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Wanilia Burbon i Cynamon Cejloński 
firmy Lebensbaum wzbogacą smak 
nie tylko deserów. 
Nadadzą również aromatyczne nuty 
daniom typu curry, 
potrawom wegańskim 
lub na bazie drobiu.
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Redaktor naczelny magazynu

Jesień
Od ostatnich dwóch lat zastana-
wiając się nad wstępem odnoszę 
wrażenie, że świat zmienia się co-
raz szybciej. Widzimy się nie tak 
rzadko, bo cztery razy w roku, ale 
za każdym razem mam ochotę powitać Was w nowej rzeczywistości. Chciałabym 
napisać o beztroskim spędzaniu jesieni na grzybach i łapaniu witaminy D przela-
tującej pośród barwnych liści, ale nie.

Napiszę o tym, co uważam w danej chwili za najważniejsze, o świadomym wy-
borze i jego konsekwencjach. Nie oszukujmy się, że jest łatwo w dobie wszech-
obecnej drożyzny. Często musimy iść na ustępstwa, a w najlepszym wypadku na 
kompromis. Jednak dzisiejsze decyzje mają kolosalny wpływ na przyszłość, tak 
było kiedyś i tak jest dziś, tyle że efekty widzimy jakoś szybciej.

Czy wiesz, że wybierając produkty ekologiczne, wbierasz mądrze? Jeszcze kil-
ka lat temu różnica w cenie podstawowych produktów bio i konwencjonalnych 
była ogromna, dziś jest niewielka, a czasem nawet ekologiczne surowce bywają 
tańsze. W końcu mamy dowód, że ekologia to nie moda, nie płacimy za metkę 
projektanta, to sposób na życie. Ogromny wzrost świadomości Konsumentów 
sprawił, że do tej pory niszowa produkcja miała okazję się rozwinąć. Wzrost ilości 
produktów i ich dostępności sprawił, że są one dostępne praktycznie dla każde-
go. Niech tak zostanie, wspierajmy ekologię tak bardzo, że już nigdy nie będzie-
my musieli się zastanawiać czy warto.

8-10 października odbędzie się IV edycja się Międzynarodowych Targów 
Żywności i Produktów Ekologicznych BIOEXPO w Warszawie. W tym nu-
merze „Gotuj w stylu eko.pl” znajdziesz kod QR, pod którym możesz odebrać 
bezpłatny bilet na to wydarzenie, które po raz kolejny mamy zaszczyt objąć pa-
tronatem. Gorąco zapraszam!

bez jaj
(może zawierać mleko roślinne)

Gryka + przepisy!
we wszystkich odsłonach

Pietruszka czy pasternak + przepisy!
naucz się je rozpoznawać

Jesienne superfoods + przepisy!
na wegańskim talerzu

Papryka + przepisy!
pyszna i zdrowa

Obiad na szybko + przepisy!
zdrowo i sycąco

Jesienne smakołyki + przepisy!
rozgrzeją i rozpieszczą

Rokitnik 
skarb ukryty w kolcach

Pigwa i pigwowiec
jesienne klimaty

Piękny zapach w domu
naturalne aromatyzowanie swojej przestrzeni

Polska Izba Żywności Ekologicznej 
zaprasza na BioExpo

Aktywnie jesienią + przepisy!
kilka szybkich posiłków

Kącik dziecięcy
baw się z ekologią

BIO PRODUCENCI:

BIO PLANETE
DELIKATNA
NATUMI
BIOGOL
ZAKWASOWNIA
AMYLON
DARY NATURY
CLIPPER
DOBRY SQUAD
EKO KNIAŹ
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37
45
52
60
62
67
73
77
81

51
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T K Ł S L R Z O E S A Ę S L R
E A U M G E F P W K R Y K O O
N S S A C Z A O A A W Z A G Ś
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Sprawdź, czy uda Ci się znaleźć i wykreślić słowa, które znajdują się pod ramką z rozsypanymi literami. 
Hasła mogą być zapisane poziomo, pionowo, na ukos i wspak. 

Z pozostałych, nieskreślonych liter, czytanych kolejno rzędami powstanie hasło.

EKO WYKREŚLANKA

HASŁO
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Gryka
 nasz rodzimy  superfood

W kuchni jest wykorzystywana i ceniona dzięki swoim walorom zdrowotnym i smakowym, 
począwszy od popularnej kaszy gryczanej, poprzez mieloną łuskę gryczaną czy też grykę  
ekspandowaną. Uprawa tej rośliny to również korzyść dla pszczół, które pozyskują nektar 

z kwiatów, a następnie wytwarzają miód gryczany.

Gryka (Fagopyrum Mill.) - roślina, która należy do rodziny 
rdestowatych. Znaną odmianą jadalną jest gryka zwyczaj-
na (Fagopyrumesculentum), która ma długą tradycję uprawy 
na wielu kontynentach. Uprawę gryki w Europie Środkowej 
odnotowano już w neolicie, na górzystych rejonach północ-
nych Indii ok. 2000 r. p.n.e. W Europie Zachodniej uprawa 
gryki została rozpowszechniona w XIII / XIV wieku.
W Polsce jest rośliną uprawną jednoroczną. Okres kwitnie-
nia przypada od lipca do sierpnia, a jej główni zapylacze 
to pszczoły. Polska jest jednym z czołowych państw, jeśli 
chodzi o wielkość plonów pozyskiwanych z uprawy gryki. 
Największe zbiory ziaren gryki pozyskiwane są w Chinach, 
krajach Europy Wschodniej oraz w USA.
Z ziaren gryki produkowana jest głównie kasza gryczana 
niepalona (biała), kasza gryczana palona oraz drobniejsza w 
formie tzw. krakowska (łamana).

KASZA GRYCZANA NIEPALONA I PALONA
Kasze to jadalne nasiona zbóż lub pseudo zbóż. Powstają 
w wyniku oczyszczenia i częściowego usunięcia łuski ze-
wnętrznej. Po czyszczeniu ziarna mogą być poddawane do-
datkowym procesom jak np. polerowanie, gniecenie, kroje-
nie, prażenie lub mielenie.

WŁAŚCIWOŚCI KASZY GRYCZANEJ:
• jest niskokaloryczna, lekko-

strawna, reguluje perystalty-
kę jelit oraz procesy metabo-
liczne organizmu,

• działa zasadotwórczo,
• ma niski indeks glikemiczny 

IG 54 (po ugotowaniu) - jest 
dobrym wyborem dla osób  
z cukrzycą,

• rutyna (najważniejszy flawo-
noid) zawarta w kaszy gry-
czanej jest odpowiedzialna 
za obniżanie poziomu, złego 
cholesterolu LDL we krwi, 
uszczelnianie naczyń krwio-
nośnych oraz obniżanie ci-
śnienia,

• spożywanie kaszy poprawia 
kondycję układu nerwowego,

• reguluje produkcję sebum, 
dzięki czemu poprawia stan 
skóry trądzikowej.

Wartość energetyczna oraz 
wybrane składniki odżyw-
cze, mineralne i witaminy

Kasza gryczana 
gotowana

% dziennej referencyjnej 
wartości spożycia (RWS) dla 

osoby dorosłej 
Energia 92 kcal 5 %
Tłuszcz 0,62 g <1 %

Węglowodany 19,86 g 8 %
Białko 3,37 g 7 %
Potas 88 mg 5 %
Fosfor 70 mg 10 %

Magnez 51 mg 14 %
Żelazo 0,8 mg 6 %
Cynk 0,61 mg 6 %

Mangan 0,40 mg 20 %
Miedź 0,15 mg 15 %

Kwas foliowy 14 µg 7 %
źródło: USDA; w przeliczeniu na 100 gramów produktu
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KASZA GRYCZANA NIEPALONA 
charakteryzuje się jasnym, beżowo-zielo-
nym zabarwieniem. Ze względu na swój 
w miarę delikatny smak, lekkostrawność  
i właściwości odżywcze może być po-
dawana dzieciom, chorym i osobom 
na rekonwalescencji. Najczęściej 
stosowana jako składnik obiadów 
w połączeniu z warzywami lub gu-
laszem oraz jako dodatek do zup, 
dań jednogarnkowych i pasztetów. 
Kaszę gotujemy w osolonej wodzie 
w proporcji 1:2 (1 porcja kaszy na 2 
porcje wody) na małym ogniu ok. 20 
min. Kasza niepalona zalana wodą na 
kilka godzin i zmiksowana może być wy-
korzystana do przygotowania bezgluteno-
wego ciasta naleśnikowego lub chleba. Kasza 
moczona przez 2-3 dni zacznie kiełkować, czego 
nie możemy oczekiwać po kaszy palonej. Taka skiełkowana forma ka-
szy może być użyta do wypieku chleba bez dodatku zakwasu, który 
wyrasta naturalnie.

KASZA GRYCZANA KRAKOWSKA 
otrzymana jest z obłuszczonego i pokrojonego ziar-

na gryki niepalonej. Ma łagodny i delikatny smak. 
Najczęściej stosowana jako dodatek do zup, 

dań jednogarnkowych, pasztetów, kotletów, 
past do chleba, a także jako składnik obiadów  
w połączeniu z warzywami, czy gulaszem. 
Kasza krakowska jest o wiele drobniejsza, 
nie wymaga płukania przed przygotowa-
niem ze względu na możliwość wypłukania 
cennych składników odżywczych. Gotuje się 

ją krótko ok. 5 min w lekko osolonej wodzie 
w proporcji 1:1 (1 porcja kaszy na jedną porcję 

wody) na małym ogniu.

KASZA GRYCZANA PALONA 
ma brązowe zabarwienie oraz specyficzny, lekko 
orzechowy smak. Gotujemy ją po przepłuka-
niu w proporcji 1 : 2 (np. 1 szklanka kaszy – 2 
szklanki wody) w lekko osolonej wodzie ok. 20 
min na małym ogniu. Innym sposobem przy-
gotowania jest zalanie palonej kaszy wrzątkiem 
przykrycie jej i poczekanie aż wchłonie wodę i 
zmięknie. Zmieniając proporcje, czyli dając mniej 
wody otrzymamy kaszę sypką, dodając więcej 
wody otrzymamy kaszę sklejoną, dotyczy to wszyst-
kich rodzajów kasz.

GRYKA - BEZ GLUTENU!
Gryka jest naturalnie bezglutenowa i każda jej postać może być używana w diecie bez-
glutenowej. Może jednak być zanieczyszczona innymi zbożami, czyli może dochodzić 
do kontaminacji. W sprzedaży są kasze gryczane oznaczone jako bezglutenowe zna-
kiem przekreślonego kłosa.

KASZA GRYCZANA W KUCHNI
to świetny składnik obiadów w połączeniu z warzywami, grzybami oraz jako doda-
tek do zup, dań jednogarnkowych, pasztetów i kaszanek. W połączeniu z serem może 
być wykorzystana jako farsz do naleśników czy pierogów. Ponadto może być użyta 
do przyrządzenia sałatek, zapiekanek, kaszotta oraz jako farsz do gołąbków czy też 
samych warzyw (np. pieczonej papryki). Nadziewa się nią kaczki, gęsi i zapieka.
Kasza gryczana może być również spożywana w wersji na słodko – przykładowo w po-
staci gryczanki przygotowywanej na mleku czy napoju roślinnym z dodatkiem jogurtu, 
miodu lub owoców. Kaszę wykorzystuje się również przy produkcji chrupek grycza-
nych, wafli oraz napoju roślinnego.

MĄKA 
GRYCZANA 
powstaje w wy-
niku przemiału 
ziaren gryki. Wyróż-
niamy dwa rodzaje mąki: 
jasną (zwana również białą) i pełnoziarni-
stą. Różnica między nimi wynika z tego, 
że do produkcji mąki jasnej wykorzystano 
kaszę niepaloną po obłuszczeniu nato-
miast do produkcji pełnoziarnistej kaszę 
niepaloną nieobłuszczoną. Mąka gry-
czana jasna ma szaro-kremowy odcień, 
pełnoziarnista natomiast będzie w ciem-
niejszym odcieniu szarości z widocznymi 
cząstkami mielonej łuski. Mąka gryczana 
stanowi doskonałe źródło białka oraz 
błonnika. Ze względu na niski indeks 
glikemiczny (IG = 40) może być używa-
na przez diabetyków oraz osoby z pod-
wyższonym poziomem glukozy we krwi. 
Stanowi cenne źródło minerałów (m.in. 
fosfor, potas, wapń, żelazo, magnez) wi-
taminy C oraz z grupy B. Produkty,  w któ-
rych została wykorzystana mąka gryczana 
zyskują ciemniejszy kolor. Dzięki wszech-
stronnemu zastosowaniu może być użyta 
samodzielnie lub jako dodatek do mąki 
pszennej przy wypieku chleba, produkcji 
makaronów, naleśników oraz ciast i cia-
steczek, a także do produkcji bezgluteno-
wego zakwasu na żurek.

PŁATKI GRYCZANE 
powstają poprzez poddanie łuszczonego 
ziarna gryki hydrotermicznej obróbce, 
zgnieceniu na walcach oraz wysuszeniu. 
Mają zwykle grubość od 0,2 do 0,4 mm 
i kilka milimetrów długości. Płatki grycza-
ne można ugotować na wodzie, mleku 
lub napoju roślinnym. Dodatek świeżych 
owoców lub bakalii sprawi, że będzie to 
ciekawa propozycja na śniadanie. Można 
je również wykorzystać jako dodatek do 
domowego chleba, placków czy zagę-
ścić nimi sos lub zupę. Dzięki temu będą 
wzbogacone dodatkowo o wartości od-
żywcze jakie dostar-
czają płatki, a ty-
powy dla gryki 
smak spra-
wi, że da-
nia będą 
c i e k a w -
sze czy 
też ory-
ginalne w 
smaku.
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MIELONA ŁUSKA GRYCZANA
Jednym z najciekawszych produktów pochodzących 
z gryki jest łuska gryczana, inaczej zwana błonnikiem 
gryczanym. Powstaje w wyniku obłuskania ziaren gryki. 
Początkowo łuskę gryczaną traktowano jako uboczny 
produkt z procesu produkcyjnego kaszy, obecnie jest ce-
niona za właściwości użytkowe oraz zdrowotne. Najczę-
ściej wykorzystywano ją w przemyśle tekstylnym, głównie 
jako wypełniacz poduszek czy też materacy. Produkty  
z takim wypełnieniem są doskonałym wyborem dla osób 
mających trudności z zasypianiem. Mielona łuska grycza-
na zyskała uznanie ze względu na cenne wartości odżyw-
cze i prozdrowotne, potwierdzone badaniami.

• błonnik - w 100 g mielonej łuski gryczanej znajduje 
się ok. 80 g błonnika, który odgrywa ważną rolę w 
regulacji czynności przewodu pokarmowego - mię-
dzy innymi zapobiega zaparciom i wspiera rozwój 
korzystnej flory bakteryjnej.

• flawonoidy, garbniki i polifenole wg badań* wystę-
pują w wysokich stężeniach - związki te spełniają-
ce rolę przeciwutleniaczy i są wartościowe w walce  
z chorobami cywilizacyjnymi. Regularne spożywanie 
mielonej łuski gryczanej zapobiega występowaniu 
miażdżycy oraz chorobom serca, oczyszczają orga-
nizm z wolnych rodników.

• witaminy - głównie z grupy B (m.in. tiamina, rybofla-
wina, niacyna) - biorą udział w procesach metabo-
licznych organizmu, pomocne w walce ze stresem, 
działają korzystnie na stan skóry.

• składniki mineralne w wysokich stężeniach* (m.in. 
wapń, potas, żelazo) - wspierają w naturalny sposób 
właściwe funkcjonowanie organizmu.

• Produkt może być wykorzystywany jako dodatek do 
jogurtów, koktajli, płatków śniadaniowych czy też 
sosów, dobrze sprawdzi się jako dodatek do wypie-
kania bułek i chlebów.

GRYKA EKSPANDOWANA
jednym ze sposobów przetworzenia gryki jest poddanie jej zia-
ren procesowi ekspandowania. Proces ten polega na poddaniu 
ziaren działaniu gorącej pary pod wysokim ciśnieniem, efektem 
czego ziarna zwiększają swoją objętość kilkukrotnie. Przetwo-
rzona w ten sposób gryka jest delikatniejsza w smaku, przy czym 
zachowuje wszystkie swoje właściwości odżywcze. Ekspandowa-
ne ziarno gryki można dodawać do kotletów, pulpetów, pieczy-
wa czy granoli. Będzie również doskonałym dodatkiem do musli 
czy też jogurtu. Ponadto ziarna po ekspandowaniu są również 
wykorzystywane do produkcji wafli gryczanych.

MIÓD GRYCZANY 
charakteryzuje się ciemnobrązową barwą, ziarnistą konsysten-
cją oraz typowym, lekko ziołowym smakiem. Jest jednym z naj-
bardziej wartościowych miodów, dostarcza wielu składników 
mineralnych oraz witamin. Z tego względu często jest polecany 
przy przeziębieniach. Rutyna zawarta w miodzie oczyszcza oraz 
wzmacnia i uszczelnia naczynia krwionośne, zwiększa również 
wchłanianie witaminy C, dzięki czemu działanie wolnych rodni-
ków w organizmie zostaje spowolnione. Ponadto znajdują się  
w nim substancje zwane inhibinami - poprawiające odporność. 
Należy regularnie, lecz rozsądnie spożywać miód, aby czer-
pać jak najwięcej korzyści z zawartych w nim dobroczynnych 
związków. Miód gryczany posiada również szereg właściwości 
pielęgnacyjnych. Może być użyty w produkcji kremów prze-
ciwzmarszczkowych, maseczek do twarzy, balsamów i odżywek 
do włosów. Ma działanie rozjaśniające oraz wygładzające skórę, 
wspomaga procesy odnowy naskórka. Jako składnik domowych 
peelingów oczyszcza oraz zmniejsza zmiany trądzikowe.

* - badanie wykonane w Instytucie Włókien Naturalnych  
i Roślin Zielarskich na próbce Mielona łuska gryczana 

– Błonnik gryczany (wyniki badań dostępne na stronie 
www.gotujwstylueko.pl)

Emilia Zielińska
 Departament Jakości Bio Planet

Czy wiesz, że...?
• Gryka należy do roślin owadopylnych i miododajnych 

– z 1 ha pozyskuje się  50 - 60 kg miodu o cennych 
właściwościach smakowych i leczniczych.

• Tatarka oraz hreczka - określenia stosowane na grykę 
w dawnej Polsce. Obecnie odnoszą się do poszcze-
gólnych gatunków gryki. Hreczka to gryka zwyczajna 
natomiast tatarka jest uznawana za chwast. 



GRYKA EKSPANDOWANA BEZGLU-
TENOWA BIO - BIO PLANET

KASZA GRYCZANA NIEPALONA 
BEZGLUTENOWA BIO - BIOGOL

KASZA GRYCZANA PALONA 
BIO - BIO PLANET

MĄKA GRYCZANA JASNA BIO 
 - BIO PLANET

MAKARON (GRYCZANY) GNIAZDA 
WSTĄŻKI BIO - BIO PLANET

NAPÓJ GRYCZANY BEZ DODATKU 
CUKRÓW BEZGLUTENOWY BIO 

- NATUMI

TALARKI GRYCZANE BIO
 - BIOMINKI

MAKARON (GRYCZANY TYPU 
NOODLE Z BATATAMI) BEZGLUTE-

NOWY BIO - TERRASANA

Polecamy z

GRYKI:

MIESZANKA NA NALEŚNIKI Z 
MĄKĄ GRYCZANĄ BEZGLUTENO-
WA BIO - ZDROWO NAMIESZANE

MIELONA ŁUSKA  GRYCZANA 
(BŁONNIK) BIO - BIO PLANET

ODKRYJ TERAZ!

Falafel Bauckhof: 
Bezglutenowy . Egzotyczny . Pyszny .

DE-018DE-ÖKO-007
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PEŁNOZIARNISTE BUŁECZKI 
BEZGLUTENOWE

SKŁADNIKI (12 porcji):
mąka gryczana pełnoziarnista - 150 g
mąka owsiana pełnoziarnista bezglutenowa lub 
zmielone płatki owsiane bez glutenu - 100 g
skrobia z tapioki - 100 g
łuska babki jajowatej mielona i mielona łuska 
gryczana - po 1 łyżce
drożdże suche - 7 g
sól - 1 łyżeczka
woda - 500 ml
1 jajko roztrzepane do posmarowania bułek
dynia i czarnuszka do posypania

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Do misy robota wsypać mąki, drożdże, sól, 
mieloną łuskę gryczaną i babkę jajowatą, wy-
mieszać. Dodać letnią wodę i wyrabiać ciasto 
za pomocą haka około 5 minut. Ciasto prze-
łożyć na lekko oprószony skrobią blat, po-
dzielić na 12 równych kawałków i uformować 
okrągłe bułki, ułożyć na blaszce wyłożonej 
papierem do pieczenia, przykryć ściereczką i 
odstawić do wyrośnięcia na ok. 30 min. Wyro-
śnięte bułki naciąć nożem oraz posmarować 
roztrzepanym jajkiem za pomocą pędzelka. 
Posypać dynią i czarnuszką. Wstawić do pie-
karnika nagrzanego do 180 stopni. Piec 30 
minut. Podawać po ostudzeniu z ulubionymi 
dodatkami.

Nikita - Monika Więckowska

CHLEB NA KASZY 
GRYCZANEJ 
NIEPALONEJ

SKŁADNIKI (1 porcja):
kasza gryczana niepalona - 3 szklanki
sól - 1 łyżeczka
nasiona słonecznika lub dyni - 3 łyżki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: Kaszę grycza-
ną zalewamy wodą, przepłukujemy, ponow-
nie zalewamy i odstawiamy na 12 godzin w 
ciepłe miejsce. Po tym czasie odlewamy wodę 
i przepłukujemy ziarna i zalewamy ponow-
nie wodą. Po 12 godzinach znowu odlewa-
my wodę, przepłukujemy i odstawiamy na 
ostatnie 12 godzin. Kasza może być lekko 
skiełkowana i to dobrze. Przekładamy kaszę 
do miksera i dodajemy sól. Miksujemy, do-
dajemy ziarna i mieszamy, następnie przele-
wamy do keksówki wyłożonej papierem do 
pieczenia. Znowu odstawiamy na kilka godzin 
do wyrośnięcia. Następnie wkładamy ciasto 
do piekarnika i nastawiamy go na 180 stopni 
góra dół. Pieczemy od godziny do półtorej. 
Obserwujemy chlebek, pod koniec piecze-
nia możemy go przykryć papierem, aby nie 
spaliła się skórka. Po upieczeniu wyciągamy 
chlebek i smarujemy wodą górną część. Od-
stawiamy do wystygnięcia.

Barbara Strużyna

80 min

GRYCZANKA Z GORZKĄ 
CZEKOLADĄ I BORÓWKAMI

SKŁADNIKI (1 porcja):
kasza gryczana niepalona - 70 g
napój migdałowy - 1 szklanka
borówki - 1 garść
gorzka czekolada - 2 kostki
wiórki kokosowe - 1 łyżka
listki mięty - 1 łyżka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Kaszę przepłucz na sicie i ugotuj z napojem 
roślinnym. W razie potrzeby dodaj więcej 
płynu. Pod koniec gotowania dodaj kostkę 
gorzkiej czekolady. Podaj z posiekaną drugą 
kostką czekolady, wiórkami kokosowymi, bo-
rówkami i miętą.

Awokadola

30 min

KASZOTTO GRYCZANE 
Z KOLOROWYMI 
MARCHEWKAMI I Z CUKINIĄ

SKŁADNIKI (1 porcja):
kasza gryczana niepalona - 3/4 szklanki
cukinia 1/2 dużej lub 1 mała
liść laurowy - 1 szt.
ziele angielskie - 2 szt.
tymianek suszony lub świeży - 1/2 łyżeczki
marchew fioletowa - 1 szt.
marchew pomarańczowa - 1 szt.
sól i pieprz - do smaku
skórka z pomarańczy - 1/3 łyżeczki
oliwa z oliwek - 2 łyżki
soczewica z puszki lub ze słoika - 2 łyżki
posiekana natka pietruszki - 1 łyżka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Kaszę gryczaną wypłucz i ugotuj al’dente w 
lekko osolonej wodzie (ok. 10 minut) z liściem 
laurowym i zielem. Odcedź na sitku. Mar-
chewki obierz i pokrój obieraczką we wstąż-
ki. Cukinię umyj, przekrój na pół i posiekaj w 
półplasterki. Rozgrzej oliwę z oliwek i dodaj 
cukinię. Podsmaż ją krótko. Włóż marchewki, 
dopraw skórką z pomarańczy i tymiankiem 
oraz solą i pieprzem. Smaż jeszcze 2-3 minu-
ty. Dodaj kaszę, soczewicę i wymieszaj. Posyp 
natką.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

80 min

75 min

SOCZEWICA
 W ZALEWIE BIO 

- BIO PLANET

polecamy!



GRYCZANY PASZTET 
Z KIMCHI

SKŁADNIKI (7 porcji):
pieczarki - 250 g
słoik kimchi tradycyjnego - 250 g
kasza gryczana niepalona - 2 filiżanki
bulion wegański - 6 filiżanek
cebula - 1 szt.
sos sojowy bezglutenowy - do smaku
tymianek - do smaku
estragon - do smaku
wędzona papryka - do smaku
kurkuma - do smaku
sól - do smaku
pieprz - do smaku
olej - trochę 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Kaszę gryczaną paloną zalej bulionem i gotuj pod przykry-
ciem na średnim ogniu przez 8 – 10 minut. Odstaw tak ugotowaną 
kaszę na bok by wchłonęła resztę płynów. 

KROK 2: Cebulę i pieczarki skrój w drobną kostkę. Podgrzej 2 łyżki 
tłuszczu i zeszklij cebulę. Dodaj pieczarki i podsmaż kilka minut (2 – 3 
minuty).

KROK 3: Kimchi odciśnij z nadmiaru płynów. Umieść je w misce. Do-
daj kaszę gryczaną, cebulę z pieczarkami. Dopraw sosem sojowym, ty-
miankiem, estragonem, wędzoną papryką, kurkumą. Zblenduj wszyst-
ko na gładką masę.

KROK 4: Rozgrzej piekarnik do 170 °C. Keksówkę wyłóż papierem 
do pieczenia. Umieść w niej masę na pasztet. Piecz przez 50 minut  
w 170 °C. Podawaj z pesto lub ćwikłą.

Mikołaj Bator

75 min

KIMCHI TRADYCYJNE 
BIO

- ZAKWASOWNIA

PRZEPISY Z WYKORZYSTANIEM EKOLOGICZNYCH PRODUKTÓW

NASZA MARGARYNA 
BEZ OLEJU 

PALMOWEGO 
MA PRZYJEMNY 

I ŁAGODNY 
SMAK. 

IDEALNIE NADAJE SIĘ 
DO SMAROWANIA  

PIECZYWA 
i innych wypieków. 

PO WYJĘCIU 
Z LODÓWKI 
ŁATWO SIĘ 

ROZSMAROWUJE.

VITAQUELL

MARGARYNA 
OMEGA-3 BIO 
JEST IDEALNA 
JAKO DODATEK 

DO KREMÓW, CIAST 
I DESERÓW. ZAWIERA 
TŁUSZCZ ROŚLINNY 
O PODWYŻSZONEJ 

ZAWARTOŚCI DŁUGO-
ŁAŃCUCHOWYCH 

KWASÓW OMEGA 3.  

