuszczone IG 32

Jogurt 0% tłuszczu IG 27
Jogurt naturalny IG 36
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Mleko zawiera:
wapń, magnez, potas, cynk, 
fosfor, witamina A, D, E i wit. 
z grupy B, białko (aminokwa-

sy), tłuszcz (lekkostrawny 
i przyswajalny)
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Produkty mleczne: 
Mleko – dla dzieci i młodzieży wybierajmy mleko ok. 3,5%, zawiera wapń i 

witaminy A, D, E, K, które potrzebują tłuszczu  aby zostały przyswojone przez 

organizm.
Sery – zawartość tłuszczu: śmietankowe 50%, pełnotłuste 45%, tłuste 30% – 

40%, półtłuste 20%, chude do 10%.

Sery twarogowe (tzw. sery „białe”) – gotowe do spożycia od razu po wy-

produkowaniu. 
Sery podpuszczkowe dojrzewające – tzw. sery „żółte” wymagają długiego 

dojrzewania, zawierają od 6 do 10 razy więcej wapnia niż twarogi, wysokoka-

loryczne.
Śmietana, śmietanka, mleko zagęszczone, mleko w proszku, maślanka, 

serwatka oraz masło – najlepiej strawny tłuszcz, zawiera cholesterol.
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Spróbuj produktów 
mlecznych eko Kniaz,

a na pewno do nich 
wrócisz!

,
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eko Kniaź
smaki dzieciństwa
eko Kniaź, to ekologiczne mleko i przetwory mleczne, które cechuje najwyższa jakość, a ich smaku  
się nie zapomina. O gospodarstwie, w którym ciągle wprowadza się innowacje, by spełnić oczekiwania 
nawet najbardziej wymagających konsumentów opowiada właścicielka - Ewa Kniażewicz
RODZINNE GOSPODARSTWO Z ZACHODNIO-
POMORSKIEGO
Prowadzimy rodzinne ekologiczne go-
spodarstwo rolne, o łącznej powierzchni 
250 ha, położone w miejscowości Gra-
bowo, w powiecie szczecineckim. Mój 
mąż, Sebastian Kniażewicz  dziedzicząc 
gospodarstwo po ojcu w 2001 roku 
ukierunkował produkcję roślinną oraz 
hodowlę bydła mlecznego w oparciu  
o pasze własne  na system ekologiczny. 
Lokalizacja gospodarstwa na obszarze 
malowniczych lasów i pastwisk, o stosun-
kowo niskim stopniu uprzemysłowienia 
stwarza nam dogodne warunki do pro-
wadzenia ekologicznego gospodarstwa. 
W gospodarstwie zatrudniamy wielu 
pracowników, ale trzonem jest rodzina: 
mama i rodzeństwo męża oraz ja i mąż.

CIĄGLE SIĘ ROZWIJAMY
Na przełomie 2012/2013 roku poczyni-
liśmy znaczące inwestycje. Dokonaliśmy 
modernizacji obory wolnostanowiskowej  
na 200 sztuk krów mlecznych oraz za-
kupu nowych maszyn rolniczych wyko-
rzystując środki pochodzące z kredy-
tu preferencyjnego ARiMR, ale przede 
wszystkim przy wykorzystaniu środków 
własnych wybudowaliśmy i wyposażyli-
śmy przetwórnię mleka ekologicznego.
Nasza „przydomowa mleczarnia” jest za-
kładem produkcyjnym, spełniającym 

Wyróżnienie otrzymane na ostatnich Targach Natura Food 
w Łodzi

Cały czas stawiamy na rozwój gospo-
darstwa. Sukcesywnie zwiększamy po-
głowie bydła i powierzchnię gruntów 
oraz rozbudowujemy park maszynowy. 
Jednak wzbraniamy się przed „uprze-
mysłowieniem” mleczarni, ponieważ  są-
dzę, że sekretem tych niepowtarzalnych 
smaków wywołujących wspomnienia  
z lat dziecięcych jest świeże mleko oraz 
ręczna produkcja. 
 

wszelkie wymogi unijne i jakościowe 
(wdrożony system jakości HACCAP Co-
dziennie  świeże mleko „prosto z udoju” 
przerabiamy na twarogi, sery świeże, jo-
gurty, kefiry oraz śmietany i masło. 

Inwestycja w przetwórnię mleka otworzy-
ła nam nowe możliwości dalszego roz-
woju naszego gospodarstwa, a naszym 
Klientom umożliwiła dostęp do produk-
tów o niepowtarzalnych walorach sma-
kowych i zdrowotnych.

W zeszłym roku otrzymaliśmy wyróżnie-
nie w konkursie na Najlepsze Gospodar-
stwo Ekologiczne 2018 na Targach Natu-
ra Food & Be ECO organizowanym przez 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

JESTEŚMY DUMNI Z TEGO, CO ROBIMY
Wspólnie z mężem każdego dnia do-
kładamy wszelkich starań, aby ja-
kość naszych produktów była najwyż-
sza i w pełni spełniała oczekiwania 
naszych klientów. Najlepszą motywacją  
do dalszej pracy jest klient, który  
do nas wraca ze stwierdzeniem „Pa-
miętam ten smak z dzieciństwa”. Do-
ceniany jest cały asortyment, ale zde-
cydowanie naszą „perełką” są twarogi,  
które mają niepowtarzalny smak i kon-
systencję. W najbliższej przyszłości pla-
nujemy wprowadzić ser z kozieradką.
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SERNIK NA ZIMNO 
Z SOLONYM KARMELEM 
I BEZĄ WŁOSKĄ

SKŁADNIKI (10 porcji):
tłusty twaróg / tofu dla wegan - 460 g
karmel - 200 g
jogurt naturalny / kokosowy lub sojowy - 180 g 
żelatyna/agar - 2-3 łyżeczki
ciastka owsiane - 170 g
masło/olej kokosowy - 50 g
białka - 2 szt.
woda - 50 ml
cukier - 125 g

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Formę wyłożyć papierem do piecze-
nia.

KROK 2: Ciasteczka zmielić w malakserze z 
rozpuszczonym masłem (olejem kokosowym). 
Wyłożyć masę na dno i dobrze docisnąć do 
spodu. Włożyć do lodówki i schodzić ok 30 
minut.

KROK 3: Twaróg lub tofu umieść w malase-
rze wraz z odpowiednim jogurtem. Do masy 
dodać solony karmel. Dalej miksować Kiedy 
masa będzie gładka dodać rozpuszczoną w 
niewielkiej ilości wody żelatynę lub agar (2-3 
łyżeczki, zagotować w wodzie i poczekać do 
lekkiego wystygnięcia) Dokładnie wymieszać. 
Masę wylać na spód ciasta. Schłodzić w lo-
dówce. Kiedy stężeje zacznij przygotowywać 
bezę.

KROK 4: Do garnka wlej wodę i wsyp cukier. 
Zacznij gotować na mocnym ogniu. Włóż ter-
mometr kuchenny i kiedy syrop osiągnie tem-
peraturę 120 stopni zdejmij z płyty.

KROK 5: Ubij na sztywno białka i wlewaj go-
rący syrop po ściance naczynia. Po ok 4 minu-
tach beza będzie gotowa. Przełóż do szprycy i 
nakładaj małe porcje bezy. Bezę można opalić 
palnikiem gastronomicznym.

Anita Zegadło - AZgotuj

90 min

SERNIK BEZGLUTENOWY 
Z ZIEMNIAKAMI

SKŁADNIKI (1 porcja):
twaróg - 250 g
żółtka - 6 szt.
białka - 6 szt.
cukier trzcinowy jasny/ksylitol - 1 szklanka
aromat waniliowy - 2 łyżeczki
ziemniaki duże mączyste - 3-4 szt.
masło - 250 g

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Ziemniaki obieramy, przecinamy na 
małe części i gotujemy do miękkości. Następ-
nie odcedzamy i przepuszczamy przez praskę. 
Studzimy. Oddzielamy białka od żółtek. Białka 
ubijamy na sztywną pianę. Masło ucieramy z 
cukrem, dodajemy chłodne ziemniaki, dalej 
ucieramy, dodajemy ser przepuszczony trzy-
krotnie przez maszynkę i ekstrakt waniliowy 
(opcjonalnie). Następnie dodajemy żółtka i 
dalej ucieramy. Na koniec dodajemy porcjami 
pianę i delikatnie całość mieszamy szpatułką. 

KROK 2: Wlewamy masę do formy wyłożo-
nej papierem, tak aby papier wystawał ponad 
rant ok. 3-4 cm. Pieczemy 1,5 godziny w 175 
stopniach. Po upieczeniu wyłączamy piekarnik 
i studzimy w piekarniku, aby nie opadł. Letni 
wyjmujemy z piekarnika. Studzimy i oprósza-
my cukrem pudrem lub oblewamy karmelem, 
białą lub gorzką czekoladą.

Anita Zegadło - AZgotuj

60 min

JOGURTOWA GALARETKA 
Z OWOCAMI

SKŁADNIKI (1 porcja):
jogurt naturalny - 150 g
galaretka truskawkowa bez cukru - 7 g
ksylitol - 1 łyżka
czarne porzeczki lub jagody - 4 łyżki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
W gorącej wodzie rozpuść galaretkę z ksylito-
lem. Odstaw do lekkiego ostygnięcia, następ-
nie wymieszaj z jogurtem, owocami i wstaw 
do lodówki do stężenia.

Zdrowie na języku

2 dni

UWAGA:
Przepis na słony, wegański karmel 

znajdziesz na 14 str.

FIT SERNIK NA DAKTYLOWO-
-KOKOSOWYM CIEŚCIE

SKŁADNIKI (8 porcji):
spód: 
mleko - 100 ml
daktyle - 120 g
mąka kokosowa - 100 g
masa serowa:
zmielony ser twarogowy - 500 g
jaja - 4 szt.
ksylitol - 2 łyżki
syrop klonowy - 2 łyżki
białko serwatkowe - 50 g

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Składniki na spód przełóż do malak-
sera/blendera i zmiksuj na dość drobną kon-
systencję. Masa będzie sucha, jednak mimo to 
klejąca.

KROK 2: Formę wyłóż papierem do pieczenia. 
Przełóż masę na spód i dociskaj łyżką tworząc 
zwartą podstawę.

KROK 3: Piekarnik nagrzej na 180°C i piecz 
spód przez 10 minut.

KROK 4: W tym czasie oddziel żółtka od bia-
łek, które ubij na pianę. W misce zmiksuj ser, 
słodzidło, żółtka oraz białko serwatkowe. Na-
stępnie dodaj ubite białka i delikatnie zmiksuj.

KROK 5: Masę wylej na podpieczony spód i 
piecz 45 minut, nadal w 180°C.

Zdrowie na języku

60 min



KREMOWY SERNICZEK NA ZIMNO Z MALINAMI

SKŁADNIKI (9 porcji):
spód: 
daktyle - 100 g
amarantus ekspandowany - 20 g
masa serowa: 
serek mascarpone - 100 g
twaróg półtłusty - 100 g
mus kokosowy - 50 g
cukier z agawy - 30 g
mleko - 100 ml
agar w proszku - 2 łyżeczki
maliny - garść

30 min

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Przygotuj spód. Daktyle zblenduj przez chwilę aż będą 
rozdrobnione i połączą się w jedną masę. Kolejno po-
łącz je z amarantusem mieszając za pomocą dłoni. Masę 
wyłóż na spód foremki wyłożonej papierem do piecze-
nia (u mnie mała tortownica). Wstaw do lodówki. Teraz 
przygotuj masę serową. Rozpuść agar w mleku, zago-
tuj, wystudź, a następnie zmiksuj z resztą składników 
na jednolitą masę, tak przygotowaną wylej na spód,  
na wierzchu ułóż maliny i wstaw do lodówki na kilka godzin,  
a najlepiej na całą noc, aby masa stężała i była możliwa 
do krojenia.

Zdrowie na języku

BIAŁO CZERWONE JOGURTOWE PTASIE MLECZKO

SKŁADNIKI (1 porcja):
czerwone galaretki - 2 szt.
żurawina mrożona - trochę
jogurt naturalny - 300 ml
śmietanka kremówka - 200 ml
cukier puder - 2 łyżki
agar - ok. 3g + woda - 100 ml

60 min

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Galaretki rozpuścić w 800 ml wody. Dobrze wy-
mieszać, wlać do prostokątnego naczynia wyłożonego 
folią spożywczą. Wrzucić mrożoną żurawinę. Wystudzić 
i schodzić.

KROK 2: Agar rozpuścić w 100 ml wody, zagotować, wy-
studzić. Następnie mieszając trzepaczką wlać śmietankę 
(o pokojowej temperaturze), dodać cukier puder i jogurt 
naturalny.

KROK 3: Całość wymieszać i przelać na stężałą czerwo-
ną warstwę. Wstawiamy ponownie do lodówki na ok. 2 
godziny. Wyjmujemy z naczynia ostrożnie i kroimy na 
prostokąty.

Anita Zegadło - AZgotuj

polecamy !
GALARETKA 

O SMAKU 
TRUSKAWKOWYM 
BEZGLUTENOWA 

BIO -  AMYLON

100% WŁOSKIE!

ser parmezan

Mleko od krów karmionych 

wyłącznie trawą i sianem
Bez laktozy



50    Lato 2019

Muuusisz spróbować!
Dla ekologicznej mleczarni Söbbeke „bio” to nie wyłącznie chwilowa moda, 

ale podejście do życia!
PIONIERZY EKOLOGII
Od ponad 30 lat w Söbbeke wszyscy doskonale zdają 
sobie sprawę, że produkując najwyższej jakości bio pro-
dukty mleczne robią coś niezwykle dobrego. Ekologicz-
na mleczarnia znajduje się w zielonym Münsterland, re-
gionie znajdującym się w Nadrenii Północnej-Westfalii 
w Niemczech, nieopodal granicy z Holandią.

Mleczarnia została założona w 1988 r. przez Paula Söb-
beke, prawdziwego pioniera ekologii. Jako pierwsza  
w Niemczech Söbbeke przetwarzała wyłącznie mleko 
ekologiczne, później jako pierwsza mleczarnia całkowi-
cie zrezygnowała z dodawania naturalnych aromatów 
w jogurtach.

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI EKOLOGICZNE MLEKO Z REGIONU
Sercem i duszą wszystkich produktów Söbbeke jest 
oczywiście organiczne mleko. Söbbeke codzien-
nie przetwarza świeże mleko z około 160 gospo-
darstw ekologicznych ze swojego regionu. Tu stawia  
się na długotrwałą, bardzo bliską i opartą na współ-
pracy relację między mleczarnią a producentami mle-
ka. Söbbeke gwarantuje swoim rolnikom zakup całe-
go wyprodukowanego mleka w uczciwej cenie. Marka 
zdaje sobie sprawę, że tylko w ten sposób może za-
pewnić sobie najlepszy surowiec, który jest niezbędny  
do produkcji najlepszych produktów.

WIĘCEJ NIŻ EKOLOGIA
Wszystkie gospodarstwa ekologiczne i oczywiście mle-
czarnia Söbbeke są certyfikowane zgodnie z surowymi 
wytycznymi niemieckich stowarzyszeń rolnictwa ekolo-
gicznego Bioland i Demeter. To gwarantuje najwyższą 
jakość mleka. Krowy mleczne w takich gospodarstwach 
mają znacznie więcej miejsca i lepszy dostęp do wody 
w gospodarstwach niż wymagają tego unijne normy 
ekologiczne i otrzymują tylko paszę wolną od GMO, 
głównie wyprodukowaną przez bio gospodarstwa,  
na których są wypasane.

JAKOŚĆ, KTÓRĄ POCZUJESZ
Przy wytwarzaniu jogurtów, deserów i serów Söb-
beke nie używa żadnych dodatków smakowych. Dzię-
ki powolnemu i starannemu przetwarzaniu zachowują  
się cenne składniki mleka oraz gwarantuje niezmącony, 
naturalny smak produktów Söbbeke. 

SPRÓBUJ SAM!
Naturalną świeżość czuć w całym asortymencie,  
od mleka  po masło, od jogurtu naturalnego i owoco-
wego przez pudding, pudding ryżowy, po nasze spe-
cjały serowe. Przy użyciu wykwintnych składników BIO 
oraz naszych doskonałych umiejętności, rozwijamy au-
tentyczne produkty, które uwodzą smakiem.

