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Święta Święta 
tuż, tuż!tuż, tuż!
Drogi Czytelniku oddaję w Twoje ręce zimowe wydanie naszego magazynu,  
nie ukrywam, że bardzo świąteczne. Chociaż od kilku miesięcy z każdej strony 
jesteśmy atakowani świąteczną aurą, to niestety w większości są to wyłącznie 
chwyty marketingowe - mające na celu sprawić, abyśmy kupowali więcej. Życzę 
wszystkim, aby nie dali się zwariować, a przed świętami i w Święta skupili się 
wyłącznie na tym, co najważniejsze, niematerialne, na rodzinie. Życzę Tobie oraz 
wszystkim Twoim Bliskim radosnych, zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Naro-
dzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku!

Wesołych Świąt!Wesołych Świąt!
życzy zespółżyczy zespół
gotujwstylueko.pl:gotujwstylueko.pl:
Kasia, Basia i PaulinaKasia, Basia i Paulina
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Jesteśmy wyjątkowym stowarzyszeniem, 
które od lat 70-tych XX wieku skupia ponad 

i producentów. Naszym hasłem przewodnim 
jest nie tylko najwyższa jakość i gwarancja 
w 100 % ekologicznego pochodzenia 
produktów, ale również niepowtarzalny smak.
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Probiotyki i prebiotyki
W organizmie dorosłego człowieka zamieszkuje blisko 10   komórek bakterii. Około 70 % z nich zasiedla nasz przewód 

pokarmowy, w szczególności jelita. Mikroorganizmy te, określane mianem mikrobioty czy też mikrobiomu wywierają nie-
zwykle korzystne efekty dla ludzkiego organizmu i przyczyniają się do utrzymania dobrego stanu zdrowia. Odpowiadają 
m.in. za rozkład i fermentację niestrawionych resztek pokarmu, biorą udział w syntezie niezbędnych związków organicz-

nych takich jak witaminy czy aminokwasy, zapewniają równowagę (homeostazę) układu odpornościowego i chronią 
przed inwazją patogenów. 

Skład mikrobioty podlega zmianom w trakcie życia człowieka. 
Największe modyfikacje zachodzą w pierwszych miesiącach ży-
cia - po urodzeniu mikrobiota jest znacznie mniej zróżnicowana 
i bardziej podatna na infekcje. W kolejnych latach życia ulega 
dynamicznemu zróżnicowaniu, natomiast stabilny poziom osią-
ga pod koniec okresu dojrzewania. W starzejącym się organi-
zmie dochodzi do zmiany struktury mikrobioty i jej wrażliwości 
na czynniki środowiska, co razem z obniżeniem skuteczności 
układu odpornościowego przyczynia się do zwiększonej podat-
ności na zachorowania i infekcje. Mikrobiota może być mody-
fikowana działaniem czynników takich jak warunki środowiska, 
stan zdrowia, stres, dieta, przyjmowane leki, infekcje bakteryjne 
czy wirusowe. Aby utrzymać dobry stan zdrowia niezbędna jest 
właściwa jakość naszej mikrobioty, co oznacza odpowiednią jej 
ilość oraz skład.

CZYM SĄ PROBIOTYKI?
Słowo probiotyk pochodzi z języka greckiego pro bios, co ozna-
cza “dla życia”. Termin ten wprowadził w 1954 r. Ferdinand 
Vergin, który w swojej pracy naukowej wskazywał niekorzystny 
wpływ antybiotyków na mikrobiotę jelitową w porównaniu z ko-
rzystnym działaniem pożytecznych bakterii. Aktualna definicja 
przyjęta przez FAO (Organizację Narodów Zjednoczonych ds. 
Wyżywienia i Rolnictwa) i WHO (Światową Organizację Zdrowia) 
określa probiotyki jako żywe drobnoustroje, które podawane w 
odpowiednich ilościach wywierają wielokierunkowe, korzystne 
efekty dla funkcjonowania organizmu człowieka, zarówno miej-
scowe, jak i ogólnoustrojowe. Wymagania stawiane szczepom 
probiotycznym są bardzo wysokie. Zgodnie z zaleceniami FAO 
i WHO drobnoustroje probiotyczne powinny pochodzić z mi-
krobiomu człowieka, zachowywać właściwości probiotyczne po 
procesie technologicznym i względnie długim okresie przecho-
wywania oraz wykazywać odporność na działanie soku żołąd-
kowego i kwasów żółciowych. Korzystny wpływ na organizm 
gospodarza powinien być potwierdzony udokumentowanymi 
badaniami. Skuteczność danego probiotyku często zależy od 
wzajemnego oddziaływania bakterii z mikrobiotą gospodarza 
oraz jego układem odpornościowym. Obecnie probiotyki do-
stępne są w postaci leków, suplementów diety oraz żywności 
wzbogacanej. Mogą też występować w żywności naturalnie.

Do drobnoustrojów o działaniu probiotycznym należą przede 
wszystkim bakterie z rodzaju Lactobacillus, Bifidobacterium, 
Streptococcus, Enterococcus czy Bacillus spp. (grupa bakte-
rii kwasu mlekowego), których wspólną cechą jest zdolność

beztlenowego rozkładu węglowodanów na drodze fermentacji 
mlekowej. Do drobnoustrojów probiotycznych zalicza się także 
drożdżaki z rodzaju Saccharomyces.

JAK DZIAŁAJĄ PROBIOTYKI?
Probiotyki wykazują korzystne działanie na organizm człowie-
ka. Przede wszystkim hamują wzrost bakterii chorobotwórczych  
w przewodzie pokarmowym, regulują perystaltykę jelit i zapo-
biegają zaparciom, eliminują substancje toksyczne z organizmu, 
uczestniczą w syntezie witamin z grupy B oraz witaminy K, biorą 
udział w trawieniu niektórych substancji (np. laktozy), czy zwięk-
szają biodostępność pierwiastków takich jak miedź, wapń, żela-
zo, cynk i mangan. Probiotyki działają korzystnie w schorzeniach 
układu pokarmowego (syndrom jelita drażliwego, zapalenie jelit, 
biegunki) oraz w schorzeniach alergicznych takich jak atopowe 
zapalenie skóry. Probiotyki doskonale sprawdzą się także pod-
czas antybiotykoterapii. Wspomagają odbudowę składu i ilości 
drobnoustrojów zasiedlających jelita, która podczas przyjmowa-
nia antybiotyków ulega zaburzeniu.

PREBIOTYKI
Korzystne oddziaływanie na mikroflorę jelitową przynosi spoży-
wanie pożądanych gatunków bakterii, czyli probiotyków, których 
to rozwój warunkowany jest z kolei przez dostępność prebioty-
ków, czyli składników nie ulegających trawieniu, pobudzających 
wzrost lub aktywność korzystnych drobnoustrojów. Naturalne 
prebiotyki znaleźć można w warzywach takich jak cebula, czo-
snek, por, szparagi, topinambur, karczoch, cykoria, soczewica, 
groch, fasola, ziemniaki; owocach - głównie w pomidorach oraz 
w niedojrzałych bananach, a także w miodzie, pszenicy i owsie. 
Prebiotyki znajdują się również w żywności przetworzonej: pie-
czywie, płatkach śniadaniowych, jogurtach i suplementach die-
ty. Prebiotykiem jest również błonnik akacjowy (guma arabska), 
inulina z agawy, guma guar czy mielona łuska gryczana (błonnik 
gryczany). Prebiotyk, aby spełnić swoje zadanie musi być od-
porny na kwasy żołądkowe, enzymy trawienne oraz wchłania-
nie w jelitach, dzięki czemu poprawia perystaltykę jelit (poprzez 
zwiększenie swojej objętości stymuluje jelita do wydalania zbęd-
nych produktów przemiany materii i toksyn). Dzięki stosowaniu 
probiotyków z prebiotykami dochodzi do “ulepszenia” mikro-
bioty przewodu pokarmowego, czyli do zwiększenia liczby bak-
terii probiotycznych wykazujących wielokierunkowy, pozytywny 
wpływ na układ pokarmowy. Połączenie probiotyków z prebio-
tykami w formie jednego preparatu, tzw. synbiotyku pozwala 
szybciej przywrócić zaburzoną równowagę mikrobioty jelitowej.
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NATURALNE ŹRÓDŁA PROBIOTYKÓW
Najlepszym źródłem naturalnych probiotyków są fermentowane 
produkty spożywcze. Poniżej przegląd żywności bogatej w na-
turalne probiotyki.

KISZONKI
Do najpopularniejszych należy kiszona kapusta, ogórki, buraki 
oraz kiszone soki warzywne, dla których surowcem są warzy-
wa takie jak buraki, pomidory, kapusta, ogórki, marchew, seler, 
pietruszka, papryka, kalarepa, czosnek niedźwiedzi, rzodkiewka, 
cebula czy czosnek. Roślinne produkty kiszone, w tym kiszone 
soki warzywne powstają w wyniku fermentacji mlekowej, czyli 
procesu przemian związków organicznych przez bakterie fer-
mentacji mlekowej, które naturalnie znajdują się na powierzchni 
warzyw. Bakterie te dobrze rozwijają się w warunkach pozbawio-
nych tlenu, w temperaturze pokojowej. W wyniku fermentacji 
mlekowej powstaje kwas mlekowy, który chroni warzywo przed 
zepsuciem i nadaje przetworom charakterystyczny smak, aromat 
i konsystencję. Regularne spożywanie kiszonek zwiększa liczbę 
pożytecznych bakterii w organizmie do nawet 10 tysięcy razy!

ZAKWASY
Dobroczynne działanie naturalnych probiotyków, jakimi są za-
kwasy (np. z buraków, kapusty, ogórków) w pierwszej kolejności 
przekłada się na mikroflorę jelitową, uregulowanie przemiany 
materii, a także na poprawę samopoczucia. Regularne spoży-
wanie zakwasów przyczynia się również do wzmocnienia układu 
krwionośnego, poprawy odporności, usprawnienia pracy mózgu 
czy ułatwienia odchudzania.

FERMENTOWANY NABIAŁ
Do fermentowanego nabiału o właściwościach probiotycz-
nych zaliczamy jogurty probiotyczne, kefir, maślankę czy kwa-
śne (zsiadłe) mleko. Do najczęściej stosowanych probiotyków  
w jogurtach należą kultury bakterii z rodzaju Lactobacillus acido-
philus i Bifidobacterium. Bakterie te mają zdolność przetrwania 
w jelitach, a ich obecność wykazuje działanie przeciwdrobno-
ustrojowe dla ludzkiego organizmu. Bakterie z rodzaju Lactoba-
cillus usprawniają proces rozkładu laktozy u osób z nietolerancją 
cukru mlecznego oraz przyczyniają się do opóźnienia wystąpie-
nia cukrzycy. Najnowsze badania naukowe wskazują również, 
że regularne spożywanie jogurtów zawierających dodatkowe 
szczepy probiotyczne zmniejsza częstość występowania chorób 
układu oddechowego – zwłaszcza u dzieci. Ponadto naturalne 
dodatki smakowe takie jak np. wsady owocowe, zbożowe, zioło-
we (np. ziele melisy, kwiaty bzu) czy nasiona (np. siemię lniane, 
chia) uważane są za doskonałe źródło przeciwutleniaczy i błon-
nika prebiotycznego, którego obecność korzystnie wpływa na 
przyswajanie składników odżywczych.

Kefir to mleko fermentowane charakterystyczną mikroflorą 
ziaren kefirowych z gatunku Lactobacillus kefir oraz drożdży 
fermentujących i niefermentujących laktozy. Kefir pozytywnie 
wpływa na perystaltykę jelit oraz wydzielanie żółci i soków tra-
wiennych. Zawiera probiotyki o udowodnionym działaniu zdro-
wotnym na organizm człowieka. Stymuluje układ odpornościo-
wy, a zawartość kwasu foliowego korzystnie wpływa na wygląd 
skóry.

Maślanka, podobnie jak i inne napoje fermentowane otrzy-
mane na bazie mleka, działa dobroczynnie na organizm ludzki. 
Przeciwdziała zaparciom oraz hamuje rozwój bakterii gnilnych  
i fekalnych w przewodzie pokarmowym, gdyż zawiera naturalne 
substancje antybakteryjne. Dzięki obecności lecytyny i witamin  
z grupy B wzmacnia układ nerwowy w warunkach stresu lub 
podczas wzmożonego wysiłku umysłowego. Zawiera łatwo przy-
swajalne formy wapnia oraz kwasu mlekowego (L+), co pozwala 
na jej spożywanie przez małe dzieci nawet kilka razy dziennie.



Pyszne, roślinne produkty 
na bazie soi uprawianej
we Francji w najwyższej

BIO jakości!
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Poznaj
Producenta:

 

DESER SOJOWY TRUSKAWKOWY 
BEZGLUTENOWY BIO 150 g - SOJADE

DESER SOJOWY MANGO - BRZOSKWINIA 
BEZGLUTENOWY BIO 150 g - SOJADE
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KOMBUCHA
Kombucha pochodzi z północno-wschodnich Chin, gdzie około 
220 r. p.n.e. była ceniona jako napój o właściwościach energetyzu-
jących i oczyszczających organizm.
Kombucha to fermentowany, lekko kwaśny, delikatnie musujący 
napój otrzymywany w wyniku fermentacji słodkiej herbaty przez 
specjalnie przygotowaną kulturę drożdży i bakterii kwasu octo-
wego, tzw. SCOBY (Symbiotic Cultures of Bacteria and Yeast). Do 
produkcji kombuchy można stosować zarówno herbatę zieloną jak 
i fermentowaną (żółtą, czerwoną, czarną), jednak herbata czarna  
i cukier biały uważane są za tradycyjne i najlepsze składniki, wa-
runkujące właściwy skład gotowego napoju oraz prozdrowotne 
oddziaływanie. W procesie fermentacji drożdże obecne w kombu-
chy przetwarzają obecny w herbacie cukier (sacharozę) do mono-
sacharydów - glukozy i fruktozy, które są metabolizowane do m.in. 
dwutlenku węgla i alkoholu (możliwe ok. 0,5 % w końcowym pro-
dukcie). Powstają również niewielkie ilości kwasu mlekowego i oc-
towego. Proces fermentacji z wykorzystaniem odpowiednich kultur 
starterowych wywołuje syntezę witamin z grupy B (B1, B2, B6, B12) 
i kwasu foliowego. W kombuchy stwierdzono również składniki mi-
neralne pochodzące głównie z herbaty (potas, mangan), witaminę 
E i K, aminokwasy (zwłaszcza teaninę), katechiny, flawonoidy i inne 
związki o prozdrowotnym oddziaływaniu na organizm.
Kombucha polecana jest szczególnie osobom starszym w celu po-
krzepienia i wzmocnienia organizmu. Dzięki powstającym podczas 
fermentacji różnym związkom bioaktywnym (kwasom organicz-
nym, witaminom, związkom polifenolowym oraz składnikom mi-
neralnym) napój ten charakteryzuje się właściwościami orzeźwia-
jącymi, detoksykacyjnymi oraz korzystnie wpływającymi na pracę 
jelit. Kombucha wzmacnia również odporność organizmu na stres, 
poprawia metabolizm węglowodanów i gospodarkę lipidową krwi. 
Kombucha to również świetna opcja dla diabetyków, którzy chcą 
uniknąć nagłego i dużego skoku poziomu cukru we krwi.

OXYMEL
Oxymel to naturalny probiotyk, stworzony ze składników rozgrze-
wających i naturalnie wzmacniających odporność naszego organi-
zmu. Uważa się również, że wspomaga trawienie, łagodzi ból gar-
dła, katar, kaszel czy chrypkę oraz wspomaga w leczeniu zatok. Inne 
określenia dla oxymelu to ognisty cydr lub pikantny tonik. Oxymel 
jest mieszaniną octu jabłkowego, miodu lub syropu z agawy (w we-
gańskiej wersji) oraz warzyw lub ziół. Tradycyjny oxymel zawiera 
najczęściej cebulę, czosnek, korzeń chrzanu, korzeń imbiru oraz 
różnorodne zioła takie jak tymianek, oregano, papryczka chili, anyż, 
cynamon. Składniki te zalewa się octem jabłkowym i pozostawia 
na okres od 4 do nawet 12 tygodni. W tym czasie surowce roślinne 
oddają swoje składniki odżywcze oraz smak i aromat do mikstury. 
Taki proces nazywamy maceracją. Oxymel powinien być produk-
tem długodojrzewającym, ponieważ tylko w taki sposób miesza-
nina warzyw, ziół i octu owocowego ma czas na dobre połączenie 
się ze sobą oraz wydobycie pożądanego smaku i aromatu. Dodatek 
miodu lub syropu z agawy łączy intensywny, bogaty smak i nadaje 
delikatnej słodyczy.
Oxymel można pić porcjami - najczęściej 1 łyżkę stołową 3 razy 
dziennie lub spożywać w formie shota. Ognisty cydr można dodać 
również do herbaty, soku, lemoniady czy drinka. Świetnie będzie 
pasować jako składnik sosów, dressingów do sałatek czy marynat.

DROBNOUSTROJE PROBIOTYCZNE W SUPLEMENTACH DIETY
Probiotyki w formie suplementów diety są produktami, które za-
wierają drobnoustroje ściśle zdefiniowane, żywe i w odpowiedniej 
ilości. Wpływają korzystnie na mikrobiom określonego miejsca  
w organizmie człowieka. Na rynku znaleźć możemy preparaty pro-
biotyczne w postaci płynnej (napoje, koncentraty napoju), drażetek, 
tabletek czy proszku do sporządzania zawiesiny. Bakterie probio-
tyczne najczęściej poddaje się liofilizacji, a następnie zamyka się je 
w ampułkach, fiolkach, saszetkach lub kapsułkach.

Kamila Kożniewska
 - Dyrektor Departamentu Jakości Bio Planet

Polecamy
probiotyki!

ŻYWY ZAKWAS Z BURAKÓW 
BEZGLUTENOWY BIO

 - KOWALEWSKI

SFERMENTOWANA SOJA 
(NATTO)  - NATTO

SOK Z BURAKA KISZONEGO 
NFC BEZGLUTENOWY BIO - 

BIO FOOD

OXYMEL 
DLA BĄBELKÓW 

- ZAKWASOWNIA

KONCENTRAT NAPOJU 
PROBIOTYCZNEGO GŁÓG 

BEZGLUTENOWY BIO 
 - JOY DAY

KAPUSTA KISZONA BIO - 
BIO PLANET 

JOGURT PROBIOTYCZNY 
ABC - SOBBEKE

ŻYWE KULTURY BAKTERII DO KEFIRU 
„ZAKWASKA” BEZGLUTENOWE - VIVO

PRODUKT SOJOWY FER-
MENTOWANY NATURALNY 

BIO - SOJADE



SZYBKI 
BARSZCZ

SKŁADNIKI (2 porcje):
zakwas z buraków gotowy 
lub wykonany w domu - 500 ml
buraczki czerwone gotowane 
talarki - 400 g
rosół lub wywar warzywny 
- 1 litr
majeranek trochę
czosnek - 1 - 2 ząbek
makaron - małe kształty 
- 2 - 3 garści
śmietanka zwykła lub wegańska 
- 100 ml
pieprz szczypta
miód - 1 - 2 łyżka
szczypior - 1/2 pęku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Zagotowujemy wywar 
i wrzucamy makaron, gotujemy 
do jego miękkości. Dokładamy 
ugotowane talarki i podgrze-
wamy je. Wyłączamy ogień pod 
garnkiem i dolewamy zakwasu 
z buraków. Doprawiamy pie-
przem, solą, przeciśniętym przez 
praskę czosnkiem i łyżką miodu. 
Na koniec zaprawiamy śmietan-
ką wegańską lub zwykłą.