BEZ TluSZCZoW TRANS!
,

,

MARKI                              ZNAJDZIESZ NA:

MARGARYNA KOKOSOWA COCOVIT 
SPRAWIA, ŻE ŚNIADANIE STAJE SIĘ 

WIELKĄ PRZYJEMNOŚCIĄ. 
DZIĘKI NIEJ PRZYGOTUJESZ 

PRAWDZIWIE WEGAŃSKIE DANIA: 
DLA CIEBIE I TWOJEJ RODZINY.

Poznaj 
Producenta:
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GOŁĄBKI Z KASZĄ 
GRYCZANĄ I PIECZARKAMI

SKŁADNIKI (7 porcji):
kapusta pekińska - 1 szt.
kasza gryczana niepalona - 200 g
pieczarki - 300 g
cebula - 1 szt.
jajo - 1 szt.
sól i pieprz - do smaku
suszony lubczyk - do smaku
olej - trochę
sos:
pieczarki / grzyby suszone - 1 garść
bulion / woda - trochę
śmietanka sojowa lub zwykła śmietana 
- trochę
sól i pieprz - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Przygotowujemy farsz do gołąbków. 
Kaszę odmierzamy, płuczemy i gotujemy w 
dwóch szklankach lekko osolonej wody. Czas 
gotowania się kaszy to około 15 min. Pieczarki 
oczyszczamy i dosyć drobno kroimy. Cebulę 
kroimy w kostkę. Na patelni rozgrzewamy kil-
ka kropel oleju i podsmażamy cebulę wraz z 
pieczarkami, smażymy około 10 min. 

KROK 2: Gotową przestudzoną kaszę łączy-
my z pieczarkami, cebulą dodajemy jajko 
oraz przyprawy do smaku. W między czasie 
sparzamy liście kapusty, które napełniamy 
farszem z kaszy i pieczarek. Odmierzamy od-
powiednią ilość na każdy liść i zawijamy jak 
tradycyjne gołąbki. Napełnione farszem liście, 
układamy ciasno w garnku i zalewamy wrzącą 
wodą bądź bulionem. Tak przygotowane go-
łąbki gotujemy na małym ogniu przez około 
godzinę.

KROK 3 (sos): Grzyby suszone moczymy, 
a następnie gotujemy w małej ilości wody. 
Pieczarki podsmażamy na oleju, posypujemy 
szczyptą soli, po jakiś 15 minutach smażenia 
dodajemy odsączone z wody grzyby, podle-
wamy wodą z gotowania grzybów i wszystko 
razem dusimy. Na koniec zabielamy dowolną 
śmietanką.

Paulina Jasińska

100 min

KASZOTTO BURACZANE

SKŁADNIKI (2 porcje):
kasza gryczana niepalona - 1 szklanka
buraki - 2 szt.
cebula - 1 szt.
czosnek - 2 ząbki
posiekana natka pietruszki - trochę
sól i pieprz - do smaku
oliwa - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Kaszę ugotuj do miękkości w osolo-
nej wodzie. W drugim garnku ugotuj obrane 
buraki.

KROK 2: Na patelni z odrobiną oliwy pod-
smaż cebulkę z czosnkiem. Dodaj ugotowaną 
kaszę i starte na tarce buraczki. Podsmażaj 
kilka minut. Przypraw solą pieprzem i posyp 
natką pietruszki. Zamieszaj i gotowe!

Agata Dominiak - wegeweda

30 min

KASZOTTO Z DYNIĄ 
I JARMUŻEM

SKŁADNIKI (3 porcje):
kasza gryczana niepalona - 1 szklanka
mała dynia hokkaido - 1/2 szt.
cukinia starta na grubych oczkach - 1 szklanka
curry - 1 łyżeczka
sól - 1 łyżeczka
jarmuż - 4 kilka listków
natka pietruszki suszona - 1 łyżeczka
imbir sproszkowany - 1 łyżeczka
pieprz - 1/2 łyżeczki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Kaszę moczymy kilka godzin lub cała 
noc. Następnie gotujemy ok. 5 min.

KROK 2: Cukinię i dynię ścieramy na tarce i 
dusimy na patelni do miękkości. Na 1 minutę 
przed końcem dodajemy porwane liście jar-
mużu. Przyprawiamy i mieszamy z kaszą.

Dominika Lasota (Jescbyzycwzdrowiu)

30 min

PALUSZKI GRYCZANE 

SKŁADNIKI (4 porcje):
kasza gryczana niepalona - 200 g
opcjonalnie:
sól - 1 łyżeczka
suszony czosnek w proszku - 1 łyżeczka
sezam - 1 garść

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Kaszę gryczaną moczymy na noc. 
Rano przepłukujemy wodą i odstawiamy. Dwa 
razy dziennie przepłukujemy. Nasiona są go-
towe do mielenia, gdy wypuszczą małe kiełki.

KROK 2: Skiełkowane nasiona (wymieszane z 
ulubionymi przyprawami i ziarnami) umiesz-
czamy w wyciskarce do soków z końcówką do 
robienia makaronu. „Wyciskamy” nitki na bla-
chę wyłożoną papierem. Pieczemy 13 minut w 
temperaturze 180 °C (w funkcji „termoobieg”).

Dominika Lasota (Jescbyzycwzdrowiu)

35 min
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MIKS KASZ GOTOWANYCH 
Z OLIWĄ

SKŁADNIKI (1 porcja):
kasza gryczana - 0,5 szklanki
kasza jaglana - 0,5 szklanki
kasza jęczmienna - 0,5 szklanki
sól himalajska - do smaku
oliwa - 3 łyżki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Do garnka z grubym dnem wsypujemy kaszę 
gryczaną, jaglaną oraz jęczmienną. Wsypuje-
my również dwie szczypty soli. Dodajemy 3 
szkl. wrzątku, przykrywamy kaszę i gotujemy 
na wolnym ogniu, mieszając co jakiś czas, aż 
będzie miękka. Do gorącej kaszy dodajemy 
oliwę z oliwek i delikatnie mieszamy wszystko 
widelcem.

dorotaDS

30 min

KOLOROWE KOTLECIKI 
Z KASZY GRYCZANEJ

SKŁADNIKI (5 porcje):
kasza gryczana - 100 g
kostka rosołowa wegańska - 1 szt.
pieczarki - 3-4 szt.
jajka - 2 szt.
papryka czerwona - 1/2 szt.
papryka żółta - 1/3 szt.
cebula - 1 szt.
mąka ziemniaczana - 2 łyżki
bułka tarta - 1 szklanka
szczypiorek siekany - 2 łyżki
czosnek - 2 ząbki
masło - 2 łyżki
przyprawa do zup w płynie - do smaku
sól, pieprz - do smaku
olej do smażenia - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Kaszę gryczaną ugotować w wodzie 
z dodatkiem kostki rosołowej, ostudzić. Na 
rozgrzanym maśle zeszklić posiekaną cebulę i 
czosnek, dodać pokrojone pieczarki i paprykę, 
podsmażyć. Połączyć z zimną kaszą, wlać roz-
trzepane jajka, wsypać mąkę ziemniaczaną, 
2-3 łyżki bułki tartej, szczypiorek. Przyprawić 
do smaku solą, pieprzem i przyprawą do zup, 
dokładnie wymieszać. Formować okrągłe ko-
tleciki, obtaczać w bułce tartej. Smażyć z obu 
stron na rozgrzanym oleju. Usmażone osączyć 
z nadmiaru tłuszczu na papierowym ręczniku.
Podawać z sosem, mięsem i surówką.

Renixx

40 minZUPA KREM JARZYNOWA 
Z KASZĄ GRYCZANĄ 
I SZCZYPIOREM

SKŁADNIKI (6 porcji):
marchew - 3-4 szt.
pietruszka - 1 szt.
seler korzeniowy - kawałek
por - kawałek
udko, skrzydełko z kurczaka - po 1 szt.
sól morska - do smaku
pieprz czarny - do smaku
szczypior do posypania - trochę
kasza gryczana - 200 g

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Do garnka z 2 l wody wkładam wypłuka-
ne mięso. Warzywa obieram, myję i kroję w 
plasterki lub kostkę. Po 10 min gotowania 
dokładam marchew, pietruszkę, selera oraz 
pora. Przyprawiam solą i gotuję około 45 mi-
nut. Mięso odławiam, oddzielam od kości i 
wkładam ponownie do garnka, całość miksuję 
do uzyskania konsystencji kremu. Doprawiam 
odrobiną soli i odrobiną mielonego pieprzu. 
Kaszę gryczaną paloną gotuję w lekko osolo-
nej wodzie (na jedną porcję kaszy 1,5 porcji 
wody). Zupę nalewam do miseczek, dodaje 
kaszy gryczanej i posypuję posiekanym szczy-
piorkiem.

Tylko z Natury

60 min

KASZAK GRYCZANY Z SEREM

SKŁADNIKI (16 porcji):
ciasto:
mąka pszenna lub mieszanka 
bezglutenowa - 3 szklanki
masło - 200 g
drożdże świeże - 20 g
proszek do pieczenia - 1/2 łyżeczki
cukier - 1 łyżka
sól - szczypta
śmietana kwaśna - 2 łyżki
żółtka z jaj - 2 szt.
nadzienie:
kasza gryczana - 1/2 szklanki
ser biały - 500 g
miód - 2 - 4 łyżki
białka z jaj - 2 szt.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Ciasto: Drożdże rozkruszamy do kubka 
i mieszamy ze śmietaną i cukrem. Z mąki, masła, 
żółtek, śmietany z drożdżami, proszku do piecze-
nia, szczypty soli zagniatamy ciasto. Zawijamy w 
folię i chowamy do lodówki na 30 - 60 minut.

120 min

KROK 2 (Nadzienie): Kaszę grycza-
ną gotujemy w 1 szklance wody 15 
minut. Najlepiej ugotować wcześniej, 
nawet poprzedniego dnia. Ser biały 
rozgnieść, wymieszać razem z ka-
szą gryczaną i miodem. Białka ubić  
na sztywno i dodać do masy, wymie-
szać.

KROK 3: Połowę ciasta wałkujemy  
i wykładamy spód blachy, tortownica 
o średnicy 26 cm. Na ciasto wykłada-
my masę serową, a na masę kładziemy 
rozwałkowane pozostałe ciasto i lekko 
przygniatamy.

KROK 4: Wstawiamy do nagrzanego 
piekarnika na 180 stopni i pieczemy 20 
min. Po 20 minutach zmniejszyć tem-
peraturę do 160 stopni i piec jeszcze 
70 min.

KROK 6: Ciasto jest mało słodkie, nie 
ma tu cukru, tylko miód, jeżeli ktoś 
chce to może dodać więcej miodu lub 
cukier.

Monika Więckowska (Nikita)



ZAKWAS GRYCZANY I ŻUREK

SKŁADNIKI (1 porcja):
zakwas:
mąka gryczana - 240 g
woda - 300 ml
miód gryczany - 2 łyżeczki
woda z kiszonych ogórków - 2 łyżki
żurek:
zakwas na żurek gryczany - 300 ml
woda - 1 litr
marchew - 2 szt.
seler korzeń, por - po 1 kawałku
cebula, ziemniak - po 1 szt.
tofu wędzone - 1 opakowanie
majeranek - 1 łyżeczka
sól, pieprz świeżo zmielony i ziołowy - do smaku
mleko sojowe - 100 ml

PRZYGOTOWANIE ZAKWASU:
• 1 DZIEŃ: W słoiku wymieszać 200 g mąki gryczanej + 200 ml 

ciepłej wody+ 1 łyżeczkę miodu + ewentualnie 2 łyżki wody z 
kiszonych ogórków

• 2 DZIEŃ: Do słoika dodać 2 łyżki mąki gryczanej + 50 ml ciepłej 
wody. Wymieszać.

• 3 DZIEŃ: Do słoika dodać 2 łyżki mąki gryczanej + 50 ml ciepłej 
wody + 1 łyżeczkę miodu. Wymieszać. Po 3 dniach zakwas już 
jest aktywny, Widać pęcherzyki powietrza. Ma przyjemny, kwaśny 
zapach. Zakwas przelać do butelki i przechowywać w lodówce.

PRZYGOTOWANIE ŻURKU:
Wodę zagotowujemy. Obieramy warzywa, kroimy je w kostkę lub talar-
ki. Wsypujemy do wrzącej wody (oprócz ziemniaków). Przyprawiamy.
Po około 20 minutach dodajemy ziemniaki. Chwilę gotujemy i po 15 
minutach wlewamy zakwas. Gotujemy kilka minut, rozrabiamy mleko 
sojowe z kilkoma łyżkami wywaru i zaprawiamy żurek, dokładamy po-
krojone w kostkę tofu, doprawiamy np. sokiem z cytryny.

Dorota Woźniak - Twins Pot

45 min
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Ekologiczne
oleje w jakości Demeter 

Nasze oleje „Demeter” pochodzą z kontrolowanych upraw biodynamicznych, są wynikiem holistycznego podejścia do człowieka, 
zwierząt i środowiska naturalnego, dają gwarancję najwyższej jakości. Marka Demeter została założona w 1924 roku na podstawie 
badań antropozofa Rudolfa Steinera i jest obecnie reprezentowana w ponad pięćdziesięciu krajach na całym świecie. Wymagania, 
jakie rolnicy i producenci muszą spełnić, aby uzyskać oznaczenie Demeter, wykraczają daleko poza europejskie przepisy dotyczące 

rolnictwa ekologicznego. Jest to korzystne zarówno dla jakości żywności, jak i dla naszego środowiska.

PITA Z OLIWĄ 
ZIOŁOWĄ

SKŁADNIKI (12 porcji):
ciasto:
mąka pszenna - 400 g
proszek do pieczenia - opakowanie 15 g
letnia woda - 270 ml
sól - 1 łyżeczka
ziołowa oliwa:
oliwa z oliwek BIO PLANÈTE Demeter 
- 4 łyżki
zioła prowansalskie - 2 łyżki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: W misce wymieszaj mąkę pszenną 
z proszkiem do pieczenia i zrób na środku 
wgłębienie. Dodaj letnią wodę i wyrabiaj do 
momentu powstania jednolitego ciasta. 

KROK 2: Z masy uformuj kulki wielkości mo-
reli. Kulki spłaszcz zaciśniętą dłonią i posmaruj 
oliwą z ziołami.

KROK 3: Piecz na ruszcie grilla przez 3 – 4 
minuty z każdej strony. Najlepiej smakuje na 
ciepło.

BIO PLANÈTE  

15 min

CIASTO JOGURTOWE 
Z MĄKĄ Z PESTEK DYNI

SKŁADNIKI (1 tortownica):
jogurt naturalny - 125 g
jaja - 2 szt.
olej słonecznikowy BIO PLANÈTE 
Demeter - 60 ml
cukier brązowy - 250 g
mąka pszenna - 250 g
proszek do pieczenia - 1/2 opakowania
sól - szczypta
mąka z pestek dyni - 125 g
czekolada, posiekana - 100 g

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Rozgrzej piekarnik do temperatury 
180 °C. 

KROK 2: Wlej jogurt do dużej miski, w której 
będziesz mieszać masę.

KROK 3: Dodawaj po kolei resztę składników, 
łącząc wszystko w jednolitą masę. Natłuść  
tortownicę do ciasta i wlej do niej masę. 

KROK 4: Wstaw do piekarnika na 40 minut. 
Po upieczeniu wyjmij z tortownicy i pozostaw 
do ostygnięcia.

BIO PLANÈTE

50 min
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Pietruszka 
czy pasternak?
Pietruszka i pasternak należą do tej samej rodziny roślin selerowatych (Appiaceae). Są to rośliny dwuletnie, 
które w pierwszym roku wytwarzają przyziemną rozetę liści i korzeń spichrzowy, natomiast w drugim roku 
wytwarzają łodygi kwiatostanowe. Z uwagi na przynależność do tej samej rodziny, mogą być one często  
ze sobą mylone, chociaż już na etapie kwitnienia można zauważyć różnice. Pietruszka kwitnie na biało,  
a pasternak ma żółte kwiatostany. 
Aby odróżnić od siebie pietruszkę i pasternak, należy zwrócić 
uwagę na wygląd ich poszczególnych części. Liście pietrusz-
ki są gładkie, natomiast pasternak ma liście pierzaste, pokryte 
od spodu włoskami o jaśniejszym kolorze. Ponadto liście te są 
twarde i niesmaczne, dlatego nie wykorzystuje się ich w celach 
konsumpcyjnych. Jeżeli kupujemy te warzywa bez liści, może-
my je odróżnić po miejscu, z którego liście wyrastają. Pasternak 
posiada w tym miejscu wgłębienie z ciemną otoczką, natomiast 
pietruszka posiada lekkie zgrubienie. Kolejną cechą odróżnia-
jącą pietruszkę od pasternaku jest ich zabarwienie. Pietruszka 
jest prawie biała, a pasternak kremowy. Co więcej, pasternak ma 
większe korzenie i daje większe plony niż pietruszka. Jeśli lekko 
zetrzemy skórkę z korzenia pasternaka nie będzie on pachniał 
jak pietruszka, raczej będzie przypominał zapachem marchewkę.
Pietruszka jest powszechnie dostępna, smaczna i znalazła szer-
sze zastosowanie w diecie Polaków. Natomiast pasternak, po-
mimo że królował na stołach już w XVI wieku, przez długi czas 
stanowił jedynie paszę dla zwierząt. Obecnie pasternak powraca 
do łask, co ciekawe w Wielkiej Brytanii jest on bardziej popular-
ny niż pietruszka.

WŁAŚCIWOŚCI, ZASTOSOWANIE 
PIETRUSZKI...
Obydwie rośliny mają wszechstronne zastosowanie lecznicze. 
Niektóre z tych właściwości są podobne. Spożycie zarówno 
korzenia pietruszki, jak i pasternaku ułatwia trawienie poprzez 
zmniejszenie napięcia mięśni gładkich jelit i zwiększenie wydzie-
lania soków żołądkowych. Zawartość potasu  w obu warzywach, 
wspomaga regulację ciśnienia krwi. Potas jest także niezbędny 
do właściwego funkcjonowania układu nerwowego.

Ponadto w korzeniu pietruszki można znaleźć spore ilości wap-
nia, fosforu czy magnezu oraz witaminy: A, C, E, B1. Na korzyść 
pietruszki może też wpływać prawie 2-krotnie niższa kalorycz-
ność.

Korzeń pietruszki jest ceniony także ze względu na zawarty  
w nim olejek eteryczny. Olejek ten zawiera m.in.: apigeninę, apiol 
i mirystycynę oraz furanokumaryny. Apiol i mirystycyna mają 
właściwości dezynfekujące i moczopędne. Należy jednak uwa-
żać, gdyż w większych dawkach mirystycyna może powodować 
halucynacje. W korzeniach pietruszki jest jej na tyle niewiele, że 
nie osiągnie się efektu narkotycznego. Druga substancja, apiol, 
była dawniej stosowana do leczenia zaburzeń menstruacyjnych 
i wywoływała miesięczne krwawienia. Kobiety w ciąży powinny 
podchodzić do tej substancji z ostrożnością, gdyż może spowo-
dować poronienie. Pietruszka dzięki zawartości apigeniny, która 
wykazała działanie przeciwzapalne i antyoksydacyjne jest pole-
cana w diecie przy dnie moczanowej i przy kamicy moczowej. 
Poprzez działanie moczopędne wpływa na szybsze usuwanie 
toksyn z organizmu. Dowody na skuteczność działania pietrusz-
ki w łagodzeniu objawów schorzeń układu moczowego wynikają 
z wieloletniego jej stosowania.

I PASTERNAKU
Pasternak natomiast cechuje się mniejszą zawartością sodu  
i większą zawartością błonnika niż pietruszka. Surowcem zielar-
skim jest korzeń i owoc pasternaku. Wytwarza się z nich olejek, 
który zawiera flawonoidy, olejki eteryczne oraz podobnie jak 
pietruszka furanokumaryny. Niektóre z furanokumaryn mogą 
ulegać fotoaktywacji, dzięki czemu wykorzystywane są w tera-
pii chorób takich jak łuszczyca i bielactwo. Ponadto z uwagi na 
zawartość magnezu i witaminy B1 ma działanie uspokajające  
i ułatwiające zasypianie.

Podsumowując warto sięgać po oba warzywa, aby na równi 
czerpać z ich walorów smakowych i zdrowotnych. Zawsze moż-
na spróbować czy zamiana pietruszki na pasternak nam odpo-
wiada. Dodatkowo pasternak jest rośliną tańszą niż pietruszka.

Justyna Busiło
- Departament Jakości Bio Planet

Pietruszka
Liście wyrastają ze 
stożkowatego zgrubienia.

Pasternak
Wgłębienie z ciemną 
otoczką.

Jak odróżnić pietruszkę od pasternaka w sklepie kupując
sam korzeń? Wystarczy spojrzeć na miejsce wyrastania liści 
i zagadka rozwiązana.



Poznaj
Producenta:



ZUPA KREM 
PIETRUSZKOWO - SELEROWA

SKŁADNIKI (1 porcja):
korzeń pietruszki - 200 g
seler kawałek - 100 g
cebula - 1 szt.
ziemniaki duże - 2 szt.
sól - 1 łyżeczka
pieprz świeżo mielony - trochę
czosnek - 2 ząbki
woda - 1/2 litra
wywar z warzyw lub rosół - 1 litr
natka pieruszki - 1/2 pęku
por zielona część - 10 cm
papryczka bird’s eye - 1 szt.
imbir kłącze - 1 cm
liść laurowy, ziele angielskie - po 1 szt.
czosnek - 1 ząbek

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1:  Warzywa seler, pietruszkę i cebulę obieramy ze skórki 
i kroimy w kostkę. Na patelni rozgrzewamy olej i wykładamy ce-
bulkę, lekko ją solimy i dusimy, następnie wsypujemy pietruszkę, 
dusimy, seler, dusimy, ziemniaki, dusimy. Lekko jeszcze raz solimy 
i pieprzymy.

KROK 2:  Do garnka przelewamy wodę i wywar z warzyw lub 
bulion z mięsa. Zagotowujemy dodajemy usmażone warzywa i 
przyprawy: jedną papryczkę, ząbek czosnku, ziele angielskie, liść 
laurowy, kłącze imbiru i pół pęczka natki pietruszki (mogą być 
same łodyżki bez listków), pora. Wszystko gotujemy ok. 10 minut. 
Wyciągamy czosnek, imbir, papryczkę (chyba że chcemy ostrzej-
szą zupę), łodygi i pora, ziele i liść i miksujemy na gładki krem. 
Na patelni prażymy słonecznik. Zupę podajemy ze śmietanką lub 
mleczkiem kokosowym, dodatkiem nasion słonecznika i opcjo-
nalnie uprażonymi gruszkami lub śliwkami.

Barbara Strużyna

80 min

          Ekologiczne produkty z mleka owczego i koziego z Austrii

Poznaj 
Producenta:



PASZTET Z FASOLI MUNG 
I PIECZONYCH WARZYW

SKŁADNIKI (1 porcja):
fasola mung ugotowana - 2 szklanki
kasza jaglana ugotowana - 1 szklanka
natka pietruszki - 1/2 szklanki
jaja - 2 szt.
pietruszka lub pasternak - 1 szt.
marchew - 1 szt.
cebula - 1 szt.
czosnek - 1 ząbek
sos sojowy - 1 łyżka
olej rzepakowy - 3 łyżki
sól i pieprz do smaku
kmin rzymski - 1 łyżeczka
lubczyk - 1 łyżeczka
cząber - 1 łyżeczka
kolendra mielona - 1/2 łyżeczki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Namoczoną przez noc fasolę ugotuj do miękkości, ok. 30 mi-
nut. Obraną marchew, seler i korzeń pietruszki natrzyj olejem i upiecz 
w piekarniku przez 45 minut w 180 stopniach. 

KROK 2: Cebulę zeszklij z przyprawami na małej ilości oleju. Następnie 
fasolę, warzywa, kaszę jaglaną i cebulę wraz z ziołami zmiel w malak-
serze, a w międzyczasie wbij jajka. Masę wymieszaj dodając sos sojowy 
i natkę pietruszki.

KROK 3: Keksówkę wysmaruj od wewnątrz tłuszczem i oprósz mielo-
nym siemieniem.

KROK 4: Piecz w piekarniku w 180º C przez 60 - 90 minut w zależności 
od wilgotności masy. Wystudź przed wyjęciem z formy. Masa jest dość 
luźna, ale kiedy jest wypieczona i schłodzona zestala się.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

150 min
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terrasana.com

Przygotuj swoje  

własne Tajskie curry

Podsmaż warzywa, dodaj 

czerwoną lub zieloną pastę 

curry oraz coconut milk- 

napój kokosowy Terrasana. 
Smacznego!

Szybkie,

proste
, wegańskie

Zeskanuj kod

i sprawdź przepisy

na curry

Czysty skład,  
dodaliśmy tylko zioła 

i przyprawy
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FRYTKI Z WARZYW 
Z PIEKARNIKA

SKŁADNIKI (2 porcje):
batat - 1 szt.
ziemniaki - 1-2 szt.
marchewka - 1 szt.
pasternak - 1 szt.
pietruszka korzeń - 1 szt.
cukier - 1 łyżka
mąka ziemniaczana - 1 łyżeczka
papryka słodka - 1 szczypta
ulubione zioła:
(tymianek, rozmaryn, bazylia, oregano) - 1 ły-
żeczka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Warzywa pokroić na kawałki, takie 
grubsze frytki, opłukać. 

KROK 2: Do dużej miski wsypać 1 łyżkę cu-
kru, wlać 1 l zimnej wody i włożyć warzywa, 
tak aby były całkowicie przykre wodą. Włożyć 
miskę z warzywami do lodówki na ok. 30 - 45 
minut. 

KROK 3: Następnie warzywa odcedzić, opłu-
kać i osuszyć. Mąkę ziemniaczaną wymieszać 
z papryką i ziołami w dużej misce, włożyć do 
niej osuszone warzywa i razem wymieszać, 
aby warzywa były otoczone delikatnie mąką 
z ziołami. 

KROK 4: Następnie warzywa delikatnie spry-
skać lub posmarować pędzelkiem olejem. Bla-
chę wyłożyć papierem do pieczenia i ułożyć 
na niej warzywa. 

KROK 5: Nagrzać piekarnik na 200 stopni, 
włożyć warzywa i piec 20-25 minut. Można 
obok warzyw włożyć dobrą kiełbasę i razem 
upiec.

KROK 6: Podawać z sosem czosnkowym, ke-
tchupem lub tylko posolić i zjeść je same, lub 
z surówką.