Oczekiwania odnośnie jakości produktów sięgają znacznie wyżej, ponad wytycz-
ne użytkowania oraz prawne. Mleko BIO jest przetwarzane zgodnie z  najnowszą 
technologią, tak aby pełnowartościowe składniki pozostały nienaruszone.
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TO Więcej niż ekologia

Söbbeke JEST FAIR DL
A NATURY

Ponad 30 lat doświadczenia 
w ekologii
100% produkcji bio
Żadnych aromatów
Smak prawdziwych owoców

Smak prawdziwe ekologicznej 
pasji

Wszystkie produkty 
certyfikowane 
są przez niemiecką 
jednostkę BIOLAND, 
oznacza to:

Wyższe standardy
100% produkcji bio
Sprawiedliwe 
wynagrodzenia dla rolników
Szczególne dbanie 
o dobrostan zwierząt

DE-ÖKO-006
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SMAROWIDEŁKO 
TWAROŻKOWE DYNIOWO 
- POMIDOROWE

SKŁADNIKI (1 porcja):
plaster dyni - 1 szt.
pomidor - 1 szt.
twaróg - 100 g
jogurt naturalny - 1 łyżka
czosnek - 1 ząbek
sól - do smaku
pieprz biały - do smaku
olej z orzechów włoskich - 1 łyżka
oregano - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Plaster dyni oraz pomidora układamy 
na blaszce i pieczemy w piekarniku w 180°C 
(grzanie góra dół) do miękkości dyni - można 
to zrobić przy okazji pieczenia np. chleba czy 
ciasta. Upieczone i ostudzone warzywa obie-
ramy ze skórki i wrzucamy do misy blendera. 
Dodajemy twaróg, czosnek przeciśnięty przez 
praskę i pozostałe składniki, miksujemy na 
gładki krem i doprawiamy do smaku.

DorotaDS

40 min

PASTA KANAPKOWA 
Z TUŃCZYKA, RUKOLI, 
KAPARÓW I TWAROGU

SKŁADNIKI (6 porcji):
tuńczyk w oleju (puszka) - 1 szt.
twaróg tłusty - 250 g
majonez - 1 łyżeczka
śmietana 18% - 1 łyżeczka
kapary - 3 łyżeczki
rukola - 1 garść
sól morska - do smaku
pieprz - do smaku
pomidorki koktajlowe - 10 szt.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Wylewamy nadmiar oleju z puszki 
z tuńczykiem. Mieszamy wszystko (oprócz 
rukoli i pomidorków) mikserem na wolnych 
obrotach lub rozgniatamy widelcem. Rukolę 
drobno kroimy i dodajemy na końcu. Miesza-
my, doprawiamy do smaku solą i pieprzem. 
Podajemy na ciemnym pieczywie z przekrojo-
nymi na pół pomidorkami.

Mariola

15 min

DIETETYCZNY CHŁODNIK Z BOTWINKI 

SKŁADNIKI (3 porcje):
woda - 1 litr
marchew - 2 szt.
pietruszka - 1 szt.
por - kawałek
seler - kawałek
botwinka z buraczkami - pęk
cytryna - 1/2 szt.
przyprawy:
sól - do smaku
pieprz ziołowy - do smaku
pierz czerwony - do smaku
pieprz caynne - do smaku
jogurt naturalny - 200 g
natka pietruszki - do posypania 
jajo (opcjonalnie) - 1 szt.

80 min

WARZYWA GOTOWANE NA 
PARZE JAKO DANIE GŁÓWNE

SKŁADNIKI (1 porcja):
młode ziemniaki - 3-4 szt.
duża marchewka - 1 szt.
dymka (biała część) - 1 szt.
szczypior lub zielona część dymki - pęk
szalotka - 1 szt.
maślanka (lub kefir) - szklanka
liście kapusty pekińskiej do wyłożenia parow-
nika bambusowego - kilka
sól - szczypta
pieprz - szczypta

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Ziemniaki dokładnie myjemy i szoru-
jemy, nie obieramy. Kroimy na połówki. Mar-
chewkę kroimy na kawałki, szczypior w paski, 
a cebulki w krążki.

KROK 2: Jeżeli używacie parownika bambu-
sowego tak jak ja, wyłóżcie dno liśćmi kapusty 
pekińskiej, jeśli nie - pomińcie tę czynność. 
Teraz układamy ziemniaki, marchew i cebu-
lę w parowniku. Posypujemy szczypiorem i 
natką pietruszki, na koniec doprawiamy solą 
i pieprzem. Gotujemy na parze 25 minut. Po-
dajemy ze szklanką maślanki. 

Dagooshya

30 min

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Buraczki należy delikatnie oskrobać i skropić 
sokiem z cytryny.

KROK 2: Marchewkę, pietruszkę, seler, por - obierz i 
pokrój według upodobań. Włóż do wody razem z bu-
raczkami, przypraw i gotuj 40 min.

KROK 3: Następnie dołóż pokrojoną botwinkę (liście) i 
gotuj jeszcze 15 minut.

KROK 4: Zupę ostudź, pozostawiając ją bez przykrycia.

KROK 5: Następnie dodaj jogurt, starannie wymieszaj. 
Możesz podawać z natką pietruszki i grzankami z chleba 
pełnoziarnistego i/lub jajkiem, rzodkiewką, ogórkiem.

Zdrowie na języku

polecamy !
ŚMIETANA 18% 
BIO - EKO KNIAŹ
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Nabiał 
owczy i kozi
Nabiał to mleko i to, co potrafimy z niego zrobić: sery, kefiry czy jogurty w dziesiątkach od-
mian. Zależnie od pochodzenia (krowie, kozie, owcze) będzie bardzo różnić się wartościami 
odżywczymi.

Grzegorz Grelak
ekspert kategorii nabiał owczy, kozi

MLEKO KOZIE  Gdyby decydowały same walory odżywcze, to ono by-
łoby zwycięzcą. Jego struktura i skład są bardzo podobne do mleka 
ludzkiego. Tłuszcz w nim zawarty ma formę wyjątkowo drobnych ku-
lek, co ułatwia trawienie. Taki tłuszcz się w organizmie nie odkłada, 
nie jest więc przyczyną tycia. Inny atut tego napoju jest taki, iż jest 
on przez nasz organizm naturalnie homogenizowany, dzięki czemu 
obniża we krwi poziom „złego” cholesterolu. Tylko w kozim mleku 
nigdy nie znajdziemy metali ciężkich. To jedyny przeżuwacz, który 
umie pozbywać się ich z organizmu. To wyjątkowo czyste zwierzęta,  
co przekłada się na bardzo korzystny skład koziego mleka.

Mleko kozie firmy CAPRA CAMPINOS lub LEEB VITAL świetnie 
pasuje do mleczno-owocowych koktajli. Specyficzny aromat tego 
napoju zrównoważy np. dodatek wanilii. Nie poleca się go jed-
nak jako dodatek do kawy. Praktyczna wskazówka: nabiał może  
się szybko zważyć podczas podgrzewania. Rozwiązaniem jest 
powolne podgrzewanie (na małym ogniu), choć warto wiedzieć,  
że smaczniejsze jest spożywane na zimno. 

W obecnym czasie najróżniejszych publikacji na temat wła-
ściwości mleka i produktów kozich jest w mediach sporo,  
ale nie wystarczająco na tyle, by świadomość u ludzi mających pro-
blemy ze zdrowiem i chcących się mądrze odżywiać była skuteczna  
w postępowaniu na co dzień. I nie chodzi tu o fakt informowania 
o składzie chemicznym mleka koziego ani o badaniach nauko-
wych na jego temat. Istotne jest natomiast aby człowiek w pełni 
był świadomy, że ma możliwość wzięcia do ręki broni przeciw na-
prawdę wielu chorobom takim jak: walka z cholesterolem, pomoc
w astmie i stanach przedrakowych, najbezpieczniejszy „zastrzyk”  

z wapnia w osteoporozie, rozedma płuc, wrzodziejące zapale-
nie jelita grubego lub żołądka itp. Dlatego warto wprowadzić  
do swojej diety kozi ser grecki czy serek twarogowy. Polecam 
wyśmienite kulki serowe z czosnkiem i ziołami w oleju bądź na-
turalną roladkę polskiej firmy CAPRA CAMPINOS. Doskona-
łe są również naturalne jogurty kozie, ewentualnie jak kto woli 
smakowe waniliowe, malinowe, jagodowe lub mango.

MLEKO OWCZE  to przede wszystkim wspaniałe sery. Są równie 
zdrowe, jak pyszne polecam spróbować ser dojrzewający mild 
50% tłuszczu firmy HOOIDAMMER bądź serek twarogowy 
firmy BERGERIE. Ser z mleka owczego ma więcej tłuszczu, biał-
ka, kazeiny i witamin niż krowi odpowiednik, są to też witaminy 
łatwiej przyswajalne. Z tych względów produkty owcze pomaga-
ją przeciwdziałać osteoporozie. Polecam również jogurt grecki  
i naturalny firmy BERGERIE lub smakowe waniliowe, malinowe, 
truskawkowe firmy LEEB VITAL. W owczym pędzie do owczych 
serów warto pamiętać o kaloriach. Żyjące często w trudnych wa-
runkach klimatycznych owce mają bardzo kaloryczne mleko.

Na zakończenie dodam, że o ile dorosły człowiek może w jakimś 
stopniu zastąpić sobie jeden rodzaj pożywienia drugim, o tyle 
zdecydowanie większy problem występuje w przypadku małych 
dzieci (nietolerancja mleka krowiego, alergie pokarmowe, astma). 
Dlatego właśnie proponuję alternatywę, czyli ekologiczny nabiał 
kozi i owczy. Warto pamiętać, że mleka, zwłaszcza krowiego,  
nie powinny spożywać osoby uczulone. Zawsze warto przyglą-
dać się, jak mleko wpływa na nasz organizm, a zwłaszcza, jak 
działa na dzieci.
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CHACZAPURI Z SERKIEM 
KOZIM I OWCZYM

SKŁADNIKI (2 porcje):
mąka orkiszowa - 220 g
letnia woda - 1/2 szklanki
drożdże świeże - 15 g
sól - 1/2 łyżeczki
cukier - 1 szczypta
oliwa z oliwek - 3 łyżeczki
jaja - 2 szt.
twarożek kozi - 100 g
ser owczy - 1 opakowanie
szczypior - 1/2 pęku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Mąkę umieścić na stolicy, zrobić do-
łek, dodać drożdże, cukier, wlej 1/2 szklanki 
letniej wody (jeśli trzeba, dodaj resztę), sól i 
zagnieść ciasto. Dobrze wyrobić. Odstawić do 
wyrośnięcia przykryte ściereczką. Po około 40 
minutach wyjąć ciasto i podzielić na 2 lub trzy 
części. Ciasto rozwałkować w okrągły placek. 
Zawinąć brzegi do środka a boki zlepić w cha-
rakterystyczną łódeczkę.

KROK 2: Zetrzeć ser owczy na średnich 
oczkach. Spód ciasta posmarować odrobiną 
oliwy, wypełnić serami. Piec ok. 20 minut w 
190 stopniach. Po 20 minutach wyjąć z piekar-
nika a na środek każdego placka wybić jajko. 
Zapiekać jeszcze 5 minut.

Anita Zegadło - AZgotuj

65 min

TRUSKAWKI WYTRAWNE 
Z KOZIĄ ROLADĄ

SKŁADNIKI (1 porcja):
roladka z sera koziego - 1 szt.
truskawki - 1/2 kg
papryka - 1 szt.
passata pomidorowa - 1 opakowanie
sól - do smaku
papryka ostra - do smaku
orzeszki piniowe - 3 garści
seler naciowy - 1 pęk

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Miksujemy truskawki z papryką i passatą pomi-
dorową. Dodajemy do smaku sól i ostrą paprykę.

KROK 2: Roladę kozią wyjmujemy z opakowania i pole-
wamy sosem truskawkowym, posypujemy podprażony-
mi orzeszkami i dodajemy seler naciowy.

Barbara Strużyna

15 min

PLACUSZKI Z CUKINII ZE 
ŚWIEŻYMI ZIOŁAMI 
(OREGANO)

SKŁADNIKI (1 porcja):
cukinia - 2 szt.
ser feta - 180 g
jogurt owczy typu greckiego - 250 g
cytryna - 1 szt.
skórka z cytryny - 1 łyżeczka
świeże zioła oregano gałązki - kilka
jaja - 2 szt.
mąka orkiszowa jasna / mieszanka bezglute-
nowa - 3 łyżki
cebula dymka - 1 szt.
sól i pieprz - do smaku
proszek do pieczenia - 1/2 łyżeczki
olej do smażenia - 50 ml

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Cukinie ścieramy na tarce na dużych oczkach i 
zasypujemy łyżeczką soli. Po 15 minutach od-
ciskamy z nadmiaru wody. Następnie dodaje-
my pokruszoną fetę, pociętą w piórka jedną 
cebulę dymkę wraz ze szczypiorem, kilka list-
ków oregano, wbijamy jaja, wkręcamy pieprz 
(wedle uznania), wsypujemy mąkę i proszek 
do pieczenia oraz ok. łyżeczki skórki z cytryny. 
Całość mieszamy. Rozgrzewamy olej na patel-
ni i smażymy jednakowe placuszki. Usmażone 
kładziemy na papierowym ręczniku. Podaje-
my z cząstkami cytryny i owczym jogurtem 
typu greckiego.

Anita Zegadło - AZgotuj

30 minSAŁATKOWA KRÓLOWA, 
CZYLI ROSZPONKA I INNE 
ZIELENIE SYPANE ORZECHEM

SKŁADNIKI (4 porcje):
roszponka - 1 opakowanie
awokado - 2 szt.
ogórek zielony - 2 szt.
gruszka - 1 szt.
cebula czerwona - 1 szt.
brokuł - 1 szt.
orzechy włoskie - 100 dag
słonecznik - 200 dag
ser feta - 1 kostka (180 g)
oliwa z oliwek - 1 kieliszek

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Brokuł dzielimy na różyczki i gotu-
jemy na parze 3 minuty. Słonecznik i orzechy 
lekko prażymy na patelni. Awokado po prze-
krojeniu, pozbawiamy pestki i skórki, kroimy 
na plasterki. Gruszkę, ogórka, cebulę i ser feta 
kroimy w plastry lub kostkę.