KROK 2: Zakwas samodzielnie 
wykonany w domu na tydzień 
przed świętami lub wcześniej.

20 min

DOMOWY ZAKWAS 

SKŁADNIKI (2 słoje 2 litrowe):
buraki czerwone - 2 kg
czosnek - 6 ząbków
liść laurowy - 6 szt.
ziele angielskie - 6 szt.
woda z ogórków kiszonych - 4 łyżki
sól himalajska na 1 litr - 1 łyżeczka
woda przegotowana ostudzona

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Wodę gotujemy i studzimy. Bura-
ki szorujemy, obieramy i kroimy na kawałki 
(mogą być plastry lub ćwiartki). Obieramy 
ząbki czosnku, Buraki wkładamy do słoików 
(wcześniej dokładnie umytych i wyparzo-
nych), muszą być ciasno ułożone. Dokładamy 
do każdego słoika czosnek po 3 ząbki, liście 
laurowe po 2-3 sztuki, ziele angielskie po 3 
ziarenka. Wlewamy po dwie łyżki wody z ki-
szonych ogórków. 

KROK 2: Rozpuszczamy sól (1 łyżka na 1 litr 
wody) i zalewamy buraki, tak aby je zalać 
wodą - dokładnie. Ponieważ buraki lubią się 
wydostać nad poziom wody, należy je od 
góry przycisnąć kamieniem (wyszorowanym i 
wyparzonym) lub innym przedmiotem, u mnie 
szklanka. Słoiki przykrywamy ściereczką i od-
stawiamy w ciepłe miejsce. Jeśli na powierzch-
ni pojawi się piana, to ją zbieramy i wyrzuca-
my. Po 4 - 5 dniach zakwas jest gotowy do 
użycia. Przelewamy go do butelek i możemy 
przechowywać w lodówce. Buraki możemy 
wykorzystać do barszczu lub sałatek.

Barbara Strużyna

5 dni
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Naturalna 
suplementacja

Sezon na ciepłe koce, czapki i szaliki trwa w najlepsze! Niestety, towarzyszą mu często fale 
infekcji. Zimą możemy odczuć zwiększone zapotrzebowanie na dodatkową porcję witamin i 
minerałów, które wspomagają naszą odporność. Skąd je czerpać? Najlepiej z tego, co spo-

żywamy w codziennej diecie. Jeśli do zdrowego, dobrze skomponowanego menu, dodamy 
regularną aktywność fizyczną, a całość wzmocnimy suplementacją, efekt mamy murowany! 

Układ immunologiczny będzie miał wystarczającą ilość „paliwa”, żeby zapewnić nam bez-
pieczne przejście przez sezon zimowych wyzwań.

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

kuchni roślinnej. 
Twórca marki Zakwasownia”.

Zacznijmy od podstaw, czyli przypomnienia, że dobrze zbilan-
sowany jadłospis powinien wspierać wszystkie funkcje fizjolo-
giczne człowieka. W myśl tej zasady powinien się on charak-
teryzować odpowiednimi proporcjami oraz ilościami związków 
odżywczych, takich jak węglowodany, tłuszcze, białka, pierwiast-
ki, witaminy i minerały. Wielu czytelników mogłoby zapytać: je-
żeli zdrowo się odżywiam, spaceruję codziennie lub regularnie 
ćwiczę na świeżym powietrzu, po co mi jeszcze suplementy?  
A jeśli się na nie decyduję, jaką formę mam wybrać?

SUPLEMENTACJA. N JAK NATURALNA.
Naturalne suplementy stanowią uzupełnienie zdrowego stylu 
życia. Doceniane są szczególnie za pozytywny wpływ na orga-
nizm. Na rynku są dostępne suplementy witaminowe i te zawie-
rające składniki mineralne, aminokwasy, kwasy tłuszczowe, eks-
trakty roślinne, probiotyki czy błonnik pokarmowy. Muszą one 
być wprowadzone w formie, która umożliwia dokładne dawko-
wanie, a więc w postaci tabletek, kapsułek, proszku lub syropu. 
Możemy do nich zaliczyć również żywność fortyfikowaną, czyli 
wzbogaconą. Są to produkty spożywcze z dodatkiem specyficz-
nych składników odżywczych, które wywierają pozytywny wpływ 
na zdrowie. Zadaniem odpowiedniej suplementacji jest bowiem 
odżywienie organizmu i uzupełnienie o to, czego mu brakuje. 
Przyjrzyjmy się kilku naturalnym suplementom, obecnym przede 
wszystkim w napojach funkcjonalnych (ich rolą jest właśnie 
wspomaganie funkcji fizjologicznych). Naturalnym suplemen-
tem jest np. wyciąg z szyszek chmielu, czyli ksantohumol. Jest 
to flawonoid, znany jako silny przeciwutleniacz. Wzbogaciliśmy 
o niego nasz oxymel. Ksantohumol zapobiega chorobie nie-
dokrwiennej serca, pomaga w leczeniu schorzeń skóry, obniża 
poziom insuliny oraz wpływa w znacznym stopniu na obniżenie 
poziomy złego cholesterolu. Wykazuje również działanie prze-
ciwgrzybicze, przeciwbakteryjne oraz przeciwwirusowe. 
 Czasy żywności przetworzonej oraz skutki nie zawsze najzdrow-
szego stylu życia w przeszłości wymagają od nas szukania spo-
sobów na zapewnienie organizmowi długotrwałej równowagi. 
Słyszeliście o naszym jodowanym zakwasie z buraka? Jod to 
pierwiastek, który jest szczególnie ważny dla tarczycy oraz funk-
cjonowania gospodarki hormonalnej. Pomaga w utrzymaniu 
prawidłowych funkcji poznawczych i prawidłowego metaboli-
zmu energetycznego.   Jak suplementować jod? Naszą propo-
zycją jest zakwas jodowany – genialny suplement diety, świetny 
na czczo oraz jako towarzysz posiłków, bogaty w smaku, pełen 
wartości odżywczych.

REGENERACJA. N JAK NUKLEOTYDY.
Znakomitym sposobem na budowanie odporności jest spoży-
wanie produktów z nukleotydami. Są to cegiełki budujące kwasy 
nukleinowe: DNA I RNA. Każda komórka ciała posiada je w licz-
bie ponad miliarda. Nukleotydy zapewniają stały i szybki dopływ 
składników odżywczych do komórek. Na dodatek wspomagają 

efektywną produkcję nowych komórek, niezbędną w trakcie na-
rażenia na długotrwały stres, niedożywienie czy chorobę.  Nu-
kleotydy działają korzystnie na układ pokarmowy (regenerują 
błony śluzowe jelit) oraz układ odpornościowy.  Pełnią ważną 
funkcję w tworzeniu mikrobioty, a jak wiemy, odporność bierze 
się z brzucha. Z czym, w jakiej formie możemy dostarczać nukle-
otydy do organizmu? Tworząc nasze receptury, wzbogaciliśmy 
o nie produkty szczególnie poprawiające odporność. W tym 
gronie znajdziemy: zakwas z buraka, oxymel, ocet jabłkowy oraz 
kombuchę.  Ich działanie jest komplementarne – dbają o mikro-
biom jelit, co w konsekwencji wpływa na poprawę odporności. 

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA. N JAK NAWODNIENIE.
Sport, jeśli nie wyczynowy, to ten codzienny, w formie choćby 
prostych ćwiczeń,  jest obecny w życiu większości z nas. War-
to dbać o aktywność fizyczną, spacerując nawet zimą, w mroź-
ne dni. Nie od dzisiaj wiadomo, że ruch wpływa korzystnie na 
nasz nastrój, ale również zdrowie. Jednak bardzo często zapo-
minamy o prawidłowym nawodnieniu organizmu. Tu z pomocą 
przychodzą izotoniki, których spożywanie zaleca się osobom 
intensywnie uprawiającym sport. Podczas ćwiczeń w organi-
zmie ubywa wody, ciało się przegrzewa, zapasy węglowodanów 
maleją, elektrolity wymagają uzupełnienia. Z myślą o wszystkich 
fanach sportu – tych bardziej i mniej zaawansowanych – stwo-
rzyliśmy nasz izotonik – kombuchę Sport, suplement diety na 
bazie fermentowanej herbaty. Nasz izotonik jest znakomitym 
sposobem na orzeźwienie i dostarczenie odpowiedniej ilości 
makro- i mikroelementów. W poręcznej butelce (otwieranej na 
kapsel twist-off) zamknęliśmy nie tylko naszą niskokaloryczną, 
genialną kombuchę, ale również wspominane wcześniej nukle-
otydy. Smak grejpfruta i mięty pokochacie od pierwszego łyka! 
Co jeszcze znajdziecie w naszym izotoniku? Jod, magnez, sód 
oraz potas. Składniki te w głównej mierze wpływają na prawidło-
we funkcjonowanie układu nerwowego i mięśniowego. A zatem 
ćwiczcie i nawadniajcie się! Na zdrowie! 
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Sery 
podpuszczkowe

Sery cieszą się na świecie dużą popularnością, wynika to między innymi z ich różnorodności oraz wysokiej wartości 
odżywczej. Polska jest szóstym producentem serów w Unii Europejskiej, a szóstym na świecie. Ze względu na wysoką 

zawartość tłuszczu sery podpuszczkowe są produktami wysokoenergetycznymi. Są również bogate w białko o dużej war-
tości biologicznej oraz w wapń w szczególności ser parmezan i gruyere. Są także podstawowym źródłem witamin takich 
jak ryboflawina, czyli witamina B2 oraz witamina A. Największa ich zawartość jest w serze z przerostem pleśni - roqu-
efort. Występuje w nich także witamina B12, wytwarzana przez bakterie propionowe stosowane podczas fermentacji. 

Wytwarzający się kwas octowy i propionowy nadają serom charakterystyczny, delikatnie ostry smak, a dwutlenek węgla 
powoduje powstawanie oczek w serze.

Aby zachować tradycję oraz wie-
loletnie doświadczenie serowa-
rów, w wielu krajach wprowa-
dzono system kontroli i ochrony 
rodzimych serów. Sery, które 
są produkowane według ściśle 
określonych standardów, uzysku-
ją ochronę znaku pochodzenia 
PDO (Protection of Designation 
of Origin) lub/i ochronę znaku 
geograficznego PGI (Protection 
of Geographical Indication). We 
Francji znak ten przyjął skrót AOC 
(Appellation d’Origine Contró-
lee), w Hiszpanii DO (Denomi-
nacion de Origen) we Włoszech 
DOC (Denominazione di Origine 
Controllata). Pod uwagę bierze 
się: teren, na którym mogą być 
wypasane zwierzęta, karmę, rasę, 
metodę, kształt i rozmiar oraz 
sposób przechowywania sera.

Rodzaj sera Energia 
(kcal)

Białko 
(g)

Tłuszcz 
(g)

Wapń 
(mg)

Wita-
mina A 

(µg)

Wita-
mina 

B2 (mg)
Brie 330 20,7 27,7 600 285 0,52

Camembert 300 19,8 24,3 388 235 0,49
Mozzarella 281 19,4 21,6 517 258 0,24
Roquefort 369 21,5 30,6 560 520 0,59

Gorgonzola 357 25,0 28,6 714 350 0,43
Ementaler 383 28,8 29,7 835 297 0,38
Gruyere 413 29,8 32,3 1011 244 0,28

Edam 357 25,0 27,8 731 289 0,37
Gouda 356 24,9 27,4 700 276 0,33

Parmezan 392 35,7 25,8 1280 253 0,33

Wartości odżywcze wybranych serów podpuszczkowych w 100 g produktu.



SERY MIĘKKIE
Ser Brie – francuski ser pochodzący z re-
gionu Sekwany i Marny.  Charakteryzuje 
się delikatną wonią pleśni oraz dymu. 
Biała aksamitna skórka tworzy się na po-
wierzchni sera dzięki pleśniom Penicillium 
candidum. W smaku jest mocno śmietan-
kowy. Wytwarzany głównie z krowiego 
mleka. Podobnie do Camemberta jest 
wytwarzany w okrągłych blokach, które 
następnie kroi się na mniejsze trójkąty. 
Oprócz naturalnej odmiany Brie występu-
je również z dodatkiem pieprzu, grzybów, 
orzechów włoskich czy ziół. Jest jednym  
z najbardziej znanych miękkich serów 
pleśniowych.

Ser Camembert - jest to ser, którego 
dokładna receptura została opracowana 
w 1791 roku w Normandii. Swoją nazwę 
otrzymał na cześć miejscowości zamiesz-
kiwanej przez rolnika, który opracował 
jego przepis. Jest to rodzaj miękkiego 
sera podpuszczkowego.  Wykonuje się 
go z mleka krowiego niepasteryzowane-
go z wykorzystaniem pleśni Penicillum 
camemberti. Ma białą pleśń i wyróżnia się 
silnym zapachem oraz smakiem. Dodaje 
się go do sałatek, przystawek i wszelkiego 
rodzaju zapiekanek. Camembert trady-
cyjnie jest formowany w krążki o masie 
ok. 250 g, następnie pakowany w papier  
i wkładany do pudełka z kory brzozy. 

Miękki ser z porostem pleśni np. Jean 

Bernard, wytwarzany jest we Francji, doj-
rzewa około 5 tygodni. Posiada kremowy, 
lekko pikantny smak. I podobnie jak inne 
sery idealnie komponuje  się z winogro-
nami i lampką wina.

SERY Z PRZEROSTEM NIEBIESKIEJ PLEŚNI
Ser Gorgonzola - pochodzi z Lombar-
dii we Włoszech. Jest to ser dojrzewa-
jący, produkowany z krowiego mleka 
– porasta go pleśń Penicillium glaucum.   
W smaku jest delikatnie słodki rozpływa-
jący się w ustach o kremowej konsystencji. 
Zielono-niebieskie wykwity pleśni nadają 
mu ostry smak, który wraz z wiekiem jest 
coraz bardziej intensywny. W 1996 roku 
uzyskał  świadectwo pochodzenia DOP. 
Ser ten występuje w dwóch odmianach: 
suchej  i śmietankowej (smarowalnej). Ser 
ten idealnie komponuje się  z gruszkami 
– surowymi, pieczonymi czy marynowa-
nymi w occie. 

Ser Roquefort - przygotowuje się tylko w 
prowincji Rouergue. Jest to lekko żółtawy 
ostry ser owczy o wyrazistym zapachu i 
miękkiej konsystencji. Jest to najbardziej 
popularny ser pleśniowy z niebieską ple-
śnią. Jest wyrabiany w Roquefort-sur-So-
ulzon, gdzie znajdują się liczne jaskinie 
(jaskinie Cambalou). Sery te dojrzewają w 
jaskiniach. Panuje tam niska temperatura 
około 7 - 9 °C oraz wysoka wilgotność 
powietrza. Ten mikroklimat jaskiń przy-
czynia się do rozwoju szlachetnych pleśni 

Penicillium roqueforti. Ser Roquefort jest  
głównie składnikiem sosów, farszów i do-
datkiem do mięs.

SERY PÓŁTWARDE
Ser Gouda - pochodzi z rejonów ho-
lenderskiego miasta Gouda. To gatunek 
półtwardego, dojrzewającego sera pod-
puszczkowego produkowanego z mle-
ka krowiego.  Ser Gouda ma delikatny 
orzechowy aromat i śmietankowy smak. 
Ser ten jest gładki, jędrny i sprężysty.  
Z czasem twardnieje, a jego zapach  
i smak stają się bardziej intensywne. Ide-
alnie nadaje się jako dodatek do dań na 
ciepło, wszelkiego rodzaju makaronów, 
pizzy,  ale również do  kanapek i sałatek. 

Ser Eddamer – pochodzi z rejonów mia-
sta Edam. Jest to ser półtwardy, tłusty, 
wytwarzany z mleka krowiego. Jest jed-
nym z symboli serowych Niderlandów. 
Edam jest sprzedawany w żółtej lub czer-
wonej, woskowej otoczce, a sery mające 
ponad 17 tygodni - w czarnej. Ser Edda-
mer jest łagodny i lekko maślany  sma-
ku. Jego miąższ jest elastyczny i miękki 
o lekko żółtym zabarwieniu. Oczka sera 
wielkością przypominają ziarna grochu. 
Wraz z wiekiem ser Edam twardnieje oraz 
nabiera ostrzejszego aromatu.

EKSTRA  

KREMOWY

Wyjątkowo kremowe jogurty owocowe 
firmy Söbbeke produkowane są  

w 100 % z ekologicznego 
mleka od krów wypasanych na pastwiskach.

Naturalnie bez aromatów  
i z zawartością 7,5 % tłuszczu  

dla szczególnie kremowej 
i owocowej przyjemności.
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Ser Gruyère  - pochodzi od nazwy miejscowości Gruyères w zachodniej 
Szwajcarii. Jest to twardy ser podpuszczkowy produkowany z niepaste-
ryzowanego mleka krowiego.  W smaku jest lekko orzechowy, delikat-
nie ostry. Jego barwa jest żółta, miąższ jest gładki bez widocznych dziur. 
Istnieją trzy odmiany sera Gruyère: słodka (ser dojrzewający 3 miesiące), 
półsłodka (dojrzewająca 6 miesięcy) oraz słona (dojrzewająca 9 miesięcy). 
We Francji jest stosowany do tradycyjnej zupy cebulowej. 

Ciekawą alternatywą dla serów krowich są sery z mleka koziego. Ser krót-
ko dojrzewający kozi, półtwardy, o delikatnym, łagodnym smaku i lekko 
kremowej konsystencji jest często wybierany przez smakoszy i restaurato-
rów.  Sery kozie są bledsze od serów krowich. Jest to związane z mniejszą 
ilością karotenu w mleku.

SERY TWARDE
Ser Parmigiano Reggiano – Parmezan – produkowany w prowincjach 
Parmy, Reggio Emilii, Modeny, Bolonii i Mantui we Włoszech. Jest se-
rem twardym, typu podpuszczkowego. Dojrzewa minimum 12 miesięcy.  
W smaku jest pikantny, lekko orzechowy z wyczuwalnym korzennym aro-
matem. Stosuje się go do dań z makaronu czy risotto. Jest niezastąpiony 
do produkcji Pesto.
Ser Grana Padano – tak samo jak parmezan jest serem twardym, typu 
podpuszczkowego. Jego nazwa pochodzi od rzeczownika grana czyli ziar-
no oraz przymiotnika Padano – określającego miejsce wytwarzania czyli 
nizinę Padańską. Jego miąższ jest granulowaty, zwarty, a skórka sera oliw-
kowa, która z czasem dojrzewania ciemnieje. Produkcja Grana Padano 
podlega mniejszym restrykcjom od produkcji parmezanu.  Ze względu 
na fakt iż Grana Padano dojrzewa krócej od parmezanu jego smak jest 
delikatniejszy.

Oscypek (oszczypek) jest twardym serem podpuszczkowym. To jeden z 
najbardziej charakterystycznych produktów polskich gór, w szczególności 
Podhala. Jest  wyrabiany przez baców z mleka owczego lub miksu mlek 
owczego i krowiego w okresie letniego sezonu wypasu owiec od maja do 
września, a sprzedawany do końca października. Oryginalny oscypek ma 
kształt dwustronnego stożka, a jego środkowa część jest zdobiona wy-
pukłymi wzorami.  Może być przechowywany przez okres kilku tygodni. 
Wraz z wiekiem nabiera coraz intensywniejszego smaku i aromatu. Skórkę 
ma jasnobrązową i lśniącą, a środek po przekrojeniu jest lekko kremowy. 
W smaku jest lekko pikantny, słony z wyraźnym posmakiem wędzenia. Od 
2008 r. oscypek posiada europejski znak Chronionej Nazwy Pochodzenia. 