Nikita - Monika Więckowska

25 min

KORZENNE FRYTKI

SKŁADNIKI (1 porcja):
marchew - 4 szt.
pietruszka lub pasternak - 4 szt.
olej - 3 łyżki
przyprawa do sałatek lub np: lubczyk - do 
smaku
sól - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Marchewki i pietruszki lub pasternak (mo-
żemy użyć również obu warzyw) obieramy i 
myjemy dokładnie (szorujemy korzenie). Wa-
rzywa kroimy na kształt frytek, wrzucamy do 
miski. Polewamy niewielką ilością oleju oraz 
oprószamy ulubionymi przyprawami np. mie-
szankę przyprawową do sałatek, grilla lub np. 
lubczyk. Mieszamy wszystko dokładnie. Frytki 
wykładamy jedną warstwą na blaszkę wyłożo-
ną papierem do pieczenia. Pieczemy w 180 °C 
ok. 30 - 45 min.

dorotaDS

25 min

HUMMUS PIETRUSZKOWY

SKŁADNIKI (6 porcji):
ciecierzyca - 300 g
olej lniany - 2 łyżki
pietruszka korzeń - 2 szt.
sól - 1 szczypta
sezam - 4 łyżki
cytryna - 1/2 szt.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Ciecierzycę namoczyć przez noc, a 
następnie ugotować do miękkości. Pietruszki 
obrać i ugotować w niewielkiej ilości wody. 

KROK 2: Ugotowaną ciecierzycę oraz ugo-
towaną pietruszkę zblendować wraz z bulio-
nem, w którym gotowały się pietruszki (około 
szklanki). Do całości dodać sezam, szczyptę 
soli, olej lniany, sok z połowy cytryny i całość 
ponownie zblendować.

Magdalena Nagler (foodmania)

90 min

KREM Z GRUSZKI I PIETRUSZKI

SKŁADNIKI (3 porcje):
pietruszka (korzeń) - 4 szt.
gruszka - 1 szt.
mleko roślinne - 1 szklanka
olej z pestek winogron - 1 łyżka
posiekane orzechy laskowe - 1 łyżka
sól himalajska - 1 szczypta
pieprz mielony czarny - 1 szczypta
tymianek - 1 szczypta

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Na głębokiej patelni rozgrzać olej, po czym 
lekko podsmażyć pokrojone w kostkę pietrusz-
ki oraz gruszkę. Całą zawartość patelni zalać 
szklanką mleka oraz szklanką wody - przypra-
wić i dusić, aż pietruszki i gruszka zmiękną, pod 
koniec przyprawić. Wszystko dokładnie zblen-
dować na gładki krem, podać z orzechami.

Magdalena Nagler (foodmania)

25 min
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ZUPA KREM Z BIAŁYCH 
WARZYW

SKŁADNIKI (5 porcji):
por - biała część - 1 szt.
seler - 1 szt.
pietruszka korzeń - 1 + 1/2 szt.
jogurt grecki - 2 łyżki
sól - do smaku
pieprz - do smaku
gałka muszkatołowa - do smaku
wywar drobiowy - 2/3 litra
masło - 1 łyżka
ziemniak - 2 szt.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Pora pokroić w pół plastry. Seler i 
pietruszkę obrać, zetrzeć na tarce do jarzyn. 
Ziemniaki obrać, pokroić w kostkę dodać do 
bulionu i gotować około 10 minut.

KROK 2: Pozostałe warzywa podsmażyć na 
maśle. Dodać je do bulionu i gotować jeszcze 
około 5 minut.

KROK 3: Całość zmiksować na gładką masę, 
dodać jogurt i przyprawy do smaku, ponow-
nie zagotować.

paulina2157

35 min

LASAGNE Z TOPINAMBUREM 
W CYTRYNOWYM SOSIE

SKŁADNIKI (1 porcja):
makaron lasagne - 6 szt.
topinambur - 300 g
pasternak - 2 szt.
kalarepa - 1/2 szt.
cebula szalotka - 1 szt.
oliwa z oliwek - 1 łyżeczka
sól - 1/2 łyżeczki
sos:
śmietana 30% - 200 ml
sok wyciśnięty z cytryny - 1 szt.
sól - 1/4 łyżeczki
pieprz - 2 szczypty
woda - 200 ml
ser camembert - 1/2 szt.
ser gouda - 50 g
pieczywo tostowe - 2 szt.
skórka otarta z cytryny
masło do posmarowania formy
forma do zapiekania

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Przygotować wszystkie składniki. To-
pinambur dokładnie wyszorować. Kalarepkę i 
pasternak obrać ze skóry. Ser gouda zetrzeć 
na tarce, odłożyć na bok. Przygotować po-
sypkę: pieczywo tostowe podpiec na chrupko, 
cytrynę dokładnie umyć i obrać z niej cienko 
skórkę. Pieczywo razem ze skórką zblendować 
drobno.

KROK 2: Sos: do rondelka wlać śmietankę, 
wodę, dodać sól, pieprz i sok z cytryny, do-
kładnie rozmieszać. Odstawić na bok.

KROK 3: Naczynie do zapiekania posmarować 
masłem. Szalotkę drobno posiekać i udusić 
na oliwie. Topinambur, pasternak i kalarepkę 
pokroić na małe kawałki. Do garnka przełożyć 
uduszoną cebulę, pokrojone warzywa i zalać 
niewielką ilością wody (tak, aby warzywa były 
przykryte), dodać sól i gotować około 15 mi-
nut do miękkości. Odcedzić na sicie. Do du-
żej miski wlać wrzącą wodę i na 2-3 minuty 
włożyć płaty makaronu, aby lekko zmiękły. 
Nagrzać piekarnik do 180 °C.

KROK 4: Do formy do pieczenia przelać po-
łowę sosu śmietanowego. Całą powierzchnię 
formy przykryć 3 płatami makaronu lasagne. 
Ułożyć na wierzchu odsączone warzywa. Na 
warzywa wyłożyć pokrojony w plastry sera 
camembert. Przykryć kolejną warstwą płatów 
makaronu lasagne. Wlać sos śmietanowy i po-
sypać startym serem gouda oraz posypką cy-
trynowo - tostową. Naczynie przykryć. Wsta-
wić do nagrzanego piekarnika do 180 stopni. 
Po 15 minutach odkryć naczynie. Piec jeszcze 
15 minut. Po upieczeniu zostawić zapiekankę 
jeszcze na kilka minut. Podawać na ciepło.

Nikita - Monika Więckowska

100 min

ŁOSOŚ PO AZJATYCKU 
Z KREMOWYM PURÉE 
Z PIETRUSZKI I KIMCHI

SKŁADNIKI (1 porcja):
łosoś - 4 szt.
marynata:
miso jasne - 1 łyżka
sos sojowy - 2 łyżki
czosnek - 1 ząbek
imbir - 2 cm
olej - 1-2 łyżka
purée z pietruszki:
pietruszka korzeń - 3-4 szt.
miso - 1 łyżka
mleko ryżowe - 1 szklanka
śmietanka z nerkowców / masło z nerkowców 
- 1 łyżka
sól i pieprz do smaku
dodatki: 
sezam - do smaku
dymka - do smaku
kimchi - 1 słoik
sos sojowy shoyu - 4 łyżeczki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: W misce przygotować marynatę z 
miso, sosu sojowego, imbiru i czosnku. 

KROK 2: Posmarować kawałki łososia, po 
czym odstawić na 30 minut do marynowania. 

KROK 3: Pietruszkę obrać, pokroić w małe 
kawałki i zalać napojem ryżowym. Posolić de-
likatnie i gotować ok. 10 minut do miękkości. 

KROK 4: Pod koniec gotowania dodać miso, 
nerkowce lub masło z nerkowców, wszystko 
zblendować. 

KROK 5: Rybę usmażyć krótko z obu stron. 
Na talerz wyłożyć łyżkę purée z pietruszki. Po-
łożyć obok łososia. 

KROK 6: Polać sosem sojowym shoyu, posy-
pać dymką i sezamem. Podawać z kimchi.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

100 min

KORZEŃ PIETRUSZKI 
NA SŁODKO

SKŁADNIKI (2 porcje):
pietruszka korzeń - 1 szt.
daktyl świeży mediool lub suszone - 2 szt.
mleko roślinne - 1 szklanka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Z daktylów mediool usuwamy pestki, jeśli 
używamy suszonych daktyli, to moczymy je 
20 min. Korzeń pietruszki myjemy i obieramy, 
miksujemy z daktylami i mlekiem roślinnym.

Zielone koktajle

10 min
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Wspólne posiłki 
– zdrowie i zabawa dla całej rodziny

W zabieganym świecie coraz trudniej dbać o prawidłowe nawyki żywieniowe. Długie godziny pracy, mnóstwo dodatkowych zajęć 
i zobowiązań – to wszystko nie pomaga w znalezieniu czasu na spokojne celebrowanie obiadu lub kolacji w rodzinnym gronie. 
Warto jednak zatrzymać się, odłożyć na bok smartfony i nacieszyć się sobą. Wspólny posiłek daje poczucie bliskości, bezpieczeństwa 
i jest podstawą prawidłowego rozwoju dziecka. Jedzenie przy rodzinnym stole kształtuje również prawidłowe nawyki żywieniowe 

i sprzyja kojarzeniu posiłków z pozytywnymi uczuciami.

ODPORNOŚĆ ZACZYNA SIĘ W BRZUSZKU
Wspólnie spędzany czas przy rodzinnym stole wpływa korzyst-
nie na zdrowsze wybory oraz lepszą jakość diety dzieci. Malu-
chy uczą się przez obserwacje oraz modelowanie. Powtarzają 
wzorce, dlatego tak ważne jest przekazywanie im jak najlepszej 
wiedzy, również żywieniowej. To, jaką relację z jedzeniem wy-
niosą ze swojego dzieciństwa, bardzo mocno wpłynie na to, jak  
to jedzenie będą traktować w wieku dorosłym.
Wspólne gotowanie zaszczepia w dziecku prawidłowe nawyki, 
dlatego już od najmłodszych lat warto wprowadzać do dziecię-
cego menu warzywa, owoce, kasze, ryby. Istotna jest również 
forma przygotowania posiłków. Pieczenie, duszenie czy goto-
wanie zwiększa szansę na zdrowie oraz poprawne wybory, które 
zaowocują w przyszłości.
Zdrowo odżywione dziecko, to zdrowe jelita, a więc solidny fun-
dament odporności. Jeśli zastanawiasz się, co jeszcze zrobić, by 
twoja pociecha wybierała mniej napojów gazowanych, spróbuj 
wprowadzić do jej diety zakwasy z buraka. Te pełne smaku, pro-
biotyczne napoje, które regulują pracę jelit i zawierają bogac-
two witamin, mają piękny kolor i lekko buzują. Regularne picie 
zakwasów dostarcza pożywienia dla mikrobiomu jelit, pomaga-
jąc wspierać naturalną odporność organizmu. Podawaj zakwas 
dzieciom, ale pamiętaj również o sobie – buduj odporność ra-
zem ze swoją pociechą.

ZAOSZCZĘDŹ CZAS W KUCHNI
Pośpiech w życiu codziennym, brak czasu na gotowanie wca-
le nie muszą oznaczać niezdrowego jedzenia. Marka Delikatna 
wychodzi naprzeciw zabieganym rodzinom, tworząc pełnowar-
tościowe dania przeznaczone dla każdego, dla młodszych i star-
szych. Wszystko, co najlepsze, zostało umieszczone w słoikach, 
a następnie poddane pasteryzacji. Obiady po odgrzaniu sma-
kują tak samo jak domowe. Poświęcamy wiele uwagi smakom  
i kompozycjom, dbając przy tym o najwyższą jakość. W tym celu 
sięgamy po najlepsze, ekologiczne składniki, których wpływ na 
zdrowie każdego domownika jest nieoceniony. Wspólne przy-
gotowywanie posiłków nie musi oznaczać wielu godzin w kuch-
ni. Naszym zdaniem wystarczy dobra baza produktów i dań 
gotowych, szczypta fantazji, wzajemna czułość i delikatność,  
a szybko okazuje się, że zwykły obiad przy rodzinnym stole może 
być cudownym sposobem na spędzanie czasu razem.

ZAANGAŻUJ DZIECI DO WSPÓLNEGO GOTOWANIA
Tak, wiemy – gotowanie z dziećmi może być frustrujące, szcze-
gólnie jeśli danego dnia nie mamy na to sił ani pomysłów. Jed-
nak warto zapraszać dzieci do wspólnej pracy w kuchni. Dzięki 
temu oswajają się z jedzeniem i zdobywają wiedzę na temat 
produktów spożywczych. Weź dziecko do kuchni, pokaż mu ko-
lory warzyw i owoców, niech pozna zdrowe smaki. Zawsze mo-
żesz przemycić dużą dawkę wiedzy dotyczącą np. właściwości 
zakwasu z buraka, kiszonek, warzyw, które zostały dodane do 
dań obiadowych. Gotowanie czy odgrzewanie uczy jedzenia od 
podstaw, dzieci mogą poznać dzięki temu różnego rodzaju pro-
dukty spożywcze, uczą się, jak się z nimi obchodzić, kroić, go-
tować. Przekazywanie wiedzy i zdrowia to także dobra zabawa. 
Daj dziecku nasypać do miski makaron, kaszę. Pozwól mu nalać 
do garnka zupę lub zakwas z buraka do jego ulubionej szklan-
ki. Krojenie surowych warzyw czy ogórków kiszonych do sałatki 
może być z kolei zadaniem dla trochę już starszych dzieci.

Korzyści, jakie płyną ze wspólnego gotowania i spożywania 
posiłków, są przeogromne. Większa akceptacja smaków wśród 
najmłodszych, wzmacnianie więzów rodzinnych, budowanie 
odporności poprzez prawidłowe odżywianie – to tylko nielicz-
ne argumenty, które przekonują, aby zaprosić swoje dziecko do 
kuchni. Nie zwlekaj!



28    JESIEŃ 2022

Natumi 
- roślinne
z algami!

Nie musisz iść na kompromis!
Twoje ulubione napoje bio z algami 

wróciły!

MROŻONE SMOOTHIE 
Z MANGO, BANANAMI 
I TRUSKAWKAMI
NA RYŻOWYM NAPOJU 
Z ALGAMI

SKŁADNIKI (2 porcje):
banan - 2 szt.
mango - 2 szt.
truskawki - 400 g
zmielone migdały lub krem z migdałów 
- 2 łyżki
napój ryżowy z algami morskimi - 400 ml

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Obierz i pokrój w kostkę banany. 
Mango oddziel owoc od pestki, pokrój i od-
dziel od skórki, a następnie zamroź owoce. 
Najlepiej zostaw na całą noc.

KROK 2: Wrzuć zamrożone owoce, truskawki 
oraz zmielone migdały do blendera. Dolej na-
poju ryżowego z algami i zmiksuj na kremowy 
koktajl, a następnie podawaj.

Natumi

10 min+

OWSIANKA Z RABARBAREM 
I TRUSKAWKAMI

SKŁADNIKI (2 porcje):
owsianka:
płatki owsiane górskie - 125 g
napój owsiany z algami morskimi - 500 ml
syrop klonowy - 2 łyżki
sól - 1 szczypta
dodatki:
truskawki 200 g
rabarbar - 200 g
olej rzepakowy - 1 łyżka
syrop klonowy - 1 łyżka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Składniki na owsiankę wrzuć do gar-
nuszka i gotuj delikatnie na średnim ogniu. 
Mieszaj, aż uzyskasz kremową owsiankę. 
Przelej ją do miseczek.

KROK 2: Umyj truskawki, odetnij szypułki  
i pokrój w ćwiartki. Rabarbar umyj i pokrój w 
plastry. Rozgrzej patelnię na średnim ogniu z 
olejem rzepakowym. Dodaj rabarbar i pod-
smaż do miękkości. Na koniec dodaj truskaw-
ki i syrop klonowy, wymieszaj i krótko pod-
smaż. Ułóż owoce na owsiance w miseczkach.

Natumi

20 min

Coraz więcej osób poszukuje podsta-
wowych produktów spożywczych, które 
przynoszą dodatkowe korzyści i właśnie 
takie oferuje Natumi, wiodący producent 
ekologicznych napojów bio UHT na bazie 

roślin. Po chwili nieobecności wracają 
doskonale znane i przez wielu cenione 
bezlaktozowe napoje owsiane i ryżowe 
z dodatkiem alg morskich bez dodatku 

cukrów. Ponieważ algi są uważane 
za prawdziwie pożywne i zainteresowanie 

nimi ciągle rośnie, dlaczego by ich nie 
połączyć z pysznymi napojami  

roślinnymi?

Innowacyjne napoje Natumi 
Natumi łączy rewelacyjny smak z cenny-
mi właściwościami pełnoziarnistego owsa 

i ryżu z ekologiczną jakością alg boga-
tych w minerały. Algi jako bogate źródło 
wielu pierwiastków uzupełniają ekolo-

giczne roślinne napoje w ważne minerały, 
takie jak wapń, magnez, żelazo czy cynk 

oraz nadają im wyjątkowy, 
subtelny smak.

Naturalnie wolne od laktozy 
Bio napoje od Natumi są wytwarzane bez 

dodatku cukrów, mają niską zawartość 
tłuszczu. Są idealne dla diety wegetariań-

skiej, wegańskiej i fleksitariarskiej.

Dla miłośników owsa i ryżu: 
pełne lub z delikatną słodyczą

Owies jest nie tylko cennym surowcem 
dla płatków śniadaniowych, Natumi prze-

twarza go w taki sposób, aby wydobyć 
napój o cudownym, pełnym smaku, który 
wzbogaci smak wielu potraw i nasyci je 

minerałami pochodzącymi z alg.

Ekologiczny napój z ryżu i alg jest nie 
tylko w 100 % roślinny i wolny od laktozy 
jak napój z owsa i alg bio, ale także bez-
glutenowy. Jeśli lubisz łagodną słodycz, 

wybierz właśnie ten.

Bez względu na wariant
- oba napoje gwarantują przy-

jemny początek dnia!
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Jesienne superfoods 
na wegańskim talerzu

Gdy lato powoli staje się tylko wspomnieniem, natura daje nam wyraźne sygnały, że czas przyjrzeć się bliżej 
zawartości swojego talerza. Lekkie sałatki i surówki, świeże owoce i młode warzywa ustępują miejsca bardziej tre-
ściwym, aromatycznym i rozgrzewającym pokarmom, które będą wzmacniać odporność oraz dostarczać większej 
ilości kalorii, by skutecznie chronić organizm przed infekcjami. Natura w okresie jesiennym ma nam bardzo wiele 
do zaoferowania. Jesień to czas zbiorów cukinii, dyni, kabaczków, bakłażana, papryki, jarmużu, warzyw korzenio-

wych, orzechów włoskich, jabłek i gruszek.
BURAK
Właściwości zdrowotne buraka były cenione już w starożytności. 
Nic dziwnego, gdyż wykazuje szereg korzystnych właściwości 
dla naszego organizmu oraz jest niezwykle smacznym warzy-

wem, z którego można wyczarować wiele smakowi-
tych dań. Istnieje kilka odmian buraka. Wiosną naj-
chętniej sięgamy po buraki liściowe, tzw. botwinę. 
Jesienią króluje za to burak ćwikłowy. Burak to 
warzywo niskokaloryczne, które wzmacnia odpor-
ność i chroni nas przed infekcjami. Zawiera całe 
mnóstwo witamin i minerałów potrzebnych do 
prawidłowej pracy naszego organizmu takich jak 

kwas foliowy, mangan, miedź, potas, żelazo, ma-
gnez, witamina C, witamina B6, witamina A. Buraki 

są bogate w przeciwutleniacze, np. betainę o silnych 
właściwościach przeciwzapalnych. Pomagają obniżyć 
ciśnienie krwi i zapobiegają niedokrwistości. Wspoma-

gają usuwanie toksyn z organizmu, łagodzą napięcia 
mięśniowe oraz wzmacniają układ odpornościowy. 
Polecane są jako składnik w diecie przeciwnowotwo-

rowej. Jesienią warto sięgać po buraka jak najczęściej, 
dwa, trzy razy w tygodniu. Możesz go spożywać w po-

staci surowej, np. w sałatkach, kiszone lub w wyciśniętym 
soku, a także na ciepło w formie barszczu, pieczone, goto-
wane lub jako składnik wegańskich kotletów.

DYNIA
Dynia to niewątpliwa królowa jesieni i zarazem jedno z najbar-
dziej odżywczych warzyw. Istnieje ponad 45 odmian dyni. Do 
najpopularniejszych należy dynia zwyczajna, piżmowa, hok-
kaido, makaronowa, masłowa, jest dużo odmian dyń dekora-
cyjnych. Dynia bogata jest w cynk i witaminę C, które 
wzmacniają układ odpornościowy. Zawiera beta-karo-
ten, któremu zawdzięcza swój intensywnie 
pomarańczowy kolor oraz dzia-
ła przeciwzapalnie. Dodatkowo 
opóźnia procesy starzenia i wspo-
maga prawidłowe funkcjonowa-
nie wzroku. Doskonale wpływa 
na kondycję skóry oraz dba o 
linię, gdyż jest niskokaloryczna 
i bogata w błonnik. Nie zapomi-
najmy również o cennych pestkach 
dyni, które wykazują działanie przeciw-
pasożytnicze, zmielone całe pestki dyni są dobrym, 
choć niezbyt smacznym środkiem odrobaczającym. Dynia ma 
wiele zastosowań w kuchni. Można ją jeść na surowo, doskonale 
smakuje pieczona, gotowana lub w postaci purée.

JARMUŻ
Jarmuż jest jednym z najbardziej odżywczych i wartościowych 
warzyw liściastych. Należy do rodziny warzyw kapustnych. Za-
wiera duże ilości białka, witaminy C, K oraz witamin z grupy 
B. Jest też bogatym źródłem magnezu, cynku, żelaza, fosforu, 
wapnia i potasu. Ma silne właściwości antyoksydacyjne, dzięki 
zawartości sulforafanu, który pobudza enzymy detok-
sykacyjne oraz zapobiega uszkodzeniom DNA. 
Jarmuż wspiera układ odpornościowy oraz 
wspomaga pracę układu sercowo-naczynio-
wego, obniża ciśnienie krwi i udrażnia na-
czynia krwionośne. Jest polecany w die-
cie antynowotworowej, a także osobom 
cierpiącym na anemię, gdyż wspoma-
ga produkcję czerwonych krwinek.  
Z dodatkiem jarmużu można przy-
rządzić pyszny koktajl, dodać go 
do sałatki oraz do potraw po-
dawanych na ciepło. Dosko-
nałą przekąską mogą okazać 
się także chipsy z jarmużu.

CUKINIA
Sezon na cukinię rozpoczyna się już latem i trwa aż do paź-
dziernika, dlatego warto korzystać z jej właściwości i pysznego, 
choć łagodnego smaku przez cały ten czas. Cukinia jest lekko-
strawna i niskokaloryczna. Jest bogatym źródłem witaminy A, 
C, K, PP oraz witaminy B1. Zawiera spore ilości potasu, żelaza 
i magnezu oraz jest dobrym źródłem kwasu foliowego, kwasu 
pantotenowego i choliny. Cukinia ma właściwości alkalizujące, 
dzięki czemu odkwasza organizm. Wspiera prawidłowe działa-
nie wzroku i chroni przed chorobami oczu. Ze względu na niski 
indeks glikemiczny (IG = 15) polecana jest diabetykom. Dodat-
kowo cukinia redukuje poziom stresu, przeciwdziała depresji 
oraz dba o prawidłową pracę serca. Obniża poziom choleste-
rolu oraz posiada działanie przeciwstarzeniowe. Pobudza do 
pracy układ odpornościowy i przyspiesza powrót do zdrowia 
po infekcji. Cukinię można spożywać na surowo, ale doskona-
le sprawdzi się też jako główny składnik zupy, kremu, dodatek 
do gulaszu, pieczona, faszerowana oraz w postaci placków.
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NATKA PIETRUSZKI
Sezon na natkę trwa do końca listopa-
da. To istna bomba witaminowa, za-
wierająca przede wszystkim mnóstwo 
witaminy C, która wzmacnia odporność  

i hamuje rozwój infekcji. W połączeniu 
z zawartym w natce kwasem foliowym i żelazem dzia-

ła krwiotwórczo, dlatego polecana jest osobom z anemią. 
Natka pietruszki zawiera dużo beta-karotenu, który korzyst-
nie wpływa na wzrok oraz stan skóry, a także witaminę K, PP, 
witaminy z grupy B, wapń, magnez, fosfor, miedź, potas, sód 
oraz flawonoidy pomocne w walce z chorobami nowotworowy-
mi. Chlorofil pomaga usuwać toksyny z organizmu oraz działa 
antyseptycznie. To naturalny diuretyk, który wspomaga pracę 
układu moczowego. Picie soku ze świeżej pietruszki poleca się 
osobom borykającym się np. z kamicą nerkową. Natka pietruszki 
wykazuje działanie przeciwzapalne, poprawiające trawienie oraz 
rozkurczające. Najbardziej wartościowa jest surowa, jako świeży 
dodatek do dań lub w postaci soku. Bardzo smaczne jest także 
domowe pesto z natki pietruszki, które wzmocnione odrobiną 
świeżego czosnku staje się potężnym remedium na wirusy.

POR
Najlepsze młode pory zbiera się pod koniec września. Por ob-
fituje w korzystny dla zdrowia układu trawiennego błonnik. Za-
wiera witaminy A, C oraz z grupy B, a także spore ilości wapnia, 
potasu, fosforu, manganu, żelaza i kwasu foliowego. W porze 

znajdziemy też mnóstwo polifenoli, które walczą z wolnymi 
rodnikami. Jedną z najcenniejszych substancji znajdujących 

się w porze jest allicyna, występująca również w czosnku 
i cebuli. Allicyna działa antywirusowo, antybakteryjnie 

oraz przeciwgrzybiczo, dlatego warto spożywać pora 
prewencyjnie w trakcie trwania sezonu grypowego, 

a także podczas leczenia infekcji. Por usprawnia 
pracę  układu krążenia oraz reguluje ciśnienie 

krwi. Sok i syrop z pora działają jak środek 
wykrztuśny. Pora można jeść na surowo 

jako składnik surówki, ale doskonale 
smakuje także duszony, smażony lub 

pieczony. Dodaj do zupy pomido-
rowej zamiast natki pietruszki 

pokrojone w piórka zie-
lone części pora - 

pychota.
BAKŁAŻAN
Swój intensywnie fioletowy 
kolor, który zawdzięcza m.in. anto-
cyjanom o silnych właściwościach przeci-
wutleniających. Miąższ bakłażana zawiera spore 
ilości magnezu, potasu i wapnia, a także witaminę C, 
B6 oraz kwas foliowy. Bakłażan w 90 % składa się z wody, 
dzięki czemu ma właściwości moczopędne i wspierające proces 
oczyszczania organizmu. Owoce te są mistrzem w zwalczaniu 
wolnych rodników. Chronią komórki organizmu i zapobiega-
ją ich przedwczesnemu starzeniu. Dodatkowo wspierają pracę 
mózgu, poprawiają pamięć i koncentrację, zapobiegają anemii, 
a związki fenolowe zawarte w bakłażanie dbają o prawidłowy 
stan kości i zębów. Bakłażana nie powinno się jeść na surowo  
z powodu obecności w nim solaniny - toksycznej substancji, któ-
ra może być szkodliwa dla zdrowia. Najsmaczniejszy i zdrowy 
jest bakłażan pieczony, duszony lub smażony. Przed przyrzą-
dzaniem bakłażana należy go przekroić na pół, posypać solą i 
pozostawić na 15 minut. Następnie opłukać bakłażana. Dzięki 
temu pozbywamy się charakterystycznej dla tej rośliny goryczki, 
a miąższ zyskuje na delikatności.