KROK 2: Rozkładamy roszponkę, układamy 
warzywa, owoce oraz ser feta. Posypujemy 
uprażonymi nasionami, polewamy oliwą. 

mohoyoga

15 min
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Zadbaj o swoje jelita
To, co łączy stulatków to bogata w dobre mikroorganizmy flora bakteryjna jelit. Bakterie  
z reguły kojarzą się nam z chorobami i problemami. W rzeczywistości jednak odgrywają  

w naszym życiu kluczową, pozytywną rolę. Nietolerancje pokarmowe, zespół jelita drażli-
wego, stany zapalne i inne dolegliwości mogą być spowodowane zaburzeniem równowagi 

między bakteriami, a ludzkim organizmem. Odpowiedni zestaw bakterii w przewodzie 
pokarmowym zwłaszcza w jelicie grubym (mikrobiom) daje nam możliwość uniknięcia  

lub zwalczenia problemów zdrowotnych.
CO TO JEST FLORA BAKTERYJNA JELIT?
Jak się okazuje, najważniejszym elementem prawidłowego 
funkcjonowania organizmu jest posiadanie odpowiedniej flo-
ry bakteryjnej jelit. Flora bakteryjna to ogólnie pojęty zespół 
mikroorganizmów, tj. kilkuset różnych szczepów bakterii, któ-
ry tworzy w jelitach swego rodzaju ekosystem (tym samym  
to jeden z elementów flory fizjologicznej). Zapewnia ona rów-
nież odpowiednie pH jelit. Zaraz po narodzeniu, układ pokar-
mowy człowieka jest ubogi we florę bakteryjną. Rozwija się ona 
(tj. kolonizuje) stopniowo i ma na nią wpływ wiele czynników: 
narodziny, odżywienie, środowisko, stres, choroby, czy w dal-
szym okresie, wiek. Najbogatsze w bakterie jest jelito grube,  
to również w tym odcinku bakterie są najbardziej aktywne i od-
grywają największą rolę. Relacje między naszym układem po-
karmowym a bakteriami, które w nim żyją, można określić jako 
symbiozę. Funkcjonowanie organizmu byłoby niemożliwe bez 
istnienia flory bakteryjnej. 
Z flory bakteryjnej czerpiemy wiele korzyści, m.in.:
• bakterie zasiedlające jelito grube wykorzystują resztki po-

karmowe do produkcji witaminy K, PP i niektórych witamin 
z grupy B, kwasu foliowego oraz hormonów,

• prawidłowa flora buduje barierę ochronną (reguluje 
pracę układu immunologicznego),

• bakterie zwalczają drobnoustroje (rozrost dobroczyn-
nych bakterii powoduje zmniejszenie ilości bakterii pato-
gennych, bakterie konkurują ze sobą o substancje odżywcze 
i miejsca receptorowe); wytwarzanie na drodze fermentacji 
kwasu mlekowego lub octowego, powoduje obniżenie pH, 
co hamuje rozwój bakterii chorobotwórczych,

• wzmocnienie ścian jelita

CO SZKODZI NASZYM JELITOM? 
Czynnikiem mającym wpływ na zmiany we florze bakteryjnej 
jelit jest proces starzenia się. Osoby starsze mają inną florę niż 
osoby młode. Jest ona bardzo często osłabiona przez choro-
by, spożywanie leków i pogorszony ogólny stan organizmu. 
W dobie fast foodów i życia w ciągłym pędzie bardzo łatwo 
o zaburzenia flory bakteryjnej jelit. Warto pamiętać o równo-
wadze psychicznej. Stres, brak snu i aktywności fizycznej nie-
korzystnie wpływają na pracę jelit. Jedną z najważniejszych 
rzeczy warunkujących dobry stan jelit jest odżywianie. Niestety, 
aby odbudować florę bakteryjną należy zrezygnować z cukru  
i jego chemicznych zastępników, słodzonych napojów i wysoko 
przetworzonej żywności. Należy unikać potraw bardzo tłustych, 
obfitujących w bardzo ostry i słony smak. 
Codzienne jedzenie w pośpiechu, palenie papierosów, częste 
spożywanie wysokoprocentowego alkoholu, prowadzą do wy-
niszczenia pożytecznej dla naszych jelit flory bakteryjnej. Obok 
nieprawidłowego odżywiania, to antybiotyki sieją największe 
spustoszenie. Wraz z chorobotwórczymi bakteriami, niszczone 
są również te pożyteczne, dlatego szczególnie musimy dbać  
o odbudowę prawidłowej flory w czasie i po antybiotykoterapii. 
Powyższe czynniki mogą prowadzić do takich problemów, jak 
zespół jelita drażliwego, przewlekłe zapalenie jelit, nieżyt żo-
łądkowo - jelitowy, rak okrężnicy. Może to skutkować również 
otyłością, cukrzycą czy alergiami pokarmowymi.



Złe bakterie zasiedlające nasz układ pokarmowy można po-
dzielić na dwie grupy:
• patogenne - to drobnoustroje produkujące toksyny, które 

zakłócają funkcjonowanie jelit i całego układu pokarmo-
wego, np. Shigella, Salmonella;

• względnie patogenne - negatywne działanie tych bakterii 
ujawnia się dopiero w przypadku zaburzeń układu pokar-
mowego (w tym jelit), np. E. coli, Proteus, Klebsiella.

JAK DBAĆ O JELITA?
Co zatem robić, aby uchronić się przed zaburzeniami? Istnieje 
kilka sposobów pomocnych w odbudowie flory bakteryjnej jelit. 

Jednym z nich jest przyjmowanie gotowych preparatów, tj. su-
plementów (probiotyków, prebiotyków, czy synbiotyków). Nale-
ży zwrócić uwagę na występujące szczepy, ich ilość i różnorod-
ność. Preparaty te mogą być w postaci kapsułek lub napojów 
do picia zawierających żywe szczepy bakterii probiotycznych. 
Komponując jadłospis, należy oprzeć się o produkty naturalnie 
wspierające naszą florę bakteryjną:

Probiotyki, to produkty zawierające żywe kultury bakterii, 
które korzystanie wpływają na układ pokarmowy, wzmacniają  
i przywracają naturalną równowagę organizmu i systemu od-
pornościowego. To między innymi grupy bakterii kwasu mle-
kowego, takie jak: Bifidobacterium, czy Lactobacillus. Wystę-
pują w produktach mlecznych (np. kefiry, maślanki, jogurty, 
zsiadłe mleko). Dodatkową zaletą fermentacji w przypadku 
nabiału jest przekształcenie laktozy w kwas mlekowy, co skut-
kuje znacznie mniejszą ilością jej w fermentowanym produkcie. 
Spożywanie sfermentowanych produktów mlecznych wzboga-
ca florę jelitową w dobroczynne bakterie. Wybrane bakterie:  
S. thermophilus, L. bulgaricus, L. acidophilus, B. lactis, Bifidus, możemy 
również odnaleźć w produktach roślinnych: sojowych, koko-
sowych, ryżowych lub konopnych. Do probiotyków zaliczają  

Prebiotyki, to produkty, które nie są wchłaniane przez nasz 
organizm, ale poprawiają wzrost mikroorganizmów występu-
jących naturalnie w jelitach, stanowią dla nich pożywkę. Pre-
biotyki to naturalny błonnik występujący w owocach i wa-
rzywach. Na szczególną uwagę zasługuje inulina, stymuluje 
wzrost dobrych bakterii w jelicie, uczestniczących w trawieniu 
pokarmów, syntezie witamin, rozkładzie substancji toksycznych. 
Występuje w postaci gotowego produktu (proszku), ale można 

polecamy !
JOGURT PROBIOTYCZNY ABC 

(3,8% TŁUSZCZU W MLEKU) BIO 
- SOBBEKE

SUPLEMENT DIETY
 PROBIOTYK BIO 

- JOY DAY

INULINA BIO 
 - BIO PLANET

się niepasteryzowane (najlepiej domowe) kiszonki i soki z ki-
szonek (kapusty, ogórków, buraków i innych warzyw i owoców), 
kimchi  czy ocet jabłkowy. Charakteryzują się dużą różnorod-
nością bakterii, trudno osiągalną w suplementach diety.  Poma-
gają one odbudować florę bakteryjną, zlikwidować nadmierną 
produkcję gazów jelitowych, jak również złagodzić biegunki. 
Probiotyki odgrywają szczególną rolę  podczas antybiotykote-
rapii, przywracając prawidłową florę bakteryjną.



Synbiotyki, czyli połączenie probiotyków i prebiotyków.  
Nie są one zbyt popularne, ponieważ opinie lekarzy dotyczące 
ich stosowania są podzielone. Obecnie najczęściej spotykane  
na rynku synbiotyki to przede wszystkim preparaty dla dzieci. 
Dobrym pomysłem mogą być połączenia produktów, np.: jo-
gurt + czosnek, ziemniaki + zsiadłe mleko itp.

W organizmie bytuje ok. 40 bilionów mikroorganizmów. Duże 
znaczenie ma różnorodność bakterii, a ta wiąże się z różnorod-
nością spożywanych pokarmów. Pokarmy z wysoką zawarto-
ścią błonnika, w tym inuliny, powinniśmy wprowadzać powoli,  
aby przyzwyczaić nasz system trawienny i złagodzić początko-
we wzdęcia i gazy. 

Kiszonki najlepiej jeść w formie oddzielnej przekąski. Do lek-
ko przestudzonych zup: czerwonego barszczu lub ogórkowej, 
przed jedzeniem dodajmy sok z kiszonych ogórków lub bura-
ków. Czasami, aby odbudować florę bakteryjną trzeba na jakiś 
czas zrezygnować z produktów, które powodują stany zapal-
ne w jelitach - najczęściej należą do nich produkty glutenowe 
(zwłaszcza pszenica), nabiał (szczególnie mleko), czasami jaja  
i mięso. Dietę eliminacyjną najlepiej prowadzić pod kontrolą le-
karza lub dietetyka. 

Stosowanie takiej diety pomoże nam określić, jakie produkty 
powodują u nas problemy. Korzystajmy z dużej obfitości wa-
rzyw i owoców, nie ograniczajmy się do zielonych czy czer-
wonych, im bardziej kolorowy talerz przed nami, tym większa 
rozmaitość bakterii dobroczynnych w naszych jelitach. Dodajmy  
do tego zdrowe tłuszcze, takie jak oliwa i oleje virgin. Stop-
niowo wprowadzajmy również rośliny strączkowe. Jedzenie 
powinno być smaczne i kolorowe, zaspokajać nasze potrzeby 
energetyczne i jak się okazuje, jak najlepiej karmić naszych 
sprzymierzeńców w jelitach.

Barbara Strużyna

znaleźć ją także w topinamburze (70% błonnika stanowi inuli-
na). Dużą zawartość znajdziemy również w szparagach (ok. 3%). 
Podobnie łuska gryczana, jest produktem wspierającym roz-
wój flory bakteryjnej, przez co skutecznie poprawia pracę je-
lit (niweluje wzdęcia i zaparcia). Inulinę odnajdziemy również  
w cebuli, czosnku, ziemniakach, bananach, porach, karczo-
chu, cykorii, liściach mniszka pospolitego (lekarskiego) oraz 
agawie.

hummus z avocado 

bezglutenowy bio 170 gfalafel burger 

z brokułami bio 180 gfalafel bio 240 g

Ekologiczne produkty Florentin są wyjątkowe, 
żaden z nich nie zawiera dodatku cukrów. 

Bogactwo naturalnych, ekologicznych składników 
nadaje im niezapomniany, pełny smak.

GLUTEN FREE
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Octowe historie
Ocet jabłkowy był już znany 5 tysięcy lat p. n. e. Jego walory były doceniane w wielu staro-
żytnych kulturach: chińskiej, greckiej, rzymskiej, egipskiej i babilońskiej. W Starożytności był 
wykorzystywany do pobudzania krążenia, oczyszczania krwi, wątroby i węzłów chłonnych, 
poprawy sił witalnych i wspomagania odporności. Hipokrates, ojciec medycyny, bardzo czę-
sto zalecał mieszaninę octu jabłkowego z miodem na przeziębienie i kaszel.

OCET NA PRZESTRZENI DZIEJÓW
• Ocet ryżowy został wynaleziony w Chinach przed 3 ty-

siącami lat, z czasem zawędrował do Japonii. Stał się tam 
ważnym elementem kuchni narodowej. 

• Najwcześniejsze pisemne wzmianki pochodzą ze staro-
żytnej Babilonii, gdzie mowa jest o occie otrzymywanym 
z wina daktylowego. Napój ten był szalenie popularny 
zarówno w kuchni jak i kosmetyce,  a także stanowił je-
den z podstawowych i najważniejszych medykamentów, 
doceniany niezmiennie przez tysiące pokoleń.

• Biblia wspomina o occie w Starym i Nowym Testamencie. 
W tym ostatnim czytamy o rozcieńczonym occie, którym 
nasączono gąbkę i podano ukrzyżowanemu Chrystusowi.

• Zapisy z czasów starożytnych Greków i Rzymian świadczą 
o tym, iż ocet był podstawowym środkiem leczniczym 
stosowanym w przeziębieniach i kaszlu, a nierozcieńczo-
ny służył do dezynfekcji ran. Rzymscy legioniści wykorzy-
stywali ocet to tworzenia orzeźwiającego napoju dodając 
jego niewielką ilość do wody, czyniąc ją bezpieczniejszą 
mikrobiologicznie do spożycia. W starożytnej kosme-
tologii damy stosowały mikstury z octu, które to miały 
działać wybielająco na cerę, upiększać i poprawiać samo-
poczucie.

• W czasach epidemii dżumy w 1348 roku ocet stosowano 
jako środek do dezynfekcji rąk, twarzy i ust.

• Podczas tzw. wielkiej zarazy w Anglii w 1665 roku octem 
dezynfekowano przedmioty codziennego użytku.

• W 1721 roku podczas zarazy we Francji popularność 
zdobył „Ocet Czterech Złodziei”. Stosowali go grabieżcy 
domów zmarłych osób, którzy to nie zapadli na epidemię 
stosując napar wykonany z lawendy, rozmarynu, mięty  
i octu.

• Pierwsze doniesienia o oficjalnej produkcji octu na szer-
szą, przemysłową skalę sięgają roku 1394 roku, gdzie  
we francuskim Orleanie w celu zaspokojenia rosnącego 
zapotrzebowania na ocet rozpoczęto wytwarzanie octu 
z wina tzw. metodą procesu powolnego. Metoda ta jest 
najbardziej znaną metodą otrzymywania kwasu octowe-
go, obok metody procesu wgłębnego, zapoczątkowanej 
w latach 50. XX wieku.

Krzysztof Pawlak
ekspert kategorii octy

CO ZNAJDZIEMY W SKLEPACH?
Włączenie do diety octu jabłkowego niesie za sobą wiele ko-
rzyści zdrowotnych, jedną z nich jest wspomaganie przemiany 
materii, należy jednak pamiętać, że zalecana dzienna dawka 
dzienna nie powinna przekroczyć 15-30 ml. Wybierajmy eko-
logiczny ocet naturalnie fermentowany i niefiltrowany, znaj-
dziemy go w ofercie m.in. firm Beutelsbacher czy Alce Nero.

Kolejną interesującą grupą są octy balsamiczne, najsławniej-
szy jest tradycyjny ocet balsamiczny z Modeny. Wystarczy kil-
ka kropli, a nawet zwykła potrawa zyska wyrafinowany smak. 
Ocet ten pozyskiwany jest z moszczu winogron. Ma znakomi-
te właściwości zdrowotne, wpływa na trawienie, działa prze-
ciwbakteryjnie czy też reguluje poziom cholesterolu. Może-
my go także spotkać jako dodatek do napoi, które nie dość,  
że dobrze wpływają na nasz organizm to i znakomicie orzeź-
wiają. Na rynku znajdziemy pyszne napoje Bongiorno będące 
połączeniem ekologicznego octu z Modeny, octu jabłkowego 
oraz soków owocowych z naturalnymi aromatami. 

Oprócz octu jabłkowego i octu balsamicznego mamy dostęp-
ne też octy winne i ryżowe, które mają podobny pozytywny 
wpływ na nasz organizm oraz bardzo szerokie zastosowanie 
kulinarne.

Napoje marki Bongiorno



61      Lato 2019

OCET
Poznaj wszystkie rodzaje!
Historia octów jest ściśle związana z historią wina. Po francusku ocet to „vinaigre”, gdzie 
„vin” oznacza wino, a „aigre” — kwaśny. W języku włoskim używa się nazwy„aceto”, która 
przywołuje na myśl kwas octowy. Ocet (łac. acetum) to wodny roztwór kwasu octowego  
o charakterystycznym ostrym zapachu i kwaśnym smaku, którego nie sposób zastąpić innym 
produktem w kuchni. Ocet znany jest ludzkości już od mniej więcej 10 000 lat i najprawdo-
podobniej został odkryty jednocześnie w kilku miejscach na świecie. Z pewnością wielu z nas 
zastanawia się kto, kiedy i z czego wyprodukował ocet po raz pierwszy.
MNOGOŚĆ OCTÓW
Tradycyjny ocet jest produktem otrzymywanym na drodze 
dwustopniowego procesu: fermentacji alkoholowej, a następ-
nie fermentacji octowej tj. utleniania alkoholu przez bakte-
rie kwasu octowego. Ocet jest przezroczystą bezbarwną cie-
czą, zawierającą zwykle 4 - 15 % kwasu octowego. Surowcem  
do produkcji octów są naturalne napoje fermentowane, takie 
jak wino, cydr, piwo i inne produkty fermentacji alkoholowej 
zbóż, roztwory sacharydów: melasy, miodu, serwatki, a także 
owoce lub ziemniaki.