Patrycja Matecka  -  Departament Jakości Bio Planet

Deska serów
Jak ją dobrze skomponować?
Deska serów to kompozycja, która sprawdzi 
się doskonale na niejednym przyjęciu. Pod-
stawą przygotowania dobrego talerza serów 
jest posiadanie odpowiedniej deski do kro-
jenia. Może to być deska drewniana, szklana 
lub kamienna.  Jednak również dobrze sprawi 
się taca ceramiczna. Sery powinno się poda-
wać w temperaturze pokojowej, wyciągając 
je z lodówki odpowiednio wcześniej i pozo-
stawiając je owinięte w papier lub tkaninę. 
Sery powinno się serwować, zaczynając od 
tych najłagodniejszych w smaku, a zakończyć 
na tych najostrzejszych.  Serów  nie powinno 
się podawać samodzielnie. Dobrą zasadą jest 
łączyć je zawsze z innymi składnikami, które 
powodowałyby kontrast. Warto zadbać o to, 
aby na desce znalazły się przysmaki o różnej 
twardości i konsystencji. Przykładowo mogą 
to być:  

• różnego rodzaju wędliny, kabanosy,
• warzywa świeże, np.  pomidorki koktaj-

lowe,
• warzywa marynowane, np. korniszony 

czy papryka,
• oliwki,

• owoce świeże, (winogrona, kawałki jabłek 
i gruszek, figi) z miękkimi serami,

• owoce suszone, orzechy np. (migdały, 
orzechy włoskie, pistacje, suszone figi  

i daktyle) z serami twardymi,
• musztarda owocowa lub dżem figowy,

• ocet balsamiczny,
• pieczywo osobno w koszyczku.

GRILLOWANY CAMEMBERT Z SOSEM 
MIODOWYM Z CHILI

SKŁADNIKI (1 porcja):
serek camembert - 1 szt.
sos miodowy:
miód - 1 łyżeczka
zmiksowane chili - 1/2 łyżeczki
sól morska - do smaku
sałatka:
sałata lodowa - 1 liść
rukola - kilka listków
jeżyny i maliny mogą być mrożone 
- kilka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Na talerzu układamy pokrojony liść sałaty lodowej. Posypuje-
my listkami rukoli. Układamy jeżyny i maliny. Ser przez chwilę 
grillujemy. Ja sprawdzam lekko naciskając palcem, czy serek 
jest już płynny w środku. Miód mieszam ze zmiksowanym 
chili i solą. Gorący serek układamy na sałatce. Camembert 
smarujemy sosem miodowym. Jeśli też używacie mrożonych 
owoców - nie rozmrażajcie ich wcześniej. Wystarczy, że tro-
chę się rozmrożą podczas grillowania serka. Zimne owoce, 
będą ciekawym kontrastem dla gorącego i płynnego wnętrza 
camemberta.

My Little Food Safari

30 min

SER CAMEMBERT BIO 
(50 % TŁUSZCZU W 

SUCHEJ MASIE) - OMA

Polecamy!
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Świeże kokosy
Genuine Coconut

GENUINE COCONUT to hiszpańska firma z siedzibą w Pedrola (prowincja Saragossa). Od 2015 roku firma 
dostarcza świeże kokosy do picia oraz wszelkiego rodzaju produkty kokosowe do Europy, Bliskiego Wschodu 

i USA. Nasze produkty mają za sobą historię, nie jesteśmy jedynie dystrybutorami kokosów. Nadzorujemy 
cały proces od pochodzenia do Konsumenta, a naszą filozofią jest dbanie o to, aby produkt był jak najbar-

dziej zdrowy i bliski naturze

Dbamy o wizerunek naszych produktów, o niezobowią-
zującej estetyce, odmiennej od konkurencji, by nie pozo-
stały niezauważone. W 2016 roku zdobyliśmy nagrodę za 
najlepszą innowację na Targach Fruit Logistica w Berlinie 
dzięki opatentowanemu systemowi otwierania w jednym 
z naszych najpopularniejszych ekologicznych kokosów  
z Tajlandii. Ten rewolucyjny system otwierania składa się 
z pierścienia umieszczonego w skorupie orzecha kokoso-
wego, który umożliwia otwieranie młodego orzecha koko-
sowego jak zwykłej puszki i spożywanie wody kokosowej 
prosto z naturalnego pojemnika, którym jest kokos.

Nasza marka podlega ciągłej ewolucji, stale poszerzamy 
ofertę produktów kokosowych, nie tracąc przy tym na ich 
jakości. W ostatnich latach wdrażaliśmy do naszego port-
folio wszelkiego rodzaju produkty kokosowe, są to np. 
gotowe do spożycia świeże, ekologiczne, obrane kawałki 
kokosa.

Misją firmy Genuine Coconut jest dostarczanie Konsu-
mentom na całym świecie wysokiej jakości produktów 

pozyskiwanych w sposób etyczny i zrównoważony.

KOKOSY Z UPRAW EKOLOGICZNYCH
Certyfikacja ekologiczna zapewnia, że wszystkie procesy 
związane z uprawą naszych orzechów kokosowych są wol-
ne od syntetycznych nawozów i pestycydów, które mogą 
niszczyć glebę i tworzyć martwe strefy w oceanie. Oczywi-
ście nasze orzechy kokosowe są w 100 % naturalne i ni-
gdy nie były modyfikowane genetycznie (GMO) - tak jak 
wszystkie inne produkty certyfikowane jako ekologiczne.

ZOBOWIĄZANIE DO BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI
Posiadamy także certyfikat GLOBAL G.A.P, który gwarantuje, że nasze 
produkty spełniają ustalone poziomy jakości i bezpieczeństwa, na każ-
dym etapie produkcji. We wszystkich swoich procesach Genuine Coco-
nut przestrzega kryteriów zrównoważonego rozwoju, dlatego szanuje 
bezpieczeństwo, zdrowie i dobre samopoczucie naszych pracowników 
i środowiska. Jesteśmy także mocno zaangażowani w działania spo-
łeczne.

DOBRE PRAKTYKI W NASZEJ PRODUKCJI WODY KOKOSOWEJ
Gwarancja jakości naszych procesów jest gwarantowana przez odpo-
wiednie sadzenie palm, zbiór i przetwarzanie naszych orzechów ko-
kosowych są jednolite, wyspecjalizowane i kontrolowane zgodnie ze 
wysokimi standardami jakości i spełnieniu wszelkich warunków wyma-
ganych do sprzedaży.



Poznaj 
Producenta:



JEDZ ORZECHY 
NA ZDROWIE!

SPRÓBUJ EKOLOGICZNYCH ORZECHÓW BIO PLANET
brazylijskie     laskowe     macadamia     nerkowca 
pekan     ziemne     włoskie
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Dlaczego warto jeść orzechy?
Włoskie, laskowe, ziemne, pistacjowe... Mają różny kształt, wielkość, smak, zapach, kaloryczność i wartość odżywczą. 

Różnorodność odmian sprawia, że każdy może wybrać coś dla siebie. To nie tylko smaczna przekąska, ale bogate źródło 
składników prozdrowotnych wywierających korzystny wpływ na nasz organizm.

WARTOŚĆ ODŻYWCZA ORZECHÓW I WŁAŚCIWOŚCI PROZDROWOTNE
Głównym składnikiem orzechów, stanowiącym nawet 70 %  
ich masy, jest tłuszcz. Najwięcej tego składnika zawierają orze-
chy makadamia, pekan i piniowe, zaś najmniej orzechy pista-
cjowe. Orzechy mają różny profil kwasów tłuszczowych. Naj-
większą zawartością wielonienasyconych kwasów tłuszczowych  
(PUFA) odznaczają się orzechy włoskie i piniowe, jednonienasy-
conych (MUFA) – orzechy laskowe, migdały i pistacje, zaś nasy-
conych (SFA) – orzechy brazylijskie i kokosowe. Zalecane dzien-
ne spożycie, czyli 30 g orzechów, pokrywa zapotrzebowanie na 
tłuszcz w 16 – 40 %. 

Zawartość tłuszczu, białka, błonnika, wit. E i z grupy B w 100 g orzechów jadalnych

Rodzaj orzechów Wartość energe-
tyczna (kcal)

Tłuszcz 
(g)

Białko 
(g)

Błonnik 
(g)

Wit. E 
(mg)

Wit. B1 
(mg)

Wit B2 
(mg)

Wit. B3 
(mg)

Migdały 575 50,6 21,3 8,8 24 0,21 0,78 3,40
Brazylijskie 657 66,4 14,3 8,5 5,7 0,60 0,10 0,30
Nerkowce 553 46,4 18,2 5,9 0,9 0,42 0,06 1,06
Laskowe 628 60,8 15,0 10,4 38,7 0,30 0,08 1,00

Makadamia 718 75,8 7,9 6,0 0,5 1,20 0,16 2,47
Pekan 691 72,0 9,2 8,4 1,4 0,19 0,04 0,33

Ziemne 570 49,2 25,8 8,5 9,1 0,66 0,13 14,2
Piniowe 673 68,4 13,7 3,7 9,3 0,36 0,23 4,39

Pistacjowe 557 44,4 20,6 9,0 5,2 0,82 0,17 1,10
Włoskie 654 65,2 15,2 6,4 2,6 0,39 0,12 1,19

Kokosowe 
(miąższ) 354 33,49 3,3 9,0 0,2 0,07 0,02 0,54

Kokosowe 
(wiórki) 660 64,54 6,7 16,3 0,4 0,06 0,10 0,60

Na dużą uwagę zasługuje też białko, którego zawartość w 100 g 
orzechów waha się od 8 do 25 g. Najwięcej tego składnika znaj-
duje się w fistaszkach, migdałach i pistacjach. Orzechy zawiera-
ją także wiele składników biologicznie aktywnych, do których 
należą aminokwasy, witamina E, z grupy B, wielonienasycone 
kwasy tłuszczowe, tokoferole, związki polifenolowe, błonnik, 
kwas foliowy, magnez, fosfor, miedź, wapń, potas, mangan, cynk  
i selen. Węglowodany zawarte w orzechach wchłaniają się po-
woli, co chroni przed gwałtownym wzrostem stężenia glukozy 
we krwi. Dzięki niskiemu indeksowi glikemicznemu (IG) – ok. 15, 
orzechy mogą być spożywane przez cukrzyków.



20    Zima 2022/23

Rodzaj 
orzechów

Potas
(mg)

Wapń 
(mg)

Magnez
(mg)

Fosfor
(mg)

Cynk
(mg)

Miedź
(mg)

Mangan
(mg)

Migdały 778 239 275 454 3,2 1,0 1,70
Brazylijskie 659 160 376 725 4,1 1,8 1,22
Nerkowce 660 37 292 593 5,8 2,2 1,66
Laskowe 616 186 163 333 2,4 1,7 4,20

Makadamia 368 85 130 188 1,3 0,8 4,13
Pekan 410 70 121 277 4,5 1,2 4,64

Ziemne 720 58 180 385 3,3 1,1 1,50
Piniowe 597 16 251 575 6,4 1,5 0,88

Pistacjowe 1090 135 121 500 1,3 1,3 1,20
Włoskie 474 87 158 332 2,7 1,6 3,60

Kokosowe (miąższ) 356 14 32 113 1,1 0,4 1,50
Kokosowe (wiórki) 543 26 90 206 2,0 0,8 2,75

OBRÓBKA TERMICZNA
Obróbka termiczna wywiera wpływ zarówno na smak, jak  
i wartości odżywcze orzechów. Proces prażenia sprawia, że wy-
dobywamy głębię smaku, lecz przy okazji pozbawiamy je wie-
lu cennych składników. Starajmy się je prażyć jak najkrócej na 
łagodnym ogniu i absolutnie nie jeść przypalonych orzechów 
(zawierają szkodliwe związki dla zdrowia). Jak wiadomo, orzechy 
są ciężkostrawne i lepiej nie spożywać ich w dużych ilościach, 
wystarczy garść dziennie, to idealna miarka.

MOCZENIE ORZECHÓW
W celu poprawienia strawności orzechów, coraz więcej osób de-
cyduje się na ich moczenie. Proces ten jest powszechny w przy-
padku roślin strączkowych, bowiem znacząco obniża poziom 
kwasu fitynowego, zmniejszającego wchłanianie składników mi-
neralnych. Jednak czy warto moczyć także orzechy?
Orzechy, podobnie jak nasiona strączkowe zawierają kwas fity-
nowy. Do tej pory uważano, że moczenie znacząco wpływa na 
strawność orzechów, jednak w najnowszych badaniach dowie-
dziono, że długotrwałe moczenie orzechów w wodzie z solą  
i bez soli, nie wpływa znacząco na zawartość kwasu fitynowego 
w całych orzechach. Niewielki spadek poziomu fitynianów zaob-
serwowano jedynie w orzechach rozdrobnionych, jednak spadła 
także zawartość składników odżywczych. W związku z powyż-
szym, nie trzeba moczyć orzechów przed jedzeniem, ponieważ 
są prawie tak samo przyswajalne przez organizm, jak te moczo-
ne. Wyjątkiem są fistaszki, które należą do roślin strączkowych. 
Moczenie surowych fistaszków (6-8 godz.) poprawia ich straw-
ność i smak.
W przypadku wszystkich rodzajów orzechów, proces moczenia 
jest korzystny, kiedy chcemy zmienić ich strukturę, np. przygo-
tować płatki migdałowe, napój, krem czy pastę. Blanszowanie,  
z kolei ułatwia usunięcie skórki z orzechów.

Co prawda orzechy są wysokokaloryczne i zawierają dużo tłusz-
czu, ale włączenie ich do codziennej diety może przynieść nam 
wiele korzyści. W licznych badaniach udowodniono korzystny 
wpływ składników aktywnych zawartych w orzechach:

• Aminokwasy – poprawiają elastyczności naczyń krwiono-
śnych, obniżają poziomu cholesterolu; 

• Arginina – działanie przeciwzapalne;
• WNKT (wielonienasycone kwasy tłuszczowe) – wykazują 

działanie przeciwzapalne, poprawiają pracę mózgu oraz 
obniżają ciśnienie krwi i poziom cholesterolu;

• Związki polifenolowe i tokoferole – dzięki silnym właściwo-
ściom przeciwutleniającym zapobiegają powstawaniu sta-
nów zapalnych, chorób nowotworowych i układu krążenia;

• Witaminy z grupy B i witamina E – poprawia pracę mózgu, 
funkcji poznawczych oraz kondycji skóry; witaminy z grupy 
B wspierają pamięć i koncentrację oraz prawidłowe funkcjo-
nowanie układu nerwowego;

• Witamina K – wpływa na prawidłowy proces krzepnięcia 
krwi;

• Kwas foliowy – skutecznie obniża poziom homocysteiny we 
krwi, zapewnia prawidłowy rozwój płodu u kobiet w ciąży;

• Błonnik – obniża poziom cholesterolu i cukru we krwi;
• Magnez – zapobiega cukrzycy typu 2, insulinooporności 

oraz arytmii komór serca; wykazuje działanie antystresowe  
i poprawia koncentrację;

• Miedź – obniża ciśnienie krwi i poziom cholesterolu;
• Selen – obniża poziom cukru we krwi;
• Cynk – zwiększa płodność u mężczyzn.

Warto pamiętać, że orzechy zawierają alergeny i osoby z alergią 
powinny ich unikać! Ponadto są ciężkostrawne i powinny z nich 
zrezygnować osoby po operacjach oraz ze schorzeniami żołąd-
ka, trzustki i wątroby. Nie powinniśmy jeść orzechów, na których 
widać pleśń, gdyż mogą znajdować się w nich szkodliwe afla-
toksyny!

Marta Kowalska
- Departament Jakości Bio Planet

Zawartość składników mineralnych w 100 g orzechów



Składniki:
6 jaj 
 200 g masła 
250 g cukru trzcinowego
125 g mąki
2 łyżeczki proszku do pieczenia

200 g kremu z orzechów laskowych Rapunzel

1 szczypta soli
skórka z jednej cytryny
1 łyżeczka cynamonu
200 g startej czekolady Rapunzel

Ciasto orzechowe

Przygotowanie:
Oddziel żółtka od białek. Białka ubij na sztywną pianę. Utrzyj razem cukier i żółtko.

Mąkę wymieszaj z proszkiem do pieczenia

i dodaj do reszty składników razem z przyprawami.

Na koniec połącz masę z czekoladą i białkami jajek.

Ciasto przełóż do wysmarowanej tłuszczem formy

i piecz w temperaturze 190 °C ok. 1 godzinę.

Pionier ekologii od 1974 roku

Krem orzechowy – moc w słoiku
Według oryginalnej receptury z 1974 roku

Kremy składające się w 100 % z orzechów można z łatwością dodać 
jako cenny składnik do wielu potraw. Na słono lub na słodko, na śniadanie, 
jako główny posiłek lub przekąskę. Kremy orzechowe poprawiają smak 
i przyczynią się do zbilansowanej diety, ponieważ są bogate 
w nienasycone kwasy tłuszczowe, białko roślinne, witaminy i minerały.

Na południu Niemiec Rapunzel od prawie 50 lat z troską 
i zaangażowaniem produkuje kremy do smarowania.

…macht Smoothies  besonders wertvoll

…macht Smoothies  besonders wertvoll

…macht Smoothies  
besonders wertvoll

... idealny do pieczywa 
lub jako słodka przekąska

... sprawia, że   ciasta  
są wyjątkowo wilgotne

... sprawi, że sosy staną się  
wyjątkowo kremowe

Przepis

Tworzymy Bio żywność z miłością.

DE
-Ö

KO
-0

06
na 1 brytfankę 20 minut 

Poznaj Producenta:
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MIGDAŁOWE CIASTO 
MARCHEWKOWE 
Z JAGODAMI GOJI

SKŁADNIKI (12 porcji):
marchewka tarta (po wyciskaniu soku z soko-
wirówki) - 2 szklanki
mąka migdałowa - 250 g
orzechy pekan - 1 szklanka
jaja - 5 szt.
mielona wanilia - 1/2 łyżeczki
mielony cynamon - 1 łyżeczka
syrop klonowy - 225 ml
mleko/napój migdałowy - 60 ml
olej - 60 ml
otarta skórka z pomarańczy - 2 łyżeczki
żurawina - 2 garści
jagody goji 30g + 15 g do dekoracji
proszek do pieczenia - 2 łyżeczki
konfitura z pomarańczy - 3-4 łyżki
krem:
serek mascarpone - 250 g
jogurt gęsty grecki - 1 opakowanie
mielony ksylitol - 2 łyżki
mielona wanilia - 1/2 łyżeczki
melisa - kilka listków
mięta - kilka listków

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

KROK 2: Orzechy pekan lub włoskie drobno 
posiekać. Białka oddzielić od żółtek. Białka 
ubić na pianę ze szczyptą soli. Do żółtek do-
dać syrop klonowy i ubijać. Do ubitych żół-
tek dodać marchew, przyprawy, posiekaną 
żurawinę oraz jagody goji, proszek i orzechy 
pekan. Następnie dodać mąkę migdałową i 
trzepaczką delikatnie wymieszać. Na koniec 
do ciasta dodać ubite białka i wmieszać w 
ciasto. Całość przelać do dużej tortownicy lub 
na blachę. Piec w 180 st. C około 50 minut. 
Sprawdzić patyczkiem czy ciasto się upiekło. 
Wystudzić na kratce.