ORZECH WŁOSKI
Swoim kształtem 
przypomina ludzki 
mózg i jak się okazuje - jest 
to bardzo trafne porównanie, gdyż 
stanowią dla mózgu świetny pokarm. Zawierają mnó-
stwo wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, które są nie-
zbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu oraz całą 
gamę antyoksydantów, w tym witaminę E - chroniących przed 
wolnymi rodnikami. Mają też w sobie sporo białka, witamin  
i składników mineralnych takich, jak żelazo, magnez, sód, potas. 
Garść orzechów włoskich w codziennej diecie może znacząco 
zminimalizować wystąpienie chorób serca i układu krążenia. 
Orzechy wspierają pracę mózgu, poprawiają pamięć, wzmacnia-
ją koncentrację, zapobiegają depresji, opóźniają procesy starze-
nia, wspierają układ nerwowy. Zmniejszają ryzyko powstawania 
chorób nowotworowych. Orzechy włoskie można dodawać do 
sałatek i dań na ciepło pamiętając oczywiście o ich kaloryczno-
ści.

Agata Dominiak (wegeweda) - Szef Kuchni

KASZA GRYCZANA Z DYNIĄ, 
JARMUŻEM I HUMMUSEM

SKŁADNIKI (4 porcje):
kasza gryczana - 200 g
dynia piżmowa - 500 g
jarmuż - 100 g
hummus - 4 łyżki
cebula - 1 szt.
czosnek - 3 ząbki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Na dużej patelni rozgrzej oliwę. Podsmaż pokrojoną w kosteczkę 
cebulę oraz drobno posiekany czosnek. Dynię obierz ze skóry i 
oczyść z gniazd nasiennych. Pokrój w kostkę i przełóż na patelnię. 
Następnie dodaj jarmuż i przyprawy. Podsmażaj całość przez kilka 
minut, cały czas energicznie mieszając. Dodaj odrobinę wody i 
duś pod przykryciem, aż warzywa będą miękkie. W rondelku ugo-
tuj kaszę gryczaną. Ugotowaną kaszę przełóż do dyni i jarmużu i 
całość wymieszaj. Podawaj w miseczkach z łyżką ulubionego hu-
mmusu i posypane kawałkami świeżego jarmużu.

Agata Dominiak (wegeweda) 

35 min

oliwa - 3 łyżki
tymianek - 1/2 łyżeczki
zioła prowansalskie - 1/2 łyżeczki
majeranek - 1/2 łyżeczki
sól i pieprz - do smaku



WEGAŃSKA TARTA 
Z DUSZONYMI PORAMI, SZPINAKIEM I TOFU

SKŁADNIKI (8 porcji):
składniki na duszone pory:
por - 1 szt.
cebula - 1 szt.
czosnek - 2 ząbki
śmietanka wegańska - 1 szklanka
naturalne masło roślinne - 1 łyżka
estragon - 1 łyżeczka
gałka muszkatołowa - 2 szczypty
płatki drożdżowe - 2 łyżki
sól i pieprz do smaku
dodatki: 
świeże liście szpinaku, tofu naturalne i pomidorki koktajlowe

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Wszystkie składniki na spód wymieszaj w misce i wyrób cia-
sto. Uformuj kulę i odstaw na pół godziny do lodówki.

KROK 2: Na patelni rozgrzej masło roślinne i dodaj pokrojoną w kost-
kę cebulkę oraz czosnek. Pora pokrój na cienkie plasterki i dodaj do 
pozostałych składników. Podsmażaj przez 3 minuty. Następnie dodaj 
śmietankę, estragon, gałkę muszkatołową, sól, pieprz oraz płatki droż-
dżowe i duś pod przykryciem ok. 10 minut.

KROK 3: Wyjmij ciasto z lodówki i wyłóż nim formę do tarty wysmaro-
wanej olejem kokosowym. Nakłuj ciasto widelcem i wstaw do piekarni-
ka rozgrzanego do temperatury 180 stopni na około 10 minut.

KROK 4: Na podpieczony spód wyłóż nadzienie z pora. Zapiekaj w tej 
samej temperaturze 20 minut. 

KROK 5: Upieczoną tartę udekoruj szpinakiem, połówkami pomidor-
ków koktajlowych oraz pokruszonym tofu.

Agata Dominiak (wegeweda) 

45 min

składniki na spód:
mąka owsiana - 1 szklanka
mąka pszenna pełnoziarnista 
- 1 szklanka
olej kokosowy - 6 łyżek
woda - 2 łyżki
mielone siemię lniane - 2 łyżki
sól - 1/2 łyżeczki
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PIECZONE WARZYWA 
Z PIETRUSZKOWYM PESTO

SKŁADNIKI (5 porcji):
ziemniaki - 6 szt.
dynia - 200 g
cukinia - 1 szt.
pomidorki papryczkowe - 10 szt.
papryka słodka, tymianek - po 1 łyżeczce
czosnek suszony - 1/2 łyżeczki
oregano - 1/2 łyżeczki
sól - 1 łyżeczka
oliwa - 3 łyżki
pesto:
natka pietruszki - 1 pęk
czosnek - 3 ząbki
orzechy nerkowca - 1/2 szklanki
nasiona słonecznika - 2 łyżki
oliwa - 1/3 szklanki
woda - 2 łyżki
sól - 2 szczypty
dodatki: świeże pomidorki, przekrojone na połówki, 
płatki drożdżowe

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Obrane ziemniaki, dynię i cukinię pokrój w kostkę. 
Pomidorki przekrój na połówki. Przełóż warzywa do 
żaroodpornego naczynia, dodaj oliwę i przyprawy. 
Wymieszaj. Wstaw do piekarnika nagrzanego do tem-
peratury 220 °C z termoobiegiem na około 1 godzinę. 
W czasie pieczenia, co jakiś czas zamieszaj warzywa. 
Przygotuj pesto - wszystkie składniki przełóż do na-
czynia blendera i zmiksuj na gładko. Do upieczonych 
warzyw dodaj pesto i całość dokładnie wymieszaj. 
Udekoruj połówkami świeżych pomidorków oraz 
płatkami drożdżowymi.

Agata Dominiak (wegeweda) 

80 min

WEGAŃSKIE PLACKI 
Z CUKINII Z TZATZIKAMI

SKŁADNIKI (4 porcje):
cukinia - 1 szt.
mąka pszenna - 3/4 szklanki
mąka kukurydziana - 1/4 szklanki
zmielone siemię lniane - 1 łyżka
cebula - 1 szt.
czosnek - 2 ząbki
posiekana natka pietruszki - 1 garść
płatki drożdżowe - 2 łyżki
papryka słodka - 1/2 łyżeczki
oregano - 1/2 łyżeczki
sól, pieprz - do smaku
olej kokosowy do smażenia
tzatziki:
jogurt owsiany - 150 g
czosnek - 1 szt.
ogórek świeży - 1/2 szt.
sól - 1 szczypta

40 min

PIECZONE KOTLETY 
Z BURAKA I PROSA

SKŁADNIKI (10 porcji):
buraki średniej wielkości - 4 szt.
kasza  jaglana - 1 i 1/2 szklanki
czerwona cebula - 1 szt.
czosnek - 2 ząbki
mielone płatki owsiane bezglutenowe 
- 1/3 szklanki
suszony lubczyk - 1 łyżeczka
kolendra mielona - 1/2 łyżeczki
sól, pieprz - do smaku
oliwa - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Buraki ugotuj w wodzie do miękkości. 
Wystudź, obierz ze skórki i zetrzyj na tarce 
o grubych oczkach. Kaszę jaglaną ugotuj 
w osolonej wodzie, aż zacznie się kleić. 
Cebulkę i czosnek podsmaż na oliwie z 
oliwek. Przełóż ugotowaną kaszę, buraki i 
cebulę z czosnkiem do miski. Dodaj płatki 
owsiane i przyprawy. Wymieszaj. Zwilżo-
nymi dłońmi formuj kotleciki i układaj na 
blasze wyłożonej papierem do pieczenia. 
Piecz w temperaturze 180 °C przez ok. 40 
minut.

Agata Dominiak (wegeweda) 

45 min

LEKKA ZUPA Z CUKINII

SKŁADNIKI (5 porcji):
wywar warzywny - 1 litr
mała cukinia żółta lub zielona - 2 szt.
marchewka - 2 szt.
ziemniaki - 4 szt.
posiekany koperek - 1 garść
cebula - 1 szt.
czosnek - 2 ząbki
kurkuma - 1/2 łyżeczki
masło roślinne - 1 łyżka
śmietanka wegańska - 3 łyżki
sól i pieprz do smaku
oliwa - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Zagotuj wywar. Dodaj do niego pokro-
jone w kostki ziemniaki i gotuj przez 10 
minut. Następnie dodaj pokrojoną w 
kostkę cukinię, pokrojoną w półplasterki 
marchewkę oraz posiekany koperek. Na 
patelni podsmaż pokrojoną w kosteczkę 
cebulę i posiekany czosnek, a następnie 
dodaj do zupy. Gotuj zupę pod przykry-
ciem ok. 20 minut, aż wszystkie warzywa 
będą miękkie. Na koniec dodaj jeszcze 
śmietankę, kurkumę, masło, sól i pieprz i 
gotuj jeszcze przez kilka minut. 

Agata Dominiak (wegeweda) 

30 min

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Cukinię zetrzyj na tarce, posyp odro-
biną soli i odstaw na 10 minut. Następnie od-
sącz cukinię z nadmiaru wody.

KROK 2: Do cukinii dodaj pokrojoną w kost-
kę cebulkę oraz starty na tarce czosnek. Wsyp 
mąkę pszenną i kukurydzianą, siemię lniane, 
płatki drożdżowe, natkę pietruszki oraz przy-
prawy. Wszystko dokładnie wymieszaj.

KROK 3: Smaż placuszki na patelni z rozgrza-
nym olejem kokosowym, aż po obu stronach 
będą rumiane.

KROK 4 (tzatziki): Jogurt wymieszaj z ze 
startym na tarce o dużych oczkach ogórkiem, 
przeciśniętym przez praskę czosnkiem oraz 
solą.

KROK 5: Placuszki podawaj z łyżką jogurtu 
oraz udekorowane świeżą natką pietruszki.

Agata Dominiak (wegeweda) 



GULASZ GRZYBOWY Z BAKŁAŻANEM

SKŁADNIKI (4 porcje):
bakłażan - 1 szt.
suszone grzyby - 10 g
pieczarki - 500 g
cebula - 1 szt.
czosnek - 3 ząbki
papryka słodka - 1/2 łyżeczki
papryka ostra - 1 szczypta
majeranek - 1 łyżeczka
rozmaryn - 1/2 łyżeczki
imbir - 1 szczypta
sól i pieprz - do smaku
oliwa - trochę
świeża cebulka i szczypior do dekoracji

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Na dużej patelni podsmaż na oliwie pokrojone w plasterki 
pieczarki. W tym czasie namocz suszone grzyby w szklance gorącej 
wody.

KROK 2: Umytego bakłażana przekrój wzdłuż na pół i obsyp solą. Od-
staw na 10 min, następnie wypłucz pod bieżącą wodą. Gdy pieczarki 
będą rumiane, przełóż je do miseczki. Na patelnię dodaj więcej oliwy i 
dodaj pokrojoną w kostkę cebulkę i czosnek przeciśnięty przez praskę. 
Podsmażaj przez 2 minuty.

KROK 3: Bakłażana pokrój w kostkę i przełóż na patelnię do cebuli i 
czosnku. Podsmażaj przez chwilę, a następnie dodaj przyprawy i cały 
czas mieszając podsmażaj jeszcze przez kilka minut.

KROK 4: Następnie dodaj pieczarki i grzyby suszone wraz z wodą po 
moczeniu. Duś pod przykryciem przez ok. 10 minut.

KROK 5: Gulasz podawaj samodzielnie lub z ulubioną kaszą. Posyp do 
dekoracji świeżą, pokrojoną w kosteczkę cebulką oraz szczypiorkiem.

Agata Dominiak (wegeweda) 

30 min

Poznaj
Producenta:



34    JESIEŃ 2022

BIAŁKO Z PESTEK DYNI
Pestki dyni są niezwykle bogate w składniki odżywcze, oprócz 
wysokiej zawartości białka możemy wymienić: fitosterole, niena-
sycone kwasy tłuszczowe, związki fenolowe, kumaryny, witaminę 
E, karotenoidy, cynk, żelazo, magnez, potas, fosfor oraz miedź. 
Wysoka gęstość odżywcza ma pozytywny wpływ na zdrowie  
i dobre samopoczucie. Wysoki poziom argininy, aminokwasu, 
który ma wpływ na regulację ciśnienia krwi, przyczynia się do 
obniżenia poziomu triglicerydów, łagodzi zaburzenia erekcji, 
poprawia odporność – zwłaszcza z innymi składnikami znajdu-
jącymi się w pestkach dyni. Ważny dla sportowców jest fakt, że 
arginina bierze udział w produkcji tlenku azotu w trakcie wysiłku, 
przez co poprawia zdolności motoryczne, zarówno tlenowe, jak 
i beztlenowe. Proces technologiczny przetwarzania pestek dyni 
w proszek usuwa większość tłuszczu, obniżając tym samym za-
wartość kalorii. Dlatego zaleca się przyjmowanie białka z dyni 
podczas diet niskokalorycznych. Białko z pestek dyni jest jed-
nym ze smaczniejszych białek roślinnych. Wyróżnia się dynio-
wo-orzechowym smakiem. Dobrze komponuje się z większo-
ścią posiłków zarówno wytrawnych, jak i tych na słodko. Można  
z niego zrobić pyszne naleśniki proteinowe, a także użyć do wy-
pieku chleba.

BIAŁKO ZE SŁONECZNIKA
Nasiona słonecznika są bogatym źródłem białka o wysokiej bio-
dostępności ze względu na niską zawartość składników antyod-
żywczych. W 100 g nasion słonecznika jest 20,8 gramów białka, 
co znaczy, że przy tej samej gramaturze zawiera więcej białka 
niż niektóre rodzaje mięsa. Nasiona słonecznika są skoncen-
trowanym źródłem minerałów takich jak: potas, magnez, cynk, 
miedź, mangan, wapń oraz witaminy E, B1 oraz B6. Występujące 
w nasionach słonecznika związki wykazują działanie przeciwutle-
niające, przeciwzapalne oraz regulujące ciśnienie krwi i poziom 
cholesterolu. Natomiast białko słonecznika to świetny sposób 
na zwiększenie spożycia białka. Białko słonecznikowe oprócz 
zawartości białka na poziomie 50 g na 100 g zawiera również 
znaczne ilości tłuszczu, aż 19 g na 100 g produktu. Zawiera dużą 
ilość błonnika, który wspomaga trawienie, obniża poziom cho-
lesterolu i utrzymuje uczucie sytości. Białko z nasion słoneczni-
ka dodane do owsianki będzie smakiem przypominać wsypane  
i rozdrobnione, surowe nasiona.

BIAŁKO RYŻOWE
Ryż jest jednym z najlepszych źródeł białka roślinnego ze wzglę-
du na wysoki poziom niezbędnych aminokwasów. Dodatkowo 
zawiera leucyny, fenyloalaniny oraz metioniny. Leucyna to ami-
nokwas, który aktywuje i stymuluje komórki mięśniowe do prze-
budowy. Fenyloalanina bierze udział w produkcji neuroprzekaź-
ników i hormonów tarczycy. Natomiast metionina wspomaga 
regenerację tkanki łącznej oraz ma wpływ na stan skóry, włosów 
i paznokci. Białko ryżowe warto polecić osobom aktywnym fi-
zycznie, a jego wpływ na regenerację i przebudowę mięśniową 
jest porównywalny z białkiem serwatkowym. Białko ryżowe cha-
rakteryzuje się największą zawartością białka, aż 80 g w 100 g 
produktu, natomiast zawiera najmniej błonnika w porównaniu 
do białek słonecznikowego i z pestek dyni. 

Białko roślinne,
a Ty które wybierzesz?
Linia białek marki BioGol została zainspirowana naturą, prosty skład i roślinne pochodzenie, a do tego łatwość 
przygotowania. Czego można chcieć więcej? Postaw na roślinne białka od Grzegorza Krychowiaka!

Zaletą (a dla niektórych wadą) białka ryżowego jest jego neu-
tralny smak, który jest prawie niewyczuwalny w koktajlach np.  
z dodatkiem banana i kakao.

BIAŁKO KONOPNE
Nasiona konopi siewnej są bogatym źródłem białka, kwasów 
tłuszczowych oraz błonnika. Białko konopne jest źródłem prze-
ciwutleniaczy, peptydów, tokoferoli, karotenoidów, związków 
fenolowych, fitosteroli oraz magnezu, żelaza, potasu i cynku. 
Porównując profil aminokwasowy z innymi źródłami białka, ko-
nopie są stosunkowo bogate w argininę, tyrozynę, alaninę i kwas 
asparaginowy. Ten rodzaj białka jest dobrym urozmaiceniem 
diety roślinnej, ma wysoką strawność. Ze względu na skład ami-
nokwasów, jest dobrym wzbogaceniem diety roślinnej i można  
z niego korzystać jako dodatek do koktajli czy szejków, co znacz-
nie zwiększy ich wartość odżywczą.

Wegańskie odżywki białkowe mogą być ciekawym i nieoczywi-
stym zagęstnikiem dla zup i sosów.

Artykuł powstał we współpracy z naszym ekspertem Wojciechem Zepem, 
twórcą strony poświęconej żywieniu sportowców - Zywieniemistrzów.pl

Grzegorz Krychowiak, twórca marki BioGol
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THE
ITALIAN
ORGANIC
CHOICE

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

We are  a  brand of  more than
a thousand organic  farmers  and
processors  who have,  s ince  the  1970s ,  
str iven both within  I taly and farther  
afield to  produce del ic ious ,  healthy,
and nour ishing food that  comes from 
agr iculture  that  respects  the  land.

Jesteśmy wyjątkowym stowarzyszeniem, 
które od lat 70-tych XX wieku skupia ponad 
tysiąc certyfikowanych, ekologicznych rolników 
i producentów. Naszym hasłem przewodnim 
jest nie tylko najwyższa jakość i gwarancja 
w 100 % ekologicznego pochodzenia 
produktów, ale również niepowtarzalny smak.

Poznaj 
Producenta:
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Papryka
Żółta, czerwona, pomarańczowa, zielona... Już sama barwa zachęca do spożycia papryki,  
a co jeszcze kryje w sobie to niezwykłe warzywo? Papryka zawiera szereg witamin, składników 
mineralnych i antyoksydantów, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Papryka (Capsicum L.), inaczej pieprzowiec roczny nale-
ży do rodziny psiankowatych (Solanaceae). Wywodzi się 
z Ameryki Środkowej i Południowej, skąd została rozpo-

wszechniona na inne kontynenty. W Polsce pojawiła się 
pod koniec XVII wieku i była wykorzystywana głównie 
do celów leczniczych i jako przyprawa. Część jadalną 
stanowi owoc, który zależnie od odmiany ma różną 
wielkość, barwę, kształt, smak i ostrość.

RÓŻNORODNOŚĆ ODMIAN
Istnieje wiele odmian papryki i można podzielić je 

na odmiany ostre i słodkie. Odmiany słodkie 
są większe i mają gruby miąższ, ostre 

są mniejsze, o cienkich ściankach.  
Na ostry smak papryki wpływa 

związek chemiczny - kapsaicyna, 
której większe ilości zawierają 

odmiany ostre. Najwięcej 
tej substancji znajduje 
się w białych błonkach  
i pestkach papryki. 

Papryka może mieć 
także różną barwę (bia-
ła, żółta, pomarańczo-
wa, zielona, czerwona, 
fioletowa, brązowa) i 

kształt (owalny, kulisty, 
podłużny, szpiczasty). 

Najpopularniejszymi ga-
tunkami papryki są: annum 

(odmiany roczne), frutescens 
(owocowe), baccatum (jago-

dowe), pubescens (omszone), 
ostre (chilli) i chinese (chińskie).

WARTOŚĆ ODŻYWCZA
Papryka charakteryzuje się niską kaloryczno-
ścią (15 – 30 kcal / 100 g). Jest źródłem błon-
nika pokarmowego, składników mineralnych 
(potas, fosfor, wapń, magnez), karotenoidów 
(kapsantyna, luteina, Beta-karoten), przeci-
wutleniaczy (witamina A, C, E; likopen, związki 
polifenolowe: flawonoidy, antocyjany, kwasy 
fenolowe, luteolina), cukrów, kwasów organicz-
nych i olejków eterycznych. Zawiera niewielką ilość 
białka (1,0 – 1,3 g / 100 g) i tłuszczu (0,3 – 0,5 g / 100 
g). Wartość odżywczą papryki warunkuje wiele czynników, m.in. 
gatunek, odmiana, etap dojrzewania, czynniki agrotechniczne  
i warunki środowiskowe.

Zależnie od barwy, papryka różni się zawartością poszczegól-
nych składników odżywczych. Większe ilości likopenu, potasu, 
witaminy A oraz kwasu foliowego zawierają czerwone odmia-
ny papryki. Co prawda, wszystkie odmiany są bogatym źródłem 
witaminy C, jednak odmiany czerwone i zielone mają ich nieco 
więcej niż pozostałe. Papryka czerwona o wadze 150 g zawiera 
ok. 210 mg witaminy C, co oznacza, że wystarczy zjeść tylko 1/3 
papryki, aby pokryć dzienne zapotrzebowanie na tę witaminę! 
Pod względem zawartości potasu, papryka czerwona znowu jest 
liderem wśród papryk, gdyż w jednej sztuce o wadze 150 g znaj-
duje się aż 400 mg tego pierwiastka, a w zielonej i żółtej odpo-
wiednio: 330 mg i 266 mg.

Okazuje się, że wraz z dojrzewaniem papryki, zwiększa się w niej 
zawartość witamin, przeciwutleniaczy i związków polifenolo-
wych, a zmniejsza zawartość luteiny.

Z niektórych badań wynika, że w po-

równaniu z uprawami konwencjonal-

nymi, papryka z upraw ekologicznych 

zawiera większe ilości witaminy C,  

potasu, fosforu, flawonoidów, cukrów  

i kwasów organicznych.
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Na zawartość składników odżywczych w papryce mają wpływ 
także różne procesy technologiczne, tj. obróbka cieplna, zam-
rażanie, suszenie. Podczas tych procesów znacząco zmniejsza 
się zawartość witamin, zwłaszcza witaminy C, w związku z czym 
najlepiej spożywać paprykę na surowo lub po krótkotrwałej ob-
róbce cieplnej, aby nie stracić znaczących ilości cennych witamin.

PROZDROWOTNE WŁAŚCIWOŚCI
Za prozdrowotne właściwości papryki odpowiadają zawarte  
w niej przeciwutleniacze i alkaloid – kapsaicyna. Antyoksydanty 
wykazują korzystny wpływ na organizm, poprzez wiązanie wol-
nych rodników, hamowanie aktywności enzymów utleniających, 
stymulację układu immunologicznego, zmniejszenie ciśnienia 
tętniczego krwi oraz działanie przeciwbakteryjne i przeciwwi-
rusowe. W wielu badaniach dowiedziono, że przeciwutleniacze 
mogą spowalniać starzenie się organizmu oraz wykazywać dzia-
łanie antynowotworowe i antymiażdżycowe.

KAPSAICYNA
Na dużą uwagę zasługuje obecna w papryce kapsaicyna, która 
nadaje jej piekący i ostry smak. Już kilka tysięcy lat p.n.e. stano-
wiła remedium na wiele schorzeń. Stosowano ją w celu łago-
dzenia bólu zębów. W Ameryce Południowej przygotowywano 
nalewki z ostrej papryki, która doskonale sprawdzała się w le-
czeniu przeziębień i bólu gardła. Dziś dosyć często kapsaicynę 
wykorzystuje się w leczeniu grzybicy, świerzbu i zakażeń. Dzię-
ki swoim przeciwbólowym właściwościom, kapsaicyna wchodzi 
także w skład wielu żeli i maści przeciwbólowych. W badaniach 
zaobserwowano, że może również wspomóc nas w działaniu an-
tynowotworowym, poprzez wywołanie apoptozy w komórkach 
nowotworowych oraz zapobiegać chorobom sercowo – naczy-
niowym poprzez zmniejszenie utleniania lipoprotein niskiej gę-
stości (LDL). Wykazano, że kapsaicyna stosowana w niewielkich 
ilościach może zwiększać wydzielanie soków trawiennych.
Istnieje wiele doniesień, że ostra papryka przyspiesza metabo-
lizm, dzięki czemu może okazać się pomocna w leczeniu nadwa-
gi i otyłości. Jednak należy pamiętać, że jej nadmierne spożycie 
może podrażnić błonę śluzową przewodu pokarmowego, co  
w efekcie może prowadzić do powstania nadżerek czy wrzodów.

WSZECHSTRONNE ZASTOSOWANIE
Papryka może być spożywana w różnej formie: na surowo, go-
towana, pieczona, grillowana, suszona. Najwięcej wykorzystuje 
się jej w kuchni meksykańskiej oraz węgierskiej, gdzie stanowi 
podstawę słynnego gulaszu i leczo. Papryka idealnie nadaje się 
do przygotowania różnego rodzaju przetworów, np. past, pasz-
tetów, paprykarzy, pesto i produktów konserwowych.
Na rynku dostępne są różnego rodzaju przyprawy (papryka su-
szona w proszku słodka, ostra, wędzona), pasty, hummusy i pa-
prykarze, papryka konserwowa i przetwory z papryką (papryka 
kiszona, kimchi i czosnek z papryką, oliwki nadziewane papryką), 
oleje z nasion słodkiej papryki oraz z dodatkiem chilli, sosy pa-
prykowe (chilli, sałatkowe), wędliny, suszone mięso, tofu i sery  
z papryką oraz słone przekąski z papryką (chipsy, krakersy).
Papryka znalazła również zastosowanie w przemyśle farmaceu-
tycznym (suplementy diety) i kosmetycznym (serum, szampony, 
odżywki do włosów, kremy i żele na cellulit, kremy i maści roz-
grzewające i przeciwbólowe).

PAPRYKA NIE DLA WSZYSTKICH
Paprykę warto spożywać nie tylko ze względu na niską kalorycz-
ność, ale także wysoką wartość odżywczą. Warto jednak pamię-
tać, że odmiany ostre ze względu na dużą obecność kapsaicyny 
nie mogą być spożywane przez osoby z chorobami przewodu 
pokarmowego, gdyż może ona podrażniać błony śluzowe. Jak 
dowiedziono w badaniach, kapsaicyna hamuje funkcję białka gli-
koproteiny P, w związku z czym osoby przyjmujące leki będące 
substratami tego białka, powinny ograniczyć spożycie papryki 
chilli. Ponadto, papryka słodka i ostra jest ciężkostrawna i po-
winny z niej zrezygnować osoby będące na diecie lekkostrawnej.