OCET SPIRYTUSOWY – to najtańszy z octów o charakterystycznym 
ostrym zapachu i kwaśnym smaku. Otrzymywany jest metodą 
fermentacji octowej prowadzonej przez bakterie octowe, wyko-
rzystujące rozcieńczony roztwór alkoholu etylowego. W efekcie 
powstaje ocet spirytusowy (fermentacyjny) zawierający 6 - 10% 
kwasu octowego. Ocet spirytusowy jest cennym składnikiem 
marynat i przyprawą wielu dań. Nadmierne spożywanie octu 
spirytusowego może zaburzać procesy trawienne, powodować 
odwapnienie kości i niszczyć czerwone krwinki odpowiedzialne 
za dystrybucję tlenu w organizmie. W gospodarstwie domo-
wym ocet może stanowić tanią alternatywę do konwencjonal-
nych środków czyszczących i dezynfekujących, bezpieczną i nie-
zwykle skuteczną. 

OCET WINNY – produkowany w krajach Basenu Morza Śródziem-
nego (głównie we Francji) oraz w Europie Środkowej. Badania 
naukowe udowodniły, iż octy winne zawierają składniki proz-
drowotne takie jak polifenole oraz kwasy fenolowe: galuso-
wy, wanilinowy, kawowy, kumarowy, synapowy. Tradycyjne octy 
winne produkowane są z czerwonych lub białych win grono-
wych. Do sałatek i surówek stosuje się głównie biały ocet win-
ny, zaś do marynat mięsa wołowego, cielęciny czy jagnięciny 
oraz sałatek z czerwonej kapusty i buraczków ocet pochodzący 
z wina czerwonego. Różnice między octami wynikają ze spe-
cyfiki procesu produkcji oraz zastosowanego surowca. Wyższą 
jakością charakteryzują się octy dojrzewające w drewnianych 
beczkach przez okres do dwóch lat, a najdroższe są otrzymywa-
ne z wykwintnych win: Champagne, Pinot Grigio, Sherry. Przy-
kładowo do produkcji octu z Sherry (winnice na terenie regionu 
Jerez, Hiszpania) używa się win typu Oloroso.  Wina te produko-
wane są z winogron odmian Palomino, Pedro Ximénez, Mosca-
tel. Ocet z Sherry jest niezwykle popularny we Francji. Używa  
się go do przyprawiania podrobów oraz jako dodatek do cie-
płych sałatek z ziemniakami.

OCET WINNY RÓŻANY – powstaje w wyniku fermentacji owoców 
dzikiej róży. Dla wzmocnienia niepowtarzalnego aromatu do-
daje się do niego pęki kwiatów dzikiej róży. Ocet winny różany 
ma łagodny smak i kwiatowy zapach, doskonale komponuje  
się ze wszystkim potrawami, które potrzebują delikatnego za-
kwaszenia. Idealny jako dodatek do warzyw, ryb, owoców mo-
rza i galaret. 

OCET BALSAMICZNY – termin ten odnosi się do octu balsamicz-
nego z Modeny lub tradycyjnego octu balsamicznego. Nazwa 
„balsamiczny” jest zastrzeżona dla octu wytwarzanego  
z moszczu gronowego odmiany białej Trebbiano lub czer-
wonej Lambrusco. Ocet balsamiczny z Modeny jest octem 
winnym otrzymywanym przez gotowanie rozdrobnionego 
moszczu gronowego z dodatkiem niewielkiej ilości karmelu.  
W sklepach możemy także spotkać produkty premium, uzy-
skane przy użyciu najlepszych odmian winogron: Lambrusco, 
Sangiovese, Trebbiano, Albana, Ancellotta Fortana, Montuni. 
Szczególnie polecany do lodów, owoców i sera.
Do produkcji tradycyjnego octu balsamicznego Aceto Bal-
samico Tradizionalle (Włochy), wykorzystywane są unikato-
we surowce gronowe. Ciekawostką jest fakt, iż do produkcji  
1 litra tradycyjnego octu balsamicznego potrzeba oko-
ło 145 kilogramów winogron. Moszcz gronowy przetwarza  
się w trzyetapowym procesie.  Pierwszy etap to przekształcenie 
cukrów w etanol przy pomocy drożdży. Drugi etap to utle-
nianie uzyskanego alkoholu do kwasu octowego przez bak-
terie octowe. Ostatni, trzeci etap polega na kilkunastoletnim 
dojrzewaniu w beczkach z dębu, kasztanowca, wiśni, morwy 
lub jałowca. Tradycyjny ocet balsamiczny jest produktem  
co najmniej  dwunastoletnim. Dojrzewające, starsze partie 
octu uzupełnia się świeższymi i przenosi całość do kolejnych, 
coraz mniejszych beczek. Produkt końcowy jest gęsty, ma ciem-
nobrązową barwę, unikatowy smak i aromat o wyczuwalnej nu-
cie owocowej, słodko-kwaśnej. 
Tradycyjny ocet balsamiczny został zarejestrowany jako pro-
dukt regionalny, co oznacza, że może być wytwarzany tylko 
i wyłącznie według oficjalnej receptury. Oryginalne produkty 
produkowane są jedynie w Modenie: Consorzio Turela Aceto 
Balsamico Tradizionale di Modena’, Consorzio fra produttori  
di Aceto Balsamico Tradizionale di Modena’ oraz Reggio: Con-
sorzio Produttori Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emi-
lia i Sindacato fra produttori di Aceto Balsamico Tradizionale  
di Reggio Emilia.
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OCET RYŻOWY - wytwarzany ze sfermentowanego ryżu w Chinach, 
Japonii, Korei i Wietnamie. Ze względu na barwę, konsystencję, 
a także stosowaną odmianę ryżu wyróżnia się trzy główne ro-
dzaje octów ryżowych: komesu (jasny, biały), kurosu (ciemny, 
czarny), kazusu (czerwony).
• Ocet ryżowy komesu (inaczej zwany su) jest cieczą bez-

barwną lub bladożółtą i ma delikatnie kwaśny smak. Zawie-
ra około 4,5% kwasów i wykorzystywany jest do przygoto-
wywania sushi, sałatek czy wodorostów.

• Szczególnie popularny w południowych Chinach jest ocet 
kurosu.  Ma on ciemny kolor i charakteryzuje się dym-
nym aromatem. Produkowany jest z kleistej odmiany ryżu 
z dodatkiem prosa lub sorgo. Ostatnie badania naukowe  
nad kurosu wykazały jego właściwości przeciwnowotworo-
we, a także obniżające ciśnienie krwi oraz poziom cho-
lesterolu LDL.

• Ocet ryżowy czerwony kazusu wytwarzany jest w Japo-
nii od około 400 lat. Popularny jest również w Chinach.  
Do wyprodukowania kazusu wykorzystuje się czerwony ryż 
drożdżowy. Uzyskuje się go poprzez zaszczepienie namo-
czonego polerowanego ryżu strzępkami grzyba o nazwie 
Monascus purpureus. Po 3-6 dniach fermentacji każde zia-
renko ryżu wybarwia się na charakterystyczny purpurowy 
kolor.

OCET JABŁKOWY – otrzymywany jest w wyniku fermentacji oc-
towej z jabłek. Oprócz kwasu octowego i jabłkowego zawiera  
kwas cytrynowy, mlekowy, galusowy, kawowy i chlorogenowy. 
Ocet jabłkowy bogaty jest również w cenne antyoksydanty  
z grupy polifenoli – katechiny. Zawiera niewielkie ilości wita-
min i składników mineralnych, ale przyczynia się do zwiększa-
nia wchłaniania ważnych dla organizmu minerałów zawartych  
w pożywieniu. Najlepszą postacią octu z jabłek jest ocet niepa-
steryzowany, niefiltrowany i niepodgrzewany, zawierający tzw. 
“matkę”, czyli naturalną zawiesinę złożoną z celulozy i bakterii 
kwasu octowego, odpowiadającą za jego mętność. Ocet jabł-
kowy aktywizuje naturalne procesy spalania tłuszczu. Pomaga 
zmniejszyć otłuszczenie narządów, co wpływa na ograniczenie 
dolegliwości osób zmagających się z insulinoopornością.

OCET KOKOSOWY – powstaje w wyniku fermentacji wody koko-
sowej. Drzewa kokosowe są jednymi z najczęściej uprawianych 
roślin na świecie i stanowią źródło surowców zaspokajających 
podstawowe potrzeby ludzi. Sok palmowy zawiera do 14% cu-
krów. Kilka godzin po jego zbiorze rozpoczyna się spontaniczna 
fermentacja alkoholowa przy udziale drożdży Saccharomyces 
cerevisiae. Fermentacja octowa również zachodzi w sposób nie-
kontrolowany i ma miejsce na trzeci dzień, gdy stężenie alko-
holu w soku osiągnie 7%. Cały proces trwa przez około cztery 
dni i kończy się  w chwili osiągnięcia stężenia kwasu octowego 
na poziomie 4%. 
Ocet kokosowy ma najczęściej biały lub bursztynowy kolor  
i charakteryzuje się wyrazistym, ostrym smakiem. Pasuje do sa-
łatek, surówek, zup, dipów oraz jest doskonałym składnikiem 
marynat.

OCET UME (UMEBOSHI LUB UMESU) - Ume to nazwa more-
li (śliwek) japońskich. Tradycyjna produkcja Umeboshi polega  
na suszeniu śliwek i marynowaniu (moczeniu w occie śliwko-
wym) z dodatkiem czerwonego shiso (przyprawy uzyskanej  
z pachnotki zwyczajnej). Ocet Ume ma wyrazisty czerwo-
ny kolor, przyjemny słono-kwaśny smak i sporo zastosowań.  
Ze względu na orzeźwiające właściwości jest szczególnie pole-
cany do lekkich potraw w upalne dni. Doskonale ożywia smak 
sałatek, pikli czy pasty z tofu. Gotowanym zielonym warzywom 
liściastym, takim jak: kapusta, kalafior, brokuły, zielona fasolka 
itp., dodaje przyjemny, cierpki smak. Dodany podczas gotowa-
nia do warzyw sprawia, że nie tracą one swoich żywych kolorów. 
Można stosować go także do marynat. 

OCET Z GRANATU - otrzymywany jest w wyniku naturalnej fermen-
tacji soku z owoców granatu. Pomaga wydobyć naturalny smak 
potraw, wzbogacając ich aromat. Znakomicie sprawdza się jako 
dodatek do sosów, deserów, sałatek, warzyw, makaronów oraz 
mięs. Ma piękny czerwony kolor, słodko – kwaśny smak oraz 
pachnie owocami granatu, nadając potrawom wyjątkowego 
charakteru. Niezastąpiony w każdej kreatywnej kuchni, to także 
dobry pomysł na prezent.

PRODUKTY NA BAZIE OCTÓW
• Krem na bazie octu balsamicznego z Modeny – to gę-

sty krem zawierający w sobie głęboką słodycz, a także 
nutkę kwaskową. Stworzony na bazie octu balsamicznego  
z Modeny i gotowanego moszczu winogronowego. Idealny 
do przyprawiania czerwonych mięs, dziczyzny, sałatek, se-
rów, a nawet owoców i lodów.

• Napoje owocowe na bazie octów – w ich składzie znaj-
dziemy ocet balsamiczny z Modeny, ocet jabłkowy i soki 
owocowe. Takie oryginalne połączenie składników spra-
wia, że napoje są niskokaloryczne, orzeźwiające, natural-
nie słodkie a przede wszystkim zdrowe.  Dzięki dużej ilości 
polifenoli mogą stanowić istotny składnik w diecie oczysz-
czającej, wspomagającej trawienie i odchudzanie. Latem 
ugaszą pragnienie, a jesienią i zimą będą wspomagać od-
porność. 

Nie ulega wątpliwości, iż stosowanie octów w codziennej diecie 
niesie wiele korzyści zdrowotnych. Ocet jako konserwant żyw-
ności skutecznie hamuje rozwój drobnoustrojów zanieczysz-
czających produkty spożywcze. Warto wspomnieć, iż niewielki 
dodatek octu do mięsa kurczaka, soczewicy czy produktów za-
wierających w swoim składzie jaja pozwala zmniejszyć objawy 
alergii pokarmowych. Badania wykazały, iż potrawy z dodat-
kiem kwasu octowego stymulują produkcję insuliny. Spożycie 
zaledwie 2 łyżeczek octu obniża stężenie glukozy we krwi  
i skutecznie działa w przypadku osób borykających się z glike-
mią poposiłkową.

Podsumowując, stosowanie w codziennej diecie octów oraz 
produktów zawierających w swoim składzie octy może nieść dla 
naszego zdrowia ogrom korzyści, począwszy od przyspiesze-
nia metabolizmu, oczyszczenia i wzmocnienia organizmu, 
po zmniejszenie łaknienia i obniżenie ciśnienia krwi.

Kamila Koźniewska - Departament Jakości Bio Planet S.A.

OCTY - PRODUKTY NA BAZIE 
OCTU - FOTKA

MM7726/W04/2019

W sklepach eko znajdziemy wszystkie rodzaje octu i wiele produktów na jego bazie.
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NAJLEPSZY WEGAŃSKI TORT

SKŁADNIKI (20 porcji):
biszkopt:
mąka z samopszy - 2 szklanki
mąka z płaskurki - 1 i 1/2 szklanki
kakao - 1/2 szklanki
soda - 2 łyżeczki
proszek do pieczenia - 1 łyżeczka
cukier kokosowy - 1/2 szklanki
woda - 2 szklanki
ocet jabłkowy - 3 łyżki
melasa z trzciny cukrowej - 1/3 szklanki
olej kokosowy (rozpuszczony) - 3/4 szklanki
krem kokosowy:
wiórki kokosowe - 3 szklanki
masło kokosowe (krem lub pasta) - 100 g
olej kokosowy (nierafinowany) - 1 łyżka
woda - 150 ml
ksylitol - 1/2 szklanki
masa budyniowa:
wegański budyń truskawkowy - 1 opakowanie
mleko roślinne (np. migdałowe) - 350 ml
ksylitol - 3 łyżki
olej kokosowy - 1 łyżka
agar agar - 1/2 łyżeczki
do posmarowania biszkoptów:
dżem wiśniowy - 200 ml
domowe żelki:
dżem truskawkowy - 150 ml
woda - 100 ml
agar agar - 1 łyżeczka
dodatkowo: płatki kokosowe i porzeczki - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1 (Biszkopt): Piekarnik nastawiamy na 180°C. Składniki suche 
mieszamy w misce. W osobnej łączymy składniki mokre oprócz oleju. Do 
suchych powoli wlewamy składniki mokre, a na końcu rozpuszczony olej 
kokosowy. Powstałą masę wykładamy do tortownicy. Pieczemy 35 min. w 
temperaturze 180 stopni (termoobieg).
KROK 2 (Krem kokosowy): Wszystkie składniki dokładnie blendujemy na 
gładki, obłędny w smaku krem.
KROK 3: Przestudzony biszkopt przekrajamy na dwa blaty. Oba smaruje-
my od wewnątrz 2/3 dżemu. Na spodni blat z warstwą dżemu nakładamy 
całą masę kokosową. Nakrywamy drugim blatem (biszkoptem). Smaru-
jemy wierzch pozostałym dżemem i zabieramy się za przygotowywanie 
masy budyniowej.
KROK 4 (Masa budyniowa): Budyń gotujemy wedle instrukcji na opako-
waniu, ale na mniejszej ilości mleka roślinnego (350 ml zamiast 500 ml). 
Do gotowania dodajemy olej i agar agar. Delikatnie przestudzoną masę 
budyniową wlewamy na wierzch tortu.
KROK 5: Na nie do końca stężałą, jeszcze ciepłą masę budyniową nakła-
damy dekorację, np. żelki według poniższej receptury i/lub płatki kokoso-
we, owoce (porzeczki).
KROK 6 (Żelki): Składniki na żelki umieszczamy w rondelku i zagotowuje-
my. Wlewamy płyn do silikonowych foremek w kształcie serc. Odstawiamy 
w chłodne miejsce do stężenia.

Dominika Lasota (Jescbyzycwzdrowiu)

100 min

WEGAŃSKI CHŁODNIK ARBUZOWY 
Z POMIDORAMI, OGÓRKIEM I CHLEBEM

SKŁADNIKI (20 porcji):
arbuz (miąższ) - 1 kg
pomidory - 1 kg
ogórek wężowy - 1/2 szt.
chleb - 500 g
ocet - 5 łyżek
sól, pieprz - do smaku
olej arganowy - 2 łyżki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Miąższ z arbuza, 2/3 pomidorów oraz chleba pokrojo-
nego w kostkę umieszczamy w misce/malakserze i miksujemy do 
otrzymania jednolitej konsystencji. Przyprawiamy do smaku solą, 
pieprzem, octem i olejem arganowym. Odstawiamy najlepiej na noc 
do lodówki, ale jeżeli nie macie takiej możliwości 1-2 h będą wy-
starczające (proponuję wtedy użyć składników prosto z lodówki). 
Resztę pomidorów i ogórka wężowego kroimy w kostkę. Do bu-
lionówek nalewamy chłodnik i ozdabiamy warzywami pokrojonymi 
w kostkę.