KROK 3: Przygotować krem z serka, jogurtu 
z dowolnym słodzidłem doprawiając mielo-
ną wanilią. Ciasto przekroić dowolnie, a blaty 
posmarować kremem. Jedną warstwę posma-
rować pomarańczową konfiturą. Wierz ciasta 
rozsmarować kremem, a na wierzch posypać 
jagodami goji i listkami mięty lub melisy.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

50 min

CIASTECZKA MIGDAŁOWE 
W 20 MINUT

SKŁADNIKI (4 porcje):
mielone migdały - 250 g
cukier kokosowy - 50 g
aromat migdałowy - do smaku
proszek do pieczenia - 2 łyżeczki
kakao - 1 łyżka
jaja - 2 szt.
cukier puder trzcinowy - 30-40 g
migdały lub orzechy włoskie - 20-25 szt.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Suche składniki umieszczamy w mi-
sce. Wbijamy 2 jaja, dodajemy aromat migda-
łowy i łyżką mieszamy całość do połączenia 
się wszystkich składników (pod koniec za-
gnieść ręką). 

KROK 2: Blachę do pieczenia wykładamy pa-
pierem. Następnie z ciasta formujemy kulecz-
ki mniej więcej wielkości orzecha włoskiego. 

KROK 3: Do miseczki wsypujemy cukier pu-
der. Każdą kulkę obtaczamy w cukrze pudrze i 
układamy na blasze. 

KROK 4: W środek każdej kulki wciskamy mi-
gdał lub kawałek orzecha włoskiego. Piecze-
my 20 minut w 175 stopniach C. 

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

40 min

KEKS MOCNO 
BAKALIOWY

SKŁADNIKI (20 porcji):
owoce suszone różne (śliwki, wiśnie, morele, 
jabłka, figi, rodzynki, żurawina) - 2 szklanki
orzechy różne (włoskie, laskowe, nerkow-
ca, macadamia) - 2 szklanki
jaja - 2 szt.
cukier kokosowy - 1/2 szklanki
mąka pełnoziarnista lub bezglutenowa - 1/2 
szklanki
sól - 1/4 łyżeczki
soda oczyszczona - 1/4 łyżeczki
proszek do pieczenia - 1/4 łyżeczki
esencja waniliowa - 1 łyżeczka
przyprawa do piernika - 1/4 łyżeczki
cukier puder do posypania

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Przygotować różne owoce suszone 
i orzechy. Ja tym razem dodałam figi, morele, 
śliwki, wiśnie, rodzynki, orzechy włoskie, la-
skowe i nerkowca.

KROK 2: W dużej misce wymieszać mąkę z 
proszkiem do pieczenia, sodą, solą. Dodać cu-
kier kokosowy, suszone owoce i orzechy.
Wszystko razem mieszamy.

KROK 3: W oddzielnym naczyniu utrzeć jajka 
z dodatkiem esencji waniliowej i przyprawy 
do piernika.

KROK 4: Masę jajeczną przelać do miski z ba-
kaliami oraz mąką i wszystko dokładnie po-
łączyć.

KROK 5: Piekarnik nagrzać do 150 stopni.
Keksówkę wyłożyć papierem do pieczenia lub 
nasmarować.

KROK 6: Przełożyć masę bakaliową do formy, 
a powierzchnię lekko ugnieść.

KROK 7: Formę wstawić do nagrzanego pie-
karnika na dolną półkę piekarnika i piec 60-75 
minut, aż wierzch się lekko zarumieni.

KROK 8: Po ostudzeniu posypać cukrem pu-
drem.

Nikita

85 min

MIGDAŁY MIELONE 
(MĄKA MIGDAŁOWA) 
BIO - BIO PLANET

Polecamy!



23Zima 2022/23

CHRUPIĄCE ZIARNA

SKŁADNIKI (20 porcji):
pestki słonecznika łuskane - 1/2 szklanki
orzechy: włoskie, pekan, laskowe - ulubio-
ne lub mieszanka - 1/2 szklanki
orzechy nerkowca - 1/2 szklanki
pestki dyni - 1/2 szklanki
sos sojowy bezglutenowy - 1/4 szklanki

WARTO WIEDZIEĆ:
Takie ziarna są świetne do posypywania sała-
tek, zup kremów itp. Możemy użyć mieszanki 
ulubionych ziaren i orzechów.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Piekarnik nagrzewamy do 170 stopni C. 
Większe orzechy z grubsza siekamy, łączy-
my wszystkie składniki poza sosem sojowym. 
Ziarna i orzechy rozkładamy na blasze wyło-
żonej papierem do pieczenia. Wkładamy do 
nagrzanego piekarnika. Pieczemy ok. 15 min 
często mieszając i pilnując, żeby się nie spaliły.
Gorące skrapiamy sosem sojowym. Nie mogą 
być bardzo mokre, czasem wystarczy mniej 
niż 1/4 szklanki sosu. Ponownie wkładamy do 
piekarnika, zmniejszamy temperaturę do 150 
stopni C i suszymy kilka minut. Po ostudzeniu 
przesypujemy do szczelnie zakręcanego po-
jemnika.

Iwona Kuczer

40 min

ZIOŁOWY TWAROŻEK 
Z NERKOWCÓW

SKŁADNIKI (1 porcja):
orzechy nerkowca - 150 g
płatki drożdżowe nieaktywne - 2 łyżki
sok świeżo wyciśnięty z cytryny - 2 łyżki
woda mineralna - 80-90 ml
olej z orzechów włoskich lub z pestek wi-
nogron - 2 łyżki
czosnek - 1 ząbek
czosnek niedźwiedzi listek - 1 szt.
bazylia - kilka listków
kolendra - kilka listków
bluszczyk kurdybanek z kwiatami - kilka listków
szczypiorek posiekany - 1 łyżeczka
natka pietruszki kilka listków
sól - 1/2 łyżeczki
pieprz - 1 szczypta

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Do miski wsypać orzechy, zalać 
wodą tak, aby były całe przykryte. Odstawić 
do namoczenia na ok. 8 godzin (ewentualnie 
na całą noc). Po tym czasie orzechy odcedzić 
na sicie, opłukać pod bieżącą wodą i osuszyć 
ręcznikiem papierowym.

KROK 2: Wszystkie zioła opłukać i osuszyć.

KROK 3: Zioła, czosnek włożyć do blendera 
i chwilę zmiksować. Dodać orzechy, wodę, 
płatki drożdżowe, sok z cytryny, olej, sól i 
pieprz. Zblendować do uzyskania ulubionej 
konsystencji.

KROK 4: Podawać z domowym pieczywem, 
warzywami lub sam. 

Nikita

10 min

PESTO Z NATKI PIETRUSZKI 
Z PEKANAMI

SKŁADNIKI (1 porcja):
natka pietruszki (liście, bez łodyg) - 2 pęki
czosnek - 3 ząbki
parmezan - 80 g
orzechy pekan - 80 g
olej słonecznikowy - 120-130 ml
sól - 1/4 - 1/2 łyżeczki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Parmezan pokroić na kawałki, wło-
żyć do blendera (lub malaksera), rozdrobnić. 

KROK 2: Do blendera włożyć opłukaną i osu-
szoną natkę pietruszki (same liście, łodygi 
można wykorzystać na ocet lub ukisić), orze-
chy pekan, czosnek, sól i olej. Zblendować.

KROK 3: Pesto przełożyć do małych słoicz-
ków. Podawać z makaronem, ziemniakami, do 
kanapki lub jako marynatę do mięsa. Można 
przechowywać w lodówce przez kilka dni lub 
zamrozić.

Nikita

5 min

ORZECHY 
NERKOWCA BIO 
 - BIO PLANET

Polecamy!

ŁATWE CIASTECZKA Z MIELO-
NYCH ORZECHÓW LASKOWYCH

SKŁADNIKI (1 porcja):
mielone orzechy laskowe - 150 g
cukier koksowy do obtaczania - 1 łyżka
mąka bananowa, kasztanowa 
lub pół na pół - 60 g
soda - 1 łyżeczka
gorzka czekolada - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Wszystkie składniki umieszczamy w misce i mie-
szamy ręcznie. Z ciasta formujemy kulę. Następnie 
odrywamy po kawałeczku i robimy małe kulki, które 
spłaszczamy od góry. Każde obtaczamy w cukrze ko-
kosowym i układamy na blasze do pieczenia wyłożo-
nej papierem w sporej odległości os siebie. Pieczemy 
20 minut w 180 °C. Czekoladę gorzką rozpuść w ką-
pieli wodnej, przelej do naczynka i maczaj ciasteczka.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

30 min

białka jaj - 3 szt.
olej - 2 łyżki
syrop klonowy - 3 łyżki
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Zadbaj o zdrowie swojej rodziny
Zimowe, chłodne dni często wpływają na obniżenie naszego samopoczucia, ale również odporności. Każdego dnia powin-
niśmy być przygotowani na obronę przed niechcianym katarem, kaszlem czy osłabieniem organizmu. Nie istnieją cudowne 
tabletki zdrowia. Jednak znamy sposoby, które w łatwy sposób mogą wpłynąć korzystnie na jego poprawę. Jeżeli chcesz, 
aby Twoi domownicy chorowali rzadziej i łagodniej, warto wprowadzić kilka zamian w codziennym życiu całej rodziny. 

Poznaj nasze sposoby poprawiające odporność.

ODPORNOŚĆ ZACZYNA SIĘ W BRZUSZKU: ZADBAJ O JELITA!
Wspólnie spędzany czas przy rodzinnym stole wpływa korzyst-
nie na zdrowsze wybory oraz lepszą jakość diety dzieci. Zdrowo 
odżywiony organizm, to zdrowe jelita, a więc solidny fundament 
odporności. Jeśli zastanawiasz się, co jeszcze możesz zrobić byś 
ty i twoja pociecha mniej chorowała, spróbuj wprowadzić do jej 
diety zakwasy z buraka. Te pełne smaku, probiotyczne napoje, 
które regulują pracę jelit i zawierają bogactwo witamin, mają 
piękny kolor i lekko buzują. Regularne picie zakwasów dostarcza 
pożywienia dla mikrobiomu jelit, pomagając wspierać naturalną 
odporność organizmu. Podawaj zakwas dzieciom, ale pamiętaj 
również o sobie – buduj odporność razem ze swoją pociechą.

Warto zadbać o odporność dziecka wprowadzając komplemen-
tarnie kilka produktów do diety. Wspomniany zakwas zawiera 
dobre bakterie oraz żelazo, którego wchłanianie wzmacnia wita-
mina C. Dostarczysz ją do waszego jadłospisu wraz z warzywami 
i owocami. Jeśli twoje dziecko nie jest zwolennikiem surowych 
owoców mamy na to rozwiązanie. Nasze domowe, ekologicz-
ne konfitury, które przygotowaliśmy z myślą o najmłodszych są 
idealną formą na przemycanie owoców w diecie. Nie dodaliśmy  
do nich ani grama cukru. 

Pamiętaj, że wspólne gotowanie zaszczepia w dziecku prawidło-
we nawyki, dlatego już od najmłodszych lat warto wprowadzać 
do dziecięcego menu warzywa, owoce, kasze, ryby. Istotna jest 
również forma przygotowania posiłków. Pieczenie, duszenie czy 
gotowanie zwiększa szansę na zdrowie oraz poprawne wybory, 
które zaowocują w przyszłości. Zdrowe jelita od najmłodszego 
wieku owocują na lata. 

DIETA NA ODPORNOŚĆ
Czy istnieje odpowiednia dieta na poprawę odporności?  
Na pewno jadłospis powinien być bogaty w warzywa, owoce, 
orzechy, kasze i tłuszcze roślinne. Posiłki powinny być spoży-
wane regularnie. Zimą warto wzmacniać się ciepłymi posiłkami. 
Jeśli nie masz czasu gotować spróbuj dań obiadowych i zup de-
likatnej. Są znakomitym rozwiązaniem na spędzanie mniejszej 
ilości czasu w kuchni, który możesz wykorzystać na odpoczynek. 
Przemęczony organizm to organizm przeciążony, który nie bę-
dzie działał efektywnie czy w pracy, czy w szkole. Warto uregu-
lować przebieg dnia pomagając sobie pysznymi, ekologicznymi 
obiadami. Gorąca, domowa zupa ogórkowa bądź barszcz z fa-
solką i ziemniakami rozgrzeją każdego zmarzlucha.  

UŚMIECH TO PODSTAWA
Stres, życie w biegu jest ogromnym zagrożeniem dla zdrowia 
każdego człowieka. Permanentny może rozregulować procesy 
zachodzące w organizmie. Warto szukać małych powodów do 
doceniania każdego dnia i uśmiechu. Pamiętaj, że im częściej 
będziecie się uśmiechać, tym bardziej zostanie zaktywizowany 
system odpornościowy. 

WSPÓLNE AKTYWNOŚCI 
Popołudniowe, wspólne spacery na świeżym powietrzu korzyst-
nie wpłyną na cały organizm. Każdy ruch rozluźnia mięśnie i 
doda energii wszystkim. Ruch przyczynia się do poprawy wy-
dolności i wzmacnia mięśnie. Podczas wysiłku fizycznego do-
chodzi do zwiększenia liczby komórek odpornościowych, czyli 
limfocytów, które biorą udział w odpowiedzi immunologicznej 
produkując przeciwciała rozpoznające antygeny.  Warto po nim 
zadbać o odpowiednie nawodnienie. Znakomitym produktem w 
tym celu jest kombucha. Próbowaliście?  Kombucha to napój z 
fermentowanej herbaty, najczęściej zielonej lub czarnej. Powsta-
je na skutek fermentacji bakterii i drożdży, które zmieniają się w 
postać charakterystycznego grzyba scoby. Ten naturalnie musu-
jący napój ma za to silne właściwości przeciwutleniające, jest bo-
gatym źródłem witamin z grupy B oraz C. Nie wyobrażamy sobie 
innego produktu do właściwego i smacznego nawodnienia. 







27Zima 2022/23

KOMPOT Z JABŁEK 
I GRUSZEK Z PRZYPRAWAMI 
KORZENNYMI

SKŁADNIKI (1 porcja):
jabłka - 3 szt.
gruszki - 2 szt.
goździki - 2 szt.
cynamon - 1 łyżeczka
sok z połowy cytryny - 1 szt.
syrop truskawkowy - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Jabłka i gruszki myjemy, kroimy w 
plastry, wrzucamy do garnka.

KROK 2: Dodajemy wodę (ok. 1 - 1,5 l) i przy-
prawy korzenne, zagotowujemy, zmniejsza-
my grzanie, gotujemy jeszcze ok. 5 min. Po 
tym czasie kompot zostawiamy na kwadrans 
by przestygł i naciągnął.
Dosładzamy, doprawiamy sokiem z cytryny 
do smaku.

Dorota Wdowińska - Rozbicka

15 min

KOMPOT 
WIGILIJNY

SKŁADNIKI (1 porcje):
mieszanka wigilijna (suszone owoce: 
jabłka, gruszka, śliwki, daktyle, morele)  
- 300 g 
figi - garść
rodzynki - garść
goździki - 2 szt.
miód - trochę
pomarańcza - 1 szt.
imbir - 1 plaster

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Do wody wsypujemy suszone owo-
ce, goździki, plaster imbiru zagotowujemy i 
gotujemy owoce do miękkości, dosładzamy 
do smaku miodem (możemy dosłodzić sy-
ropem z agawy, daktylowym lub klonowym). 
Można również dodać cynamon lub laskę 
wanilii wedle własnych upodobań. Dolewa-
my wody do ugotowanych owoców, ale tak, 
aby go za bardzo nie rozcieńczyć. 

KROK 1: Kompot może trochę postać i 
wtedy jeszcze bardziej będzie aromatycz-
ny. Wlewamy do szklanek, możemy dołożyć 
cząstki pomarańczy.

Barbara Strużyna

60 min

ROZGRZEWAJĄCA HERBATA 
Z CZERWONYM WINEM

SKŁADNIKI (2 porcje):
hibiskus - 1 łyżeczka
czerwone wino - 1 szklanka
żurawina - 1 łyżka
przyprawa do piernika - 1/2 łyżeczki
sok z malin lub miód - do smaku
woda - 1 szklanka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Zaparzyć łyżeczkę hibiskusa. Do 
garnka wlać czerwone wino, dodać przy-
prawy i żurawinę. Doprowadzić do wrzenia. 
Wlać zaparzony hibiskus. Zamieszać. 

KROK 2: Można dosłodzić miodem lub so-
kiem z malin.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

10 min

Wigilia
Zdrowych i ekologicznych Świąt!

Przygotowaliśmy dla Was zestaw najsmaczniejszych potraw na Święta, oczywiście w stylu eko.
Tradycyjnie czy nowocześnie? Co wybierzesz?
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BARSZCZ CZERWONY 
Z CIECIERZYCĄ, KISZONĄ 
RZODKIEWKĄ I SUSZONYM 
JABŁKIEMI

SKŁADNIKI (1 porcja):
barszcz czerwony lub zakwas i wywar wa-
rzywny - 1 litr
ciecierzyca sucha - 150 g
sól - do smaku
kiszone rzodkiewki - 10 szt.
suszone jabłka plastry - chipsy - 12 szt.
kiełki lucerny - 1 garść

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Ciecierzycę dzień wcześniej moczy-
my, gotujemy w świeżej wodzie do miękko-
ści. Następnie kiszone rzodkiewki kroimy w 
plasterki.

KROK 3: Gorący barszcz czerwony lub za-
kwas podajemy z ciecierzycą, plasterkami 
kiszonej rzodkiewki, chipsami z suszonego 
jabłka i kiełkami.

Dorota Wdowińska - Rozbicka

30 min

GRZYBOWA 
NA WIGILIĘ

SKŁADNIKI (1 porcje):
grzyby suszone (podgrzybki) - 10 dag
marchewki - 3 szt.
pietruszka - 1 szt.
seler trochę
ziemniaki - 5 szt.
cebula (mała) - 1 szt.
liść laurowy - 2 szt.
ziele angielskie - 2 szt.
imbir - 1 plaster
masło - trochę
olej lub oliwa - trochę
śmietana słodka 18% - 2 łyżki
mąka (opcjonalnie) - 1 łyżka
sól himalajska różowa - trochę
pieprz - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Suszone grzyby przepłukujemy, 
zalewamy wodą i moczymy. Następnie go-
tujemy w wodzie do miękkości. 

KROK 2: W drugim garnku gotujemy włosz-
czyznę z plastrem 0,5 cm imbiru, ale bez ce-
buli. Przyprawiamy solą i pieprzem, dodaje-
my liść laurowy i ziele angielskie. Gotujemy 
ok. 15 min, dokładamy obrane i pokrojone w 
kostkę ziemniaki (zamiast ziemniaków może 
być makaron w formie łazanek lub gwiazde-
czek).

KROK 3: Na patelni z odrobiną oleju pod-
smażamy do miękkości pokrojoną w drobną 
kostkę cebulkę. 

KROK 4: Jak grzyby i warzywa będą miękkie, 
łączymy oba wywary i dodajemy cebulkę z 
odrobiną oleju, na którym się smażyła. 

KROK 5: Dla smaku dodajemy łyżeczkę ma-
sła i opcjonalnie zagęszczamy śmietanką 
zmieszaną z mąką. 

KROK 6: Zagotowujemy. Zupa wyśmienicie 
smakuje po kilku godzinach, gdy grzyby od-
dadzą swój aromat.