Najpopularniejsze odmiany papryki 
i ich zastosowanie:

OSTRE:
• Anaheim – podłużna, o barwie od jasnozielonej do czerwo-

nej (do mrożenia, marynowania, na gulasz, do zup);
• Cayenne – podłużna, o barwie od zielonej do jasnoczerwo-

nej (do suszenia, zup, sosów, sałatek);
• Cascabel – okrągła, czerwona odmiana chilli (do suszenia, 

do gulaszu);
• Chilaca – długa, podłużna, o brązowo – czarnej barwie (do 

dań z fasolą, owocami morza i grzybami);
• Chili - Bird’s Eye - mała czerwona ostra papryczka (do zup, 

sosów) stosowana w diecie Sirtfood;
• Chiltepin – okrągła, wielkości wiśni (do zup, sosów i dań z 

fasolą);
• Datil – wydłużona, pomarszczona, o barwie od żółtej do 

jasnozielonej (do sosów);
• Habanero – bardzo ostra, okrągła, o barwie od żółtej do 

czerwonej, jedna z najostrzejszych z papryk (do sals, zup, 
gulaszu, sałatek);

• Jalapeno – bardzo ostra, podłużna, o czerwonej lub zie-
lonej barwie (przygotowana w zalewie octowej doskonale 
smakuje w sałatkach lub na kanapkach);

• Mirasol – pomarszczona lub gładka, o barwie żółtej do 
czerwonej (do suszenia, zup, sosów, gulaszu);

• Peperoncini – mała, podłużna, o słodko ostrym smaku i 
czerwonej barwie (do sosów, gulaszu, potraw mięsnych);

• Piri piri – bardzo ostra odmiana chilli, ostrzejsza od jalape-
no, podłużna, o czerwonej barwie (do sosów, potraw);

• Santa Fe Grande – podłużna, o cytrynowym posmaku i żół-
tej barwie, dojrzała ma barwę czerwoną (do marynowania, 
sosów, potraw duszonych, pieczonych, smażonych);

• Scotch Bonnet – bardzo ostra, o żółtej, pomarańczowej 
lub czerwonej barwie i jabłkowo-wiśniowo-pomidorowym 
smaku, często mylona z habanero i jamaican hot; kształtem 
przypomina szkockie nakrycie głowy;

• Serrano – o lekko cytrusowym smaku i czerwonej lub zie-
lonej barwie (do marynowania, sałatek, guacamole i sals, 
potraw pieczonych);

• Tabasco – mała, podłużna, o czerwonej barwie, odmiana 
papryki chilli (do produkcji sosu tabasco).

SŁODKIE:
• Banana – okrągła, o jasnoczerwonej barwie (do sałatek, 

marmolad);
• Cubanelle – podłużna, o czerwonej lub jasnozielonej bar-

wie (do sałatek, sosów, makaronu);
• Pimento – okrągła, o czerwonej barwie (do marynowania, 

nadziewania oliwek);
• Tomato – o czerwonej barwie (do produkcji przyprawy pa-

prykowej).



Czy wiesz, że…?
• kapsaicyna obecna w papryce wchodzi 

w skład broni chemicznej – gazu pie-
przowego;

• po spożyciu ostrej papryki najle-
piej napić się tłustego mleka zamiast 
wody, gdyż kapsaicyna odpowie-
dzialna za ostry smak papryki jest 
rozpuszczana w tłuszczach, a nie  
w wodzie;

• ostre papryki najlepiej przygoto-
wywać w rękawiczkach ze względu  
na swój parzący charakter;

• ostrość papryki jest oceniana  
za pomocą skali Scoville’a (SHU) – im 
więcej pkt w skali, tym produkt jest 
ostrzejszy;

• popularna Jalapenio osiąga 8 500 SHU, 
cayenne może mieć 50 tys. Scovilli, dwa 
razy tyle osiąga paląca papryczka Bird’s 
Eye;

• oficjalna królowa ostrości to odmia-
na chili o nazwie Carolina Reaper  
i od 2017 roku jest rekordzistką Guin-
nessa (1,641,183 SHU);

• hodowcy nie leniuchują, po Carolinie 
Reaper udało się uzyskać kultywar ha-
banero o obiecującej nazwie Dragon’s 
Breath, której moc jest szacowana na 
2,5 milionów SHU. Jednak dużo strasz-
niejsza wydaje się Pepper X, ta wyho-
dowana w 2018 roku odmiana chili ma 
ponad 3 miliony SHU! 

POLECAMY

PAPRYKĘ!

PASTA WARZYWNA Z TRZEMA 
RODZAJAMI PAPRYKI 

BEZGLUTENOWA BIO - ALLOS

PAPRYKA JALAPENO ZIELONA 
KROJONA W ZALEWIE BIO 

- AMAIZIN

PAPRYKA CHILI - BIRD’S EYE BIO - 
LEBENSBAUM

SOS Z OSTREJ 
PAPRYKI 

CHILI BIO 
- DARY NATURY

CHIPSY ZIEMNIACZANE 
O SMAKU PAPRYKOWYM BIO 

 - TRAFO

PAPRYKA WĘDZONA SŁODKA BIO 
- DARY NATURY

CHAŁWA SEZAMOWA Z WANILIĄ, 
IDEALNA PRZEKĄSKA MIĘDZY POSIŁKAMI!

Wypróbuj również sezamki croc-crac  - classics
 - pomarańczowe- z dodatkiem miodu
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ZUPA Z KOLOROWYCH 
SŁODKICH PAPRYK

SKŁADNIKI (2 porcje):
kolorowe papryki - 3 szt.
mała cebula - 1 szt.
czosnek - 1 ząbek
masło - 1 łyżka
ryż - 100 g
bulion warzywny / drobiowy lub woda
kwaśna wiejska śmietana - 200 ml
natka pietruszki, koperek - trochę
sól ziołowa, pieprz kolorowy - do smaku
roztarte ziele angielskie - kilka ziaren
curry - 1/2 łyżki
liść laurowy - kilka szt.
na każdą porcję:
obrane krewetki królewskie - 6 szt.
olej rzepakowy - 2 łyżki
sos chili - 1/2 łyżeczki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Na maśle szklimy posiekaną cebulę i czosnek. 
Dodajemy papryki pokrojone w paseczki. Do-
dajemy curry, ziele angielskie, liść laurowy i 
sól ziołową. Wsypujemy ryż. Podsmażamy, aż 
ryż zrobi się szklisty. Zalewamy bulionem. Go-
tujemy do miękkości ryżu. Do zupy dodajemy 
śmietanę. Doprowadzamy do zagotowania. 
Dodajemy posiekaną zieleninę. Doprawiamy 
do smaku solą i pieprzem. Krewetki nadziewa-
my na wykałaczki i smarujemy olejem wymie-
szanym z sosem chili. Grillujemy, aż krewetki 
zmienią kolor. Zupę podajemy z szaszłykiem 
z krewetek. Zamiast krewetek zupę można 
podać z szaszłykiem drobiowym, też będzie 
dobrze smakować i ładnie wyglądać.

My Little Food Safari

20 min

ZUPA KREM Z PIECZONEJ 
PAPRYKI Z MLEKIEM 
KOKOSOWYM

SKŁADNIKI (4 porcje):
papryka czerwona słodka - 4 szt.
cebula - 1 szt.
marchew - 2 szt.
pietruszka korzeń - 1 szt.
czosnek - 1 ząbek
cukier trzcinowy - 1 łyżka
woda - 1 litr
sól - do smaku
pieprz kolorowy mielony - do smaku
mleko kokosowe - 1/2 szklanki
zioła świeże - kilka listków

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Papryki umyj, osusz. Przełóż do na-
czynia żaroodpornego i upiecz w 200 stop-
niach przez ok. 45 minut. Skórka może być 
czarna i tak ją ściągniemy. 

KROK 2: Po upieczeniu, naczynie przykryj 
górną częścią, aby papryki mogły zaparować i 
ostygnąć. Z przestudzonych papryk ściągamy 
skórkę i pozbawiamy je nasionek, wodę z go-
towania papryki dodajemy do zupy.

KROK 3: W garnku zagotuj wodę. Dodaj 
pokrojoną marchew i pietruszkę, paprykę, 
czosnek, cebulę i cukier. Gotuj 20 minut, aż 
warzywa będą miękkie. Zupę zmiksuj. Dopraw 
solą i świeżo mielonym pieprzem.

KROK 4: Zupę nalej do miseczek. Do każdej 
porcji dodaj mleko kokosowe. Udekoruj list-
kami świeżych ziół.

Dorota Woźniak - Twins Pot

40 min

PAPRYKA FASZEROWANA 
FASOLKĄ MUNG, QUINOA 
Z MINI PIECZARKAMI 
Z SOSEM TAMARI

SKŁADNIKI (1 porcja):
zielone papryki - 3 szt.
fasolka mung - 1 szklanka
quinoa kolorowa - 1/2 szklanki
mini pieczarki - 1 opakowanie
sos tamari - 2-3 łyżki
czosnek - 2 ząbki
oliwa z oliwek - 2 łyżki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Fasolkę mung ugotuj bez soli (ok. 30 minut). 
Pieczarki i czosnek podsmaż z sosem tamari 
na złoto. Ugotuj quinoę (ok. 20 minut). Wy-
mieszaj pieczarki, fasolę mung i quinoę ra-
zem. Faszeruj papryki. Piecz w 200 °C stop-
niach przez około 30 minut na pergaminie 
polanym oliwą po 20 minutach zmniejsz pie-
karnik na 180 °C.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

70 min

DUSZONA PAPRYKA NADZIEWANA MIĘSEM

SKŁADNIKI (8 porcji):
małe papryki zwykłe lub papryki szpiczaste - 10 szt.
mięso mielone - 500 g
cebula, jajko - po 1 szt.
pieprz, sól, oregano - do smaku
mąka owsiana bezglutenowa - 3 łyżki
passata pomidorowa - 1 szklanka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Do miski wrzucamy mięso, dodajemy startą lub posiekaną w blenderze cebulę, jajko,  
przyprawy, mąkę. Wyrabiamy, masę aż wszystkie składniki się dobrze połączą. Paprykom ścina-
my czapeczki, nadziewamy je mięsem. Do garnka wlewamy passatę pomidorową, dodajemy pół 
szklanki wody, sól, oregano. W garnku ustawiamy papryki jedna przy drugiej. Zagotowujemy, 
zmniejszamy grzanie. Przykrywamy przykrywką i zostawiamy na wolnym ogniu, by gotowały się 
15 min. Podajemy z ryżem i surówką.

Dorota Wdowińska - Rozbicka

40 min



ZUPA GRZYBOWA ZE ŚWIEŻYCH I SUSZONYCH 
GRZYBÓW

SKŁADNIKI (1 porcja):
ngrzyby leśne: borowiki, podgrzybki, maślaki itp. - 1 kg
grzyby suszone: borowiki, podgrzybki - 20 g
ziemniaki - 1/2 kg
marchew - 2 szt.
pietruszka - 1 szt.
seler - mały kawałek
por - kawałek - 15 cm
wywar warzywny lub rosół - 2 litry
kurkuma z pieprzem - 1 łyżeczka
sól - 1/2 łyżeczki
papryczka bird’s eye - 1 szt.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Suszone grzyby namaczamy w wodzie przez ok. 15 min. Możemy 
je pokroić na mniejsze kawałki przed włożeniem do garnka. Grzyby świe-
że oczyszczamy i szybko przepłukujemy. Jeśli mamy maślaki obieramy z 
kapeluszy skórkę. Oczyszczone i przepłukane grzyby zalewamy wodą i do-
prowadzamy do wrzenia. Ściągamy szumowiny (pianę) i gotujemy ok. 10 
- 15 minut. Włoszczyznę (marchew, pietruszkę, seler) i ziemniaki płuczemy, 
obieramy i kroimy na kawałki. Pora i cebulę obieramy z wierzchnich liści.

KROK 2: Do garnka wlewamy rosół lub wywar warzywny, dodajemy wa-
rzywa, ziemniaki, podgotowane oraz namoczone suszone grzyby i część 
wody z grzybów (wg uznania). Doprawiamy kurkumą z pieprzem, solą i 
dodajemy jedną papryczkę bird’s eye. Gotujemy na małym ogniu do mięk-
kości ziemniaków (od zagotowania ok. 20 minut). Wyciągamy malutką pa-
pryczkę (jest bardzo ostra, przegryzienie jej może wywołać różne reakcje: 
uczucie pieczenia i poparzenia), pora i cebulę.

KROK 3: Zupę doprawiamy słodką śmietaną lub śmietanką roślinną. Posy-
pujemy zieleniną: natką pietruszki, koperkiem lub lubczykiem.

Barbara Strużyna

60 min

Beznazwy-2

13 sierpnia 2020 00:32:04



42    JESIEŃ 2022

Zadbaj 
o codzienne rytuały

Powtarzalność, cykliczność, codzienne czynności tworzące zwyczaj – to nic 
innego jak rytuał. Bardzo ważne jest wprowadzanie ich w swoje życie. Rytuały 
wynikają z troski i czułości do samego siebie. Nie oszukamy natury, nasz mózg 

lubi dobre nawyki i przewidywalność, które szczególnie w godzinach porannych 
przynoszą spokój oraz wspomagają koncentrację. Ceremonialne, poranne picie 

zakwasu z buraka to rytuał, którego powinien spróbować każdy z nas. 

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

kuchni roślinnej. 
Twórca marki Zakwasownia”.

CO JEST CENNEGO W ZAKWASIE Z BURAKA?
Zakwas to żywy, ekologiczny napój idealny dla wszystkich, dla 
małych i dużych, którzy dbają o odporność i zrównoważoną 
dietę. Zakwasy tworzone w Zakwasowni są niepasteryzowane, 
dzięki czemu zawierają moc bakterii probiotycznych, wspiera-
jących florę bakteryjną w jelitach, mikrobiom, a co za tym idzie: 
odporność oraz trawienie. Wszystkie zakwasy są w 100 % ro-
ślinne, powstają na wodzie źródlanej i są rozlewane do szkla-
nych butelek. Nie znajdziecie w nich chemii ani konserwantów. 
Są bezglutenowe, odpowiednie dla osób z cukrzycą, w ciąży  
i w trakcie karmienia*. Regularne picie zakwasów to piękny rytu-
ał, który pozwoli nam żyć w zdrowym rytmie, a naszemu organi-
zmowi zapewni dobrostan na co dzień.

MOC ZIÓŁ W ZAKWASIE** 
Nie od dzisiaj wiadomo, że zioła pomagają w minimalizowa-
niu stresu. Oczywiście, nie są przeznaczone do leczenia silnych 
stanów lękowych, ale stanowią duże wsparcie dla osób łatwo 
się denerwujących czy zestresowanych. Ponieważ codzienność 
dostarcza nam coraz więcej wyzwań i stresów, warto pamiętać, 
że prawidłowa dieta może wspomóc radzenie sobie z trudny-
mi sytuacjami. Na dobry stan zdrowia jesienią i zimą zaczynamy 
pracować wiele miesięcy wcześniej, ale nigdy nie jest za póź-
no, aby zacząć. Niewłaściwa dieta, brak odpoczynku, chroniczny 
stres czy nieprzespane noce bardzo obniżają naszą odporność. 
Pamiętaj, masz wpływ na swój mikrobiom, swoje zdrowie 
i samopoczucie. 

W Zakwasowni wierzymy w naturę. Od lat produkujemy zakwa-
sy regulujące pracę jelit i wspomagające procesy trawienia. Wi-
dząc, jak naturalne produkty genialnie pomagają nam i naszym 
klientom, postanowiliśmy iść krok dalej – połączyć to, co robimy 
najlepiej, z leczniczą mocą ziół. Tak powstał Botanicus – zestaw 
komplementarnych produktów – dwóch zakwasów – skompo-
nowanych pod rytm dobowy. Jeden z nich stworzony jest do 
picia rano, drugi wieczorem. W skład zakwasów wchodzi kilka-
naście rodzajów organicznych ziół, bogatych w olejki eteryczne 
i substancje aktywne korzystne dla funkcjonowania organizmu. 
Zioła zostały tak dobrane, aby zmniejszać stres w ciągu dnia 
oraz wesprzeć dobry i spokojny sen. 

ZADBAJ O SWÓJ MIKROBIOM 
Powtarzalność, praktykowanie rytuałów to działania, które po-
winny być rozłożone na wiele lat, tak aby zauważyć w przyszło-
ści korzystne zmiany w swoim organizmie. Współczesne bada-
nia naukowe potwierdzają, że mikrobiom wpływa praktycznie 
na wszystkie funkcje życiowe***. Zakwasy jako naturalne pro-
biotyki są produktami wspomagającymi i stymulującymi układ 
odpornościowy oraz naszą mikroflorę w jelitach. Szczególnie 
ważne jest to w czasie zmian pór roku, przesileń czy fali zacho-
rowań, gdy nasz organizm potrzebuje wsparcia od środka. Nie 
bez przyczyny często mówi się, że „zdrowie zaczyna się w jeli-
tach”. Jeśli połączysz zbilansowaną dietę z odpowiednią ilością 

i jakością snu, odpoczynku oraz aktywności fizycznej, masz dużą 
szansę na to, aby nie dopadło Cię jesienne przeziębienie czy 
osłabienie.

Wielu z nas marzy o zdrowiu, chce czuć się dobrze, zapominając 
o codziennych zdrowych rytuałach. Warto zaczynać od małych 
kroków, doceniając najprostsze rozwiązania. Może to być włą-
czenie do codziennej diety choćby niewielkich porcji świeżych 
warzyw lub kiszonek, wystarczy szklaneczka zakwasu na począ-
tek. Pomogą też regularny spacer czy przejażdżka rowerowa, 
wydłużenie snu o 2-3 godziny na dobę i zadbanie o jego kom-
fort. Wielkim wsparciem są też relacje z bliskimi – wspólne cele-
browanie zdrowych posiłków z rodziną czy przyjaciółmi. Każde-
go dnia dbaj o swoje codzienne, zdrowe rytuały. 

Odżywiaj prawidłowo siebie i swój mikrobiom. Twoje ciało 
odwdzięczy Ci się z nawiązką!

*Walkowiak-Tomczak D, Czapski J.: Wpływ mikrobiologicznej redukcji azotanów (V) w soku z buraka 
ćwikłowego na jego właściwości sensoryczne, ŻYWNOŚĆ, 1(30), 2002.

**Marian Binek, Mikrobiom człowieka – zdrowie i choroba, Zakład Bakteriologii i Biologii Molekular-
nej, Katedry Nauk Przedklinicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, SGG, 2012, 51, 1, 27–36.

***Adrianna Kazimierska, Misza Kinsner, Mikrobiom a choroby cywilizacyjne, Postępy Nauk o Zdrowiu 
1/, 79-86, 2019.
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Obiad 
szybki, zdrowy i sycący

Przygotowanie dobrego posiłku często wymaga poświecenia dużej ilości czasu. Wiele smacznych dań wy-
maga stosowania dodatkowych procesów towarzyszących ich przygotowaniu, wśród nich można wymienić 
np. marynowanie, namaczanie, produkcja zakwasu, kiszenie, zagniatanie domowego makaronu etc.

Szybkie, smaczne i zdrowe obiady są idealne gdy jesteśmy zapracowani, mamy mało 
czasu lub jesteśmy bardzo głodni. Jest mnóstwo dań, które można przygotować  
w bardzo krótkim czasie. Po przygotowaniu kilku pierwszych, nabywamy wprawy i do-
datkowo odkrywamy, że ich komponowanie jest łatwiejsze, niż sądziliśmy i możemy 
swobodnie tworzyć kolejne własne ulubione przepisy.

PO PIERWSZE – SKŁADNIKI ZAWSZE POMOCNE
Po pierwsze bardzo pomagają nam dostępne gotowe półprodukty, których wytwo-
rzenie samemu w kuchni jest czasochłonne. Ekologiczne produkty nie mogą zawie-
rać sztucznych konserwantów czy barwników i wielu innych substancji dozwolonych  
w konwencji, które odpowiadają często wyłącznie za wygląd czy konsystencję produk-
tu, absolutnie nie mające nic wspólnego z wartościowym odżywianiem. Po bio produk-
ty możemy bez obaw sięgać każdego dnia. Są to np.:
• Suche makarony, przygotowanie domowego, świeżego makaronu potrafi zająć 

dużo czasu;
• Sosy pomidorowe, pulpy z dojrzałych i pełnych witamin warzyw;
• Pesta będące idealnym dosmaczającym składnikiem wielu szybkich dań;
• Warzywa konserwowane w słoikach i puszkach, nie trzeba ich obierać i gotować, 

a zbierane są w pełni sezonu, więc wtedy, gdy mają w sobie najwięcej wartości 
odżywczych;

• Strączki w zalewie, zwykle ich namaczanie i gotowanie trwa wiele godzin;
• Tofu.

PO DRUGIE – WYBIERZ BAZĘ
Szybko przygotujemy obiad na bazie:
• Kasz, np. kaszę gryczaną krakowską ugotujemy w zaledwie 5 minut;
• Ryżów, najszybciej gotującym się ryżem jest arborio risotto (15 minut);
• Makaronów, zwykle ich gotowanie trwa od kilku do kilkunastu minut, możemy 

wybrać makaron ze zbóż, ryżu, roślin strączkowych, tradycyjne, bezglutenowe lub 
np. z konjacu, który gotowy do spożycia w 2 minuty, jest sycący i prawie nie ma 
kalorii;

• Placków tortilla, które wystarczy podgrzać lub podpiec i wypełnić farszem;
• Jaj np. omlety z warzywami, czy grzybami;
• Ryby.

PO TRZECIE – RODZAJ DANIA
• Oszczędzające czas dania charakterystyczne są dla kuchni chińskiej. Potrawy  

z woka przygotujemy w krótkim czasie, dzięki obróbce w wysokiej temperaturze.
• Szybki obiad to także sałatki warzywne i owocowe, na ciepło i zimno z kurczakiem, 

makaronem, jajkiem lub tofu. Dodatkowych wartości odżywczych w takich sałat-
kach dostarczą nam orzechy, nasiona i pestki: dyni, słonecznika, lnu, nasion chia 
oraz oliwa i dressingi przygotowane na bazie masła orzechowego.

• Jako szybki posiłek sprawdzi się zupa. Latem będą to chłodniki, zimą zupy lub 
warzywne kremy np. zupa krem z mrożonego brokuła, kalafiora, dyni lub innych 
warzyw. Nawet rosół da się przygotować w 15 minut.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz
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ROSÓŁ Z PIERSI 
KURCZAKA 
Z POREM I RYŻOWYM 
MAKARONEM

SKŁADNIKI (1 porcja):
filet z piersi kurczaka - 1 szt.
por biała część - 1 szt.
olej - 1-2 łyżka
sól i pieprz - do smaku
sos sojowy jasny - 1-2 łyżki
czosnek 1 ząbek
liść laurowy - 1 szt.
woda - 1 litr
makaron ryżowy razowy - 100 g

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Pierś z kurczaka przecinamy 
na pół, następnie tniemy w paseczki. 
Pora kroimy w talarki. Na dno garnka 
wlewamy olej i smażymy paski kur-
czaka na rumiano. Ważne, aby na 
dnie garnka powstała karmelizacja. 
Następnie dodajemy pora i krótko 
smażymy. Wlewamy wodę dodajemy 
przyprawy i gotujemy kilka minut. 

KROK 2: W między czasie gotujemy 
makaron według przepisu na opa-
kowaniu. Odsączony przekładamy 
na dno miski i wlewamy nasz rosół. 
Posypujemy zieleniną szczypiorkiem, 
natką pietruszki lub kolendrą.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

15 min

BŁONNIKOWE TORTILLE Z WEGAŃSKIM 
PASZTETEM NA CIEPŁO LUB ZIMNO Z DIPEM 
CHRZANOWYM

SKŁADNIKI (1 porcja):
tortilla z błonnikiem - 4 szt.
pasztet warzywny - 1 opakowanie
listki sałat - 4 garście
ogórek świeży lub małosolny - 1 sztuka
koperek - do smaku
dip chrzanowy:
chrzan tarty ze słoika - 2 łyżeczki
jogurt sojowy naturalny - 4 łyżeczki
posiekany koperek - 1 łyżeczka
sól i pieprz - do samku
czosnek - 1 ząbek

80 min

polecamy!
MAKARON (RYŻOWY RAZOWY TYPU NOODLE) 

BEZGLUTENOWY BIO
- TERRASANA

SPOSÓB 
PRZYGOTOWANIA:
Pasztet wyjąć z opa-
kowania i pokroić na 
grubsze plastry. Opiec 
na suchej patelni 2 
minuty z każdej strony 
(ewentualnie położyć 
bez opiekania). Na tej 
samej patelni lekko 
podpiec tortille. Na 
środku placka rozłożyć 
sałatę, pasztet, pocięte 
w plasterki ogórki. Po-
lać dipem chrzanowym 
przygotowanym z tar-
tego chrzanu, jogurtu 
sojowego, posieka-
nego koperku i prze-
ciśniętego czosnku. 
Placek zrolować. Danie 
można, również za-
pakować do lunchbo-
xa (przetnij tortillę na 
dwie części).

Anita Zegadło 
Od A do Z ugotujesz

PASZTET SOCZEWICOWO - DYNIOWY Z CZARNUSZKĄ BIO 
- BIO PLANET



MŁODA KAPUSTA LUB PEKIŃSKA 
Z KIMCHI I TOFU

SKŁADNIKI (4 porcje):
kapusta młoda (w sezonie) lub pekińska - 1- 2 szt.
cebula - 1 szt.
kimchi - 200 g
tofu wędzone - 1 opakowanie
koncentrat pomidorowy - 2 łyżki
liść laurowy - 1-2 szt.
olej do smażenia - trochę
zioła do posypania

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Kapustę siekamy drobno, cebulę w piórka. Na rozgrzaną patelnię wle-
wamy olej, dodajemy cebulę i liść laurowy, a po kilku minutach kapustę. 
Chwilkę podsmażamy. Dodajemy kimchi. Mieszamy. Następnie doda-
jemy tofu pokrojone w kostkę. Na koniec doprawiamy koncentratem 
pomidorowym. Mieszamy. Podajemy posypane dowolnymi ziołami.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

15 min

polecamy!
KIMCHI 

DELIKATNE BIO 
 - BIO PLANET
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polecamy!
TOFU NATURALNE BIO - BIO PLANET

SZAKSZUKA Z WĘDZONYM TOFU

SKŁADNIKI (4 porcje):
pomidory krojone w puszce - 2 szt.
tofu wędzone - 400 g
sól - do smaku
olej - 2 łyżki
cebula - 1 szt.
kmin rzymski mielony - 1 łyżeczka
czosnek - 2 ząbki
czerwona papryka (wędzona przy tofu naturalnym i słodka przy tofu 
wędzonym) - 1 łyżeczka
kolendra świeża - do smaku
limonka - 1 szt.
pomidorki koktajlowe (opcjonalnie) - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Cebulę i czosnek pokroić w kostkę. Rozgrzać olej na patelni, dodać 
cebulę z czosnkiem i kminem oraz papryką. Chwilę smażyć. Wlać pomi-
dory, doprawić solą. Dusić kilka minut. Na wierzch ułożyć pokrojone w 
plastry tofu. Dusić kilka minut od czasu do czasu obracając. Na koniec 
dodać kilka koktajlowych pomidorków, posypać kolendrą i skropić so-
kiem z limonki.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

polecamy!
TOFU WĘDZONE BIO - BIO PLANET

15 min

TAGLIATELLE 
Z PESTO CALABRESE

SKŁADNIKI (1 porcja):
makaron tagliatelle - 200 g
sól - 1 łyżeczka
pesto calabrese - 3 łyżeczki
świeże zioła np. bazylia - klika listków
domowe pesto calabrese:
papryka - 150 g
cebula - 50 g
ser ricotta - 50 g
ser peccorino - 30 g
pomidorki koktajlowe - 100 g
oliwa z oliwek - 2 łyżki
suszona bazylia - do smaku
suszone oregano - do smaku
sól - 1 łyżeczka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1 (domowe pesto calabrese): Posiekaną cebulkę i pokrojoną 
paprykę usmażymy do miękkości na oliwie. Dodajemy pokrojone po-
midory i dusimy 10 minut. Całość zmiksujemy na gładko. 