Szybko Tanio Smacznie

30 min

PIKLOWANA MARCHEWKA

SKŁADNIKI (1 porcja):
marchew - 500 g
ocet jabłkowy - 3/4 szklanki
kmin rzymski - 1/2 łyżeczki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Marchewkę obrać i pociąć w kostkę. Blanszować we wrząt-
ku ok. 1 minuty. Odcedzić. Przygotować słoiki, wyparzyć lub wypiec 
15 minut w 100°C w piekarniku. Marchewkę przełożyć do słoików. 
Ugotować zalewę: wlać wodę i ocet oraz przyprawy do rondla, za-
gotować. Marchew zalać zalewą i pasteryzować 10 min.

Anita Zegadło - AZgotuj

20 min

woda - 1,5 szklanki
sól - 1 łyżeczka
cukier trzcinowy jasny - 3 łyżki
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Pokochaj latte 
z TerraSana

Potrzebujesz chwili relaksu przy wyjątkowym napoju? Chcesz czegoś innego niż codzienna 
kawa lub herbata? Podaruj sobie zaskakujące, wegańskie latte z TerraSana!

UPIJ SIĘ ZDROWIEM Z LATTE
To bardzo proste. Najpierw wybierz swoją ulubioną latte.  
Na zielono z matcha latte, na zdrowo z curcuma latte (im-
birem lub wanilią) lub skorzystaj z rozpieszczającej kakao latte.  
Po drugie, wybierz swoje ulubione (roślinne) mleko. Chcesz  
się rozgrzać? Podgrzej filiżankę mleka. Chcesz się ochłodzić? 
Wymieszaj łyżkę latte z odrobiną gorącej wody, a następnie do-
daj zimne mleko lub mrożone kostki mleka.

NA ZIELONO
Czy jesteś fanem matchy? Ta jasnozielona, sproszkowana her-
bata sprawi, że poczujesz się jednocześnie czujny i zrelaksowa-
ny. Matcha była początkowo uprawiana w Chinach, ale w koń-
cu stała się bardzo popularna w Japonii. Teraz podbija Europę.  
Jej wyjątkowość polega na tym, że przed zbiorami liście her-
baty są specjalnie zacieniane przez kilka tygodni przed zbio-
rem. W rezultacie wytwarzają więcej L-teaniny, która ma 
pozytywny wpływ na poziom snu i stresu. Oprócz matchy  
ta latte składa się z gula jawa (cukru z kwiatu palmy kokosowej), 
macy, białka konopnego i cynamonu. Pyszna mieszanka!

ŻÓŁTA MOC
Głównym składnikiem modnego złotego mleka jest lecznicza 
kurkuma. TerraSana oferuje dwa rodzaje smaków: waniliową 
kurkumę i imbirową kurkumę. Oba smaki to harmonijne po-
łączenie ziół i przypraw, takich jak lukrecja, szafran, kardamon  
i czarny pieprz, z co najmniej 50% kurkumy! Bez dodatku cukru. 
Naturalny napój energetyczny!

CZEKOLADOWO - JUŻ W KRÓTCE!
TerraSana do surowego kakao używa nasion z południowo-
amerykańskiego Peru. Łacińska nazwa kakao to „theobroma”, 
co oznacza „pokarm bogów”. Tak więc z kakao latte na pew-
no otrzymasz boski napój! Pikantnie, przyjemnie, cynamonowo  
z macą w proszku i konopnym białkiem ze słodyczą gula jawa. 
To prawdziwy napój Superfood!

NIE TYLKO NAPÓJ
Czy lubisz gotować i piec? Użyj latte jako przyprawy do słod-
kich wypieków, płatków owsianych, curry i lodów. Pytaj w swo-
im ulubionym eko sklepie o nowe napoje w proszku Terrasana!

ZESKANUJ KOD QR, 
ABY ZAINSPIROWAĆ 

SIĘ BEZPŁATNĄ 
KSIĄŻECZKĄ Z PRZEPISAMI:

http://bit.ly/latterecipes
Wykorzystaj latte Terrasana do domowych lodów i innych deserów!
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Sushi
Kuchnia japońska powstała po części na bazie uwarunkowań geograficznych. Wyspiarski 
charakter kraju spowodował, że rozwinęło się tu rybołówstwo, a góry i rozległe lasy sprzyjały 
zbieractwu. Dodatkowo silne wpływy buddyjskie, spowodowały, że przez długi czas w kultu-
rze obowiązywał zakaz spożywania mięsa ssaków.
Klimat i tradycja azjatycka sprzyjają uprawie ryżu, jego pola ist-
nieją w tym kraju od V wieku p.n.e.. W Japonii tradycyjny posiłek 
składa się z ryżu i dodatków (jap: okazu). Kuchnia ta uważana 
jest za bardzo zdrową też dzięki temu, że spożywa się świeże 
sezonowe produkty. Dieta Japończyków zawiera dużo warzyw, 
owoców morza, ryb i grzybów oraz owoców leśnych i jest mało 
kaloryczna. Produkty, które są charakterystyczne dla japońskiej 
kuchni to: pasta miso, wasabi, sos sojowy czy bulion dashi. 
Japończycy uważają, że najsmaczniejsza forma podania ryby  
to ryba surowa (sashimi). Nie bez znaczenia jest też przygoto-
wanie i wygląd potraw. Tradycyjnie do wielu prac w kuchni sto-
suje się też różne noże z różnym rodzajem ostrza oraz różnym 
kształtem. Noże są codziennie ostrzone, ponieważ uważa się,  
że krojenie wpływa na smak posiłku.

OD FERMENTACJI RYB DO SUSHI
Pierwsze sushi powstało ponad 1000 lat temu. Była to metoda 
przechowywania ryb, które obkładano ryżem. Po kilku miesią-
cach jedzono sfermentowane ryby, a ryżu się pozbywano. Było 
to sporym marnotrawstwem na przestrzeni wieków zaprzestano 
wyrzucać ryż. Około 1830 roku w mieście Edo (obecnym To-
kio) zaczęto zakwaszać ryż przy użyciu octu, aby nie czekać na 
fermentacje. Można powiedzieć, że tak powstały pierwsze bary 
fast food. Nazwa potrawy pochodzi od dwóch słów: su - ocet  
i mesi- ryż. Ryż, który wcześniej był niedoceniany, stał się głów-
nym składnikiem sushi, a dodatkami najczęściej ryby lub owoce 
morza. Poza tymi tradycyjnymi często spotyka się sushi ze sma-
żonym jajkiem lub warzywami.

RODZAJE „SUSI”
Jednym z rodzajów sushi (czytamy przez -si na końcu, a nie 
przez -szi jak często się słyszy), jest maki-zushi. Dwa inne ro-
dzaje sushi, to nigiri-zushi oraz chirashi-zushi.

• Maki-zushi to ryż z dodatkiem ryby i/lub warzyw zawinięty 
w arkusz z suszonych wodorostów - nori. Nazwa tego ro-
dzaju potrawy pochodzi od czasownika maku, który znaczy 
zawijać. 

• Nigiri-zushi to kawałki ryby ucięte w odpowiednim kształ-
cie i położone na ugniecionym kawałku ryżu. Zamiast ryby 
można położyć owoce morza takie jak ośmiornica czy kal-
mar. Nazwa tego rodzaju sushi pochodzi od czasownika 
nigiru znaczącego ugniatać.

• Chirashi-zushi to po prostu miska z ryżem i porozrzucany-
mi na nim kawałkami ryby, owocami morza, wodorostami  
i warzywami. I tu słowo chirasu oznacza rozrzucać.

JAK ZROBIĆ SUSHI?
GOTOWANIE RYŻU
Najpierw zrobimy Shari, czyli krótkoziarnisty ryż zaprawiony 
dresingiem stosowany do przygotowania sushi.

• Pierwszą czynność, jaką należy wykonać to dokładne wy-
płukanie ryżu, który zawiera dużo skrobi. Ważne, aby ro-
bić to zimną wodą. Można przecierać ziarenka ryżu między 
palcami. Robimy to delikatnie, aby nie pokruszyć ziaren. 
Postępujemy tak trzy, cztery razy, do momentu, kiedy 
woda z płukania przestanie być mętna. Tak umyte ziarna 
zalewamy zimną wodą w ilości 1 porcja ryżu do 1,2 por-
cji wody i odstawiamy na dziesięć minut. (Teraz do garnka 
można dodać suszone glony kombu. Tradycyjnie do go-
towania dodaje się tę jadalną odmianę morskich wodoro-
stów o długich liściach).

• Następnie wstawiamy przykryty pokrywką garnek na pal-
nik i zagotowujemy ryż z wodą (czas zagotowania wody  
to ok. 6 minut). Od tego momentu gotujemy 2 minu-
ty. Kombu wyjmujemy w momencie, kiedy woda zacznie 
wrzeć. Garnka z ryżem już nie otwieramy do końca procesu 
gotowania.

• Pozostawiamy garnek na najmniejszej mocy palnika lub 
kuchenki elektrycznej (np.: 1.5) na 8-10 min. Następnie po 
zdjęciu najlepiej jest odstawić garnek w zimne miejsce lub 
na zimny kamień na 15 min. (nie odkrywamy i nie zdejmu-
jemy pokrywki). Tradycyjnie gotowano ryż tak, aby tylko 
delikatnie zawrzał, a potem odstawiano zawinięty w koc, 
aby doszedł, po czym odstawiano na kamień.

• Po ostygnięciu wysypujemy ryż do płaskiego naczynia i za-
lewamy zaprawą do ryżu, aby uzyskać shari. 

ZAPRAWA DO RYŻU

• Zaprawę do ryżu robimy mieszając 1:1 ocet ryżowy oraz 
cukier i sól do smaku (na szklankę ryżu robimy zaprawę z 
50 ml octu i 50 g cukru oraz 1/3 łyżeczki soli) - wg uznania 
możemy zaprawę zrobić ostrzejszą, lecz na początek lepiej 
wypróbować lżejszą wersję niż zaleca się w tradycyjnych 
przepisach.

• Lekko podgrzewamy do rozpuszczenia cukru.
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PRZYGOTOWANIE RYŻU
Przygotowaną zaprawą zalewamy po wierzchu ostudzony ryż  
i delikatnie mieszamy widelcem, aby płyn rozprowadzić w ca-
łej porcji ryżu. Przykrywamy wilgotną ściereczką i odstawiamy  
na ok. 15 min. Po tym czasie znów mieszamy delikatnie tak, 
aby nie pokruszyć ziaren i przykryte odstawiamy na jeszcze 5-10 
min.

ZAWIJANIE SUSHI

Na bambusowej macie (makisu) kładziemy nori, czyli wodorosty 
chropowatą stroną do góry i rozprowadzamy ryż równomiernie 
na całej szerokości wodorostu. W górnej części pozostawiamy 
ok. 2 cm arkusza bez ryżu, aby po zwinięciu móc zakleić rolkę. 
Ryż układamy tak, aby na obrzeżach powstała delikatnie wyższa 
ramka. Układając ryż moczymy dłonie w misce z zimną wodą 
ustawioną blisko stanowiska, aby uniknąć przyklejania ryżu  
do palców.

Na ryż w środkowej części układamy kolejno sałatę, serek, po-
krojone warzywa i omlet.

Przy pomocy bambusowej maty zwijamy rolkę (niektórzy za-
lecają, aby matę owinąć w folię spożywczą). Przed końcem 
zwijania moczymy niepokryty ryżem koniec wodorostu wodą  
i dokręcamy całość do przyklejenia. 

Uformowaną rolkę tniemy na krążki.

CO DO SUSHI?
Podajemy z sosem sojowym, wasabi oraz marynowanym im-
birem. Jemy pałeczkami lub rękami.

Zrobienie sushi nie jest aż tak trudne, a daje dużo satysfakcji. 
Przygotowanie po raz pierwszy może zająć ok. dwóch godzin. 
Warto jednak spróbować, kolejne wykonane sushi pewnie zaj-
mie mniej czasu, a dodatki mogą być jakie tylko sobie wymyśli-
cie (podpowiadamy: ogórek, marchew, papryka żółta, zielona, 
czerwona, świeże kiełki, seler naciowy, por, jarmuż, szpinak, 
mango, łosoś lub inne ryby i sezam).

Anita Zegadło - AZgotuj (Szef Kuchni)

CO ROBIĆ, A CZEGO LEPIEJ NIE JEDZĄC SUSHI?

• Nie wbijamy pałeczek w ryż i nie przekazujemy je-
dzenia z pałeczek do pałeczek, bo jest to uważane za 
niestosowne, gdyż takie rytuały przywodzą na myśl 
skojarzenia z japońskiego rytuału pogrzebowego.

• Wasabi nakładamy na sushi, a nie mieszamy z so-
sem sojowym. W sosie sojowym tradycyjnie moczy 
się tylko rybę, a nie ryż i to tylko delikatnie, aby nie 
zdominować smaku potrawy.

• Czy to jest faux-pas moczyć delikatnie w sosie sojo-
wym sushi, jeśli nie ma w nim ryby? Może i tak, ale 
jeśli ktoś lubi to nie jest to zabronione.

• Plastry marynowanego imbiru przegryza się między 
porcjami, aby zneutralizować smak poprzedniej por-
cji, co podobno pozwala w pełni docenić smak każ-
dego jedzonego kawałka, a także pobudza apetyt. 
Poza tym imbir działa przeciwbakteryjnie.
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SUSHI PO POLSKU

SKŁADNIKI (15 porcji):
liście nori - 2 szt.
ciecierzyca - 5 łyżek
szpinak - 200 g
koperek - 1 łyżeczka
kurki - 100 g
sałata - kilka listków
ostropest plamisty - 1 łyżeczka (opcjonalnie)
garam masala - 1 szczypta
czosnek niedźwiedzi - 1 szczypta
pistacje - 1 łyżka
olej kokosowy - opcjonalnie

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Ciecierzycę namoczyć (co najmniej 
4 godziny), a następnie ugotować. Szpinak 
(przy użyciu mrożonego rozmrozić) poddusić 
z dodatkiem czosnku niedźwiedziego. 

KROK 2: Ciecierzycę zblendować ze szpi-
nakiem na pastę dodając przyprawę garam 
masala i koperek. Kurki ugotować w lekko 
osolonej wodzie lub podsmażyć na oleju ko-
kosowym na końcu lekko posolić. 

KROK 3: Na liściu nori ułożyć warstwę pasty, 
a następnie kurki i sałatę (zostawić kawałek li-
ścia z jednego brzegu wolny, by móc go swo-
bodnie zawinąć). Liść mocno zawinąć dociska-
jąc, a następnie pokroić na kawałki. 

KROK 4: Podać z pistacjami i sosem sojowym. 

Magdalena Nagler (foodmania)

BANANOWE SUSHI

SKŁADNIKI (12 porcji):
banan - 1 szt.
kasza jaglana - 5 łyżek
rodzynki - 50 g
mleko - 1 szklanka
sezam - 1 łyżeczka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Kaszę jaglaną opłukać i ugotować w mleku, 
do wchłonięcia całego płynu. Rodzynki spa-
rzyć wrzątkiem i zblendować z ostudzoną ka-
szą. Banana obtoczyć masą z kaszy i rodzynek, 
a następnie oprószyć sezamem i pokroić na 
talarki (w formie sushi). Najlepiej podawać 
schłodzone w lodówce.