Barbara Strużyna

60 min

KUTIA BEZGLUTENOWA 
Z KOMOSĄ RYŻOWĄ

SKŁADNIKI (2 porcje):
mak niebieski - 200 g
mleko roślinne lub zwykłe - 300 ml
komosa ryżowa - 100 g
miód płynny - 3-5 łyżki
śliwki suszone - kilka
morele suszone - kilka
figi suszone - 2 szt.
żurawina suszona - 2 łyżki
rodzynki - 2 łyżki
orzechy włoskie - 3 łyżki
migdały słupki lub płatki - 4 łyżki
syrop migdałowy naturalny kilka kropel
esencja waniliowa - 1/2 łyżeczki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Komosę ryżową opłukać i przelać 
wrzątkiem na sicie, następnie ugotować do 
miękkości, odstawić do ostygnięcia.

KROK 2: Mak zmielić w młynku lub blende-
rze, przelać na drobnym sicie wrzącą wodą, 
włożyć do garnka i zalać mlekiem, gotować 
do miękkości około 20- 30 min, co jakiś czas 
mieszając. Odstawić do ostygnięcia. Komosę 
i mak można ugotować dzień wcześniej.

KROK 3: Przygotować bakalie. Orzechy wło-
skie, śliwki, morele i figi drobno posiekać.

KROK 4: W dużej misce połączyć ostudzo-
ną komosę ryżową, mak, bakalie i miód (do 
smaku), dodać wanilię i aromat migdałowy. 
Przemieszać i odstawić do przeniknięcia 
smaków.

Nikita

15 min +

CIECIERZYCA 
BEZGLUTENOWA 
BIO - BIO PLANET

Polecamy!



PIECZONE PIEROGI EMPANADAS

SKŁADNIKI (1 porcja):
ciasto:
mąka orkiszowa pełnoziarnista 160 g + do podsypania 
mąka razowa orkiszowa - 20 g
sól - 1/2 łyżeczki
jajko lub łyżka octu jabłkowego (dla wegan) - 1 szt.
oliwa z oliwek lub masło - 80 ml
woda (bardzo gorąca) - 60 ml
farsz:
zielona soczewica - 3/4 szklanki
dynia piżmowa - 1/2 szt.
czerwona cebula - 1 szt.
czosnek - 2 ząbki
rozmaryn, kmin mielony, mielona kolendra, oregano, cy-
namon, chili, (czarnuszka - opcjonalnie) - po 1/2 łyżeczki
oliwa z oliwek, kukurydza z puszki (opcjonalnie) - po 2 łyżki
papryka słodka i wędzona - 1 łyżeczka
koncentrat pomidorowy - 2 łyżeczki
sos pomidorowo - paprykowy do podania - 150 ml

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1 (Farsz): Soczewicę ugotuj do miękkości (ok. 20 
min). Odcedź. Dynię obierz i pokrój w kostkę. Na patel-
ni rozgrzej oliwę, dodaj dynię i podlej 2 łyżkami wody. 
Przykryj pokrywką i duś ok. 15 minut do miękkości. Dodaj 
przyprawy. Chwilę podsmaż razem z dynią. Zmiksuj dynię 
i soczewicę pulsacyjnie. Wyjmij do miski, połącz z koncen-
tratem i kukurydzą.

KROK 2 (Pierogi): Mąkę przesiewamy, przesypujemy 
składniki do malaksera lub zagniatamy ciasto na stolnicy. 
Po wyjęciu z malaksera zagniataj kilka minut. Rozwałkuj na 
2 mm ciasto, wytnij spore kółka. Nałóż farsz i zlep pierogi. 
Posmaruj wodą z solą lub oliwą. Piecz w 190 stopniach C 
ok. 30 minut. Podaj z pomidorowym lub innym ulubionym 
sosem. Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

60 min

szarlotka 
bio 300 g

sernik 
razowy 

bio 
300 g

sernik 
bio 

300 g

ciasto 
marchewkowe 
bio 500 g

ciastka kruche 
bio 200 g

„Piekarnia Gzik” 
to rodzinna firma, zarządzana obecnie 

przez czwarte pokolenie piekarzy.
Działa na polskim rynku 

już ponad 75 lat. 

Gzik
PIEKARNIA



PIEROGI Z BRYNDZĄ Z OLEJEM 
RZEPAKOWYM

SKŁADNIKI (4 porcje):
ciasto:
mąka orkiszowa jasna - 1,5 szklanki
mąka orkiszowa pełnoziarnista - 0,5 szklanki
olej - 2 łyżki
sól - 1/2 łyżeczki
woda letnia - 3/4 szklanki
farsz:
ziemniaki np. z poprzedniego dnia średniej wielkości 
- 8 szt.
bryndza - 200 g
cebula - 1 szt.
kminek mielony - 1/2-1 łyżeczki
majeranek (jeśli lubisz) - 1 łyżeczka
okrasa:
olej rzepakowy z pierwszego tłoczenia - trochę
sól i pieprz - do smaku
cebula - 1 szt.
olej do smażenia - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Obrać i ugotować ziemniaki z 1 łyżeczką soli. Po ugotowa-
niu utłuc tłuczkiem do ziemniaków i wystudzić. Cebulę ze-
szklić na oleju. Bryndzę rozdrobnić i dodać do ziemniaków 
wraz z cebulą, kminkiem, majerankiem i pieprzem. Wymie-
szać. Zagnieść ciasto z podanych składników. Odstawić na 
30 minut przykryte folią spożywczą lub ściereczką. Ciasto 
najlepiej zagniatać, kiedy gotują się ziemniaki. Rozwałko-
wać ciasto i wycinać kółka lub kwadraty. Na środku ułożyć 
farsz i zlepić pierogi. Gotować w osolonej wodzie. Po wy-
płynięciu ok. 1 minuty. Podawać z podsmażoną cebulką i 
olejem rzepakowym tłoczonym na zimno

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

60 min

Organic. Simple. Delicious.

Pyszne dania mogą 
być takie proste!

Klasyczne kostki
Nie wszystkie buliony są sobie równe. 

Czasami bardzo subtelne niuanse 
otwierają nowy świat smaku. 

Kostki ziołowe

Zasmakuj różnorodności produktów 
NATUR COMPAGNIE!
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ŚLEDZIE 
Z PIECZARKAMI 
W POMIDORACH

SKŁADNIKI (2 porcje):
śledzie - 1 opakowanie
cebula - 1 szt.
pieczarki (średnie) - 6 szt.
koncentrat pomidorowy - 1 łyżka
liść laurowy - 1 szt.
ziele angielskie - 2 szt.
ocet jabłkowy - 50 ml
olej - 1-2 łyżka
sól do smaku
cynamon - 1 szczypta
cukier trzcinowy - 1 szczypta

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Użyłam śledzi, których nie trzeba odsalać. 
Cebulę pokroiłam w piórka, a pieczarki w 
plasterki. Na średnio gorący olej wrzuciłam 
pieczarki i usmażyłam. Dodałam cebulę, liść 
laurowy i ziele. Bardzo lekko posoliłam. Cią-
gle mieszając podsmażałam. Dodałam kon-
centrat, trochę wody, szczyptę cynamonu i 
szczyptę cukru. Podsmażyłam jeszcze 2-3 
minuty. Odstawiłam do wystygnięcia. Doda-
łam ocet jabłkowy i wymieszałam. Dodałam 
pokrojone śledzie. Wymieszałam i odstawi-
łam w chłodne miejsce. Są smaczne od razu 
po przygotowaniu i na drugi dzień.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

15 min

ŚLEDZIE W CURRY

SKŁADNIKI (8 porcji):
solone filety śledziowe - 6 szt.
jogurt naturalny gęsty - 1/2 szkl.
gęsta kwaśna śmietana - 1/2 szkl.
majonez - 2 łyżki
curry w proszku - 1 łyżka
ketchup łagodny - 1 łyżka
koperek - 1/2 pęku
szczypiorek - 1 pęk
cebula biała - 1/2 szt.
kapary - 4 łyżki
korniszon - 2 szt.

15 min

ŚLEDZIE Z MUSZTARDĄ

SKŁADNIKI (1 porcja):
śledzie - 500 g
cebula - 3 szt.
śmietana - 1/2 szklanki
musztarda - 1/2 szklanki
majonez - 1 łyżka
miód - 2 łyżeczki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Jeśli używamy śledzi solonych, 
zalewamy je zimną wodą i zostawiamy do 
namoczenia na jakieś 2-3 godziny, spraw-
dzając, czy ich smak już nam odpowiada. 
Następnie śledzie kroimy w mniejsze kawał-
ki. Mieszamy śmietanę, musztardę, miód z 
majonezem.

KROK 2: Cebule obieramy i kroimy w pół-
plasterki – można użyć surowej cebuli lub 
przelać ją wrzątkiem na sicie – staje się wte-
dy delikatniejsza w smaku.

KROK 3: W słoiku układamy warstwowo 
cebulę, śledzie, sos musztardowy i tak do 
wykończenia składników. Tak przygotowane 
śledzie odstawiamy na 2-3 dni lub co naj-
mniej na dobę by smaki się przegryzły.

Dorota Wdowińska - Rozbicka

15 min +

RYBA PO GRECKU

SKŁADNIKI (6 porcji):
filet z ryby morskiej - 900 g
cebula - 2 szt.
mąka trochę
włoszczyzna pokrojona w paski 
(marchewka, seler, pietruszka, por) - 800 g
sos pomidorowy (passata) - 200 g
sól różowa himalajska - trochę
pieprz - trochę
olej lub oliwa z oliwek - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Rybę rozmrażamy i myjemy, odsą-
czamy, kroimy na kawałki. Kroimy cebulę w 
piórka. Do miski wkładamy osoloną i popie-
przoną rybę, wsypujemy cebulę i wszystko 
delikatnie mieszamy. Odstawiamy na kilka 
minut.

KROK 2: Na patelnię wlewamy trochę ole-
ju i na małym ogniu smażymy kawałki ryby 
wcześniej obtoczone w mące. Smażymy, aż 
się zarumienią. Przekładamy do miseczki.

KROK 3: Na patelni tej samej (przetartej 
ręcznikiem) lub drugiej rozgrzewamy olej 
i smażymy cebulkę pokrojoną w drobną 
kosteczkę, jak trochę zmięknie dodajemy 
włoszczyznę pociętą w paski (ewentualnie 
może być z mrożonki), podsmażamy na ma-
łym ogniu, doprawiamy solą i pieprzem, po 
kilku minutach dodajemy wrzątku i dusimy 
od czasu do czasu mieszając. Wody wlewa-
my tyle, aby powstał sos, bo ryba go wchło-
nie.

KROK 4: Na koniec smażenia dodajemy sos 
pomidorowy i jeszcze trochę dusimy, aby 
przeniknęły smaki, całość duszenia i smaże-
nia włoszczyzny, to ok. 30 min w zależności 
od tego, jakie bardziej lubimy warzywa roz-
gotowane czy al dente.

KROK 5: Do naczynia żaroodpornego wkła-
damy kilka łyżek sosu warzywnego i przykry-
wamy go usmażonymi rybami i tak warstwa 
po warstwie.

KROK 6: Ostatnią warstwę powinien stano-
wić sos warzywny, przeważnie mamy trzy 
warstwy z rybą. Naczynie żaroodporne jest 
nam potrzebne, gdy będziemy chcieli podać 
rybę na ciepło następnego dnia, wyśmienita 
jest również na zimno.

Barbara Strużyna

70 min

SPOSÓB 
PRZYGOTOWANIA:
Śledzie moczymy co najmniej 
6 godzin w mleku, kroimy na 
wąskie paski. Jogurt, śmieta-
nę, majonez, curry i ketchup 
mieszamy. Pozostałe skład-
niki drobno siekamy, doda-
jemy do sosu. Wkładamy 
śledzie, dokładnie mieszamy.

Iwona Kuczer



SKŁADNIKI (12 porcji):
mak niebieski - 3 szklanki
orzechy nerkowca lub inne - 1 szklanka
morele - 1 szklanka
rodzynki - 3/4 szklanki
banany - 4 szt.
olej kokosowy rozpuszczony - 1/2 szklanki
laska wanilii - 1 szt.
rum (opcjonalnie) - 1 łyżka
proszek do pieczenia - 1 łyżeczka
polewa:
olej kokosowy - 3 łyżki
daktyle - 1/2 szklanki
kakao - 3 łyżki
wrzątek - 1/2 szklanki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Mak, przepłukujemy i zalewamy 
wrzątkiem centymetr nad powierzchnię na-
sion. Zostawiamy do namoczenia (od go-
dziny do trzech).Orzechy, morele i rodzynki 
zalewamy wodą i moczymy chwilę.

KROK 2: Mak odsączamy na sitku i mielimy 
trzy razy w maszynce do mielenia mięsa, na 
drobnym sicie. Ostatni raz mielimy mak na 
przemian z odsączonymi suszonymi owoca-
mi i orzechami (na zmianę).

KROK 3: Olej kokosowy rozpuszczamy w 
kąpieli wodnej (szklankę z olejem wkładamy 
do miseczki z gorącą wodą). Laskę wanilii 
przekrajmy wzdłuż na pół i nożem wyskro-
bujemy ziarenka, które wrzucamy do mako-
wej masy. 

70 min +

KROK 4: Banany obieramy ze 
skórki i trzemy na tarce o gru-
bych oczkach. Masę makową 
mieszamy z dodatkiem oleju 
kokosowego, startymi na tarce 
bananami. Na końcu dodajemy 
proszek do pieczenia i lekko 
mieszamy.

KROK 5: Masę wykładamy na 
blachę wyłożoną papierem do 
pieczenia. Pieczemy w piekar-
niku nagrzanym do 170 - 180 
stopni celsjusza przez około go-
dzinę. Nie możemy spalić maku, 
bo będzie gorzki.

KROK 6: Daktyle zalewamy 
wrzątkiem, dodajemy olej ko-
kosowy i kakao. Na początku 
delikatnie mieszamy, a potem 
wszystko ze sobą blendujemy 
do uzyskania gładkiego kremu. 
W razie potrzeby dolewamy 
wody i blendujemy, aby powsta-
ła gładka masa.

KROK 7: Na lekko przestudzo-
ne ciasto, wykładamy kakaową 
masę. Możemy ją zrobić tuż 
przed wyłożeniem jej na ciasto.

Barbara Strużyna

MAKOWIEC BEZ CUKRU Z CZEKOLADOWĄ 
POLEWĄ 
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SERNIK Z DYNIĄ 
I NUTKĄ POMARAŃCZY

SKŁADNIKI (1 porcja):
twaróg tłusty - 700 g
jaja - 4 szt.
cukier puder - 120 g
purée z dyni - 1 szklanka
skórka z pomarańczy - 1 łyżeczka
budyń śmietankowy - 1 opakowanie
masło - 100 g
czekolada z pomarańczą w proszku 
- 1 łyżka
mascarpone małe - 1 opakowanie

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Dynię piżmową obieramy, kroimy 
w kostkę ok. 1-2 cm. Wkładamy do brytfan-
ny, przykrywamy szczelnie folią aluminiową i 
wkładamy do piekarnika nagrzanego na 200 
stopni. 

KROK 2: Pieczemy przez 40 minut. Po wyję-
ciu należny uważać, ponieważ zbiera się para 
i można się oparzyć. Dynię przekładamy do 
wyższego naczynia i blendujemy. Studzi-
my. Ser mielimy w maszynce trzykrotnie lub 
mielimy w malakserze. Żółtka oddzielamy 
od białek. 

KROK 3: Białka ubijamy na sztywno, żółtka 
ubijamy z połową cukru na kogel mogel, 
resztę cukru ucieramy z masłem. Do utarte-
go masła dodajemy ser i mascarpone i ucie-
ramy. Następnie wlewamy utarte żółtka mie-
szamy dalej, dodając skórkę z pomarańczy i 
opakowanie budyniu śmietankowego. Teraz 
dodajemy purée z dyni. Na koniec małymi 
obrotami mieszamy dodając pianę z białek. 

KROK 4: Przelewamy do formy wyłożonej 
papierem posmarowanym tłuszczem (waż-
ne, żeby papier sięgał ponad rant kilka cm, 
aby podczas pieczenia nie wylała się masa. 
Pieczemy 60-70 minut w 190 stopniach. Ja 
na ostatnie 20 minut zmniejszyłam do 160 
stopni. Po ostudzeniu oprószyć czekoladą 
pomarańczową lub zrobić filiżankę gorącej 
czekolady.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

80 min

SZYBKIE PIERNICZKI

SKŁADNIKI (40 sztuk):
miód - 3 łyżki
masło - 80 g
cukier - 1/2 szklanki
jajo - 1 szt.
mąka pszenna - 2 i 1/2 szklanki
soda oczyszczona - 1 łyżeczka
przyprawa do piernika - 1 łyżka
lukier:
cukier puder - 100 g
woda - 2-3 łyżki
sok z cytryny - 2 łyżki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Miód, masło i cukier podgrzewamy w gar-
nuszku do rozpuszczenia się, a następ-
nie studzimy. Przestudzoną masę łączymy  
z resztą składników na ciasto i wyrabiamy. 
Ciasto możemy schłodzić w lodówce, wów-
czas będzie się lepiej wałkować, dodatkowo 
możemy podsypać mąką. Wałkujemy na 
grubość 2-3 mm. Z rozwałkowanego ciasta 
wycinamy dowolne kształty pierniczków. 
Układamy na blaszce wyłożonej papierem 
do pieczenia i pieczemy około 7-10 minut 
w temp. 170 - 180 °C. Wystudzone piernicz-
ki smarujemy lukrem. Lukier: Cukier puder 
ucieraj z sokiem z cytryny i wodą do uzyska-
nia pożądanej konsystencji.

Paulina Jasińska

30 min

PIERNICZKI 
DAKTYLOWE

SKŁADNIKI (16 porcji):
mąka ryżowa pełnoziarnista - 100 g
mąka orkiszowa jasna typ 700 - 400 g
mąka amarantusowa - 2 łyżki
syrop daktylowy - 200 g
cukier puder trzcinowy - 200 g
siemię lniane złote - 2 łyżki
masło - 120 g
soda - 1 łyżeczka
kurkuma - 0,5 łyżeczki
przyprawa do pierników - 6 łyżeczek

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Siemię lniane mielimy w młynku 
do kawy, zalewamy 6 łyżkami wrzątku i od-
stawiamy do napęcznienia. W rondelku roz-
puszczamy masło, syrop daktylowy i cukier.

KROK 2: Mąki wsypujemy do miski, doda-
jemy sodę, przyprawę piernikową, kurkumę. 
Mieszamy. Dodajemy zaparzone siemię lnia-
ne, masło rozpuszczone z syropem i cukrem. 
Mieszamy i zagniatamy ciasto.

KROK 3: Ciasto rozwałkowujemy cienko,  
wycinamy pierniczki. Pieczemy 10 min  
w 180 °C.

Dorota Wdowińska - Rozbicka

60 min

DOMOWA PRZYPRAWA 
DO PIERNIKA

SKŁADNIKI (2 porcje):
goździki - 3 łyżeczki
ziarna pieprzu - 2 szt.
ziarna kardamonu - 2 szt.
ziele angielskie - 1 szt.
gałka muszkatołowa - 1/2 łyżeczki
cynamon - 2 laski
imbir (proszek) - 1 łyżeczka
ew. anyż (gwiazdka) - 1 szt.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Wszystkie składniki zemleć w młynku do 
kawy (łatwiejsza wersja) lub utrzeć w moź-
dzierzu. Gotowe. Przesypać do szczelnego 
pojemnika. smakujmy

15 min

Przepis z okładki!
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BIGOS PO AZJATYCKU

SKŁADNIKI (4 porcje):
kiszona kapusta - 750 g
suszone śliwki - 2 szt.
suszone shiitake - 3 szt.
suszone grzyby maitake - 1 garść
sos sojowy bezglutenowy - 3 łyżki
cebula dymka lub zwykła - 1 szt.
olej - 1-2 łyżka
szczypiorek - do smaku
pieprz - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Grzyby umyć i namoczyć w 250 ml 
wody przez ok. 20 minut. Po tym czasie go-
tować kilka minut. Cebulę pokroić w drobną 
kostkę. Na dużej patelni rozgrzać olej dodać 
cebulę i zeszklić. Dodać odciśniętą kapustę i 
śliwki. Wlać sos sojowy oraz wodę z gotowa-
nia się grzybów. Grzyby natomiast pokroić w 
cienkie paski. 