KROK 2: Do pesto dodajemy sery i mieszamy. Doprawiamy solą i zio-
łami. Gotujemy makaron według opisu na opakowaniu. Odcedzamy i 
przekładamy z powrotem do garnka, dodajemy kilka łyżeczek pesto 
(gotowe lub domowe) mieszamy. 

KROK 3: Wykładamy na talerz posypujemy jeszcze serem pecorino i 
świeżymi listkami bazylii.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

15 min

polecamy!
PESTO CALABRESE 

(Z PAPRYKĄ I RICOTTĄ) BIO - RAPUNZEL



PIECZONY ŁOSOŚ 
Z CZERWONYM PESTO 
I SAŁATKĄ Z POMIDORÓW 
I GRZANKAMI

SKŁADNIKI (4 porcje):
łosoś - 300 g
czerwone pesto - 2 łyżeczki
sól - do smaku
pomidory - 2 szt.
oliwki kalamata z oregano - 2 łyżki
cebula - 1/2 szt.
natka pietruszki - trochę
liście bazylii - trochę
oliwa z oliwek - 2 łyżki
ocet jabłkowy - 1 łyżka
grzanki z chleba - 2 garście

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Nagrzewamy piekarnik na 200 °C. Rybę 
dzielimy na dwie porcje. Oprószamy solą i sma-
rujemy, każdą porcję ryby łyżeczką pesto. Prze-
kładamy do brytfanki. 

KROK 2: Wkładamy do piekarnika i pieczemy 20 
minut. 

KROK 3: Z pomidorów robimy sałatkę krojąc je 
w dużą kostkę, a cebulę w piórka. Do misy prze-
kładamy pomidory z cebulą, polewamy oliwą, 
dodajemy oliwki i ocet oraz natkę pietruszki i 
mieszamy. Doprawiamy solą i pieprzem.

KROK 4: Sałatkę nakładamy na talerze, a na 
wierzch kładziemy upieczoną rybę. Podajemy z 
grzankami.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

20 min

polecamy!
PESTO CZERWONE BIO 

 - BIO PLANET

pozostałe wafelki

dla wegan
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Amylon - 110 lat!
Amylon i jego dobrze znane budynie BIO są dostępne nie tylko w rodzimych Czechach, 
ale także w Polsce” mówi współwłaściciel oraz dyrektor marki Władimir Zeman.
Tradycyjna produkcja Amylon sięga pierwszej połowy XX wieku,  
czy to prawda?
Tak, od początku ułatwialiśmy życie w kuchni wszystkim bab-
ciom, mamom, a teraz nawet Tobie Staramy się utrzymać tę po-
stawę. Założenia firmy Amylon sięgają 1912 roku, więc w tym 
roku świętujemy już 110 lat na rynku. Jestem z tego bardzo 
dumny, ale oczywiście to nie tylko moja zasługa. Bez naszego 
oddanego i zgranego zespołu pracowników nie bylibyśmy w tym 
miejscu, w którym jesteśmy teraz.

Co reprezentuje sobą marka Amylon?
Naszym celem od zawsze jest wspieranie, ułatwianie i przyspie-
szanie pracy w kuchni. Oczywiście kuchni pełnej niezapomnia-
nych smaków i aromatów. Dążymy do tego, aby gotowanie było 
wyłącznie przyjemnością.
Wiemy także, że świat się ciągle zmienia, podobnie jak my i na-
sze produkty. Od 11 lat z powodzeniem produkujemy linię pro-
duktów BIO opartych o skrobię kukurydzianą i ryżową.

Jak Amylon trafił do Polski?
Zawsze w Polsce widzieliśmy ogromny biznesowy potencjał, ale 
nie tylko. Część mojej rodziny mieszka w Warszawie, więc był to 
logiczny krok. Zdecydowaliśmy się na ścisłą współpracę z firmą 
Bio Planet. Na początku zaczęliśmy dostarczać naszą ulubioną 
linię BIO budyniów takich jak waniliowy i czekoladowy.

Zawsze zaznaczaliśmy, że niezwykle ważny dla nas jest rozwój, a 
do rozwoju niezbędne jest wsłuchiwanie się w potrzeby naszych 
Klientów i ich Klientów, ale nie tylko... kilka lat temu żona mojej 
kuzynki - Małgorzata żaliła się, że nie może kupić bezglutenowej 
Galaretki w jakości BIO, co skłoniło mnie do rozpoczęcia jej pro-
dukcji, wtedy także zaczął powstawać kisiel Amylon. W tej chwili 
dostarczamy na polski rynek ponad 30 indeksów.
Na koniec muszę wspomnieć o bardzo ważnych produktach, 
jakimi są dodatki do pieczenia. Nasze BIO cukry waniliowe, cy-
trynowe czy cynamonowe, a także ekologiczny, bezglutenowy 
proszek do pieczenia są niezbędne nie tylko od święta, pachnące 
wypieki umilą jesienne, coraz krótsze dni.

Jakie nowe trendy pojawiają się na polskim rynku?
Wokół nas rośnie liczba osób ze specjalnymi potrzebami ży-
wieniowymi. Ten fakt motywuje nas do wprowadzania nowości  
i produktów, które sprawią, że życie naszych Klientów będzie 
bardziej kolorowe i pełne smaku. Niedawno wprowadziliśmy

110 lat istnienia brzmi imponująco, jak wypłyneło to na Amylon?
Przez ponad stulecie rozwinęliśmy się nie tylko jako firma, ale 
także rodzina. Przez ten czas wraz z pozycją na rynku wzrastała 
także świadomość naszych kompetencji i odpowiedzialności za 
wyznaczanie trendów, także dla innych marek, które starają się 
wyprzedzić wymagania Klientów.

Współwłaściciel i Dyrektor marki Amylon  - Vladimír Zeman

na rynek nasz agar bezglutenowy bio, odpowiedni dla wegan. 
Agar to substancja o zdolności tworzenia żelu, którą wytwarza 
się z czerwonych alg. Agar w pełni zastępuje żelatynę zwierzęcą. 
Galaretka z agaru jest bardzo jędrna i zawiera dużo minerałów, 
takich jak wapń, żelazo i jod. Jest bezsmakowy, bezwonny i ni-
skokaloryczny.

Co sądzisz na temat zrównoważonego rozwóju produkcji?
Nasza linia BIO spełnia założenia produkcji ekologicznej. Uwa-
żam, że tworzenie produktów BIO musi mieć wpływ na poprawę 
bioróżnorodności. Inwestujemy również w technologie, które 
obniżyły zużycie wody o 25 % i gazu o 20 %. Jestem przekonany, 
że to, co robimy i jak robimy ma sens.

Zespół Amylon
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ŚLIWKI POD KRUSZONKĄ

SKŁADNIKI (2 porcje):
śliwki - 300 g
cynamon - 1 łyżeczka
roztarte goździki - 2 szt.
kruszonka:
mąka orkiszowa pełnoziarnista - 100 g
mąka migdałowa - 20 g
erytrol, cukier trzcinowy lub zmielone daktyle 
- 2 łyżki
masło lub olej kokosowy - 30 g

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Owoce umyć i wyjąć pestki. Włożyć do garnka 
i kilka min. lekko poddusić z goździkami i cy-
namonem. Przełożyć do naczynia do zapieka-
nia. Posypać kruszonką przygotowaną z po-
danych składników. Zapiec 20 min. w 185 °C.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

20 min

CRUMBLE Z JABŁKAMI, DYNIĄ 
I BANANEM

SKŁADNIKI (4 porcje):
płatki owsiane - 10 dag
mąka orkiszowa - 10
masło shea - 10 dag
cukier trzcinowy - 10 dag
ekstrakt waniliowy - 1/2 łyżeczki
dodatkowo:
dynia hokkaido - 10 dag
jabłka - 2 szt.
banan - 1 szt.
cynamon - 1 łyżeczka
masło shea - 1 łyżeczka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Do miski wsypać mąkę orkiszową, cukier i płatki owsia-
ne, wymieszać. Następnie dodać masło shea i ekstrakt. 
Palcami połączyć składniki i rozcierać do powstania 
grudek. Dynię pokroić, usunąć miąższ z pestkami. Ob-
rane jabłka, dynię i banana pokroić w kostkę, wymie-
szać z cynamonem. Kokilki lub foremkę do pieczenia 
posmarować masłem shea. Włożyć porcję jabłek z dy-
nią i bananem. Posypać kruszonką i posiekanymi orze-
chami. Włożyć do nagrzanego do 180 °C piekarnika i 
piec około 15 minut. Stokrotka

15 min

PIGWA W MIODZIE

SKŁADNIKI (1 porcja):
pigwa - 500 g
miód naturalny np. lipowy - 500 g

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Pigwę pokroić na ćwiartki i wykroić 
gniazda nasienne, nie obierać. Ze-
trzeć na tarce jarzynowej, najszybciej 
robotem. Do startej pigwy dodać 
miód i wymieszać dokłądnie, aż miód 
się rozpuści. Przełożyć do wyparzo-
nych słoiczków.

Monika Więckowska (Nikita)

30 min

Jesienne smakołyki
osłodzą i rozgrzeją
Jesień to cudowna pora roku na rozpieszczanie podniebienia. Dni stają się krótsze, powoli robi się chłodniej i nagle 
okazuje się, że spędzamy więcej czasu w domu. A co najlepiej robić w domu? Oczywiście gotować dla siebie, bli-
skich i najbliższych. Pyszna kawa czy gorąca herbata z ciastkiem, owocami pod kruszonką czy rozgrzewające desery 
jesienią smakują niepowtarzalnie.



BŁONNIK 

(łuski  babki  jajowatej)

HERBATKI BIO
dla dorosłych

Herbatki Bio Herbatki Bio 
dla dzieci, w tymdla dzieci, w tym

herbatka rumiankowa herbatka rumiankowa 

od 4. miesiąca życia,od 4. miesiąca życia,

herbatka dzika róża - herbatka dzika róża - 

rokitnik od 9. miesiąca rokitnik od 9. miesiąca 
życia.życia.

\

Suplement diety. Rozpuszczalny błonnik przeznaczony dla osób 
dorosłych.

HERBATKI BIOdla dzieci

Herbatki Bio dla dorosłych, w tym 
herbatka dla matek karmiących, 

herbatka imbir - pomarańcza, 
herbatka rokitnik - mięta - pomarańcza, 

herbatka imbir - cytryna - mięta.

Pierwsza herbatka stymuluje laktację u kobiet karmiących piersią. Pozostałe herbatki, 

które zawierają imbir i rokitnik wspomagają układ odpornościowy i trawienie. Należy 

pamiętać, że zrównoważony sposób żywienia oraz zdrowy tryb życia są niezbędne 

do prawidłowego funkcjonowania organizmu.
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DŻEM PIGWOWIEC, ARONIA 
I DZIKA RÓŻA

SKŁADNIKI (6 porcji):
aronia - 1 szklanka
pokrojone owoce dzikiej róży - 1 szklanka
pokrojone owoce pigwowca - 1 szklanka
miód - 4 łyżki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Owoce dzikiej róży opłukać, przepołowić i 
wydrążyć nasiona. Owoce pigwowca opłukać, 
przekroić na pół i usunąć nasiona. Owoce 
aronii przebrać i opłukać. Włożyć do garnka 
z grubym dnem, podlać 1/4 szklanki wody i 
dusić pod przykryciem około pół godziny 
aż składniki zmiękną. Ostudzić i zmiksować, 
zblendować lub rozgnieść owoce łyżką. Ja 
to zrobiłam łyżką. Dodać miód i podgrzać 
nie dopuszczając do gotowania. Wymieszać 
składniki z miodem.

Skoter

CIASTO POMARAŃCZOWO - DYNIOWE

SKŁADNIKI (4 porcje):
fasola w puszce - 1 opakowanie
dynia surowa hokkaido - 150 g
mąka ziemniaczana / z tapioki - 2 łyżki
proszek do pieczenia - 1 łyżeczka
mąka jaglana - 60 g
jaja - 3 szt.
cukier kokosowy / ksylitol / erytrol - 4 łyżki
sok z pomarańczy (świeży) - 5 łyżek
olej kokosowy / masło klarowane - 2 łyżki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Dynię gotujemy do miękkości i studzimy. Fasolę odsączamy z wody i 
płuczemy. Suche składniki mieszamy ze sobą. Żółtka z dodatkiem cukru mik-
sujemy na puch. Białka jaja z dodatkiem soli ubijamy na sztywną pianę. Fasolę 
łączymy z żółtkami, sokiem oraz dynią i dokładnie blendujemy. Następnie do-
dajemy cynamon oraz ubite białka i mieszamy. Dodajemy pomału suche skład-
niki oraz olej (lub masło) i miksujemy na małych obrotach. Blaszkę wykładamy 
papierem do pieczenia i przekładamy całą masę. Piekarnik rozgrzewamy do 
180 °C. Pieczemy 40 minut i studzimy.

KROK 2: Pianka czekoladowa: Mleko kokosowe łączymy z kakao oraz cukrem, 
przelewamy do garnuszka i doprowadzamy do wrzenia. Zdejmujemy z ognia, 
dodajemy żelatynę w listkach (którą najpierw moczymy w zimnej wodzie przez 
5 min) i bardzo szybko mieszamy (najlepiej za pomocą trzepaczki) Całość od-
stawiamy i czekamy aż masa zacznie tężeć (ja wkładam do zamrażalnika na 
około 15 minut). Masę czekoladową przekładamy na ciasto, posypujemy skór-
ką pomarańczową i wstawiamy do lodówki na około godzinę.

Agnieszka Nitsu- AktywneZywienie

40 min

mleko kokosowe - 1 szklanka
kakao - 4 łyżki
żelatyna w listach - 3 szt.
cukier kokosowy - 1 łyżka
starta skórka z pomarańczy 
- 2 łyżki
cynamon - 1/3 łyżeczki
sól - szczypta

A’LA MULE ŚLIWKOWE

SKŁADNIKI (4 porcje):
śliwki suszone - 20 szt.
ser cheddar - 30 g
jajo - 1 szt.
majonez - 20 g
czosnek, sól, pieprz - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Śliwki namoczyć w gorącej wodzie, po 15 
minutach odlać wodę. Jajko ugotowane na 
twardo i ser zetrzeć na tarce, dodać majonez 
i przyprawy, wymieszać. Śliwki naciąć podłuż-
nie, otwory wypełnić nadzieniem serowo-jaj-
kowym. Dobrze smakują schłodzone.

FAMILY

GRUSZKI PIECZONE 
FASZEROWANE ORZECHAMI

SKŁADNIKI (4 porcje):
gruszki - 2 szt.
migdały - 1 garść
orzechy włoskie - 1 garść
miód (najlepiej płynny) - 2 łyżeczki
masło orzechowe - 2 łyżeczki
opcjonalnie cynamon - szczypta

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Gruszki myjemy, przekrawamy na pół i wy-
drążamy pestki. Do miseczki wsypujemy 
orzechy, dodajemy miód i masło orzechowe 
- mieszamy. Przygotowanym farszem napeł-
niamy gruszki i układamy je w naczyniu żaro-
odporny.  Nagrzewamy piekarnik do 180 °C i 
pieczemy przez 10-15 minut. Pilnujemy, żeby 
orzechy się nie przypaliły.

Paulina Jasińska

20 min

100 min
25 min

Przepis z okładki!



    facebook.com/yogitea       @yogiteaeurope

Przepis na

pyszności!

1. Zagotuj ryż w wodzie (ilość wody = 1,5-krotność objętości ryżu) 
razem z torebką YOGI TEA® Turmeric Chai, gotuj na wolnym ogniu 
pod przykryciem, przez 15 minut.
2. Rozgrzej piekarnik do 180 °C.
3. Dynię, buraki i kukurydzę pokrój na małe kawałki. Polej 4 łyżkami 
oliwy i posyp solą. Rozłóż na blasze wyłożonej papierem do piecze-
nia i piecz w piekarniku przez 40 minut (odwróć po 20 minutach).
4. Tempeh pokrój na małe kawałki, dodaj pozostałą oliwę z oliwek 
na rozgrzaną patelnię i smaż kawałki tempeh przez 8 minut na śred-
nim ogniu. Przewracaj od czasu do czasu.

5. Dressing: zaparz torebkę YOGI TEA® Turmeric Chai w 200 ml 
wrzącej wody i pozostaw na 5 minut. Następnie wyjmij torebkę  
i dodaj do naparu pozostałe składniki, do uzyskania delikatnej kon-
systencji.
6. Cykorię podziel na pojedyncze liście, ułóż w bowlach z ryżem, wa-
rzywami i tempeh, a na górę dodaj kiełki. Całość polej dressingiem.

JESIENNY BOWL: 
PIECZONE WARZYWA Z DODATKIEM  
YOGI TEA® TURMERIC CHAI (HERBATKA ZŁOTY CHAI Z KURKUMĄ)

Dressing:
• 1 torebka YOGI TEA® Turmeric Chai
• 125 g ziaren słonecznika
• 1 łyżeczka soli
• sok z 1 cytryny
• 3 łyżeczki octu z białego wina

Dodatkowo:
• 2 główki cykorii
• 100 g kiełków

Bowl:
• 25 g ryżu dzikiego
•  225 g ryżu Basmati
• 500 g dyni
• 350 g buraków
• 350 g kukurydzy
• 6 łyżek oliwy z oliwek
• 1 łyżeczka soli
• 1 torebka YOGI TEA® Turmeric Chai
• 400 g tempeh (alternatywnie: tofu)

Przygotowanie | ok. 50 minut

Składniki | dla 4 porcji

ODKRYJ RÓŻNORODNOŚĆ NASZYCH
HERBAT I HERBATEK CHAI



ROZGRZEWAJĄCA JESIENNA TAPIOKA 
Z CYNAMONOWO - KARMELOWYMI NITKAMI

SKŁADNIKI (3 porcje):
tapioka granulat - 1/2 szklanki
mleko kokosowe - 1 szklanka
mleko krowie - 2 szklanki
cukier waniliowy - 20 g
kurkuma - 2 szczypty
masło - 1 łyżeczka
papryczka chili zmielona - 2 szczypty
karmelowe nitki: 
cukier trzcinowy brązowy - 3 łyżki, cynamon - 1 łyżeczka
dodatki: orzechy włoskie - kilka szt., syrop z agawy i daktylowy - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: W rondelku zagotowujemy mleka z masłem oraz cukrem wani-
liowym. Do gorącego mleka dodajemy pół szklanki tapioki granulowanej, 
mieszamy i chwilę gotujemy – ciągle mieszając. Rondelek przykrywamy 
i zdejmujemy z ognia. Pozwalamy tapioce stygnąć powoli pod przykry-
ciem - co jakiś czas mieszając, żeby wchłonęła równomiernie płyn i się 
nie zlepiła. 

KROK 2 (karmelowe nitki): Przygotowujemy miskę z bardzo zimną wodą 
i rozkładamy papier do pieczenia. Rozgrzewamy patelnię i wsypujemy na 
nią 3 łyżki cukru i pół łyżeczki cynamonu, mieszamy, aż się połączą i roz-
puszczą. Zdejmujemy z ognia i czekamy chwilę, aż powstały karmel się 
zagęści. Nabieramy na łyżkę i zamaszystym ruchem wlewamy do miski z 
zimną wodą, aby powstały cieniutkie nitki. Szybko wyjmujemy, ponieważ 
karmel się w niej rozpuszcza i odkładamy na suchy talerzyk wyłożony ręcz-
nikiem papierowym. Nitki można zrobić rozlewając karmel na papierze do 
pieczenia. Pozostałym karmelem polewamy orzechy włoskie.

KROK 3: Schłodzoną tapiokę układamy w pucharku do połowy, wlewamy 
dowolną ilość syropu daktylowego lub / i  z agawy i dopełniamy do końca 
tapioką, na wierzchu przystrajamy orzechami i niteczkami z karmelu.

Katarzyna Malewska

45 min

polecamy!
TAPIOKA 

GRANULAT BIO
 - BIO PLANET

czekolada z nieprażonych ziaren kakaowca
POCZUJ POZYTYWNĄ RÓŻNICĘ

czekolada z nieprażonych ziaren kakaowca
POCZUJ POZYTYWNĄ RÓŻNICĘ 
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Dary Natury 
z wizytą w Brazyli
Na początku czerwca odbyły się targi ekologiczne Biofach America Latina w Sao Paolo w Brazylii. Firma Dary  
Natury postanowiła wziąć udział w wydarzeniu i skorzystać z okazji zarówno do prezentacji swoich produktów, 
jak i znalezienia ekologicznych surowców pochodzących z tego regionu. Zależało nam również, aby odwiedzić 
gospodarstwa zajmujące się produkcją Yerba Mate. O tej niecodziennej podróży opowiada właściciel Darów Natury.
- Mirosław Angielczyk.

Czerwiec w Ameryce Południowej to okres zimowy, więc panuje 
tam przyjemna, wiosenna temperatura. Po dotarciu na miejsce 
okazało się, że przygotowanie organizacyjne targów odbiegało 
od standardów przyjętych w krajach. Największą barierą okazał 
się język, ponieważ niewiele innych osób posługiwało się języ-
kiem angielskim.

JAK WYGLĄDAJĄ EKOLOGICZNE TARGI W BRAZYLI?
Zaskoczeniem dla nas był również format samych targów. Je-
śli ktoś wyobraża sobie, że targi w Europie, szczególnie Biofach  
w Norymberdze, czy nawet targi ekologiczne w Polsce np. w 
Warszawie czy Łodzi, dadzą się porównać z tymi w Sao Paulo, 
to jest w grubym błędzie. Przede wszystkim, mimo nazwy suge-
rującej, że są to targi ekologiczne to niewiele mają wspólnego 
z ekologią. Zdecydowana większość wystawców prezentuje wy-
roby konwencjonalne, w tym duży udział mają zwykłe chemicz-
ne produkty np. dodatki do żywności. Szacuję, że jedynie około 
25% prezentowanych produktów posiadało certyfikat ekologicz-
ny. W odróżnieniu od wydarzeń promocyjnych w Europie więk-
szość wystawców była nastawiona na sprzedaż swoich towarów 
bezpośrednio na targach.

BRAZYLIA DLA BRAZYLII
Jak się okazało Brazylia jako kraj ma własny system certyfikacji 
ekologicznej. Posiadanie tego wewnętrznego certyfikatu jest wa-
runkiem koniecznym, aby firmy z innych krajów mogły wprowa-
dzić produkt w jakości BIO na tamtejszy rynek. Aby go uzyskać, 
producent musi poddać się certyfikacji przez wybraną firmę (w 
Europie reprezentuje ich firma Biocert), ale równocześnie takiej 
samej procedurze muszą poddać się dostawcy, np. rolnicy, którzy 
produkują surowce dla danej firmy. Wynikają z tego bardzo duże 
koszty i dało się zauważyć, że oferta produktów ekologicznych, 

Mirosław Angielczyk - o ziołach wie wszystko, pionier, wizjoner i właściciel najbar-
dziej rozpoznawalnej marki ekologicznych ziół w Polsce.

pochodzących z innych krajów, na półkach sklepowych jest nie-
wielka. Myślę, że Brazylia poprzez taki zaporowy system certyfi-
kacji dla firm zagranicznych, sprzyja swoim własnym producen-
tom wyrobów bio.

SUKCES O GORZKAWYM POSMAKU
Mimo że zaprezentowane przez nas na targach ekologiczne pro-
dukty cieszyły się dużym uznaniem i zainteresowaniem wśród 
właścicieli sklepów czy hurtowni, to nie specjalnie widzimy moż-
liwości sprzedaży ich ze względu na koszty, które musielibyśmy 
ponieść.

Jednak dzięki obecności na targach udało nam się pozyskać 
kontakty do dostawców m.in. guarany oraz kilku ziół, chociaż 
wystawców prezentujących surowce zielarskie było niewielu.

Podczas pobytu w Sao Paulo skorzystaliśmy z okazji, aby zwie-
dzić znajdujący się tam ogród botaniczny, a w kolejnych dniach 
ruszyliśmy na południe Brazylii do miasta Kurytyba. Zaskoczyła 
nas tam zdecydowanie niższa temperatura, która w nocy spadała 
do około 5 stopni C. Celem naszej wyprawy było odwiedzenie 
firmy Agroindustria Qualita zajmującej się uprawą i przetwarza-
niem Yerba mate.
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PLANTACJA YERBA MATE Z POLSKIMI KORZENIAMI
Właścicielami gospodarstwa i przedsiębiorstwa są Brazylijczycy 
polskiego pochodzenia. Ich przodkowie wyemigrowali do Bra-
zylii w 1920 roku, jednak nie potrafili powiedzieć skąd dokład-
nie przybyli. W bardzo miłej atmosferze przez dwa dni mogli-
śmy zapoznać się z warunkami uprawy, zbiorów i przetwarzania  
Yerba mate. 

Właściciele posiadają około 1000 ha krzewów surowca. Więk-
szość nasadzeń jest sztuczna, ale część pochodzi z zasiewów 
naturalnych, a gospodarze usunęli tylko inne zarośla. Plantacje 
ekologiczne znajdują się na terenach otoczonych lasami. Zbiory 
zaczynają się z drzewek kilkuletnich, gdy mają wysokość mniej 
więcej krzewów naszych porzeczek. Najstarsze drzewa na plan-
tacji mają ok. 50 lat. Zbiorów dokonuje się co 2 lata z tej samej 
rośliny ścinając piłkami ręcznie młode gałęzie. Po zawiezieniu 
zbiorów do firmy gałęzie z liśćmi są rozdrabniane, a następnie 
oddzielane są liście. W ciągu kilku godzin od zbiorów surowiec 
poddawany jest działaniu wysokiej temperatury około 300 °C 
przez kilka sekund. Powoduje to, że już dalej podczas normalne-
go suszenia w suszarni liście zachowują swój żywy, zielony kolor. 
Niewielka ilość prażona jest do koloru czerwonej herbaty i sprze-
dawana na specjalne zamówienia, szczególnie na rynek niemiec-
ki. W firmie w większości pracują osoby z polskimi korzeniami. 
Część z nich mówi po polsku, jednak w bardzo starej gwarze, 
tak jak nauczyli się od swojej babci lub prababci. Obejścia domu  
i zabudowania gospodarcze rodzin z polskimi korzeniami, przy-
pominają tradycyjną polską wieś. Żałowaliśmy, że zabrakło nam 
czasu, żeby dłużej zostać w tej okolicy. W Kurtybie również zwie-
dziliśmy ogród botaniczny zakupując trochę cebulek i sadzonek 
do Podlaskiego Ogrodu Botanicznego. W drodze powrotnej  
do Sao Paulo zebraliśmy trochę nasion z brazylijskich lasów  
do kolekcji ogrodu w Polsce. Ogólnie w brazylijskiej florze za ro-
śliny użytkowe, w tym także lecznicze uważa się ok. 700 gatunków 
roślin. Część z nich są to gatunki występujące także w Europie,  
ale zdecydowana większość to rośliny typowe dla Brazylii. 