Magdalena Nagler (foodmania)

LEKKIE SPRING ROLLS

SKŁADNIKI (4 porcje):
papier ryżowy do spring rolls (nie do smaże-
nia) - 8 szt.
słodka czerwona papryka - 1/2 szt.
awokado - 1 szt.
łosoś wędzony na zimno - 100 g
mała sałata rzymska lub szpinak - 1 szt.
mała marchewka - 1 szt.
świeży ogórek - 1/2 szt.
sos:
sos sojowy tamari - 3 łyżki
mirin lub ocet do sushi - 1 łyżka
olej sezamowy - 1 łyżka
czosnek, drobno posiekany - 1 ząbek
miód - 1 łyżeczka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Wszystkie warzywa kroimy w słupki. Papier 
ryżowy moczymy w wodzie, kładziemy na 
desce, układamy na środku wybrane składni-
ki, zwijamy jak tradycyjne sajgonki/krokiety. 
Sezam prażymy na suchej patelni. Pozostałe 
składniki sosu mieszamy, dodajemy sezam, 
podajemy z rollsami.

Iwona Kuczer

KĄSKI DROBIOWE 
Z CZARNYM SEZAMEM

SKŁADNIKI (4 porcje):
podwójny filet z kurczaka - 1 szt.
czarny sezam ok. - 110 g
sól, pieprz, - do smaku
ugotowany brokuł - 1 szt.
czosnek suszony - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Filet opłukać, oczyścić, osuszyć, pokroić w 
małe kilkucentymetrowe cząstki, lekko opró-
szyć solą, pieprzem i czosnkiem. Sezam wy-
sypać na płaski talerz i obtoczyć w nim mięso.
Rozgrzać patelnię, lekko spryskać olejem. 
Mięsne kąski smażyć na średnim ogniu po kil-
ka minut z każdej strony. Podawać z ziemnia-
kami lub ryżem z dodatkiem brokuła.

Family

KULECZKI SEZAMOWE 
Z NUTĄ POMARAŃCZY

SKŁADNIKI (1 porcja):
sezam czarny - 120 g
sezam biały - 40 g
cukier trzcinowy brązowy - 25 g
skórka otarta z pomarańczy - 1 szt.
sok wyciśnięty z pomarańczy - 3 łyżeczki
miód nektarowy z kwiatów pomarańczy - 3 
łyżki
papier do pieczenia - 1 arkusz

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Mieszamy ze sobą sezam i prażymy 
na suchej patelni, uważając by się nie przy-
palił. Dodajemy brązowy cukier i energicznie 
mieszamy. Ciągle mieszając dodajemy kolejne 
składniki: skórkę otartą z jednej pomarańczy, 
sok z pomarańczy, a na koniec miód. Miesza-
my jeszcze przez około 2-3 minuty na małym 
ogniu.

KROK 2: Zdejmujemy patelnię z ognia i prze-
lewamy masę na blaszkę wyłożoną papierem 
do pieczenia, przykrywamy drugim kawałkiem 
papieru i rozwałkowujemy. Po kilku minutach, 
gdy masa nieco ostygnie, formujemy małe 
kuleczki, odkładamy na papier do pieczenia i 
wkładamy do lodówki na 2-3 godziny.

Zuzanna Wiśniewska

60 min

30 min

15 min

25 min

60 min

PISTACJE PRAŻONE 
I SOLONE BIO
 - BIO PLANET

polecamy !
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Sezam
Sezam (Sesamum indicum L.) jest jednoroczną rośliną zielną uprawianą dla cennych, jadal-
nych nasion. Jest również znany jako gingelly, benne seed oraz jako „Queen of Oilseeds”. Tytuł 
królowej nasion oleistych zyskał dzięki wysokiej odporności na utlenianie i jełczenie, w po-
równaniu z innymi nasionami oleistymi.
MOŻE BYĆ BIAŁY, CZARNY, ŁUSKANY I NIEŁUSKANY
Nasiona sezamu, nie bez powodu uważane są za bardzo war-
tościową żywność. Nie tylko wzbogacają dietę w oryginalny 
smak i aromat, ale także niosą korzyści odżywcze i fizjologiczne. 
Ostatnie badania udowodniły silne działanie antyoksydacyjne 
oraz przeciwnowotworowe, dlatego znacznie zwiększyło się za-
stosowanie nasion sezamu w produktach dedykowanych m.in. 
ochronie wątroby i serca. Właściwości obu odmian są zbliżone 
i można ich używać zamiennie. Czarny sezam jest bardziej wy-
razisty w smaku, bardziej aromatyczny, częściej jednak sięgamy 
po biały o smaku słodkawym i lekko orzechowym. Czarnego 
sezamu używa się również do produkcji leków.

WARTOŚĆ ODŻYWCZA I CENNE LIGNANY
To co wyróżnia sezam to wysoka zawartość wielonienasyco-
nych kwasów tłuszczowych. Nasiona sezamu zawierają ok. 
50% tłuszczu, bogatego właśnie w NNKT, naturalne przeciwu-
tleniacze, homologi tokoferolu. 

W 100 g sezamu znajdziemy: białko w ilości ok. 20 g, błon-
nik pokarmowy 11 g, składniki mineralne, m.in.: wapń 1077 
mg dla czarnego sezamu i 1192 mg dla białego sezamu (gdzie 
dzienna RWS wynosi 800 mg), fosfor 629 mg, żelazo 14,5 mg, 
magnez 351 mg, potas 468 mg, cynk 7,75 mg oraz witaminy: 
B1 0,79mg, B2 0,24mg, B3 4,5mg, B6 0,79 mg oraz witaminę E 
(alfa-tokoferol) 0,25mg.

Wielonienasycone kwasy tłuszczowe mają m.in właściwości 
przeciwzapalne, przeciwzakrzepowe, witaminy z grupy B 
wspierają układ nerwowy. Witamina E ma szczególne zna-
czenie w profilaktyce nowotworowej oraz w profilaktyce 
chorób wieku starczego, m.in. chorób serca.

Warto wspomnieć, że białko sezamu oprócz cysteiny, amino-
kwasu endogennego, który organizm może syntetyzować sa-
modzielnie, zawiera również aminokwasy egzogenne, które 
musimy dostarczyć z pożywieniem, tj. metioninę i tryptofan. 
Ten ostatni bierze udział w syntezie melatoniny, więc ma zba-
wienny wpływ na sen.

Ze względu na sporą zawartość tłuszczu, nasiona sezamu mają 
wysoką kaloryczność, 100 g nasion to ok. 600 kcal. Na szczę-
ście nasiona sezamu zazwyczaj stanowią dodatek do potraw, 
nie główny składnik, dlatego nie powinno to stanowić powo-
dów do zmartwień. Mimo wysokiej kaloryczności, sezam ma 
niski indeks glikemiczny, który wynosi IG=35.

W nasionach sezamu wyróżniamy jeszcze takie unikalne sub-
stancje, jak: sezamina, sezamolina, sezamol, sezaminol, zwa-
ne lignanami. to polifenole zawarte w roślinach. Bogatym 
źródłem lignanów są przede wszystkim nasiona roślin oleistych 
i ich produkty, m.in. olej sezamowy. Substancje te, pełniące 
rolę czynników antyoksydacyjnych, czynią olej bardzo stabil-
nym. To głównie dzięki nim, nasiona sezamu mają ogromne 
znaczenie w profilaktyce prozdrowotnej, m.in. mają działanie 
obniżające poziom cholesterolu, zapobiegają wysokiemu 
ciśnieniu krwi, zwiększają wchłanianie witaminy E, są poży-
teczne w profilaktyce nowotworów.

SEZAM JAKO ALERGEN
Nasiona sezamu mogą być jednak przyczyną alergii po-
karmowej. Mogą wywoływać objawy alergiczne, takie jak po-
krzywka, obrzęk naczynioruchowy, alergiczny nieżyt nosa. Oso-
by mające alergię na nasiona sezamu, muszą niestety wykluczyć 
je ze swojej diety, ponieważ nie stosuje się w tym przypadku 
odczulania, pozostaje strategia eliminacji.

ZASTOSOWANIE KULINARNE NASION SEZAMU
Można go spożywać na surowo, po wysuszeniu albo upraże-
niu. Stanowi smaczny dodatek do zup, sałatek, ciast, pieczywa. 
W formie mielonej, jako posypka do kasz, ryżu, czy gotowa-
nych warzyw. Pamiętajmy jednak, żeby nasiona mielić tuż przed 
spożyciem, a wcześniejsze namaczanie nasion, poprawia ich 
strawność. W sklepach znajdziemy dużo produktów na bazie 
sezamu: sezamki, chałwę, tahinę, olej, sól gomasio, a to tylko 
niektóre produkty, których głównym składnikiem jest sezam. 

Te niezwykłe ziarna dostarczą nam dużo smaku i wartości od-
żywczych, warto więc zaprosić je do swojej kuchni!

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

Mąka sezamowa – niskotłuszczowa bomba białkowa, zawiera 37 g białka w 100 g 
mąki. Jest wartościowym produktem ubocznym, powstaje podczas tłoczenia  
na zimno nasion sezamu. Oprócz białka zawiera bardzo dużo wapnia, magnez, żela-
zo, cynk, witaminy B1 i B6 oraz błonnik. Charakteryzuje się delikatnym, lekko orze-
chowym smakiem. Może stanowić dodatek do koktajli, potraw azjatyckich, może  
też zastąpić mąkę pszenną.

Olej sezamowy – ma lekko orzechowy zapach i smak oraz zmienną barwę (od 
jasnej przez słomkową po brązową), delikatne podprażenie uwydatnia głębszy aro-
mat oleju. Idealny do sałatek, curry, potraw z ryżu i makaronu, nadaje potrawom 
swoistej, dalekowschodniej nuty. Olej do spożywania na zimno, gotowania i sma-
żenia (maks. zalecana temp. 180˚C). Ze względu na liczne właściwości odżywcze, 
znajduje zastosowanie nie tylko w kuchni, ale także w lecznictwie i kosmetyce. 

Furikake – pyszna, chrupiąca przyprawa składająca się z mieszanki se-
zamu białego i czarnego oraz alg morskich. Niezbędna w kuchni japoń-
skiej, niczym sól i pieprz w kuchni polskiej. Doskonała do ryżu, sałatek, 
ryby, sushi.

Tahina – powstaje w wyniku ucierania, ugniatania lub mielenia nasion 
sezamu (często prażonego). Posiada oleistą konsystencję, która wynika 
z dużej zawartości tłuszczu w sezamie. Używana do przygotowywania 
wielu potraw, idealna jako dodatek do sosów, dipów, dressingów sałat-
kowych. 

Sól Gomasio – inaczej „sól sezamowa” to mieszanka delikatnie prażo-
nego sezamu z solą morską.

WYBRANE PRODUKTY SEZAMOWE





aromatyczna
mięta

POBUDZAJĄCA 
GUARANA

WZMACNIAJĄCA 
KURKUMA

ENERGIA Z NATURY
www.poloniak.pl
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Szlachetne zdrowie
Rynek funkcjonalnych napojów energetyzujących rośnie w Polsce dynamicznie, a jego war-
tość przekroczyła już 1,2 mld zł. Napędza go przede wszystkim moda na bycie aktywnym 
fizycznie, dlatego producenci szukają innowacji, wzbogacając swoje produkty o witaminy  

i dodatki funkcjonalne. Nie są jednak w stanie zaspokoić potrzeb świadomych i wymagają-
cych Klientów, dla których podstawą wyboru jest naturalność produktu i brak syntetycznych 
polepszaczy. Naprzeciw ich oczekiwaniom wychodzi firma Poloniak – producent w 100% 

naturalnego i ekologicznego napoju energetyzującego.
ORGANICZNA GUARANA, KTÓRA DAJE „KOPA”
BIO KOP z guarany to unikalny na rynku ekologiczny energe-
tyk wymyślony przez rodzinną firmę Poloniak. Napój stymuluje 
pracę mózgu i dodaje energii bez efektów ubocznych, które po-
jawiają się przy spożywaniu energetyków pełnych chemicznych 
dodatków. Sekret działania BIO KOPa leży w jego szczególnym 
składzie, opartym na naturalnych składnikach, których właści-
wości znane są od setek lat. BIO KOP jest naparem z organicz-
nie uprawianych: guarany, kurkumy i mięty, z dodatkiem ekolo-
gicznych soków z agawy i cytryny. W 100 g BIO KOPa jest tylko 
12 kalorii. Guarana jest gatunkiem pnącza rosnącego głównie  
w dorzeczu Amazonki. To z guarany pochodzi kofeina, któ-
ra daje „kopa”, ale działa łagodniej niż kofeina z kawowca,  
za to dłużej utrzymuje pobudzający efekt. Do tego zwiększa 
umiejętność koncentracji i zapamiętywania, pomaga likwido-
wać fizyczne i umysłowe zmęczenie. Drugi składnik BIO KOPa 
to kurkuma, powszechnie stosowana jako przyprawa w kuchni 
azjatyckiej. Zawiera ona bioaktywne związki o silnych właściwo-
ściach przeciwzapalnych i antyoksydacyjnych. Trzecim skład-
nikiem napoju jest aromatyczna mięta, od setek lat obecna  
w polskim zielniku, a jej dobroczynne działanie uspokajające  
i łagodzące dolegliwości żołądkowe jest powszechnie znane. 
Irena Szymczykiewicz-Tyl, założycielka firmy Poloniak podkre-
śla: „Chcieliśmy stworzyć prawdziwy, naturalny napój energe-
tyzujący. Dlatego zwróciliśmy się ku składnikom roślinnym, 
których działanie znane jest od wieków. Uzyskaliśmy efekt po-
budzający bez sięgania po syntetyczne dodatki. BIO KOP nie 
tylko działa, dając „kopa”, ale i dobrze smakuje dzięki zawarto-
ści ekologicznych soków z cytryny i agawy.

Poloniak Sp. z o.o. jest rodzinną firmą założoną w 1999 roku 
przez Irenę Szymczykiewicz-Tyl, aktorkę Teatru STU i Kabaretu 
Olgi Lipińskiej, którą prowadzi wraz z mężem. Od 7 lat głów-
nym kierunkiem działania spółki jest produkcja certyfikowanej 
żywności ekologicznej. Poloniak oferuje napary na bazie ziół, 
owoców i warzyw, wegańskie pasztety, pasty, majonezy, a na-
wet wegańskie parówki.

Poloniak jest też członkiem Polskiej Izby Żywności Ekologicznej: 
organizacji zrzeszającej przedstawicieli rynku żywności ekolo-
gicznej (rolników, przetwórców, handlu detalicznego i hurtow-
ników). Obecnie, jak wszyscy zrzeszeni w PIŻE, firma wspiera 
kampanię propagującą zrównoważoną produkcję, dystrybucję 
i konsumpcję żywności ekologicznej JEMY EKO.

Więcej informacji na stronie: www.poloniak.pl
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Niezwykle ważną rolę odgrywa tu dieta, której jakość determi-
nuje zarówno kondycję kobiety w ciąży, jak i prawidłowy roz-
wój dziecka. W czasie tych 9 miesięcy szczególnie warto zadbać  
o to, by nasz organizm otrzymywał w posiłkach najwyższej ja-
kości organiczne składniki odżywcze, pozbawione sztucznych 
dodatków czy polepszaczy.

JEŚĆ ZA DWOJE? 
Według powszechniej opinii kobieta w ciąży powinna jeść 
dużo więcej niż zazwyczaj, a także pozwalać sobie na wszelkie 
zachcianki, bo wynika to z potrzeb rozwijającego się dziecka.  
W czasie ciąży rzeczywiście zwiększa się zapotrzebowanie  
na energię i wszystkie niezbędne składniki pokarmowe, jednak-
że nie następuje to w stopniu, który uzasadniałby dwukrotne 
zwiększenie kaloryczności spożywanych posiłków. Światowa 
Organizacja Zdrowia przyjęła, że wzrost zapotrzebowania ener-
getycznego w ciąży jest równy 300 kcal na dobę. Jak widać, 
przyrost ten nie jest duży i w żadnym wypadku nie usprawiedli-
wia przejadania się. Zamiast przygotowywania większych porcji, 
kobiety w ciąży powinny zadbać o to, by ich posiłki zawierały 
wszystkie potrzebne składniki. 