KROK 2: Dusić całość ok. godziny od cza-
su do czasu mieszając. Doprawić pieprzem i 
posypać szczypiorkiem.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

60 min +DANIE JEDNOGARNKOWE 
Z KISZONĄ KAPUSTĄ 
I GRZYBAMI

SKŁADNIKI (6 porcji):
cebula - 1 szt.
marchew - 2 szt.
masło - 3 łyżki
oliwa - 3 łyżki
grzyby leśne lub pieczarki - 300 g
kapusta kiszona - 500 g
ziemniaki - 4 szt.
fasola czerwona - 1 słoik
seler naciowy łodygi - 2 szt.
sól - do smaku
pieprz - do smaku
zioła prowansalskie - 1 łyżeczka
czosnek granulowany - 1 łyżeczka
liść laurowy - 1 szt.
ziele angielskie - 5 szt.
suszone jagody jałowca - 2 szt.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
W duzym garnku na oleju z masłem szkli-
my posiekaną cebulę i grzyby pokrojone w 
plastry. Dodajemy selera i marchewkę roz-
drobnione, podsmażamy wszystko. Dodaje-
my ziemniaki pokrojone w kostkę, zalewamy 
1,5 szkl wody, dodajemy przyprawy, gotuje-
my 15 min. Dodajemy kapustę i fasole, go-
tujemy jeszcze 15-25 min. Doprawiamy do 
smaku.

Dorota Wdowińska - Rozbicka

60 min

PASZTET SOCZEWICOWO
- DYNIOWY

SKŁADNIKI (6 porcji):
soczewica brązowa - 2 szklanki
kasza jaglana - 1 szklanka
mała dynia - 1/2 szt.
sól - 1 łyżeczka
kminek mielony - 1 łyżeczka
czarnuszka - 1 łyżeczka
koperek suszony - 1 łyżeczka
pieprz - 1/4 łyżeczki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Soczewicę i kaszę jaglaną moczy-
my przez kilka godzin lub całą noc. Następ-
nie gotujemy.

KROK 2: Dynię kroimy na małe kawałki i du-
simy do miękkości.

KROK 3: Do ugotowanej kaszy, soczewicy i 
dyni dodajemy przyprawy. Wszystko blen-
dujemy na gładką masę, którą wylewamy do 
foremki o wymiarach 12 cm x 30 cm. Pie-
czemy w temperaturze 200 stopni przez 45 
minut.

KROK 4: Kroimy po całkowitym ostudzeniu.

Dominika Lasota (Jescbyzycwzdrowiu)

55 min

POSTNA FASOLA 
BIAŁA Z CEBULKĄ

SKŁADNIKI (6 porcji):
fasola biała - 300 g
olej do smażenia - 50 ml
cebula - 2 szt.
sól himalajska - do smaku
pieprz - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Fasolę wsypujemy do miski, zalewamy woda, 
zostawiamy do namoczenia na noc. Fasolę 
gotujemy do miękkości, solimy. Na patelni 
rozgrzewamy olej, szklimy na nim posiekaną 
cebulkę. Do cebuli dodajemy ugotowaną fa-
solę, przesmażamy, doprawiamy do smaku.

Dorota Wdowińska - Rozbicka

70 min

FASOLKA CZERWONA 
KIDNEY W ZALEWIE 

BIO 
 (PUSZKA) 

- LA BIO IDEA

Polecamy!



PASZTET Z SOCZEWICY Z 
SUSZONYMI POMIDORAMI

SKŁADNIKI (1 porcja):
soczewica czerwona - 1 szklanka
pestki dyni - 150 g
cebula - 1 szt.
suszone pomidory - 5 szt.
tarty chrzan - 1 łyżeczka
jaja - 2 szt.
liść lauowy - 1 szt.
ziele angielskie - 2 szt.
olej - 2 łyżki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Soczewicę ugotuj w osolonej wo-
dzie w liściem i zielem, odcedź. Wyjmij ziele 
i liść laurowy. Pestki dyni upraż na patelni. 
Cebulę pokrój w kostkę i zeszklij na oleju. 
Wystudź wszystko.

KROK 2: Zmiel w malakserze lub w maszyn-
ce wszystkie składniki. Przełóż do wcześniej 
przygotowanej formy. Piec w 180 stopniach 
ok. 40 minut.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

70 min

SOCZEWICA 
CZERWONA BIO 
 - BIO PLANET

Polecamy!

Wszystko 
kręci się 

wokół SMAKU!
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Jakie ryby na święta? 
tradycyjnie i nowocześnie

Święta Bożego Narodzenia to okres największej konsumpcji dań na bazie ryb. Smażone, pieczone, w galarecie czy w oleju 
to wigilijny „must have”. Jakich ryb nie może na wigilijnym stole zabraknąć? 

ŚLEDŹ - MUSI BYĆ
Zdecydowanie nie może zabraknąć śledzia, który jest najchętniej 
wybierany gatunkiem ryb w Polsce, rocznie zjadamy go prawie 
3 kg na osobę. Można powiedzieć, że śledź króluje na naszych 
stołach i bez wątpienia można przygotowywać go na wiele spo-
sobów. Najczęściej podajemy go z siekaną cebulką w oleju choć 
coraz częściej dodajemy suszone pomidory czy zielony pieprz. 
Na Wileńszczyźnie i  we wschodniej Polsce tradycją są śledzie 
z duszonymi warzywami i suszonymi borowikami, a na Mazow-
szu śledzie z zalewy octowej na miodzie podawane są w formie 
obiadowej z ziemniakami z wody i kwaszoną kapustą. 

DELIKATNY MINTAJ
Druga najchętniej spożywana przez Polaków ryba to mintaj, zja-
damy go ponad dwa kilogramy na osobę. Filety z tej ryby stano-
wią idealną bazę dla produktów takich jak chociażby tradycyj-
na ryba po grecku. Doskonale smakuje również pieczony saute 
pod pierzynką z chrupiącym parmezanem i pietruszką. Dlaczego 
warto sięgać po mintaja? Jego mięso jest białe, delikatne i kru-
che. Zawiera dużo kwasów tłuszczowych omega-3 oraz posiada 
wysoką zawartość selenu, witamin A, D oraz witamin z grupy B. 
Należy też do jednych z mniej kalorycznych ryb, zawiera tylko 
92 kcal na 100 g. 

PYSZNY ŁOSOŚ
Dużą popularnością cieszy się też łosoś występujący głównie  
w formie porcji czy plastrów. Łosoś słynie ze swych nietuzin-
kowych walorów smaków, jak i wysokiej zawartości kwasów 
omega-3, aminokwasów, łatwo przyswajalnego białka oraz 
wartościowych witamin i minerałów. Możemy podawać go jako 
wykwintny tatar z kaparami, konserwowym ogórkiem, zielonym 
pieprzem, koperkiem skropiony oliwą jak również pieczony  
na warzywach z ziołami prowansalskimi. Doskonale będzie sma-
kował również przygotowany na parze z marynaty z sosem se-
rowo ogórkowym. 

SOCZYSTY HALIBUT
Święta Bożego Narodzenia to również okazja do przygotowa-
nia dań na  bazie mniej popularnych w Polsce gatunków ryb i 
owoców morza. Wśród nich wyróżnia się halibut, uchodzący za 
jedną z najsmaczniejszych ryb białych. Jego mięso jest delikatne, 
soczyste i bardzo smaczne. Jako rybę o bardzo smacznym so-
czystym i delikatnym mięsie warto ją upiec na maśle oprószoną 
pieprzem cytrynowym, natką pietruszki ze świeżymi gałązkami 
tymianku i plastrami pomidora. Taka kompozycja bez wątpienia 
pozwoli nam docenić jedwabisty maślany smak tej ryby. 

NISKOKALORYCZNY TUŃCZYK
Koneserzy przysmaków rybnych z pewnością chętnie sięgną po 
tuńczyka, ulubiony gatunek ryb Europejczyków. Wśród kilku 
odmian tej ryby wyróżnia się Albacore tuna czyli tuńczyk biały.  
Żywi się  on wyłącznie ośmiornicą i kalmarami. Rośnie wolniej 
niż inne tuńczyki, a jego mięso jest chude i niskokaloryczne. 
Tuńczyk doskonale smakuje w  postaci grillowanych steków po-
dawanych na przykład z sosem paprykowym  czy z zielonego 
pieprzu z cukrowym groszkiem. Carpaccio z tuńczyka na pewno 
będzie kulinarnym przebojem świątecznego stołu. Możemy je 
przygotowywać w wersji japońskiej z marynowanym imbirem, 
wasabi i kiełkami bambusa albo w wersji europejskiej z suszony-
mi pomidorami, kaparami i rukolą. 

CIEKAWIE - KREWETKI 
Coraz częściej sięgamy również po krewetki, które są najchęt-
niej wybieranym rodzajem owoców morza wśród Polaków. Bez 
wątpienia krewetki na wigilijnym stole to oryginalna i nowocze-
sna propozycja. Możliwości podania są wręcz nieograniczone 
bo doskonale znajdą się podane na gorąco z aromatycznymi 
orientalnymi przyprawami jak imbir czy cynamon ale również  
w postaci doskonałych świeżych sałatek czy panierowanych 
przekąsek z dipami. 
  



BO ZDROWA RYBA 
TO CERTYFIKOWANA RYBA! 
Certyfikaty, przyznawane 
przez niezależne insty-
tucje, są gwarancją naj-
wyższej jakości wyrobów 
rybnych. Wśród nich wy-
różniają się surowce oraz 
produkty ekologiczne 
BIO, pochodzące ze źró-
deł rozwijanych trady-
cyjnymi i nieszkodliwymi 
metodami. Ograniczenie 
inwazyjnej działalności 
człowieka jest gwarancją 
naturalnej żywności, bez 
stosowania pokarmów 
GMO pozbawionej an-
tybiotyków, pestycydów 
lub substancji konser-
wujących. Zapewnienie 
dobrostanu ryb oraz 
idea zrównoważonego 
rozwoju świadczy o bez-
pieczeństwie produktów 
wytwarzanych przez do-
stawców i producentów 
spełniających wymagania 
certyfikacji BIO. Jasno-
zielone logo ekologiczne 
tzw. euroliść, jest wy-
znacznikiem spełnienia 
najlepszych standardów 
dotyczących żywności 
wysokiej jakości.

Organizacje, spełniające ściśle określone kry-
teria, wspierające utrzymanie stabilności dzi-
kich stad ryb, mogą poszczycić się certyfika-
tem zrównoważonego rybołówstwa MSC (ang. 
Marine Stewardship Council). Niebieski znak 
MSC oznacza, że ryby pochodzą ze stabilnych, 
dobrze zarządzanych łowisk. Certyfikat MSC 
można określić jako odpowiednik BIO certyfi-
kacji dla ryb dziko żyjących, nie hodowlanych. 

CZYTAJ SKŁAD, OMIJAJ KONSERWANTY 
I INNE NIEPOŻĄDANE SUBSTANCJE

Wybierając produkty rybne zarówno na święta jak i na cały 
rok czytaj etykiety, wybierając produkty z krótkim, czystym 
składem. Omijaj produkty zawierające konserwanty i inne 
niepożądane składniki. W przypadku ryb wędzonych omi-
jajmy produkty z dodatkiem mleczanu sodu czy aromatu 
dymu wędzarniczego, a w przypadku filetów ze śledzia 
zwracajmy uwagę na zawartość benzoesanu sodu i rezy-
gnujmy z wyboru produktów z jego zawartością. W przy-
padku mrożonych produktów rybnych bądźmy wyczuleni 
na produkty zawierające wszelkiego rodzaju polifosforany, 
wybierając produkty zawierające tylko jeden składnik czyli 
daną rybę: łososia, dorsza, tuńczyka, halibuta czy mintaja. 

Marka
specjalistyczna
dedykowana 

kategorii 
ryb i owoców

morza

Certyfikowane
produkty 

akwakultury
i rybołówstwa 

 

Kompleksowa
oferta produktów:

świeże, 
chłodzone,
mrożone,
konserwy 

Opakowania 
z wykorzystaniem

materiałów 
z recyklingu 
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MAŚLANY ŁOSOŚ

SKŁADNIKI (1 porcja):
świeży łosoś - 750 g
masło zimne - kawałek
sól - do smaku
świeży koperek lub szczypiorek - trochę do 
posypania

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Odcinamy skórę z ryby. Kroimy ło-
sosia na kawałki oraz paski o grubości ok. 1 
- 1,5 cm. 

KROK 2: Lekko solimy dno naczynia żarood-
pornego i kładziemy na nim łososia. Na ło-
sosiu układamy cienkie plastry masła i lekko 
solimy. Znowu układamy łososia i masło i tak 
do wyczerpania składników. Na samej górze 
mają być plastry masła.

KROK 3: Przykrywamy naczynie i wstawiamy 
do zimnego piekarnika. Ustawiamy tempera-
turę 180 °C i pieczemy ok. 40 minut. Wyciąga-
my z piekarnika i posypujemy szczypiorkiem 
lub koperkiem.

Barbara Strużyna

45 min

SUSHI Z RZODKIEWKĄ

SKŁADNIKI (1 porcja):
ryż do sushi - 1 szklanka
cukier, ocet ryżowy - po 3 łyżki
sos sojowy - 1 łyżka
płaty nori - 4 szt.
dorsz smażony - 300 g
pęczek rzodkiewek - 1 szt.
majonez - 1 łyżka
liście szpinaku - 1 garść
wasabi - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Zaczynamy od ugotowania ryżu. 
Najpierw ryż płuczemy w wodzie, odsączamy. 
Następnie zalewamy go ponownie wodą i zo-
stawiamy na 20 min. Potem znów płuczemy 
na sicie, wsypujemy do garnka i zalewamy 1,5 
szkl. wody. Gotujemy do miękkości (zajmie to 
ok. 20 min). 

KROK 2: Następnie mieszamy składniki za-
prawy: ocet, cukier, sos sojowy. Ciepły (lekko 
przestygły) ryż zalewamy zaprawą do ryżu i 
mieszamy (najlepiej widelcem). Dajemy mu 
delikatnie wystygnąć.

KROK 3: Rzodkiewki myjemy i ścieramy na 
tarce o dużych oczkach, mieszamy z majo-
nezem. Rybę kroimy w podłużne kawałki. 
Na macie bambusowej rozkładamy listek alg 
(błyszczącą stroną do dołu). Następnie na nori 
układamy ryż na 2/3 powierzchni (ryż dość 
lepki łatwiej rozprowadzić zmoczonymi w wo-
dzie rękami). 

KROK 4: W kolejnym kroku na środku ryżu 
smarujemy cieniutką warstwę wasabi, układa-
my na niej rzodkiewkę, listki szpinaku i kawałki 
ryby. Zawijamy przy pomocy maty bambuso-
wej w rulon, a ten kroimy w plastry o szeroko-
ści ok. 2 cm (nóż musi być naprawdę ostry). 
Podajemy z sosem sojowym oraz marynowa-
nym imbirem.

Dorota Wdowińska - Rozbicka

25 min

HALIBUT W GLAZURZE 
Z CHILI, SOSU SOJOWEGO 
I SOKU 
Z POMARAŃCZY

SKŁADNIKI (4 porcje):
halibut - dzwonki lub kawałki - 4 szt.
glazura:
dżem z chili - 2 łyżeczki
sos sojowy - 100 ml
sok  - 100 ml i skórka z pomarańczy - trochę
czosnek - 1 ząbek
imbir - 1-2 cm kawałek
pieprz kolorowy - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Do naczynia żaroodpornego, w któ-
rym będziemy piec rybę wlewamy sos sojowy, 
sok z pomarańczy i dżem z chili, mieszamy. 
Dodajemy przeciśnięty ząbek czosnku, starty 
imbir oraz świeżo mielony pieprz, mieszamy.

KROK 2: Rybę obtaczamy ze wszystkich stron 
w marynacie. Odstawiamy na 10 minut.

KROK 3: Rybę wstawiamy do piecyka nagrza-
nego do 200 °C i pieczmy przez 20-25 minut. 
Sos powinien się zredukować podczas piecze-
nia tworząc glazurę. Kawałki ryby smarujemy 
powstałą glazurą.

KROK 4: Podajemy z pieczonymi ziemniakami 
warzywami polanymi sosem jogurtowym oraz 
świeżo wyciśniętym sokiem pomarańczowo-
-cytrynowym.

My Little Food Safari

40 min

ŁOSOŚ ATLANTYCKI ZE SKÓRĄ 
ŚWIEŻY PORCJA BIO - BETTER FISH

HALIBUT
NIEBIESKI 
MSC
ZE SKÓRĄ 
MROŻONY 
PORCJE
 - BETTER FISH

POLĘDWICA 
Z DORSZA 
ATLANTYCKIEGO 
MSC 
BEZ SKÓRY 
MROŻONA 
 - BETTER FISH
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SAŁATKA Z TUŃCZYKIEM 
I SORGO

SKŁADNIKI (1 porcja):
sorgo ugotowane - 2 szklanki
tuńczyk w sosie własnym - 1 opakowanie
mieszanka kukurydza z groszkiem i marchew-
ką w zalewie - 1 słoik
kiszony seler plastry - 3 szt.
natka pietruszki posiekana - 2 łyżki
majonez - 3 łyżki
przyprawa susz. pomidory z bazylią 
- 1 łyżeczka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Najpierw tuńczyka odsączamy do-
kładnie. Następnie odsączamy mieszankę ku-
kurydzy z groszkiem i marchewką. 

KROK 2: Potem selera kiszonego kroimy w 
kosteczkę. Następnie sorgo mieszamy z po-
zostałymi składnikami sałatki. Doprawiamy do 
smaku.

Dorota Wdowińska - Rozbicka

20 min

RYBA I GRZYBY
W RATATOUILLE

SKŁADNIKI (6 porcji):
ryba biała - 450 g
grzyby suszone leśne  - 15 g
bakłażan - 2 szt.
cukinia - 2 szt.
cebula - 1 szt.
papryka - 1 szt.
czosnek - 3 ząbki
przyprawa prowansalska lub 
śródziemnomorska - 2 łyżki
olej do gotowania i smażenia - trochę
passata pomidorowa - 500 ml
sól, pieprz cytrynowy - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Grzyby moczymy. Bakłażana kroimy 
w plastry grubości ok. 5 cm, rozkładamy np. 
na ręczniku papierowym i posypujemy lekko 
solą. Po ok. 10 minutach ściągamy ręcznikiem 
papierowym powstałą rosę. Solimy, dopra-
wiamy przyprawą prowansalską i skrapiamy 
olejem do smażenia. Rozkładamy na blaszce i 
pieczemy w 180 C przez ok. 15 minut do zru-
mienienia.

KROK 2: Cukinię kroimy w plastry, cebulę w 
piórka, rozkładamy na blaszce (na papierze 
do pieczenia) solimy, przyprawiamy przypra-
wą prowansalską, skrapiamy olejem lub oliwą 
i pieczemy w 180 C przez 15 minut.