Mirosław Angielczyk
- Właściciel firmy Dary Natury

Zbiory zaczynają się już z kilkuletnich drzewek, potem daje się im zregenerować.

Yerbę przetwarza się tak, aby zachować naturalny kolor liści.



/DaryNaturyKoryciny/darynatury.pl
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Rokitnik
Rokitnik zwyczajny (Hippophae rhamnoides L.) to dwupienny, liściasty krzew z rodziny rokitnikowatych (Elaeagna-
ceae) pochodzący z terenów Europy i Azji. W Polsce rośnie w Pieninach i terenach nadbałtyckich. Często jest spo-
tykany pod nazwą oblepicha czy rozmarynowe drzewko. Już w starożytności rokitnik był wykorzystywany jako 
roślina lecznicza, ze względu na bogactwo związków biologicznie czynnych. Obecnie produkty z rokitnika znalazły 
zastosowanie w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym.

ZWIĄZKI BIOAKTYWNE I WŁAŚCIWOŚCI PROZDROWOTNE ROKITNIKA
Wszystkie części rokitnika (liście, owoce, nasiona, łodygi, ko-
rzenie) są źródłem cennych związków bioaktywnych, jednak  
w głównej mierze do celów leczniczych wykorzystuje się owoce, 
nasiona i liście.

Rokitnik jest bogatym źródłem witaminy C, karotenoidów, wita-
min A, D, E i z grupy B, kwasu foliowego, związków fenolowych 
(kwasy fenolowe, kwercetyna, kamferol, izoramnetyna) i lipidów. 
Ponadto, zawiera białko, cukry, składniki mineralne, garbniki, 
olejki eteryczne, enzymy i kwasy organiczne.

Duże ilości kwasów tłuszczowych (palmitynowy, linolowy, ole-
inowy), fitosteroli, tokoferoli i karotenoidów zawierają nasiona 
i owoce rokitnika. Liście są bogate w związki przeciwutleniające, 
chlorofil i białko. Kora rokitnika zawiera związek – gipofainę, wy-
kazujący działanie przeciwnowotworowe.

100 g pulpy z rokitnika pokrywa dzienne zapotrzebowanie na 
niacynę, witaminę B12, C, B2, B6 odpowiednio w: 428 %, 400 %, 
344 %, 104 % i 80 %. Rokitnik zawiera aż dziesięciokrotnie więcej 
witaminy C niż cytryna i trzykrotnie więcej niż czarna porzeczka.
Na skład chemiczny rokitnika wpływają czynniki, takie jak: od-
miana, warunki klimatyczne, stopień dojrzałości rośliny i warun-
ki uprawy. Rokitnik podczas przechowywania i przetwarzania 
zachowuje witaminę C w dużych ilościach, ze względu na brak 
obecności enzymu askorbinazy, odpowiadającego za rozkład tej 
witaminy.

Za antyoksydacyjne właściwości rokitnika odpowiadają związki 
fenolowe, witamina C, beta-karoten oraz enzym – dysmutaza 
ponadtlenkowa. Dysmutaza to najsilniejsza broń rokitnika w wal-
ce z wolnymi rodnikami, której zawiera czterokrotnie więcej niż 
żeń-szeń. Dzięki aktywności przeciwutleniającej, związki te po-
magają w profilaktyce chorób nowotworowych i sercowo – na-
czyniowych. Ponadto, wykazują działanie antybakteryjne, anty-
wirusowe, przeciwzapalne, przeciwpłytkowe i antystresowe oraz 
obniżają poziom cholesterolu. Beta-karoten obecny w rokitniku 
wykazuje właściwości promienioochronne, przeciwstarzeniowe i 
przeciwtrądzikowe, a witamina C wzmacnia naczynia krwionośne 
oraz układ odpornościowy.

Witaminy
Zawartość 

(mg/100 g pulpy 
owocowej)

Składniki 
mineralne

Zawartość 
(mg/l)

Witamina C 275 Potas 647,2

Witamina A 0,26 Sód 414,9

Witamina E 3,45 Wapń 176,6

Witamina B12 
(kobalamina) 0,01 Żelazo 30,9

Witamina B2 
(ryboflawina) 1,45 Fosfor 84,2

Witamina B5 
(kwas pantotenowy) 0,85 Magnez 22,5

Witamina B6  
(pirydoksyna) 1,12 Cynk 1,4

Witamina PP 
(niacyna) 68,4

Mangan 1,1

Miedź 0,7

Zawartość witamin i składników mineralnych 
w pulpie owocowej rokitnika.

ZASTOSOWANIE
Rokitnik znalazł zastosowanie w przemyśle spożywczym, far-
maceutycznym i kosmetycznym. Można wykorzystać wszystkie 
części rośliny (korzenie, liście, łodygi, nasiona, owoce), ale naj-
częściej stosuje się nasiona i owoce.

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY
W ostatnim czasie rokitnik stał się popularnym składnikiem wielu 
produktów spożywczych. Z owoców otrzymywane są: soki, dże-
my, marmolady, galaretki, przeciery, musy, oleje, jogurty ze wsa-
dem, cukierki, wina, nalewki oraz susze owocowe. Często owoce 
rokitnika dodawane są do produktów w celu wzbogacenia ich w 
witaminę C (miody, herbatki, soki funkcjonalne). Na rynku można 
spotkać soki rokitnikowe tłoczone NFC. Skrót NFC - „not from 
concentrate” oznacza, że sok nie jest otrzymany z koncen-
tratu, a powstał w procesie wyciskania lub tłoczenia świeże-
go miąższu owocu. Soki takie są naturalnie mętne, niefiltrowa-
ne, posiadające miąższ, bez dodatku cukrów i barwników. Soki 
NFC warto pić w okresie jesienno – zimowym, bo dzięki dużej 
zawartości witaminy C wzmocnią naszą odporność.
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Ze względu na dużą zawartość karotenoidów, owoce rokitni-
ka często stosowane są do produkcji barwników do żywności.  
Liście rokitnika są wykorzystywane do przygotowywania na-
parów i herbatek. W sklepach dostępnych jest wiele herbatek 
owocowych i owocowo – ziołowych z rokitnikiem, ale można je 
również przygotować samodzielnie w domu.

Herbatka z rokitnikiem
50 g suszonych liści aronii i 50 g suszonych liści rokitnika wymie-
szać i przygotować napar z 5 g przygotowanej mieszanki i 200 ml 
wrzątku. Po 15 minutach odcedzić.

PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY
W aptekach dostępne są różnego rodzaju suplementy diety, 
maści i kremy. Suplementy mają na celu wzmocnić odporność, 
dzięki wysokiej dawce witaminy C. Olej rokitnikowy zawarty w 
produktach odgrywa dużą rolę w leczeniu oparzeń, odleżyn i 
odmrożeń oraz dolegliwości układu pokarmowego. Ponadto, 
przyspiesza regenerację skóry i gojenie się ran oraz łagodzi ból 
i stany zapalne.

PRZEMYSŁ KOSMETYCZNY
W przemyśle kosmetycznym rokitnik jest składnikiem wielu pro-
duktów, takich jak: kremy, maseczki, balsamy, mleczka, pomadki, 
szampony i odżywki.
Szampony i odżywki wzmacniają włosy, nadają im blask oraz re-
generują i zapobiegają rozdwajaniu się końcówek. Olej z rokitni-
ka zawarty w kremach wspomaga syntezę kolagenu, uelastycz-
nia i rozświetla skórę, wygładza zmarszczki, zapobiega pękaniu 
naczynek krwionośnych oraz chroni przed promieniowaniem 
UVA i UVB. Ponadto, wykorzystuje się go w leczeniu łuszczycy, 
trądziku i atopowego zapalenia skóry.

NATURALNE KOSMETYKI Z ROKITNIKIEM

Maseczka nawilżająca
Surowe żółtko wymieszać z 1 łyżeczką soku z rokitnika i 1 ły-
żeczką oleju rokitnikowego. Maskę nałożyć na twarz, a po 20 
minutach spłukać letnią wodą.

Maseczka ujędrniająca 
1 łyżkę glinki kosmetycznej wymieszać z surowym żółtkiem  
i 1 łyżeczką oleju; masę nałożyć na twarz i spłukać po 15 mi-
nutach letnią wodą.

CIEKAWOSTKI
Łacińska nazwa rokitnika Hippophae rhamnoides, oznacza 
„lśniący, błyszczący koń”. W starożytnej Grecji pędy i liście słu-
żyły jako pasza dla koni, dzięki której zwierzęta miały lśniącą 
sierść.
Uważaj na soki z rokitnika o brunatnej barwie. Taką barwę so-
kom nadaje zjełczały olej znajdujący się w miąższu i nasionach.

Marta Kowalska - Departament Jakości Bio Planet

Polecamy
ROKITNIKA

HERBATKA DLA DZIECI 
- DZIKA RÓŻA 
I ROKITNIK BIO 
- APOTHEKE

ROKITNIK SŁODZONY SOKIEM 
JABŁKOWYM BIO 

- BATOM

JOGURT KREMOWY 
POMARAŃCZA - ROKITNIK 

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

SOK Z ROKITNIKA
NFC BIO - YAN

KREM DO TWARZY ODŻYWCZY ROKITNIK 
I OLEJ Z MORELI NA DZIEŃ I NA NOC 

- UZDROVISCO

SOK Z ROKITNIKA 
NFC BIO - FAIR ORGANIC
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Pigwa i pigwowiec
Pigwa pospolita Cydonia oblonga Mill. to gatunek rośliny wieloletniej z rodziny różowatych Rosaceae. Roślina ta wywodzi 
się z terenów Azji, a dokładnie Iranu, Turkmenistanu, Zakaukazia i Azji Mniejszej. Pigwa jest jednym z najstarszych gatun-
ków drzew owocowych uprawianych na świecie. W starożytności była ona uważana za symbol miłości i płodności oraz 
została poświęcona greckiej bogini miłości, piękna, kwiatów, pożądania i płodności – Afrodycie. Po portugalsku pigwa  
to marmelo, stąd najprawdopodobnie wywodzi się nazwa marmolada.

ZASTOSOWANIE PIGWY
Owoce pigwy idealnie będą pasowały zarówno do dań słodkich, 
jak i wytrawnych. Są niedocenianym owocem w przetwórstwie, 
ponieważ ich skórka i miąższ zawierają ponad 80 różnych związ-
ków, wśród których znajdują się estry, alkohole, aldehydy, keto-
ny i terpeny. Nadają one pigwie specyficzny aromat i delikatny 
kwaskowaty smak.  Zawiera również dużo pektyn, co czyni z niej 
świetny materiał na galaretki, dżemy i konfitury, a także jako 
dodatek do innych przetworów z owoców o mniej wyrazistym 
smaku. Pektyna to rodzaj naturalnego, rozpuszczalnego błonni-
ka pokarmowego, pochodzenia roślinnego. Dla osób będących 
na diecie redukcyjnej  jest to szczególnie ważne, gdyż pektyny 
zapewniają większe poczucie sytości po spożyciu pokarmu.
Owoce pigwy mają wiele zastosowań kulinarnych. Dulce de 
membrillo, czyli pasta z pigwy, jest popularnym daniem w kilku 
krajach europejskich, w szczególności w Hiszpanii. Jest również 
bardzo cenionym przysmakiem w niektórych częściach Ameryki 
Łacińskiej. Ten słodki, pachnący, galaretowaty słodycz  kroi się 
w plastry i często podaje z twardym żółtym serem. W Armenii 
używa się pigwy w wielu pikantnych i słodkich daniach oraz czę-
sto gotuje się z jagnięciną. Owoce pigwy są również używane 
przez niektórych domowych browarników do robienia bardzo 
dobrych, wytrawnych cydrów.

Jedną z popularnych dróg domowego wykorzystania owoców 
pigwy jest otrzymywanie nalewek. Nalewka z pigwy idealnie 
sprawdzi się podczas chłodnych, jesiennych wieczorów. Pomoże 
się rozgrzać, a dodana do herbaty podniesie jej walory smako-
we. Osoby unikające alkoholu mogą zastąpić nalewkę naparem 
z pigwy z dodatkiem miodu i cytryny, który wzmocni organizm. 
Spożywanie syropu z pigwy, pomoże nam wesprzeć prawidłowe 
funkcjonowanie układu odpornościowego. Pigwa jest polecana 
szczególnie osobom, które często zmagają się z infekcjami, po-
nieważ zapewni szybszy powrót do zdrowia.

WARTOŚCI ODŻYWCZE PIGWY
Surowa pigwa jest owocem o niskiej kaloryczności, 100 g do-
starcza 57 kcal. Charakteryzuje się również niskim indeksem gli-
kemicznym. Jednak popularnym sposobem przetworzenia tego 
owocu jest dodanie do niego cukru, przez co jego kaloryczność 
znacznie rośnie. Zawiera wysoką zawartość witaminy C od 9,39 
do 19,34 mg/100 g, więc może konkurować z cytryną jako jej 
źródło. Bogata jest również w liczne składniki mineralne takie 
jak magnez, potas, fosfor i żelazo.
Ma ona właściwości przeciwutleniające, dzięki  obecności  po-
lifeonoli.  Doskonale radzi sobie w walce z wolnymi rodnikami  
 

i dzięki temu ma działanie anti-aging. Najwięcej związków prze-
ciwutleniających znajduje się w skórce, dlatego zaleca się aby  
w przetworach wykorzystywać cały owoc. 

PIGWA A PIGWOWIEC
Pigwa jest często mylona z pigwowcem. Obie rośliny charakte-
ryzują się kwaśnymi owocami, bogatymi w witaminę C. Podsta-
wowa różnica to taka, że pigwa jest drzewem, a pigwowiec krze-
wem. Pigwowiec dorasta maksymalnie do 3 metrów, a pigwa 
do 5 metrów. Różnią się też kolorem kwiatów, kwiaty pigwowca 
mają kolor czerwono-pomarańczowy, a pigwy biało-jasnoróżo-
wy. Owoce pigwowca są sporo mniejsze około 2-5 cm, nato-
miast owoce pigwy potrafią ważyć nawet kilogram. Podobnie 
jak owoce pigwy wspaniale smakują w różnego rodzaju prze-
tworach. W Polsce częściej można spotkać pigwowca, ponieważ 
jego uprawa jest mało wymagająca oraz jest odporny na suszę 
i mróz. W Polsce można spotkać głównie 3 odmiany pigwowca 
– pigwowiec chiński, pigwowiec japoński i pigwowiec pośredni. 
Owoce pigwowca pośredniego nie nadają się do spożycia na 
surowo i są najczęściej wybierane na nalewki i wina. Znany także 
dobrze miłośnikom sztuki bonsai.

ZASTOSOWANIE PIGWOWCA
Owoce pigwowca dzięki dużej zawartości witaminy C idealnie 
pasują do zrobienia soku do herbaty  na chłodne zimowe wie-
czory. Wykonanie takiego soku jest bardzo proste. Wystarczy 
pokroić owoce, przełożyć do słoiczka i zasypać cukrem. Po kil-
ku godzinach owoce zaczną wydzielać sok. Mimo że większość 
owocu pigwowca składa się z wody, charakteryzuje się on dużą 
zawartością pierwiastków takich jak miedź, potas czy żelazo.
Owoce pigwowca są źródłem błonnika pokarmowego, który 
usprawnia perystaltykę jelit i wspomaga wypróżnianie. Sok z 
owoców pigwowca jest bardzo kwaśny i może być stosowany 
jako składnik zakwaszający, zastępujący sok z cytryny. Owoce 
pigwowca mogą służyć jako dodatek do zakwaszania i wzbo-
gacenia aromatu innych przetworów ze słodkich owoców. Kwa-
sowość owoców pigwowca wynika z dużej zawartości kwasów 
organicznych, głównie jabłkowego, chinowego i bursztynowe-
go. Dzięki dużej zawartości antyoksydantów, owoce pigwowca 
japońskiego wykazują działanie przeciwzapalne oraz przeciw-
bakteryjne. Zainteresowanie pigwowcem i jego właściwościami 
leczniczymi wzięło początek z tradycyjnej medycyny chińskiej, w 
której wykorzystywano głównie suche owoce pigwowca, zwane 
Mugua. Stosowano go od tysięcy lat w tradycyjnej medycynie 
Dalekiego Wschodu jako lek na różne dolegliwości oraz jako 
źródło zdrowej żywności.



Autorska receptura
Pharmovit®
Produkty w płynnej formie 
stworzone na bazie demineralizowanej wody 
oraz naturalnych koncentratów owocowych. 

Zawierają naturalne ekstrakty roślinne, witaminy, 
minerały oraz kwas hialuronowy.

suplementy diety

Bez dodatku cukru, słodzików 
i barwników.

SKŁADNIKI ODŻYWCZE W PIGWIE I PIGWOWCU Polecamy

SZAMPON DO 
CODZIENNEGO STOSOWANIA JABŁKO I PIGWA - SANTE

HERBATKA Z PIGWOWCEM 

BIO - DARY NATURY

PIGWOWIEC 80 % 
Z CUKREM TRZCINOWYM

- SAD DANKÓW

SOK Z PIGWOWCA 

NFC BIO 

- DARY NATURY

KOMBUCHA PIGWOWA 
BIO - ZAKWASOWNIA

Patrycja Matecka - Departament Jakości Bio Planet

Pigwa&Pigwowiec

Składnik PIGWA 
w 100 [g]

PIGWOWIEC 
w 100 [g]

Wartość 
energetyczna 57 kcal / 238 kJ 68 kcal / 284 kJ

Białko 0,4 g 0,4 g
Tłuszcz ogółem 0,1 g 0,1 g
Węglowodany 15,3 g 18,3 g

Błonnik 
pokarmowy 1,9 g 8,9 g

Zawartość wybranych składników mineralnych

Pierwiastek PIGWA 
w 100 [g]

PIGWOWIEC 
w 100 [g]

Potas 197 mg 279 mg
Sód 4 mg 4 mg 

Wapń (mg) 11 mg 22,6 mg
Żelazo (mg) 0,7 mg 1,8 mg
Cynk (mg) 0,04 mg 0,38 mg

Magnez |(mg) 8 mg 16,3 mg
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Clipper
- jeśli herbata, to tylko Fair!
Herbata jest zaraz po wodzie najpopularniejszym napojem na świecie – co sekundę wypijanych jest 70 000 filiżanek! Nie-
stety zbyt często ludzie zapewniający nam ten wspaniały napitek muszą walczyć o swoje prawa i godziwą zapłatę za ciężką 
pracę. Dlatego jesteśmy dumni, że jesteśmy największą brytyjską marką herbaty Fairtrade.

Będąc Fairtrade przyczyniamy się do 
lepszego świata od producentów po planetę.

Prosta czynność, jaką jest wybór i zakup produktów Fairtrade 
może zmienić świat i życie ludzi, którzy z troską każdego dnia 
zbierają twoją herbatę. Ta paczka herbaty może pomóc dziecku 
pójść do szkoły, zapewnić sprzęt medyczny ratujący życie lub 
przejść komuś na w pełni zasłużoną emeryturę. Malutka filiżan-
ka o potężnej mocy, która może przynieść światu dużo dobra 
każdego dnia, jeśli wybierzesz odpowiednią.
Clipper zobowiązuje się dostarczyć Tobie herbaty na warunkach 
Fairtrade, kupowanej bezpośrednio z plantacji herbaty, planta-
cji, którą bardzo dobrze zna i z którą współpracuje od wielu lat. 
Co roku kupuje około 1000 ton herbaty Fairtrade, co aktywnie 
wspiera aż 114 000 producentów herbaty i ich rodziny.

Czy wybór herbaty Fairtrade to kompromis 
w kwestii smaku i gustu?

Absolutnie nie! Herbaty Clipper nie 
tylko są dobre dla rolników, plantato-
rów i zbieraczy, ale smakują absolut-
nie pysznie. Naszą herbatę pozysku-
jemy od najlepszych plantatorów na 
świecie, wybierając najsmaczniejsze  
i najlepszej jakości herbaty Fairtrade. 
Nie musisz iść na kompromis w kwe-
stii smaku, a na dodatek czynisz do-
bro. To podwójna wygrana!

Jeśli chodzi o herbatę Fairtrade kontra herbatę nie fairtrade, 
uważamy, że istnieje jasny i łatwy wybór. Teraz możesz usiąść 
wygodnie i cieszyć się herbatą Clipper, jednocześnie wiedząc, że 
czynisz kolejny dobry uczynek tego dnia.



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

physalis
Aromaterapia 

Daj się uwieść cudownej palecie zapachowej i mocy olejków eterycznych! 
Te pachnące i lotne składniki roślin mają niezwykle szerokie zastosowanie. 
Oddziałują na cykle snu, stres, przyjemności, motywację... krótko mówiąc: 

odpowiedni zapach wprowadzi Cię we właściwy nastrój!

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

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

DYFUZJAODDZIAŁUJĄ 
POZYTYWNIE 

NA CYKLE 
SNU

INHALACJA MASAŻ DOUSTNIE 

Odkryj moc olejków eterycznych Physalis
Właściwy zapach może wprowadzić Cię we właściwy nastrój!
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Piękny zapach w domu 
na jesienne wieczory

Świece, kadzidełka, olejki zapachowe, woski, dyfuzory, suszone owoce, zioła... – wymieniać tak można w nieskończoność. 
Kochamy, kiedy nasz dom pięknie pachnie, zwłaszcza w jesienne wieczory, kiedy dzień coraz krótszy, za oknem robi się 
szaro, a my spędzamy więcej czasu pod kocem.

Czym ludzie poprawiają nastrój w domu? Co palić, a co po-
łożyć na stoliku? Jakie są naturalne metody na klimatyczny 
zapach w naszych pomieszczeniach?

KADZIDŁO 
W starożytnej Grecji używano go prawdopodobnie już od VII 
w. p.n.e., w Rzymie od III w. n.e. Pojawia się ono także w więk-
szości innych kultur, a związane początkowo było z obrzędami 
religijnymi i mistycznymi. Kadzidła mają szerokie zastosowa-
nie w wielu religiach do dzisiaj.

W dzisiejszych czasach, do użytku domowego, korzystamy 
najczęściej z kadzidełka w formie długich, cienkich pałeczek 
– kadzidło w takiej formie wywodzi się z regionu Indii i pro-
dukuje się je w wielu zapachach i kolorach. Wiele tańszych 
kadzidełek tego typu zawierać może w sobie składniki kan-
cerogenne, takie jak benzen lub wielopierścieniowe węglo-
wodory aromatyczne. Istnieją na rynku jednak ich wysokiej 
jakości odpowiedniki, wytwarzane tradycyjnymi metodami 
z użyciem esencji kwiatów, ziół, drewna, żywic roślinnych  
i miodu. 

Kadzidło ustawiamy na specjalnej podstawce, podpalamy 
na końcu i po chwili, gdy płomień zniknie pozwalamy mu 
się tlić i wypalać aż do końca pałeczki. Kadzidło może 
mieć również nietypowe zastosowanie, które sprawdzi 
się idealnie na tarasie bądź balkonie – ist-
nieją kadzidełka odstraszające komary i 
to całkowicie naturalnymi substancja-
mi! Kadzidło, 
które pozwoli 
nam cieszyć 
się jesiennym 
wieczorem bez 
ukąszeń skła-
dać się może z 
mieszanki ziół 
takich jak: zie-
le bagna, wro-
tyczu, piołunu 
czy też kwiatu 
lawendy.

INCENSE  PALO SANTO 
- MOHANI

Drewno drzewa Bursera 
graveolens wykorzystywane 
jest w medycynie ludowej 
Ameryki Południowej ze 
względu na bogatą zawar-
tość olejków eterycznych  
w żywicy. Może ono również 
posłużyć jako miła alternaty-
wa dla klasycznego kadzidła. 
Zachwyca drzewno - cytru-
sowym zapachem.
Ta odmiana rośnie na tere-
nach północnych Ameryki 
Południowej oraz w Mek-
syku. Tradycyjnie kadzidła 
Palo Santo używane są przez 
Indian do oczyszczania złej 

energii w domu. Neutralizuje napięcia, wycisza emocje, wpro-
wadza harmonię, łagodzi stres. Doskonale też nadaje się do 
odstraszania komarów i innych owadów. Palo santo rozpalamy 
pod kątem ok. 45 stopni, czekamy aż się rozpali, a po oko-
ło minucie zdmuchujemy, tak aby się tliło. Umieszczamy je na 
przystosowanej do tego podstawce i pozwalamy się wypalić.

KADZIDŁO INDYJSKIE JAŚMIN  - SATTVA
Jaśmin jest najpowszechniejszym zapa-
chem w aromaterapii, działa relaksują-
co, uspokajająco oraz antydepresyjnie. 
Posiada charakterystyczny słodki i moc-
ny zapach, który idealnie nada się do 
domu. Kadzidła wytwarzane są z esencji 
kwiatów, ziół, drewna, żywic roślinnych 
i miodu, ręcznie zawijanych na bambu-
sowy patyczek. To kadzidło wytwarzane 
jest ręcznie z 400 letnią tradycją. Nie za-
wiera syntetycznego zapachu, składni-
ków ani produktów petrochemicznych.



ŚWIECE 
Najpopularniejszym produktem, który palimy w naszych 
domach to bezapelacyjnie świece. Dostępne są one w 
najróżniejszych wzorach, kolorach, czy też zapachach. 
Świece wykonywane są również z różnych wosków, a naj-
nowsze badania wskazują na wiele zalet świec z wosków 
naturalnych – sojowego, pszczelego, palmowego itd. 
Świece wykonane z parafiny, zwłaszcza te tańsze, o gor-
szej jakości mogą uwalniać podczas spalania niepożąda-
ne substancje, takie jak benzen, toulen czy formaldehydy.

ŚWIECE SOJOWE - JAK DOBRE PERFUMY
Wosk sojowy wytwarza się z nasion soi i jest on w peł-
ni biodegradowalny. Co więcej, temperatura topnienia 
wosku sojowego jest niższa od temperatury topnienia 
parafiny. Dzięki temu zjawisku świece sojowe są bardziej 
wydajne, palą się dłużej i starczają na dłuższy okres niż ich 
parafinowe odpowiedniki.

JAK PRAWIDŁOWO PALIĆ ŚWIECE SOJOWE?
• Za każdym razem palimy świecę tak długo, aby cała 

jej górna powierzchnia się roztopiła, w ten sposób 
zapobiegniemy nierównomiernemu spalaniu i „doł-
kom” przy knocie.

• Nie palimy świecy dłużej, niż 4 godziny, inaczej szyb-
ciej ulotnią się olejki i świeca przestanie pachnieć.

• Przechowujemy świecę z dala od źródeł ciepła, najle-
piej w temperaturze pokojowej.

ŚWIECA SOJOWA PANNA COTTA 
Z MALINAMI - YOUR CANDLE
Nuty zapachowe:
• nuta górna (głowy): sycylijskie 

pomarańcze, skórka z cytryny, 
dojrzewające w słońcu maliny;

• nuta środkowa (serca): jeżyna, 
kruszony goździk, dzika wiśnia;

• nuta dolna (bazy): słodka śmie-
tanka, cukier, piżmo.

ŚWIECA SOJOWA TOSKAŃSKIE 
WINOGRONA - YOUR CANDLE
Nuty zapachowe:
• nuta górna (głowy): cytryna 

Meyera, skórka z limonki, 
dojrzałe winogrona;

• nuta środkowa (serca): skór-
ka brzoskwini, zielone liście 
winorośli, płatek fiołka;

• nuta dolna (bazy): drewno 
dębowe, biały cedr, słodka 
wanilia.