EKO TALERZ PRZYSZŁEJ MAMY 
Przyszłe mamy powinny zatroszczyć się o to, by w ich posił-
kach nie zabrakło tak kluczowych składników, jak witaminy, 
mikroelementy (magnez, żelazo, cynk i kwas foliowy), białko  
i tłuszcze. Co więcej, warto zadbać, aby dostarczyć te skład-
niki ze źródeł o najwyższej jakości biologicznej, czyli produk-
tów organicznych. Ważnym i stałym elementem diety powinny 
stać się ekologiczne owoce i warzywa, które – spożywane we 
wszystkich postaciach, pokryją zapotrzebowanie na witaminę C 
(owoce cytrusowe, pietruszka, porzeczki), witaminę B2 (zielone 
części warzyw), witaminę K (szpinak, brokuły) oraz znajdujący 
się w marchewce i żółtych owocach beta-karoten. Bio warzy-
wa i owoce dostarczają organizmowi więcej przeciwutleniaczy, 
ksantofilii, karetonoidów, luteiny i witaminy C. Są też dobrym 
źródłem zalecanego w ciąży kwasu foliowego, który znajdzie-
my m.in. w fasoli, zielonym groszku czy kiełkach. Spożywając 
warzywa i owoce z ekologicznych upraw mamy też pewność,  
że nie znajdziemy w nich pozostałości agrochemii ze sztucznych 
nawozów, pestycydów czy insektycydów, których stosowanie  
w rolnictwie ekologicznym jest niedozwolone. Dla przyszłej 
mamy ma to ogromne znaczenie, ponieważ niektóre pestycydy 
pokonują barierę łożyska, przenikając do płodu z krwią matki,  
co zwiększa ryzyko poronień i przedwczesnych porodów. 

W ciąży jedz eko, a nie za 
dwoje!

Okres oczekiwania na dziecko często jest dla przyszłych mam impulsem do wprowadzania 
pozytywnych zmian w swoim życiu. Jedną z nich jest zmiana codziennych nawyków i dosto-

sowanie ich do podstawowych zasad zdrowego ekologicznego stylu życia. 
Warto zasięgnąć fachowej opinii lub po prostu skorzystać z in-
formacji w Internecie. Najlepszym źródłem informacji w zakre-
sie żywności ekologicznej są profesjonalne strony Internetowe, 
jak www.ekojemy.com czyli strona Polskiej Izby Żywności Eko-
logicznej, która skupia najważniejsze firmy i instytucje z branży 
biożywności. 

Podczas ciąży rośnie też zapotrzebowanie na mikroelementy, 
takie jak żelazo (orzechy, fasola, szparagi, płatki owsiane, mo-
rele), magnez (kasza gryczana, otręby pszenne, fasola, groch), 
wapń (mleko, brokuły, kapusta włoska, warzywa strączkowe). 
Ziarna, zboża i orzechy z upraw organicznych są bogatsze  
w mikroelementy niż te uprawiane metodami konwencjonalnymi. 

Przyszła mama potrzebuje także więcej białka w diecie, bowiem 
jest to podstawowy budulec tkanek i narządów płodu. We-
dług norm przygotowanych przez Instytut Żywności i Żywienia  
w Warszawie, dzienne zapotrzebowanie na białko w połowie 
(35-50g/ 95g) powinno zostać pokryte przez białko pochodzenia 
zwierzęcego – mleko i jego przetwory, chude mięso oraz ryby. 
Mleko i mięso pochodzące od zwierząt z ekologicznego cho-
wu są wolne od pozostałości antybiotyków, hormonów, środ-
ków chemicznych i GMO. Mają za to bogactwo dobroczynnych 
składników odżywczych, jak nienasycone kwasy tłuszczowe, do-
bre proporcje kwasów Omega-6 do Omega-3, więcej witaminy 
E i przeciwutleniaczy, jak karotenoidy oraz mikroelementów: 
cynku czy żelaza. Ekologiczne produkty mleczne zawierają tak-
że więcej białek: α-laktoalbuminy, β-laktoglobuliny, laktoferyny 
i lizyny. Eko mleko ma też aż o 40% więcej sprzężonego kwasu 
linolowego (CLA), który wykazuje liczne działania prozdrowot-
ne, w tym przeciwnowotworowe, przeciwmiażdżycowe i popra-
wiające działanie układu odpornościowego. Organiczny nabiał  
i mięso dostarczą też więcej żelaza, na które rośnie zapotrzebo-
wanie w okresie ciąży

Artykuł przygotowany we współpracy 
z Polską Izbą Żywności Ekologicznej, 

więcej na:
www.jemyeko.com 

Źródła:
British Journal of Nutrition, nr 112/2014 “Higher antioxidant and lower 
cadmium concentrations and lower incidence of pesticide residues in or-
ganically grown crops: a systematic literature review and meta – analy-
ses”. British Journal of Nutrition, 2016.



Eko Newsy:

BIOEXPO Warsaw to nowe wydarzenie na targowej 
mapie Polski dedykowane branży żywności i produk-
tów ekologicznych, które odbędzie się w terminie 11-
13.10.2019 r. w Ptak Warsaw Expo. Podczas targów 
promowane będą wyłącznie: certyfikowana żywność 
ekologiczna, naturalne i organiczne kosmetyki oraz 
środki czystości, opakowania biodegradowalne i wie-
lokrotnego użytku, a także nawozy i środki ochrony 
roślin dla rolnictwa ekologicznego.

To wydarzenie, jakiego jeszcze nie było w Polsce dlatego 
warto już dzisiaj zaplanować przyjazd na BIOEXPO War-
saw. W piątek i sobotę do odwiedzenia targów organiza-
torzy zapraszają głównie przedstawicieli biznesu. Konsu-
menci najwięcej atrakcji znajdą dla siebie w niedzielę. 
Tego dnia ambasadorzy ekologicznego stylu życia zapre-
zentują zalety produktów w jakości BIO, ORGANIC i EKO. 

Pierwsze w Polsce targi tylko BIO
Nowe spojrzenie, nowe możliwości, 
nowe perspektywy! BIOEXPO Warsaw. 

Będzie można zrobić zakupy w największym BIO marke-
cie, zjeść BIO brunch, napić się ekologicznych smoothi-
sów, kawy, soków. W strefie wiedzy i atrakcji specjali-
ści, eksperci, wizażyści i dietetycy będą udzielać porad,  
a w strefie nowości zaprezentowane będą najnowsze 
trendy z branży i życia codziennego, m.in. zero waste, 
wegetarianizm czy fair trade.

Kolejna dawka informacji o imprezie, programie targów, 
liście wystawców oraz innych atrakcjach poza wystawien-
niczych w kolejnym numerze „Gotuj w stylu eko.pl”, oraz 
na stronie www.bioexpo.pl i na profilach na Facebooku  
i Instagramie: bioexpo.warsaw.

Zapraszamy!

100% BIO
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z: soi
ciecierzycy 
soczewicy

grochu
groszku zielonego

fasoli
konjac

kasztanów
ziemniaka (skrobia 

ziemniaczana) 
tapioki (skrobia z manioku)

cassavy (mączka granulowana 
z manioku)

kuzu
karobu 

mączka z chleba świętojańskiego
kokosa 
sezamu
banana
żołędzi 

pestek winogron 
topinambura

migdałów
orzeszków ziemnych

konopi
lnu

z pestek dyni
słonecznika

ryż 
gryka 

proso (jagła) 
sorgo

amarantus 
quinoa

teff (miłka abisyńska)
kukurydza

owies bezglutenowy

pszenica 
orkisz

płaskurka
samopsza 

kamut
durum

semolina
jęczmień

żyto
owies

Gdzie jest gluten?

BEZGLUTENOWE Z GLUTENEM

Owies - zawarte w owsie białko zwane aweniną jest w większości dobrze akceptowa-
ne przez osoby z nietolerancją  glutenu. Owies znakowany jako bezglutenowy, musi 
być w szczególny sposób uprawiany i przetwarzany.  Przede wszystkim po to, aby wy-
eliminować  zanieczyszczenie owsa - zbożami glutenowymi na skutek kontaminacji. 

ZIARNA      PŁATKI      ZIARNA EKSPANDOWANE      KASZE      KASZKI      OTRĘBY      MĄKI

MĄKI              MAKARONY

tradycyjne: pieczywo, piwo,
żurek, barszcz
chleb esseński
makaron udon
bulgur, pęczak

seitan
kasza manna

makarony wykonane 
z wyżej wymienionych zbóż 

musli
kaszek błyskawicznych

pieczywa
naleśników, tortilli, wrapsów

chipsów
pieczywa chrupkiego

pierogów
kuskusu

kawy zbożowej
sosu sojowego

Niektóre produkty, głównie gotowe dania, 
wystepują zarówno w wersji

 bezglutenowej jak i z glutenem.

SPRAWDŹ SKŁAD!

GLUTEN FREE

PRODUKTY



BEZGLUTENOWE Z GLUTENEM

MLEKO I PRODUKTY MLECZNE 

mleko świeże, zagęszczone, w proszku,
kefir, maślanka, jogurt naturalny, czysta 

śmietana, twaróg, budyń ze skrobi

napoje mleczne z dodatkiem słodu 
jęczmiennego, produkty mleczne 

z ziarnami zbóż, budyń 

OWOCE I WARZYWA

owoce i warzywa (świeże, suszone, 
mrożone), soki: (warzywne,  owocowe), 

przetwory warzywne bezglutenowe, 
młody jęczmień, młoda pszenica 

(trawy sproszkowane lub sok), kisiel 
ze skrobi, tortilla warzywna

owoce i warzywa w panierce 
z glutenem, kotlety, pasztety, pasty, 

przeciery, sałatki, 
placki np.: ziemniaczane z dodatkiem 

zbóż glutenowch

MIĘSO, RYBY, OWOCE MORZA 

mięso, ryby, owoce morza, 
wyroby mięsne bez glutenu 

mięsa, ryby i owoce morza w panierce 
z glutenem 

TŁUSZCZE

masło, smalec, oliwa, olej, majonez olej z kiełków pszenicy 

SŁODYCZE I CUKIER 

cukier, miód, dżem, musy, żelki, gumy, 
batoniki, ciastka, ciasta (w oparciu 

o składniki bezglutenowe), mieszanki 
mąk bezglutenowych (do wyrobu ciast, 

ciasteczek, chlebków)

wypieki i wyroby cukiernicze z użyciem 
składników zawierających gluten 

(np.: słód jęczmienny, syrop pszenny,
mieszanki różnych mąk do wypieku 

ciast, ciasteczek, chlebów)

NAPOJE  

herbata, kawa (naturalna, zielona, 
żołędziowa, z cykorii, topinamburu, 

nasion konopi)
napoje na bazie roślin bezglutenowych 

(np.: jaglany, z konopi, ryżowy)
piwo bezglutenowe, cydr, wino; 
żurek (na zakwasie gryczanym, 

jaglanym, ryżowym), woda

kawa zbożowa, napoje na bazie zbóż  
zawierających gluten, kwas chlebowy, 

żurek, barszcz, piwo

PRZYPRAWY I INNE DODATKI

sól, pieprz i inne zioła jednoskładnikowe; 
ocet (jabłkowy, winny, balsamiczny) 

sos sojowy (np.: tamari, ketjap manis, 
teriyaki)

miso (np.: shiro, genmai)
przyprawy: curry, garam masala, harissa, 

ras el hanout, do pierników, 
proszek do pieczenia bezglutenowy, 

agaranta, algi i wodorosty

sos sojowy shoyu; 
miso np.: barley, mugi, hatcho;

 zakwas chlebowy

SPRAWDŹ
SKŁAD!

konwencjonalne
jogurty, 

maślanki, serki 
topione, śmietany, 

wyroby 
seropodobne 

sprawdzamy 
skład gotowych 

dań

 konwencjonalne 
wędliny, konserwy, 

wyroby 
garmażeryjne

konwencjonalne 
gotowe sosy i dres-

singi, majonezy

gumy do żucia, 
żelki, lody, 
czekolady, 

cukierki, ciastka, 
chrupki

napoje mieszane, 
czekoladowe,  
soki, smoothie

sos sojowy,  
miso, mieszanki 

przypraw, 
proszki 

do pieczenia

GLUTEN FREE

w tych produktach 
często ukryty jest 

GLUTEN
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RYŻOWE MACCHERONI 
W SOSIE JAGODOWYM

SKŁADNIKI (6 porcji):
makaron ryżowy maccheroni - 1 opakowanie
jagody świeże - 2 szklanki
śmietana słodka - 1 szklanka
cukier waniliowy - 1 torebka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Makaron gotujemy według przepisu na opa-
kowaniu. 1 szklankę jagód miksujemy ze 
śmietaną i cukrem. Ugotowany makaron pole-
wamy sosem i posypujemy jagodami. Jagody 
można też zamienić na maliny lub truskawki.

Fabijańscy

MUFFINY Z MĄKĄ 
SEZAMOWĄ I QUINOA

SKŁADNIKI (6 porcji):
mąka quinoa - 3/4 szklanki
mąka sezamowa - 1/3 szklanki
jaja - 2 szt.
cukier kokosowy - 2 łyżeczki
banan - 1 szt.
maliny liofilizowane - 1 garść
masło orzechowe - 1 łyżka
soda oczyszczona - 1 łyżeczka
gorzka czekolada - 3 kostki
aromat waniliowy - 1 łyżeczka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Jaja ubijamy z cukrem kokosowym lub mio-
dem, dodajemy ekstrakt i zmiksowanego 
banana, następnie dodajemy przesiane mąki 
i płaską łyżeczkę sody. Do wymieszanego 
ciasta wsypujemy posiekaną gorzką czekola-
dę i maliny. Mieszamy delikatnie. Wkładamy 
do foremek na muffiny i pieczemy 25 min w 
180°C. Wierzch dekorujemy masłem orzecho-
wym lub kremem migdałowym.

Anita Zegadło - AZgotuj

ROSÓŁ NA SPOSÓB AZJATYCKI

SKŁADNIKI (6 porcji):
wołowina na rosół (z kością) - 300 g
skrzydło indyka - 1 szt.
kurkuma świeża - 4 cm kawałek 
imbir świeży - 4 cm kawałek
pieprz - do smaku
liście limonki kaffir, mogą być suszone - 2 szt.
marchewka - 1 szt.
seler korzeń - 1 kawałek
pietruszka korzeń - 1/2 szt.
pasta miso shiro - 2 łyżki
sos tamari - do smaku
świeże grzyby shittake i boczniaki - kilka szt.
furikake - do smaku
posiekana dymka - 2 szt.
posiekane chilli - 1 szt.
makaron konjac noodle - 2 opakowania
olej do potraw z woka - 1 łyżka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Składniki rosołu (do pietruszki włącznie) 
umieszczamy w dużym garnku, zalewamy li-
trem zimnej wody, zagotowujemy i gotujemy 
ok. 2 godziny na małym ogniu, aż wołowina 
będzie miękka. Dodajemy miso, sos sojowy, 
mieszamy, zagotowujemy. Grzyby kroimy na 
plastry, obsmażamy na gorącym oleju. Maka-
ron przygotowujemy zgodnie z przepisem na 
opakowaniu. W miskach układamy makaron, 
pokrojone mięso, zalewamy gorącym roso-
łem. Dodajemy ulubione dodatki: grzyby, fu-
rikake, dymkę, chilli. Można także dodać ugo-
towane na półtwardo jajko.