KROK 3: Na patelni rozgrzewamy olej i sma-
żymy małe kawałki ryby, lekko posolone i po-
pieprzone (pieprzem cytrynowym). Smażymy 
bardzo krótko i ściągamy z patelni.
Na tej samej patelni dodajemy odrobinę ole-
ju (jeśli trzeba) i wrzucamy przeciśnięte przez 
praskę czosnki. Dusimy minutę, dodajemy 
passatę i przyprawiamy ziołami, mieszamy i 
wyłączamy ogień.

KROK 4: Grzyby kroimy na małe kawałeczki. 
Paprykę kroimy w paski. Czekamy, aż wystu-
dzą się warzywa.

KROK 5: W naczyniu żaroodpornym układa-
my po kolei warzywa (bakłażan, cebula, cuki-
nia, papryka) i rybę, między składniki lub po 
wierzchu wykładamy grzyby. Na wierzch wy-
lewamy passatę i zapiekamy w piekarniku ok. 
50 minut w 180 C. Po zapieczeniu posypujemy 
zieleniną. 

Barbara Strużyna

95 min

GRILLOWANY STEK 
Z TUŃCZYKA 
NA KOLOROWEJ SAŁATCE

SKŁADNIKI (1 porcja):
stek z tuńczyka - 250 g
sól morska - do smaku
pieprz kolorowy - do smaku
olej rzepakowy - kilka kropel
sałatka:
awokado - 1 szt.
ogórek gruntowy - 1 szt.
rukola trochę
cebula dymka - 1 szt.
surowy młody burak - 1 szt.
pestki granatu - trochę
mango - kawałek
cytryna do skropienia - kilka kropel

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Na talerzu układamy rukolę, obrane 
ze skórki i pokrojone cienko awokado, plaster-
ki ogórka, cienko pokrojoną cebulę, posypu-
jemy buraczkiem startym w drobną zapałkę, 
kawałki mango. Całość posypujemy pestkami 
granatu i skrapiamy sokiem z cytryny.

KROK 2: Stek z tuńczyka nacieramy solą, pie-
przem i olejem. Grillujemy, aż zrumieni się z 
obu stron. W środku powinien zostać różowy. 
Długość zależy od grilla lub patelni, na której 
go przyrządzamy. Dlatego najlepiej sprawdzić 
dotykając go palcem. Im miększy, tym słabiej 
będzie wysmażony.

KROK 3: Tuńczyka układamy na sałatce. Po-
dajemy od razu po przygotowaniu. Dodatko-
wo można podać z frytkami z ziemniaków lub 
batata.

My Little Food Safari

25 min

TUŃCZYK BONITO W SOSIE 
WŁASNYM - PAN DO MAR

Polecamy!
TUŃCZYK BIAŁY MSC STEK 

BEZ SKÓRY MROŻONY
 - BETTER FISH

Polecamy!
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KOLOROWE KANAPKI Z ŁOSOSIEM 
I KREMOWYM SERKIEM

SKŁADNIKI (2 porcje):
żółty burak - 1 szt.
podłużny czerwony burak - 1 szt.
marchew - 1 szt.
marchew fioletowa - 1 szt.
wędzony łosoś - 100 g
awokado - 1 szt.
kremowy serek naturalny - 400 g
pumpernikiel - 3 kromki
sól morska - do smaku
sok z cytryny - kilka kropel
pieprz kolorowy - do smaku
kapary i listki rukoli do przybrania - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Marchewki i buraki układamy w parowarze. Żółty burak i pomarań-
czowa marchewka nie powinna stykać się z fioletową marchewką i czerwonym 
burakiem. 

KROK 2: Warzywa oprószamy solą. Gotujemy na parze około 45 minut - po-
winny być miękkie. Ostudzone warzywa obieramy. Foremkę wykładamy folią 
spożywczą. Warzywa kroimy w cienkie plasterki. W foremce układamy warstwę 
z żółtego buraka i pomarańczowej marchewki. Smarujemy serkiem. Następnie 
układamy warstwę z czerwonego buraka i fioletowej marchewki. Smarujemy 
serkiem.

KROK 3: Układamy plastry łososia i skrapiamy sokiem z cytryny. Układamy 
cienko pokrojone awokado i lekko skrapiamy sokiem z cytryny oraz posypuje-
my kolorowym pieprzem. Smarujemy serkiem. Układamy kromki pumpernikla. 
Lekko dociskamy. Owijamy dokładnie folią spożywczą. Wierzch warto obcią-
żyć, np. kartonem mleka. Odstawiamy do lodówki na minimum 3-4 godziny.  
Wyjmujemy z formy. Nie odwijamy z folii, kroimy na kawałki ostrym nożem.  
Z kawałków, już po ukrojeniu zdejmujemy folię. Układamy na półmisku. Posy-
pujemy rukolą i kaparami.

My Little Food Safari

15 min

KARMAZYN W AROMATYZOWANYM MAŚLE 
SZAŁWIOWO - CYTRYNOWYM

SKŁADNIKI (4 porcje):
karmazyn bez skóry i ości - 500 g
sól morska ziołowa - do smaku
pieprz kolorowy - do smaku
masło - 100 g
cytryna - 3-4 plastry
szałwia - 5 - 6 lasek
purée:
ziemniaki - 1 kg
sól morska - do smaku
masło - 100 g
kwaśna gęsta śmietana - 200 ml
gałka muszkatołowa - trochę
młode listki pokrzywy - garść
sałatka:
sałata masłowa - 1 szt.
czosnek niedźwiedzi - 1 garść
ogórek wężowy - 1 szt.
rzodkiewka - 1 pęk
pomidorków koktajlowych - 200 g
kwaśna gęsta śmietana - 200 ml
sól morska ziołowa - do smaku
pieprz kolorowy - do smaku

30 min

KROK 2 (ryba): Karmazyna kro-
imy na kawałki. Oprószamy solą 
i pieprzem. Na patelni układamy 
kawałki cytryny i masło. Po roz-
topieniu masła dokładamy listki 
szałwii. Gdy masło jest gorące 
układamy na nim rybę. Smażymy 
na średnim ogniu 3-4 minuty. 
Podczas smażenia rybę polewa-
my masłem.

KROK 3 (sałatka): 
Sałatę i czosnek niedźwiedzi kro-
imy nożem ceramicznym. Ogór-
ka kroimy w cienkie plasterki. 
Mieszamy ze śmietaną. Dopra-
wiamy solą i pieprzem. Dodaje-
my cienko pokrojoną rzodkiewkę 
i ćwiartki pomidorków. Miesza-
my.

KROK  4: Na każdy talerz wykła-
damy porcję purée. Za pomocą 
łyżki przez środek ziemniaków 
robimy wgłębienie, w które wy-
kładamy porcję sałatki. Na wierz-
chu układamy kawałki ryby. Przy-
bieramy listkami szałwii.

My Little Food Safari

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1 (purée): Ziemniaki gotu-
jemy w osolonej wodzie. Ugoto-
wane ziemniaki przecieramy przez 
sito. Dodajemy masło, pokrzywę i 
startą gałkę muszkatołową. Mie-
szamy. Dodajemy śmietanę. Mie-
szamy.

 ŁOSOŚ ATLANTYCKI PLASTRY 
WĘDZONE NA ZIMNO BIO

 - BETTER FISH



HISZPAŃSKA PAELLA 
Z KREWETKAMI

SKŁADNIKI (4 porcje):
krewetki blanszowane 
- 1 opakowanie
małże obrane, gotowane - 300 g
bulion warzywny - 600 ml
oliwa z oliwek - 4 łyżki
cebulka (drobno siekana) - 1 szt.
czosnek (drobno siekany) - 3 ząbki
papryka czerwona 
(siekana w małe kosteczki) - 1 szt.
słodka papryka mielona - 2 łyżeczki
ryż do paelli - 400 g
pomidory (krojone w kosteczkę) 
- 2 szt.
mrożony groszek - 60 g
natka pietruszki - 1 garść
cytryny do skropienia - trochę
sól - do smaku
pieprz - do smaku
szafran - 1 szczypta

60 min

KROK 2: Dodać koleją łyżkę 
oliwy, czosnek, sól, pieprz i pa-
prykę mieloną, smażyć około 1 
minuty. Następnie należy do-
dać ryż i zalać całość gorącym 
bulionem z szafranem. Dobrze 
wymieszać, dodać pomidory, 
groszek i paprykę pokrojone 
w kostkę. Przykryć patelnię i 
dusić na średnim ogniu ok. 10, 
mieszając kilka razy.

KROK 3: Następnie ułożyć 
na wierzchu krewetki i małże, 
przykryć i gotować przez ko-
lejne 5-10 minut, aż ryż będzie 
miękki i wchłonie większość 
bulionu. Patelnię zdjęć z ognia 
i przykryć pokrywką. Odstawić 
na 5 minut.

KROK 4: Wymieszać i dopra-
wić. Można podawać na pa-
telni lub przełożyć 4 porcje na 
rondelki (do pieczenia) i wsta-
wić do nagrzanego piekarnika 
na dodatkowe 5 minut. Wyjąć, 
posypać siekanymi ziołami i 
podawać z ćwiartkami cytryny 
i odrobiną oliwy do skropienia.

Primefrost

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Krewetki i małże 
rozmrażamy. Bulion podgrze-
wamy i dodajemy do niego 
szafran, odstawiamy, aż na-
bierze koloru. Na dużej głę-
bokiej patelni należy rozgrzać 
łyżkę oliwy wrzucić cebulkę,  
i smażyć przez kilka minut do 
uzyskania złotego koloru.

Ekologiczna żywność mrożona •  www.bio-inside.com

 
 

 
 

 

Ekologiczna mieszanka azjatycka 
do woka oraz filet z łososia

Zrównoważone i egzotyczne

Filety z łososia ze zrównoważonej akwakultury 
ekologicznej. Ze względu na swoją jędrną 
konsystencję i aromatyczny smak, �lety z łososia 
są szczególną specjalnością. Ten łosoś atlantycki 
jest hodowany przy użyciu ekologicznej karmy 
w czystej i bogatej w tlen wodzie morskiej w pobliżu 
zachodniego wybrzeża Irlandii. 



Merlot. Chardonnay. Pétillant.

100 % BIO
0 % Alkoholu
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Sylwester
w przekąskach 
zdrowych i szybkich w wykonaniu
Co zjeść w Sylwestrowy wieczór, aby było szybko, zdrowo a przy 
tym inaczej niż na co dzień? Co będzie pasowało najbardziej  
do szampańskiej zabawy, a jednocześnie będzie dawało swobo-
dę także osobom organizującym przyjęcie? 

NAJLEPIEJ WSPÓLNIE
A może w całym tym pomyśle ważne jest, aby wszyscy uczest-
niczący angażowali się w przygotowania. Wspólnie spędzony 
czas może okazać się w przyszłości tym, co będzie wspominane  
i co uczyni ten specjalny wieczór wyjątkowym. 

MAŁE JEST PIĘKNE I... SMACZNE
Dobrym rozwiązaniem będą małe przekąski, przystawki. Naj-
lepiej jak na talerzach znajduje się dużo różnych, niewielkich, 
słodkich lub słonych smakołyków. Takie „na raz”. Przekąski po-
winny zmieścić się w dwóch palcach w stylu finger foods, grec-
kiego meze, włoskich antipasti czy hiszpańskich tapas. 

DLA KAŻDEGO COŚ ZDROWEGO
Warto przygotować coś dla osób na diecie bezglutenowej, 
wegańskiej, wegetariańskiej oraz wszystkożerców. Pamiętając  
o innych sprawimy, że ten wieczór bardziej zapadnie w pamięci 
gości. 

DOBRY PLAN TO PODSTAWA
Dobrze jest wcześniej przygotować listę i zrobić zakupy lub z 
wyprzedzeniem zaangażować też innych uczestników w sprawy 
zaopatrzenia, jeśli pomysł wspólnej organizacji wam się podoba. 

PRODUKTY I POMYSŁY
A oto kilka pomysłów, które pomogą Wam i ułatwią organizację 
„szampańskiej’ zabawy i uczty. Do zorganizowania sylwestro-
wego party przydadzą się następujące produkty: pesto zielone  
i czerwone, suszone i świeże pomidory, marynowane grzyby, 
pieczarki lub boczniaki, pasty warzywne, grillowana papryka, 
oliwki czarne i zielone, ogórki kiszone i konserwowe, ser feta, 
creme fraiche lub serek śmietankowy, wędzony łosoś, sardyn-
ki w oleju, świeży ogórek, cukinie, sałaty, awokado, tofu, placki 
tortilla, różnego rodzaju chleby na zakwasie i bezglutenowe.  

Z tych składników bez problemu przygotuje-
cie klika zaproponowanych poniżej 

przekąsek. Zachęcamy do za-
inspirowania się naszymi 

propozycjami i kre-
owania własnych 

smaków.

 

GRILLOWANA CUKINIA 
Z FETĄ I Z OLIWKĄ
NADZIEWANĄ ANCHOIS

SKŁADNIKI (4 porcje):
cukinia - 1-2 szt.
ser feta np. z ziołami - 1/2 opakowania
oliwki nadziewane anchois – kilka sztuk
sól i pieprz - do smaku
olej lub oliwa - trochę
szczypiorek - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Umytą i osuszoną cukinię pokroić w 1 cm krążki i oprószyć 
solą. Każdy krążek posmarować niewielką ilością oliwy za pomocą pę-
dzelka. Grillować na patelni z każdej strony po 1-2 minucie. Zgrilowane 
krążki rozłożyć na półmisku i na środku każdego układać kawałki fety, 
a na wierzch oliwkę. Spiąć wykałaczką lub położyć obok patyczki. Po-
sypać całość szczypiorkiem i zmielonym pieprzem.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz - Szef Kuchni

5 min

OLIWKI ZIELONE GORDAL BEZ PESTKI BIO
 - CAMPOMAR NATURE

Polecamy!
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BLINY GRYCZANE 
Z CREME FAICHE 
I Z ŁOSOSIEM

SKŁADNIKI (4 porcje):
ciasto:
mąka gryczana jasna - 200 g
jajko - 1 szt.
cukier - 1/2 łyżeczka
sól - 1 płaska łyżeczka
napój migdałowy bez cukru 
lub mleko - 3/4 szklanki
proszek do pieczenia - 1 płaska łyżeczka
dodatki: 
wędzony łosoś, creme fraiche 
lub serek śmietankowy 
wymieszane z łyżeczką chrzanu, 
szczypiorek.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Z podanych składników zrobić ciasto. Niewielką ilość ciasta 
odmierzać małą łyżeczką i smażyć na średnim ogniu małe bliny. 

KROK 2: Smażyłam bez dodatku tłuszczu. Na wysmażonych blinach 
układać niewielką ilość creme fraiche z chrzanem i kawałek łososia. 
Posypać szczypiorkiem.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

15 min

CHOINKI Z KROMEK CHLEBA 
Z PESTO Z PIETRUSZKI 
Z FETĄ I OLIWKĄ

SKŁADNIKI (4 porcje):
kromki chleba z ziarnami - kilka sztuk
ser feta ziołowy lub zwykły - 1 - 2 szt.
pesto z pietruszki:
natka z pietruszki - 1 pęczek
migdały blanszowane - 1/2 szklanki
oliwa z oliwek - 4 łyżki
sól - 1/2 łyżeczki
czosnek (opcjonalnie) - 1 ząbek
oliwki - kilka sztuk

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 
KROK 1: Umytą, suchą natkę z pietruszki grubo posiekać, włożyć do 
malaksera z pozostałymi składnikami i zmiksować. 

KROK 2: Kromki chleba pociąć w kwadraty w trzech wielkościach po-
mniejszając o 1 cm każdy. Na każdy kwadrat nakładać niewielką ilość 
pesto, następnie kawałek fety, a na końcu choinki dodać oliwkę. 

KROK 3: Na koniec spiąć wykałaczką lub patyczkiem.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

15 min

MĄKA GRYCZANA 
JASNA BIO

 - BIO PLANET

Polecamy!

PESTO ZIELONE BIO 
- BIO PLANET

Polecamy!



KREM Z BURAKÓW 
NA ZAKWASIE 
Z BURAKÓW

SKŁADNIKI (4 porcje):
buraki gotowane na parze - ok. 1 kg
zakwas z buraków - 1 szklanka
czosnek - 2 ząbki
ziele angielskie - 3 ziarna
pestki dyni - trochę
oliwa z oliwek - 2-3 łyżki
cynamon – 1 i 1/2 łyżeczki
imbir - świeży 2 cm
sól i pieprz - do smaku
dodatki:
mrożone ciasto francuskie z masłem 
- 1 opakowanie
pieczarki i boczniaki w zależności od ilości gości

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 
KROK 1: Buraki pokroić w kostkę. W garnku rozgrzać oliwę, dodać 
czosnek, ziele, imbir, a następnie buraki. Zalać wodą do wysokości wa-
rzyw, dodać sól. Gotować 5 minut. 

KROK 2: Wlać zakwas, wyciągnąć ziele. Dodać pieprz oraz cynamon i 
miksować na krem. Przelać do szklaneczek i dekorować pestkami dyni.

KROK 3: Można podać z pieczarką z pieca, panierowanym bocznia-
kiem lub gwiazdkami z ciasta francuskiego.

KROK 4: Ciasto francuskie rozmrozić (ok.10 minut) z ciasta wyciąć do-
wolne kształty np. gwiazdki i piec w 220 stopniach C ok. 10 - 15 minut. 

WARTO WIEDZIEĆ: 
Można też upiec drzewka choinki. Ciasto należy pociąć w 1 cm paski  
i na patyczku uformować choinkę.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

15 min

ZAKWAS Z BURAKÓW 
TRADYCYJNY BIO

- BIO PLANET

Polecamy!

www.satyrz.plwww.satyrz.pl
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KREM Z AWOKADO 
Z NATKĄ PIETRUSZKI

SKŁADNIKI (4 porcje):
awokado dojrzałe - 2 szt.
ser feta - 1 szt.
jeśli wersja wegańska: 
masło migdałowe lub tahiny - 2 łyżki
sok z cytryny - 1 - 2 łyżki
czosnek - 1 ząbek (opcjonalnie)
pieprz - do smaku
natka z pietruszki - 1 garść
grissini - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 
Awokado i fetę umieścić w blenderze i zmiksować na krem na koniec 
dodać drobno posiekaną natkę. Krem można przygotować dla wegan 
dodając do awokado pastę z sezamu (taninę) lub masło migdałowe 
zamiast fety. Podawać z grissini.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

15 min

TARTINKI Z WEGAŃSKĄ 
„RICOTTĄ” Z MARYNOWANYM
GRZYBKIEM

SKŁADNIKI (4 porcje):
tofu naturalne - 200 g
miso jasne - 2 łyżki
masło z migdałów lub tahina - 2 łyżki
sól - do smaku
tamari lub sos sojowy jasny - 1 łyżka
sok z cytryny - 2 łyżki
dodatki:
marynowane grzyby - 1 słoik
orzechy włoskie siekane i podprażone 
– kilka sztuk
bagietka na zakwasie - 1 szt.
pieprz - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 
Tofu włożyć do gotującej się wody i gotować 5 minut. Wyjąć i lekko 
ostudzić. Przełożyć do malaksera i zmiksować z resztą składników. Ba-
gietkę pokroić w kromki i podgrzać na grillowej patelni. Posmarować 
kromeczki „ricottą”, a na wierzch ułożyć marynowanego grzybka lub 
prażone posiekane orzechy.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

15 min

SER FETA BIO - KOURELLAS

Polecamy!

TOFU NATURALNE BIO 
- BIO PLANET

Polecamy!