ŚWIECA SOJOWA WHISKY & JAZZ - YOUR CANDLE
Nuty zapachowe:
• nuta górna (głowy): bergamotka, li-

monka, wiciokrzew;
• nuta środkowa (serca): akord whisky, 

absynt, ylang ylang, kaszmir;
• nuta dolna (bazy): ciemny rum, paczu-

la, kremowe drzewo sandałowe.

ROKITNIKOWA
REWOLUCJA

Poznaj witaminowe emulsje
do mycia twarzy i demakijażu

uwolnij
swojewłosy!

najszersza paleta ziołowych farb
do włosów na rynku

legendarny olejek
stymulujący wzrost włosów

od 15 lat w Polsce



DYFUZORY 
Jeżeli nie lubimy dymu i zapachu wydobywające-
go się przy procesie spalania – świetnym rozwią-
zaniem będzie rozprowadzanie zapachu po domu 
poprzez nawilżacz powietrza, który przystosowany 
jest do wody z olejkami eterycznymi.

Nawilżacze rozpylają po pomieszczeniu wodę 
bądź mieszaninę wody z kilkoma kropelkami olej-
ku eterycznego. Dyfuzor rozpyla mieszaninę wody 
i olejków eterycznych na miliony mikrocząsteczek 
w postaci mgiełki. Efekty: oczyszcza powietrze, na-
wilża i daje subtelny zapach.

Urządzenie może być używane we wszelkiego ro-
dzaju pomieszczeniach, szatniach, biurach, hote-
lach, szpitalach, salonach kosmetycznych. Dyfuzor 
oprócz tego, że nadaje subtelny zapach popra-
wia komfort snu oraz codzienne funkcjonowanie. 
Zwiększenie ilości wilgoci w powietrzu może zmi-
nimalizować nocne chrapanie. Ponadto nawilżacze 
powietrza mogą pomóc osobom, u których wystę-
puje alergia, kaszel, sucha skóra, bądź też podraż-
nione oczy.

Dodatek olejku eterycznego może poprawić na-
strój i pozytywnie wpłynąć na samopoczucie. War-
to używać olejków eterycznych, którym przypisuje 
się dodatkowe działanie oraz których zapach nas 
relaksuje.

DYFUZOR ULTRADŹWIĘKOWY DO OLEJKÓW 
ETERYCZNYCH FUJI - PHYSALIS

DYFUZOR ULTRADŹWIĘKOWY DO OLEJKÓW 
ETERYCZNYCH PERSIA - PHYSALIS

ROKITNIKOWA
REWOLUCJA

Poznaj witaminowe emulsje
do mycia twarzy i demakijażu

uwolnij
swojewłosy!

najszersza paleta ziołowych farb
do włosów na rynku

legendarny olejek
stymulujący wzrost włosów

od 15 lat w Polsce



INNE METODY AROMATYZOWANIA W DOMU
Jeżeli nie mamy jednak pod ręką ani kadzidełka, ani świec zapachowych czy też olejków 
eterycznych, zawsze możemy postawić na sprawdzone, najprostsze metody dodania tro-
chę zapachu do naszego domu.

Świeżo zaparzona kawa – jeżeli wiemy, że za chwilę pojawią się niespodziewani goście,  
a nasz dom nie jest na to gotowy – zaparzenie kawy pomoże nam ukryć wszelkie nie-
chciane zapachy.

Owoce cytrusowe – świeżo obrane pomarańcze i cytryny uwalniają zapach pochodzący z 
zawartych w skórce olejków eterycznych. Zapach jest bardzo intensywny i przyjemny, ale 
nie utrzymuje się zbyt długo. Aby utrzymać zapach dłużej - pokrojone na plastry cytrusy 
- suszymy na słońcu bądź w piekarniku, przechowujemy w zamkniętym pudełku. Jesienią 
i zimą są one idealną ozdobą stołu lub żyrandoli, a zarazem roztaczają w domu delikatny 
zapach minionego lata.

Woreczek z suszoną lawendą – przygotowanie go może być świetną zabawą na jesienne 
wieczory z dzieckiem, a nasypana do materiałowego woreczka suszona lawenda pomaga 
pozbyć się brzydkich zapachów z szafy, chroniąc przy tym ubrania przed niechcianymi 
owadami.

Świeże powietrze – najprostszy, a zarazem jakże skuteczny patent na piękny zapach  
w domu – uchylenie okna czy też balkonu pozwala nam poczuć powiew świeżego powie-
trza. Nie bez przyczyny zapach świeżo skoszonej trawy bądź zapach rześkiego powietrza 
po burzy są często wymienianymi ulubieńcami wśród zapachów.

Aromatyczne odkurzanie – to bardzo szybki i prosty sposób na aromatyzowanie domu. 
Wystarczy skropić malutki kawałek chusteczki higienicznej lub papieru ulubionym olej-
kiem eterycznym i wciągnąć do odkurzacza. Podczas sprzątania przechodzące przez urzą-
dzenie powietrze będzie uwalniać zapach. Zacznij od jednej kropli i dopasuj ilość olejku 
do swoich preferencji, ponieważ zapach wychodzący z odkurzacza jest intensywny.

Wybierz ekologiczne
czysta i zdrowa ZywnoSC

30 lat Yarraha! Jesteśmy pierwszym producentem, 
który zdecydował się produkować ekologiczną  
karmę dla psów i kotów.

Karma dla Twojego pupila bez barwników,
wzmacniaczy smaku, pestycydów i GMO. 
Aby zagwarantować 
najlepszą jakość  
kontrolujemy  
składniki na każdym 
etapie produkcji:  
od pola, aż do miski.

  30 lat  ekologicznej karmy dla
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w
ie

rz
AT

WWW.YARRAH.COM

Ekologia i wysoka jakosc
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Poznaj 
Producenta:
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A MOŻE PACHNĄCA KĄPIEL?
Jeżeli mamy ochotę na odrobinę relaksu, a przy 
okazji chcemy zadbać o własne zdrowie i kondycję 
skóry jesienną porą najlepsza będzie rozgrzewają-
ca kąpiel w towarzystwie olejków eterycznych i soli.

Sól działa odprężająco, oczyszczająco i zmiękcza-
jąco, a na dodatek sól nierafinowana taka, jak np. 
sól różowa zawiera wiele cennych składników mi-
neralnych, które działają odżywczo. 

Dodatek wybranych olejków eterycznych umili 
kąpiel przyjemną wonią i wzmocni jej pielęgna-
cyjne działanie. Kąpiel z wyselekcjonowanym do 
własnych potrzeb olejkiem wspomoże walkę z 
problemami skórnymi, np. z potliwością (np. ole-
jek z drzewa herbacianego), stanami zapalnymi 
(np. olejek bergamotka) lub dodatkowo zrelaksuje  
i przygotuje na sen (lawendowy). Olejek eteryczny 
z trawy cytrynowej złagodzi ból mięśni i zmęczenie. 

Aby nie nabawić się alergii lub nadwrażliwości na-
leży wybrany olejek rozcieńczyć i najlepiej to zro-
bić w oleju roślinnym (np. oliwie z oliwek, oleju z 
awokado itp.). 5 -10 kropli olejku eterycznego roz-
cieńcza się w 10 ml oleju roślinnego. Zastosowanie 
wysokiej klasy nierafinowanego, ekologicznego 
oleju roślinnego dodatkowo sprawi, że taka kąpiel 
będzie miała działanie bardziej odżywcze i nawil-
żające.

 Agnieszka Strużyna

OLEJEK ETERYCZNY DRZEWO 
HERBACIANE (TEA TREE) ECO 
 - PHYSALIS

OLEJEK ETERYCZNY LAWENDA 
WĄSKOLISTNA 

(ECHTE LAVENDEL) 
BIO - PHYSALIS

GĄBKA KONJAC DO 
OCZYSZCZANIA TWARZY 
OKRĄGŁA BIAŁA
 - BETTER THAN FOODS

SUPLEMENTY DIETY suplementy diety w kroplach 

to wygodna alternatywa 

dla tradycyjnych tabletek.
witaminy sa rozpuszczone 

w oliwie z oliwek extra virgin, 
dzieki czemu sa lepiej 

przyswajalne dla organizmu.
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Zapraszamy 
na Polskie Forum Żywności Ekologicznej! 
Jak co roku, podczas Targów BIOEXPO w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie, odbędzie się Polskie Forum Żywności 

Ekologicznej. Będzie to okazja do rozmowy na temat bioproduktów, rolnictwa ekologicznego, trendów na różnych 
rynkach czy zielonej planety. Gośćmi czwartej edycji wydarzenia będą m.in. przedstawiciel IFOAM Organics Euro-
pe, Agrarmarkt Austria Marketing oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Organizatorem Forum jest Polska 

Izba Żywności Ekologicznej. Odbędzie się ono 6 - 8 października 2022 roku.
Tworzymy rynek eko, jak dołączyć do rynku eko, eko trendy, zie-
lona planeta – to tematy, które zostaną poruszone na tegorocz-
nym Polskim Forum Żywności Ekologicznej.

Pierwszy z paneli, TWORZYMY RYNEK EKO, będzie podzielony  
na dwie części. W trakcie pierwszej, „Rynek bio w Europie” (w ję-
zyku angielskim) przedstawiciele największych europejskich or-
ganizacji, w tym IFOAM Organics Europe opowiedzą o dobrych 
praktykach w krajach, w których żywność europejska zyskała już 
wysoką pozycję na rynku. Druga część (w języku polskim) bę-
dzie poświęcona zmianom w przepisach polskich. Słuchacze po-
znają m.in. plany ministerstwa związane z rozwojem rynku BIO  
w Polsce oraz dowiedzą się, jak nowe unijne przepisy funkcjonują  
w polskiej rzeczywistości.

JAK DOŁĄCZYĆ DO RYNKU EKO? 
To panel przeznaczony dla osób zainteresowanych przejściem  
na rolnictwo ekologiczne. Uczestnicy dowiedzą się, jak funkcjo-
nuje gospodarstwo ekologiczne od środka, jak międzynarodowe 
firmy wspierają ekorolników, czy to się opłaca oraz jak wygląda 
formularz zgłoszenia działalności w zakresie rolnictwa ekolo-
gicznego.

Część EKO TRENDY również będzie podzielona na dwie czę-
ści: Ekologiczne opakowania oraz Trendy na różnych

rynkach. Przedstawiciele Polskiej Izby Opakowań, kancelarii 
prawnej czy Organizacji Odzysku Opakowań opowiedzą o tym, 
jak sprzedawać ekoopakowania, jak je promować, jak prowadzić 
kampanie edukacyjne oraz wspomną o zmianach w zakresie go-
spodarowania odpadami i opakowaniami. Natomiast w drugiej 
części panelu prelegenci poruszą tematy rynku zagranicznego, 
możliwości eksportu oraz jak rozpocząć eksportować towary.

ZIELONA PLANETA 
To panel, który zaciekawi nie tylko osoby zajmujące się żywno-
ścią ekologiczną na co dzień, ale także konsumentów czy dzien-
nikarzy. Jak skład eko przekłada się na nasz organizm? Jak dbać 
o dobrostan zwierząt? Dlaczego eko jest warte zamieszania? Jak 
produkcja żywności wpływa na naszą Planetę? Na te pytania od-
powiedzą prelegenci w ramach ostatniego z paneli.

Polskie Forum Żywności Ekologicznej w 2022 roku odbywa  
się w ramach projektu „Przestaw się na eko – szukaj Euroliścia”. 
Dofinansowane przez Unię Europejską.

Żeby wziąć udział w Polskim Forum Żywności Ekologicznej, 
wystarczy odebrać bezpłatną wejściówkę na Targi BIOEXPO: 

www.bioexpo.pl/rejestracja-b2b/. 
Więcej o Forum na stronie Polskiej Izby Żywności Ekologicznej: www.jemyeko.com.
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Pyszny ekologiczny baton 
DOBRY SQUAD 
na czas szklanej pogody.
Lato już się prawie skończyło, dzieci wróciły do szkoły, a dorośli do codziennych 
obowiązków. Wir codziennych zadań oraz krótki dzień znowu staną się naszą 
codziennością.   
Po pierwsze trzeba jasno spojrzeć na fakty - wraz z latem zakoń-
czył się sezon w pełne witamin świeże owoce i młode warzywa. 
Wielkimi krokami nadchodzi czas chorób i infekcji, im szybciej 
zaczniesz myśleć o jesiennej suplementacji, tym masz większe 
szanse, że zarazki będą się trzymały od ciebie i twojej rodziny 
z daleka.

JAKIE WITAMINY WARTO BRAĆ I OD JAKICH PRODUCENTÓW? 
Odpowiedź jest prosta, przede wszystkim te w najprostszej formie  
i przyswajalności – w formie suszonych owoców oraz orzechów 
wyprodukowanych na naturalnych, ekologicznych plantacjach!

CO MAJĄ WITAMINY DO DOBREGO SAMOPOCZUCIA?
Zasadniczo są dwie prawidłowe odpowiedzi: NIC i WSZYSTKO. 
Wszystko zależy od tego, czy potrafisz słuchać swojego ciała.
 
• Po pierwsze wraz z nastaniem jesieni zmienia się nasza die-

ta. Latem na nasze talerze trafiają wielokolorowe warzywa i 
owoce, które dostarczają cały wachlarz witamin, składników 
mineralnych i antyoksydantów. Latem jesz dużo soczystych 
owoców i świeżych warzyw, jest gorąco, pijesz dużo wody. 
Jesienią wybór świeżych warzyw i owoców jest mniejszy, a 
pragnienie tak nie goni i zapominasz o regularnym nawad-
nianiu organizmu.

• Po drugie okres jesienno-zimowy to czas, gdy spada po-
ziom odporności, jest mniej słońca i organizm jest osła-
biony, przez co staje się on bardziej podatny na choroby. 
Ponadto przez brak światła dopada cię sezonowa depresja. 
Pamiętaj, że spadek nastroju może być bezpośrednią kon-
sekwencją m.in. niedoboru witamin.

MASZ OCHOTĘ NA COŚ SŁODKIEGO ? WYBIERZ SMACZNY 
I ZDROWY BATON. 

Cały skarb witamin jest zawarty w cennych orzechach – pekany 
to zastrzyk witamin z grupy B, jak również fosforu, potasu, wap-
nia, żelaza, magnezu, cynku, miedzi oraz selenu. Co więcej, orze-
chy pekan zawierają w składzie potężną dawkę antyoksydantów, 
które chronią nas przed wolnymi rodnikami, a także wpływają na 
blokowanie działań enzymów rakotwórczych. Witaminy z grupy 
B to także wsparcie dla pracy mózgu. Ekologiczny baton Orzechy 
Rulez zawiera pekany, orzechy laskowe oraz migdały.

Orzechy laskowe są doskonałym źródłem cennych substancji od-
żywczych – przede wszystkim witaminy E, a ponadto witamin z gru-
py B, błonnika oraz potasu. Migdały zawierają kwas foliowy, wita-
miny z grupy B oraz witaminę E - „witaminę młodości”.

CZY ZAMIAST ŁYKAĆ TABLETKI NIE LEPIEJ ZJEŚĆ SMACZNEGO 
BATONIKA W CIĄGU DNIA?
Batonik zmieści się w kieszeni, w plecaku, można go trzymać  
w samochodzie lub torebce. Taki baton napewno uratuje sytu-
ację, kiedy będzie ci burczeć w brzuchu ;).



MORELA, A WITAMINA C. I CO DALEJ ?
Szczególnie jesienią i zimą warto stosować preparaty z 
kwasem askorbinowym. Witamina C wykazuje działanie 
antybakteryjne i przeciwzapalne. Ważną funkcją jest rów-
nież wsparcie dla produkcji kolagenu, który odpowiada za 
właściwą pracę kości, chrząstki, skóry oraz naczyń krwiono-
śnych, jest więc ona niezbędna w procesach gojenia ran i 
zrastania się kości. Ponadto witamina C zwiększa przyswa-
janie żelaza – składnika istotnego dla utrzymania prawi-
dłowej odporności organizmu! Dodatkowo uczestniczy w 
licznych procesach metabolicznych zachodzących w orga-
nizmie, wspiera dobrą pracę układu nerwowego oraz chro-
ni komórki przed stresem oksydacyjnym.

Ekologiczny baton Morelowy Song zawiera naturalną, 
niesiarkowaną* morelę, niesiarkowane* wiórki kokosowe, 

daktyle oraz dodatek kwasu askorbinowego. Baton ma 
słodko- kwaskowaty smak, pokochają go wszyscy, którzy 

szukają owocowej przekąski.

TRZY SMAKI. TWÓJ WYBÓR.
W okresie jesienno-zimowym należy podjąć do-
datkowe działania mające na celu wzmocnie-
nie organizmu. Doskonale sprawdzą się w tym 
batony DOBRY SQUAD. Spróbuj każdego z trzech do-
stępnych smaków, a już wkrótce szukaj nowego smaku  
w twoim sklepie ekologicznym.

Należy pamiętać, że zdrowa przekąska w postaci batona 
to tylko jeden z elementów dbania o utrzymanie zdrowe-
go organizmu. Podstawą jest dobrze zbilansowana dieta, 

codzienna aktywność fizyczna, odpowiednia ilość snu i 
prowadzenie zdrowego trybu życia.

*w produktach ekologicznych niedozwolone jest używanie dwutlenku siarki.
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Gdy czasu jest mało a szkoła, praca i codzienne życie nas goni, dodatkowo musimy znaleźć czas na zrobienie 
posiłku oraz jego zjedzenie. Nie zapominajmy o wyjściu każdego dnia na spacer lub jogging. Trochę szkoda 
nie nacieszyć oczy pięknymi odcieniami jesieni, posłuchać szelestu rozganianych kolorowych liści i uchwy-
cić ostatnie promienie słoneczne. Aby na to wszystko nie zabrakło czasu musimy sprawnie przygotowywać 
posiłki. Zaplanowanie ich oraz użycie produktów, które szybko się przyrządza i to na ciepło, to też duży zysk 
czasu. Płatki owsiane, jaglane lub gryczane, przygotowuje się w 2 minuty i mamy gorące śniadanie. Ugo-
towane buraczki, to też dobre rozwiązanie w połączeniu z zakwasem i fasolką tworzą pyszną zupkę. A na 
koniec grzyby, jednym z najlepszych są kanie, nie wymagają specjalnego czyszczenia, smażą się króciutko, 
a smak? Sami spróbujcie.

Aktywna jesień

JESIENNA OWSIANKA

SKŁADNIKI (3 porcje):
płatki owsiane bezglutenowe - 4 łyżki
woda / mleko - 2 szklanki
jabłka - 2 szt.
sól - szczypta
kurkuma - do smaku
pieprz - 1 szczypta
cynamon - szczypta
syrop klonowy - do smaku
borówki - 4 garści
orzechy w miodzie - 3 łyżki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Do garnuszka wlewamy 3 łyżki wody 
i ścieramy jabłka i prażymy je chwilę. Przypra-
wiamy solą, kurkumą, pieprzem (odrobiną), 
cynamonem i syropem klonowym. 

KROK 2: Dolewamy resztę wody (mleka lub 
napoju roślinnego) i dodajemy 4 łyżki płat-
ków owsianych. Gotujemy na małym ogniu 
do 5 minut. 

KROK 3: Do gotowej owsianki dodajemy 
świeże owoce np.: borówki lub pokrojone w 
kostkę słodkie gruszki. 

KROK 4: Miksujemy 3 garści borówek i pole-
wamy nimi owsiankę, wykładamy na wierzchu 
kilka orzechów w miodzie lub posypujemy 
orzechami i polewamy miodem.

15 min

SZYBKI BARSZCZ UKRAIŃSKI

SKŁADNIKI (1 porcja):
rosół lub wywar warzywny - 2 litra
zakwas z buraków tradycyjny - 500 ml
buraczki ugotowane talarki lub tarte - 1 opa-
kowanie
fasola cannellini w zalewie (300 g) - 1 słoik
kapusta pekińska - 1/3 - 1/4 szt.
majeranek do smaku
miód - 1 łyżka
sok z cytryny - 1/2 szt.
pieprz do smaku
śmietana lub śmietanka roślinna - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Zagotowujemy wywar lub rosół. Ka-
pustę pekińską kroimy w kostkę lub w paski. 
Do wywaru dodajemy kapustę pekińską. 

KROK 2: Gotujemy ok. 3 minuty. Następnie 
dokładamy fasolę wraz z zalewą, talarki z ugo-
towanego buraka. Doprowadzamy wszystko 
do wrzenia, wyłączamy ogień i wlewamy za-
kwas. 

KROK 3: Doprawiamy miodem, majerankiem, 
pieprzem ewentualnie solą i jeśli tak lubimy 
to śmietaną.

15 min

KOTLETY Z KANI

SKŁADNIKI (1 porcja):
kanie - młode, niewielkie z rozwiniętymi ka-
peluszami - 5 szt.
jaja - 2 szt.
mąka pszenna - trochę
bułka tarta - trochę
sól - do smaku
kurkuma z pieprzem - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Kanie myjemy delikatnie (kapelusze 
od góry), odrzucamy ogonki. 

KROK 2: Roztrzepujemy jaja i je solimy, doda-
jemy kurkumę z pieprzem, jeszcze raz roztrze-
pujemy. Mąkę i bułkę tartą też lekko solimy i 
mieszamy. 

KROK 3: Kanie obtaczamy w mące, następnie 
w jajku i kolejno w bułce tartej. Smażymy na 
oleju na lekkim ogniu z obu stron. Zajadamy z 
surowymi warzywami.

30 min



Eko Kniaź 
szlachetny smak z natury
Kto chociaż raz spróbował twarogu, mleka czy śmietany pochodzących z gospodarstwa Ewy i Sebastiana, 
ten nigdy nie będzie chciał sięgnąć po inne. Najprościej rzecz ujmując Eko Kniaź to smak dzieciństwa wielu z nas.
To rodzinne  ekologiczne gospodarstwo rolne, o łącznej po-
wierzchni 250 ha jest położone pośród łąk i lasów w Gra-
bowie, w powiecie szczecineckim. Sebastian Kniażewicz  
dziedzicząc majątek po ojcu w 2001 roku ukierunkował pro-
dukcję roślinną oraz hodowlę bydła mlecznego w oparciu  
o pasze własne na system ekologiczny. Malownicze posado-
wienie, o stosunkowo niskim stopniu uprzemysłowienia stwarza 
wprost idealne warunki do prowadzenia ekologicznego gospo-
darstwa. 

W ciągu ostatnich dwudziestu lat właściciele poczynili wiele in-
westycji i zmodernizowali całe gospodarstwo.  Wkrótce powsta-
ła także „przydomowa mleczarnia”, która jest zakładem pro-
dukcyjnym, spełniającym wszelkie wymogi unijne i jakościowe 
wdrożony system jakości HACCAP. Codziennie  świeże mleko 
„prosto z udoju” przerabiamy na twarogi, sery świeże, jogurty, 
kefiry oraz śmietany i masło.  Inwestycja w przetwórnię mleka 
otworzyła nowe możliwości dalszego rozwoju gospodarstwa,  
a Klientom umożliwiła dostęp do produktów o niepowtarzal-
nych walorach smakowych i zdrowotnych.

Ewa z mężem każdego dnia dokłada wszelkich starań, aby ja-
kość produktów była najwyższa i w pełni spełniała oczekiwania 
Klientów i to czuć w każdym kęsie.

„Najlepszą motywacją do dalszej pracy jest Klient, 
który do nas wraca ze stwierdzeniem »Pamiętam ten 

smak z dzieciństwa«. Sądzę, że sekretem tych niepo-
wtarzalnych smaków wywołujących wspomnienia  z lat 

dziecięcych jest świeże mleko oraz ręczna produkcja”.
- Ewa Kniażewicz.

Spróbuj produktów 
mlecznych eko Kniaz,
a na pewno do nich 

wrócisz!

,
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Świeże sery 
bio:

- z czarnuszką

- ziołami i papryką

- z ziołami prowansalskimi

- naturalny

- z kozieradką

- z ziołami i czosnkiem

Jogurt 
Naturalny

bio
Kefir bio

Mleko bio:
- pełne świeże

- kwaśne

Ekologiczna 

Śmietana:
- 12 %
- 18 %

- śmietanka 30 %

Ekologiczne 

Masło:
- w kostce

- osełka

Maślanka 
bio

Serwatka
bio

Serek wiejski
bio

Ekologiczne 

Twarogi
- chude
- półtłuste

- tłuste

eko KNIAŹ 
prezentuje:





KONKURS!!!
konkurs@gotujwstylueko.pl do dnia: 

W tytule wiadomości wpisz: 

Spośród zgłoszeń rozlosujemy aż 8 zestawów produktów BIOMINKI 
o wartości 150 zł każdy.

Wyniki ogłosimy na naszym Facebooku: 
www.facebook.com/gotujwstylueko/oraz w kolejnym wydaniu magazynu.

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

Produktów marki BIOMINKI szukaj w najlepszych sklepach z żywnością ekologiczną. 
Lista sklepów stacjonarnych i on-line dostępna jest na www.bioplanet.pl w zakładce SKLEPY.

Chrupcia

Wyniki konkursu
z numeru 

21 LATO 2022

Lista zwycięzców:
Ze zwycięzcami 

skontaktujemy się 
mailowo.

agnieszkahorodyska
evva_m
polinez

boraks
Zuzanna Malinowska
Malgorzata Pazdzior
Joanna Zaborowska
Sylwia Jędrzejczak

Eko

Zdjęcie lub skan strony z wypełnioną tabelką wyślij na maila:

Dopasuj brakujące puzzle. Litery wpisz w tabelkę.

Eko

1 2

34

10.10.2022 r. 
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Prowadzisz sklep z żywnością bio i chcesz  
otrzymywać  bezpłatny magazyn

 gotuj w stylu eko.pl?
 Skontaktuj się ze swoim przedstawicielem 

handlowym Bio Planet S. A.

Jesteś nowym Czytelnikiem? 
Przeoczyłeś ostatnie wydanie, a może 

szukasz archiwalnych numerów?
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GRANOLA
nie tylko na 
pełnowartościowe
śniadanie

ŚWIEŻE ZIOŁA
zaproś je do domu

PSZCZOŁY
dlaczego 
wymierają?

PESTKI
I NASIONA

Wielkanoc

ŻYWIENIE 
DZIECI
9 najwazniejszych
zasad

PIĘKNE I ZDROWE 
WŁOSY 

SOJA
dobra nie tylko 

dla wegan

.
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Guma guar  
jest ok!

Jajo Substancje żelujące 
AGAR, ŻELATYNA, PEKTYNY

Naleśniki

Banany

IG 

Ostropest

Wielkanocne przepisy

Dieta raw  
surowe jedzenie

Szparagi

Czystek

Dieta 
Sirtfood

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

Zamów magazyn do domu! 
Więcej szczegółów  znajdziesz na stronie 

gotujwstylueko.pl

Dołącz do nas!

Papier użyty 
do produkcji 

magazynu pochodzi 
z lasów gospodaro-

wanych zgodnie 
z najwyższymi stan-

dardami ochrony 
środowiska 

i poszanowaniem 
wartości  

społecznych.