Iwona Kuczer

JAGLANA PIZZA Z AWOKADO 
I JAJKIEM

SKŁADNIKI (1 porcja):
awokado - 1/2 szt.
sok z cytryny - 1 łyżeczka
jajko - 1 szt.
kasza jaglana - 5 łyżek
woda - 50 g
przyprawy:
curry, bazylia, majeranek, ostra papryka, chilli, 
pieprz ziołowy - po 1 szczypcie

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Kaszę mielimy na mąkę, mieszamy z przy-
prawami. Suchą mieszankę zalewamy wodą i 
mieszamy, po czym przekładamy na papier do 
pieczenia i pieczemy w 200°C przez 10 min. 
Awokado obieramy, rozgniatamy widelcem 
razem z sokiem z cytryny. Po 10 min pieczenia 
wyciągamy spód pizzy, smarujemy musem, 
brzeg posmarować grubiej, tak aby jajko nam 
nie spłynęło. Na posmarowany musem z awo-
kado spód pizzy, wbijamy jajko (łatwiej wbić je 
do szklanki, po czym delikatnie przelać). Ca-
łość umieszczamy w piekarniku na 15-20 min 
w 180°C (wyciągamy gdy jajko się upiecze).  
Na koniec możemy całość posypać suszoną 
bazylią.

healthy-dreams

SHAKE Z CZARNYCH 
PORZECZEK I BORÓWEK

SKŁADNIKI (1 porcja):
czarne porzeczki - 1/2 szklanki
borówki - 1/2 szklanki
jogurt naturalny/kefir - 1/2 szklanki
ksylitol - 1 łyżeczka
nasiona chia - 1 łyżka
wiórki kokosowe - 1 łyżeczka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Wszystkie składniki umieszczamy w blenderze 
i miksujemy na gładką masę. Jeśli koktajl jest 
zbyt gęsty, można dolać trochę wody. Przele-
wamy do szklanek i podajemy od razu.

definicjasmaku

JAGLANY BUDYŃ ZE SŁONYM 
KARMELEM

SKŁADNIKI (2 porcje):
kasza jaglana - 1/2 szklanki
sól - 1 szczypta
mleko roślinne - 2 szklanki
syrop daktylowy - do smaku
aromat waniliowy - 2 łyżeczki
wegański sos karmelowy (str. 14)- 2 łyżki
pasta migdałowa lub masło orzechowe - 3 
łyżki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Kaszę przelej wrzątkiem a następ-
nie wlej mleko, dodaj szczyptę soli i zagotuj. 
Gotuj pod przykryciem 20 minut od czasu do 
czasu zamieszaj. Gorącą kaszę zmiksuj z 2 łyż-
kami karmelu, masłem orzechowym lub mi-
gdałowym, syropem daktylowym i aromatem 
waniliowym na krem. Wierzch polej gorącym 
karmelem i posyp orzeszkami.

Anita Zegadło - AZgotuj

5 min15 min 20 min

40 min

40 min

120 min
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Bio Planet  
bez glutenu!

Moda na bezgluten rozpoczęła się w Polsce kilka lat temu, natomiast ostatnie dwa lata  
to istny szał. Już teraz na tzw.  „półce bez glutenu” znajdziesz także swoje ulubione bio produk-
ty. Bio Planet wiosną wprowadziła pierwsze produkty bezglutenowe do swojego portfolio.  
O tym całym i niełatwym procesie specjalnie dla Was rozmawialiśmy z Prezesem Sylwestrem 
Strużyną oraz Dyrektorem Departamentu Jakości Bio Planet S.A. - Sylwią Kaczmarek.
Dlaczego zdecydowaliście się wypuścić linię produktów bezgluteno-
wych dopiero teraz?
Sylwester Strużyna (Prezes Bio Planet): Cóż, mieliśmy liczne 
wątpliwości czy ma sens oznaczanie produktów będących natu-
ralnie bezglutenowymi dodatkową deklaracją bezglutenowości. 
Patrząc historycznie. W 2007 roku rozpoczęliśmy paczkowanie 
różnorodnej żywności ekologicznej – w tym zawierającej roz-
maite alergeny – w zakładzie paczkowania w otulinie Puszczy 
Kampinoskiej w Wilkowej Wsi. Zdecydowaliśmy wtedy, że bę-
dziemy na naszych produktach informować o możliwej konta-
minacji alergenami. 
Kilka lat temu okazało się, że dla Klientów kupujących produkty 
pod marką Bio Planet istotne jest wyeliminowanie ryzyka kon-
taminacji alergenami podczas procesu paczkowania. Dlatego  
na początku 2017 r. uruchomiliśmy oddzielny zakład paczko-
wania, do którego przenieśliśmy paczkowanie wszystkich pro-
duktów zawierających alergeny (tj. gluten, orzechy i orzeszki, 
sezam i soję). W głównym zakładzie pozostawiliśmy wyłącznie 
produkty bez alergenów i na tej podstawie usunęliśmy informa-
cje o możliwej kontaminacji alergenami z naszych opakowań. 
Działania te okazały się jednak niewystarczające i Klienci oraz 
właściciele sklepów z żywnością ekologiczną oferujących pro-
dukty Bio Planet oczekiwali od nas kolejnego kroku - to  jest 
jednoznacznej deklaracji „gluten free” – także na opakowaniach 
produktów naturalnie bezglutenowych. Dlatego zdecydowa-
liśmy się na wytypowanie pierwszych 9 rodzajów surowców, 
przebadanie ich na zawartość glutenu, opracowanie nowych 
wzorów etykiet i kontretykiet i rozpoczęcie paczkowania wy-
branych produktów z jednoznaczną deklaracją „gluten free”. 
Pierwsze produkty z tej serii pojawiły się na półkach sklepowych  
na początku kwietnia 2019 r. Ponieważ są to te same surowce, 
które paczkowaliśmy wcześniej (z tych samych źródeł pocho-
dzenia) zdecydowaliśmy się na zachowanie dotychczasowych 
kodów EAN oraz cen sprzedaży produktów. 

Czy to odpowiedź jedynie na modę i podkręcenie sprzedaży, czy kryje 
się za tym coś więcej? Do kogo przede wszystkim kierujecie swoje bez-
glutenowe produkty? 
Sylwester Strużyna: Niektórzy ludzie postanowili całkowicie 
wykluczyć gluten ze swojej diety. Kupują oni wyłącznie produk-
ty z jednoznaczną deklaracją bezglutenowości. Wybrani produ-
cenci bio żywności wyszli wcześniej niż Bio Planet naprzeciw ich 
oczekiwaniom, jednakże ceny daktyli, moreli czy kaszy jaglanej 
bezglutenowej i jednocześnie bio oferowanej wcześniej na ryn-
ku wydały mi się nieco zawyżone. Produkty te są i tak droższe 
od konwencjonalnych odpowiedników z powodu ekologicz-
nych metod produkcji i dalsze istotne podnoszenie ich ceny  
z powodu deklaracji bezglutenowości nie ma uzasadnienia. Dla-
tego chcąc zaspokoić potrzeby takich Konsumentów urucho-
miliśmy badania na obecność glutenu w wybranych surowcach  
i dodaliśmy do naszych produktów deklarację bezglutenowości.

Czy planujecie wprowadzenie surowców bez innych alergenów?
Sylwester Strużyna: Obecnie nie widać takiej potrzeby, acz-
kolwiek rynek zmienia się dynamicznie. Na pewno pozostanie-
my przy zasadzie, aby w głównym zakładzie konfekcjonowania 
nie pojawiły się jakiekolwiek produkty zawierające alerge-
ny. Niemniej dla pozostałych alergenów planujemy pozostać  
przy obecnym systemie – tj. nie będziemy deklarować na opa-
kowaniach możliwości kontaminacji innymi alergenami podczas 
procesu paczkowania.

A jakie są długoterminowe plany inwestycyjne Bio Planet?
Sylwester Strużyna:  Obecnie tak, jak 12 lat temu wszyst-
kie produkty paczkowane w zakładach konfekcjonowania Bio 
Planet są pakowane ręcznie. Niemniej w średnioterminowej 
perspektywie czasowej chcielibyśmy zbudować 2 nowocze-
sne zakłady konfekcjonowania, w których paczkowanie zo-
stanie częściowo umaszynowione. Paczkowanie ręczne staje  
się z roku na rok coraz bardziej kosztowne i w długim terminie - 
w celu zachowania najwyższej jakości produktów w połączeniu 
z rozsądną ceną - będziemy zmuszeni do szukania obniżenia 
kosztów paczkowania części produktów. Inne elementy na-
szej strategii to wprowadzanie pod marką Bio Planet kolejnych 
rodzajów produktów uzupełniających serie dostępne od lat  
na polskim rynku.
Nasze plany inwestycyjne obejmują także rozbudowę naszego 
centrum logicznego. W szczególności chcemy ciągle popra-
wiać możliwości dystrybucji świeżych warzyw i owoców, które 
są obecnie najszybciej rozwijającą się kategorią produktową  
w Bio Planet. Cały czas pracujemy nad poszerzeniem ich ofer-
ty, zapewnieniem lepszej ciągłości dostaw oraz skracaniem łań-
cuchów dystrybucyjnych, tak aby droga świeżych warzyw  
i owoców od bio rolnika do domów mieszkańców Polski stawa-
ła się jak najkrótsza. Stale poprawiamy jakość świeżych warzyw 
i owoców oferowanych w bio sklepach starając się zachować 
możliwie rozsądne ceny dla Klientów końcowych. 

GLUTEN FREE

Dumnie uśmiechnięci, marketingowo zachęcający 
Sylwester i Sylwia w zakładzie bezglutenowym lub/z 

produktami bezglutenowymi, może być też duży 
wydrukowany znaczek w ręku :)

W środku - Sylwester Strużyna i Sylwia Kaczmarek przy linii paczkowania surow-
ców w zakładzie konfekcji produktów bezglutenowych Bio Planet.
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O nowej linii produktów bezglutenowych Bio Planet, zasadach 
pakowania, badaniach oraz oznakowaniu opowiada 
Sylwia Kaczmarek - Dyrektor Departamentu Jakości Bio Planet.

Dlaczego zdecydowaliście się na wprowadzenie produktów bezglute-
nowych? 
Sylwia Kaczmarek: Do niedawna z glutenu rezygnowali jedynie 
chorzy na celiakię, obecnie dieta bezglutenowa cieszy się coraz 
większą popularnością, także wśród ludzi, którzy nie muszą,  
ale chcą. Chcemy jeść bezgluten, ponieważ uważamy, że taka 
dieta przyniesie nam same korzyści dla organizmu. Potrzeby  
i oczekiwania Klientów są dla nas priorytetowe.

Co to jest gluten i dlaczego tak ważne dla Konsumentów jest spoży-
wanie produktów bez glutenu? 
Sylwia Kaczmarek: Najprościej mówiąc gluten to biał-
ko znajdujące się w 4 zbożach: pszenicy, życie, jęczmie-
niu i owsie. Jest nietolerowany przez osoby chorujące  
na autoimmunologiczną chorobę, zwaną celiakią. Jednak spo-
re grono Konsumentów, stanowią ludzie rezygnujący z glutenu 
dobrowolnie, również z uwagi na względy zdrowotne.

Na produkty bezglutenowe Bio Planet klienci czekali z niecierpliwo-
ścią, co spowodowało, że wreszcie pojawiły się w sprzedaży? 
Sylwia Kaczmarek: Do tego projektu przymierzaliśmy  
się już od dłuższego czasu. Wcześniej nie byliśmy goto-
wi, nie byliśmy w stanie zagwarantować, że produkt jest 
„czysty” i osoba chora na celiakię, czy nietolerująca glu-
tenu może go bezpiecznie spożyć. Kiedy wprowadzamy  
na rynek produkt oznakowany jako bezglutenowy, musimy 
mieć pewność, że nie stanowi ryzyka zdrowotnego. Zmiany, 
jakie poczyniliśmy, umożliwiły nam rozpoczęcie prac nad tym 
projektem.

Co zatem uległo zmianie?
Sylwia Kaczmarek: Dwa lata temu w zakładzie konfekcjono-
wania uruchomiliśmy wydzieloną linię, tylko dla surowców aler-
gennych, tj. zbóż zawierających gluten, orzechów, orzeszków 
ziemnych, sezamu i soi. Te produkty mają na etykietach odpo-
wiednie informacje o zawartości lub kontaminacji alergenów. 
To pozwoliło na całkowite odseparowanie pozostałej części 
zakładu, gdzie magazynujemy i konfekcjonujemy surowce nie-
alergenne. Brak możliwości kontaktu ze sobą tych surowców,  
to pierwszy i najważniejszy etap w tym projekcie.

Czy wszystkie produkty w ofercie Bio Planet są bezglutenowe? 
Sylwia Kaczmarek: Spośród produktów Bio Planet wy-
typowaliśmy pierwszą dziewiątkę produktów, które kon-

fekcjonujemy w oddzielnej hali, badamy i znakujemy jako bez-
glutenowe. Są to: kasza jaglana, kasza gryczana niepalona, 
ryż biały długoziarnisty, ryż brązowy długoziarnisty, wiórki 
kokosowe, słonecznik łuskany, morele suszone, daktyle su-
szone, śliwki suszone kalifornijskie.

Czy to zamknięta lista? 
Sylwia Kaczmarek: Mamy zamiar kontynuować poszerzanie 
oferty w tym zakresie. Podczas targów Bio Planet, Klienci mieli 
okazję wypowiedzieć się w tej kwestii. Przygotowaliśmy ankie-
tę z propozycją produktów, które moglibyśmy konfekcjonować 
jako bezglutenowe. Właściciele sklepów wybrali po 3 surowce. 
Dlatego, w najbliższym czasie oferta produktów bezgluteno-
wych Bio Planet powiększy się o kilka nowości, ale na tę chwilę  
to jeszcze niespodzianka.

Skoro w ofercie Bio Planet są również zboża zawierające gluten, czyli 
pszenica, żyto, jęczmień, skąd pewność, że nie dojdzie do zanieczysz-
czenia produktów bezglutenowych? Czy wydzielenie oddzielnej linii 
wystarczy? Jaką macie pewność, że te produkty są wolne od glutenu? 
Sylwia Kaczmarek:  Wydzielenie magazynu surowców aler-
gennych oraz linii do konfekcjonowania pozwoliło na roz-
dzielenie tych surowców i było najważniejszym warunkiem 
do rozpoczęcia prac nad projektem, ale nie jedynym. Aby 
wykluczyć jakiekolwiek ryzyko kontaminacji, pracownicy,  
z wszystkich zespołów, zarówno magazynierzy, pracownicy 
produkcyjni, czy osoby kontrolujące, pracują zgodnie z przyję-
tymi procedurami dot. eliminacji zanieczyszczenia krzyżowego. 
Poczynając od przyjęcia surowców, przez ich wydawanie, kon-
fekcjonowanie, znakowanie, czy nawet utrzymanie porządku  
i czystości, do wydania wyrobu gotowego. Ponad-
to, mimo deklaracji dostawcy o braku alergenów, każ-
da partia produktów bezglutenowych jest poddawana ba-
daniom w zewnętrznym akredytowanym laboratorium  
w kierunku zawartości tego składnika. Mamy więc pewność,  
że produkt jest bezglutenowy, czyli zawartość glutenu nie prze-
kracza 20 mg/kg.

Jak produkty bezglutenowe Bio Planet są oznakowane? 
Sylwia Kaczmarek: Na przedniej etykiecie umieszczony jest 
przekreślony kłos, znak zaprojektowany przez zespół marke-
tingu Bio Planet, z tyłu na etykiecie jest dokładna informacja 
słowna „Produkt bezglutenowy”.

Jakich produktów szukać zatem na półkach? 
Sylwia Kaczmarek: Oczywiście bezglutenowych produktów Bio 
Planet! Z przekreślonym kłosem na etykiecie. Życzymy Państwu 
Smacznego i Na Zdrowie!

Magazyn surowców bezglutenowych Bio Planet w Wilkowej Wsi.

Gotowa do pracy linia do naklejania etykiet na produkty bezglutenowe Bio Planet.



PRODUCENT I DYSTRYBUTOR
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www.bioplanet.pl
info@bioplanet.pl
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Gotujesz w stylu eko?
Dołącz do nas!
Zamieszczaj przepisy, 
zbieraj punkty 
i wymieniaj 
na bio nagrody!

Redaktor naczelny magazynu:
Katarzyna Burzyńska

Redaktor naczelny portalu:
Barbara Strużyna

Redakcja: 
redakcja@gotujwstylueko.pl

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

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

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

Wydawca i dystrybutor: 
Bio Planet S.A.; 

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

Okładka: 
Martyna Wasilewska 

Grafika: 
Katarzyna Burzyńska, Dawid Walkiewicz, 

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

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

gotujwstylueko.pl

Skontaktuj się ze swoim  
przedstawicielem handlowym  

Bio Planet S. A.

Prowadzisz sklep 
 z żywnością bio i chciałbyś 

 otrzymywać bezpłatny kwartalnik

?

Papier użyty do produkcji magazynu pochodzi z lasów 
gospodarowanych zgodnie z najwyższymi standardami 
ochrony środowiska i poszanowaniem wartości społecznych.

Wszystkie numery kwartalnika  
„Gotuj w stylu eko.pl” w formie elektronicz-

nej są stale dostępne na: 
gotujwstylueko.pl

Jesteś nowym Czytelnikiem? 
Przeoczyłeś ostatnie wydanie, 
a może któryś numer zaginął  

w akcji?

Nic straconego!

kolejny numer                                        JESIEŃ 2019  już od września w Twoim ulubionym sklepie eko!