SKŁADNIKI (8 porcji):
popcorn do mikrofali 
- 90 g (1 opakowanie)
gorzka czekolada 
-  3 / 4 tabliczki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 
Popcorn przyrządź według in-
strukcji na opakowaniu. 

W kąpieli wodnej rozpuść cze-
koladę. Popcorn wyłóż na papier 
do pieczenia lub śniadaniowy na 
płask i polej czekoladą. Odstaw 
do zastygnięcia.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

10 min

POPCORN Z GORZKĄ CZEKOLADĄ

POPCORN SOLONY DO 
MIKROFALÓWKI BIO 

 - CHIPS & SNACKS

Polecamy!



TARTINKI Z SALSĄ 
Z PIECZONEJ PAPRYKI 
Z SARDYNKĄ

SKŁADNIKI (4 porcje):
sardynki w oleju - 1 słoik
salsa:
pieczona papryka w zalewie - 1 słoik
suszone pomidory - 2 - 3 szt.
natka z pietruszki - 1 łyżka
kapary - 1 łyżka
ogórek kiszony lub konserwowy 
- 1-2 szt.
czerwona cebula - 1 szt.
sól i pieprz - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 
Paprykę, ogórka, cebulę i suszone pomi-
dory pokroić w małą kostkę. Kapary po-
siekać z pietruszką. Wszystko wymieszać 
razem, doprawić solą i pieprzem do sma-
ku. Nakładać na bagietkę, a na wierzchu 
położyć sardynkę.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

10 min

SARDYNKI 
EUROPEJSKIE W BIO 

OLIWIE Z OLIWEK 
EXTRA VIRGIN 
 - EMPERATRIZ

Polecamy!

MERAPI TEMPEHMERAPI TEMPEH

rodzinna 
produkcja

odpowiednie
 dla wegan

bogate
w białko

Uwielbia go większość wegan i wegetarian.
Tempeh…Tempeh…

Można go śmiało nazwać królem 
wśród wyrobów sojowych.

Jest lekkostrawny. 

Zawarte w nim składniki odżywcze 
są łatwo przyswajalne. 

Fermentacja sprawia, że białko soi 
rozbijane jest na białko proste. 

Jest najbogatszym źródłem 
roślinnej witaminy B 12.

Jest najlepszym źródłem białka roślinnego.
Zawiera niezbędne minerały.
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Redaktor naczelny portalu:

Od kilku lat staram się przygotowywać przepisy, które zastępują mi i moim bliskim smak mięsa. 
Myślę, że już jestem w tym naprawdę niezła. Sprawia mi ogromną radość, kiedy uda mi się oszukać 
tak zdrowo i smacznie biesiadnika. Używam grzybów, orzechów, warzyw takich jak seler naciowy 

lub kasztany, bakłażan albo tofu. Od czasu do czasu jednak przygotowuję także mięsne dania i mam 
tu kilku swoich faworytów, zwłaszcza na szczególne okazje. Wychodzę z założenia, że gość naje-

dzony to gość zadowolony. Chociaż jest dużo rzeczy, które są bardziej kaloryczne, mięso to poczucie 
sytości i wyjątkowy smak.

Mięsne opowieści

KARKÓWKA WOLNO 
PIECZONA

SKŁADNIKI (4 porcje):
karkówka - 1 kg
przyprawa do karkówki - 2 łyżki
papryka słodka - 1 łyżeczka
papryka ostra - szczypta
sól - do smaku
czosnek - 4 ząbki
liść laurowy - 2 szt.
ziele angielskie - 2 szt.
olej do gotowania i pieczenia - 1 łyżka
suszony borowik lub podgrzybek - 20 g
śmietana słodka (opcjonalnie, jeśli chcemy 
biały sos) - 100 ml

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Grzyby moczymy w zimnej wodzie i 
odlewamy po 10 minutach, przepłukane zale-
wamy wodą (tak, aby były przykryte). Przypra-
wę do karkówki ze szczyptą soli rozcieramy w 
moździerzu.

KROK 2: Karkówkę kroimy na plastry, obsypu-
jemy przyprawami, polewamy olejem i masu-
jemy, aby wetrzeć przyprawy, odstawiamy do 
zamarynowania od godziny do kilku godzin.

KROK 3: Zanim wstawimy mięso do piekar-
nika dodajemy do niego namoczone grzyby 
i trochę wody z ich moczenia. Naczynie żaro-
odporne wstawiamy do piekarnika zimnego i 
nagrzewamy go do 180 stopni. Po 20 minu-
tach zmniejszamy temperaturę do 110 stopni 
i pieczemy ok. 5 godzin. Możemy obserwo-
wać danie po 4 godzinach.

KROK 4: Jeśli chcemy gęsty śmietanowy sos, 
zlewamy sos na patelnię, hartujemy śmietanę 
(do śmietany dodajemy trochę ciepłego sosu i 
mieszamy) i wlewamy ją do sosu. Chwilkę go-
tujemy na małym ogniu do zgęstnienia sosu, 
a następnie polewamy sosem pieczeń.

180 min

 
PASZTET MIĘSNY

SKŁADNIKI (1 porcja):
łopatka wieprzowa - 1 i 1/2 kg
boczek - 600 g
udko kurczaka - 2 szt.
wątróbka - 30 dag
cebula - 2 szt.
bułka tarta - 4 łyżki
jajka - 4 szt.
gałka muszkatołowa - 1 łyżeczka
majeranek - 1 łyżka
papryka ostra - 1/4 szt.
sól, pieprz - do smaku
olej - trochę
liść laurowy, ziele angielskie, pieprz ziarna 
- po 4 szt.
marchew - 4 szt.
pietruszka mała - 2 szt.
seler średni - 1/4 szt.
por (biała część) - 10 cm
imbir - 1 łyżeczka
masło - kawałek

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Mięso i warzywa (oprócz cebuli) myjemy w 
zimnej wodzie, warzywa obieramy i wszystko 
wkładamy do wrzątku, dodajemy: ziarna pie-
przu, liście laurowe, ziela angielskie i sól. Po 45 
- 50 min wyciągamy mięso drobiowe i warzy-
wa. Dalej gotujemy do miękkości wieprzowi-
nę. Ugotowane mięso i warzywa studzimy. Na 
patelnię wlewamy trochę oleju, rozgrzewamy 
i wrzucamy pokrojoną w kostkę cebulę, dusi-
my kilka minut. Dokładamy na patelnię umy-
tą i osuszoną wątróbkę. Dusimy kilka minut i 
studzimy. Mięso oddzielamy od kości. Mieli-
my na przemian mięso, warzywa, wątróbkę, a 
na końcu bułkę tartą. Powstałą masę mielimy 
jeszcze raz. Doprawiamy masę gałką, imbirem, 
papryką ostrą, solą i pieprzem. Oddzielamy 
żółtka i dodajemy do masy. Wszystko do-
kładnie mieszamy. Ubijamy białko i dodajemy 
do masy, delikatnie mieszamy do połączenia 
składników. Dwie keksówki wykładamy pa-
pierem do pieczenia. Wykładamy masę do fo-
remek, ugniatamy, aby pozbyć się ewentual-
nych pęcherzyków powietrza i wyrównujemy. 
Na wierzch kładziemy cienkie plasterki ma-
sła. Wkładamy do nagrzanego piekarnika na  
180 °C i pieczemy ok. 70 - 80 min.

180 min

 
SAŁATA Z BOCZKIEM I MANGO

SKŁADNIKI (1 porcja):
sałata lodowa - 1 szt.
inne zielone liście (rukola, roszponka, szpinak 
itp.) - trochę
boczek wędzony, pieczony lub surowy - 200 g
mango (może być niedojrzałe) - 1 szt.
awokado małe - 1 szt.
orzechy, słonecznik lub pestki dyni - 2 - 3 garści 
sos:
olej do sałatek lub oliwa - 3 łyżki
sok z cytryny - 2 - 3 łyżki
musztarda, miód -  po 1 łyżeczce
sól, pieprz - po 1 szczypcie
woda - 2 - 3 łyżki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Boczek kroimy w cienkie paski i podsmaża-
my na delikatnym ogniu do chwili, która nam 
odpowiada, możemy go lekko posolić (taki 
słony element w sałatce wyśmienicie pasuje). 
Orzechy rozdrabniamy, a słonecznik lub dy-
nię lekko prażymy na suchej patelni, orzechy 
też lekko możemy przyprażyć w szczególności 
piniowe (ich nie rozdrabniamy). Sałaty płucze-
my i suszymy w suszarce do liści lub na ręcz-
niku kuchennym. Oddzielamy liście, rwiemy je 
na mniejsze kawałki. Mango obieramy i ście-
ramy na tarce o grubych oczkach. Awokado 
przekrajamy na pół, wyciągamy pestkę i łyżką 
wyciągamy miąższ, który kroimy w paseczki 
lub kostkę. Do słoiczka przekładamy wszyst-
kie składniki na sos (oprócz wody), zakręcamy 
i potrząsamy do połączenia składników. Jeśli 
sos jest bardzo gęsty dodajemy wody i znowu 
potrząsamy. Do salaterki wykładamy sałatę, 
awokado, mango, ziarna oraz boczek (raczej 
bez wytopionego tłuszczyku) i polewamy so-
sem. Mieszamy.

30 min
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KURCZAK Z MIODEM 
I ROZMARYNEM 
PIECZONY 
Z ZIEMNIAKAMI

SKŁADNIKI (6 porcji):
ziemniaki - 1 kg
przyprawa do ziemniaków - do smaku
sól - do smaku
oliwa - do smaku
udka kurczaka - 6 szt.
miód gryczany - 4 łyżeczki
oliwa - 2 łyżki
słodka papryka - 1 łyżeczka
rozmaryn - 1 łyżeczka
ząbek czosnku - 1 szt.
sól - 1 łyżeczka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Mięso myjemy pod bieżącą wodą  
i osuszamy papierowym ręcznikiem. 

KROK 2: Świeży czosnek przeciskamy przez 
praskę. Przygotowujemy marynatę z oliwy, 
miodu, przypraw i czosnku. Każdą porcję 
kurczaka nacieramy marynatą i układamy na 
blaszce.

KROK 3: Obieramy ziemniaki, myjemy, osu-
szamy, kroimy w kawałki i przekładamy do 
miski, skrapiamy oliwą, oprószamy przypra-
wami i mieszamy. 

KROK 4: Następnie ziemniaki układamy  
na blaszce pomiędzy kurczakiem. Na-
czynie przykrywamy przykrywką lub folia  
aluminiową.

KROK 5: Pieczemy ok. 30 min w 200 °C  
(grzanie góra dół). Po tym czasie odkry-
wamy naczynie i pieczemy jeszcze 35 min  
do zrumienienia mięsa i ziemniaków.

Dorota Wdowińska - Rozbicka

120 min

ORIENTALNE PULPETY 
Z PIERSI KACZEJ Z SEZAMEM

SKŁADNIKI (1 porcja):
kacze piersi - 2 szt.
sezam biały - 1 łyżeczka
sezam czarny - 1 łyżeczka
cynamon - 1/2 łyżeczki
anyż gwiazdkowy - 1 szczypta
goździk zmielony w moździerzu - 1 szt.
miód - 1 łyżeczka
skrobia ziemniaczana - 1 łyżeczka
szczypiorek - 1/2 pęku
ogórek - 1 szt.
rzodkiewki - kilka szt.
ocet ryżowy - 1 łyżka
sos sojowy bezglutenowy - 1 - 2 łyżki
sól - 1 łyżeczka
papryczka chili - 1 szt.
ryż basmati - 1 szklanka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Mięso mielimy ze skórą i doprawia-
my solą, sosem sojowym, cynamonem, goź-
dzikiem, anyżem, pociętym szczypiorkiem, 
sezamami i posiekaną papryczką chili. Doda-
jemy skrobię i mieszamy. 

KROK 2: Zwilżonymi rękami robimy małe pul-
peciki. Smażymy na gorącym oleju rzepako-
wym. Na koniec smażenia polewamy całość 
miodem i chwilę karmelizujemy.

KROK 3: Ogórka tniemy w paski (ja robię to 
obieraczką), rzodkiewkę w talarki. Zalewamy 
łyżką octu ryżowego, oliwą i delikatnie solimy 
lub dolewamy łyżkę sosu sojowego. Posypu-
jemy sezamem, szczypiorkiem i odrobiną chili. 

KROK 4: Ryż naturalny basmati gotujemy 
według przepisu na opakowaniu. Podajemy 
z ugotowanym ryżem i surówką z ogórka i 
rzodkiewki.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

60 min

FILET Z INDYKA Z SOLANKI 
W MARYNACIE 
MUSZTARDOWO- MIODOWEJ

SKŁADNIKI (1 porcja):
filet z indyka - 1 kg
solanka:
cebula - 1 szt.
czosnek - 2 ząbki
sól - 2 łyżki
woda ok. - 1 szklanka
liść laurowy - 3 szt.
ziele angielskie - kilka ziaren
czarny pieprz - kilka ziaren
marynata:
musztarda - 2 łyżki
miód - 1 łyżka
czosnek w granulkach - 1/2 łyżeczki
olej - 2 łyżki
sól i pieprz - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Umyty filet z indyka przełóż do na-
czynia. Zalej solanką. Włóż na kilka godzin do 
lodówki (najlepiej na całą noc). 

KROK 2: Po wyjęciu z solanki posmaruj mary-
natą: musztarda, miód, olej, szczypta soli, pie-
przu i czosnku w proszku. Umieść mięso oraz 
pozostałe składniki solanki (liście laurowe, 
ziele angielskie, cebulę i czosnek) w rękawie 
lub naczyniu żeliwnym.

KROK 3: Piecz ok. 60 minut dla 1 kg mięsa 
w temp. 180-190 °C. (Pod koniec pieczenia 
włączam piec na 200 stopni i piekę tak ok. 10 
minut). 

WARTO WIEDZIEĆ: Mój filet z indyka warzył 
1,3 kg i piekłam go 90 minut. Podawaj na go-
rąco do drugiego dania, jako wędlina lub jako 
składnik sałaty.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

60 min
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Dieta bezśluzowa
Środowisko zanieczyszczone przez smog i spaliny, żywność pełna konserwantów i pestycydów, a także życie  
w ciągłym pośpiechu, przemęczeniu i stresie. Brzmi znajomo? Doktor Arnold Ehret, twórca systemu leczenia die-
tą bezśluzową, dokładnie opisał skutki, jakie wyżej wymienione czynniki mogą mieć dla życia i witalności każde-
go z nas. I nie byłoby w tym pewnie nic zdumiewającego, gdyby nie fakt, że człowiek ten żył 100 lat temu…
ODROBINA HISTORII
Doktor Arnold Ehret (ur. 1866 w Niemczech, zm. 1922 w Stanach 
Zjednoczonych) był nauczycielem, a przy okazji człowiekiem, 
którego za życia zdiagnozowano jako „nieuleczalnie chorego”. 
Miał problemy z oskrzelami, sercem oraz nerkami, przez co wie-
lokrotnie bywał na zwolnieniach lekarskich. Wypróbował liczne 
kuracje medycyną konwencjonalną, jednak nie przyniosły one 
efektów. Postanowił więc spróbować leczenia metodami natu-
ralnymi – udał się do sanatorium, gdzie zaobserwował, że przy 
pomocy odpowiedniej diety, ćwiczeń fizycznych oraz kąpieli zio-
łowych, jego stan zdrowia znacznie się polepszył. Tak właśnie 
zaczął formułować swoje przemyślenia na temat produktów ślu-
zotwórczych, mających zanieczyszczać organizm, które spisywał 
w licznych książkach i artykułach przez kolejne 30 lat życia. Za-
łożył własne sanatorium w Szwajcarii, a później przeniósł się do 
Stanów Zjednoczonych, by nauczać o odżywianiu. Do dziś wielu 
lekarzy medycyny alternatywnej, a także osób indywidualnych, 
czerpie wiedzę z jego nauk.

CZYM JEST CHOROBA?
Według doktora Ehreta, każda choroba, niezależnie od tego, jak 
została nazwana przez lekarza, to zator. Czymże więc jest zator? 
Jest to zapchanie układu wydalniczego przez śluz, czyli starą, 
niewydaloną limfę. Dana choroba jest więc powodowana ku-
mulacją tego śluzu w konkretnym miejscu, np. w żołądku, jelicie 
czy nosie. Niektóre pokarmy (o czym będzie mowa w dalszej 
części artykułu) są szczególnie śluzotwórcze. Inne zaś aktywnie 
uczestniczą w wydalaniu śluzu, powodując w organizmie tzw. 
detoks. Aktywność fizyczna pomaga poruszyć „zastałą” w na-
szym organizmie limfę, także pozytywnie przyczyniając się do 
odtruwania organizmu.

KOMU DIETA BEZŚLUZOWA MOŻE POMÓC?
Dieta bezśluzowa została wymyślona przez człowie-

ka „nieuleczalnie chorego” dla ludzi „nieuleczalnie 
chorych”. Stąd też i dziś osoby cierpiące na miaż-

dżycę, nowotwory czy choroby autoimmuno-
logiczne sięgają po nią. Jednak może ona 

mieć pozytywne skutki także dla wielu osób  
z niepozornymi codziennymi dolegliwo-

ściami, takimi jak:

Są to dolegliwości, w przypadku których nadmiar śluzu w orga-
nizmie można dostrzec „na pierwszy rzut oka.”
Po dietę mogą też sięgnąć wszystkie osoby chcące przeczyścić 
swój organizm i znacznie zwiększyć odporność i witalność.

PODSTAWOWE ZASADY DIETY BEZŚLUZOWEJ
Dieta bezśluzowa jest zbliżona do innych diet prozdrowotnych, 
takich jak dieta alkaliczna, dieta raw vegan czy post doktor Dą-
browskiej. Jest w 99 % dietą wegańską (wyklucza wszystkie pro-
dukty odzwierzęce poza miodem).

Idea diety opiera się na spożywaniu produktów, które są bio-
logicznie dopasowane do naszego gatunku. Co to oznacza? W 
dzisiejszych czasach ludzie to jedyny gatunek zamieszkujący 
Ziemię, który nie wie, co powinien jeść. Zastanówmy się jed-
nak nad tym chwilę. Człowiek, podobnie jak małpa, należy do 
rzędu naczelnych. Posiadamy podobne do małp języki, żołądki, 
jelita, wątrobę i zęby, które biorą udział w procesie trawienia,  
a także palce przystosowane do zrywania i obierania pokar-
mów. Większość żyjących dziko małp żywi się przede wszystkim 
owocami, orzechami, nasionami i kwiatami. Właśnie te składniki 
(oraz duża ilość warzyw, przede wszystkich liściastych) wchodzą  
w skład diety bezśluzowej. Założeniem diety jest bowiem to, 
że jeśli nie jesteś w stanie spożyć czegoś na surowo, to poży-
wienie to nie jest przeznaczone dla Ciebie. Ponadto jedzenie w 
tej diecie powinno być spożywane właśnie na surowo ze względu 
na to, że w takiej formie ma największe właściwości oczyszcza-
jące (eliminujące śluz) oraz jest najbardziej bogate w witaminy  
i składniki odżywcze. Człowiek nie dość, że jest jedynym ga-
tunkiem na świecie niewiedzącym co powinien jeść, jest też 
jedynym spożywającym produkty gotowane.

Dieta wykluczająca wiele pokarmów i sięgająca wyłącznie po 
produkty surowe nie wydaje się zbyt atrakcyjna, prawda? Nie 
trzeba jednak robić wszystkiego na raz, a dania z tej diety mogą 
być równie pyszne (i nawet bardziej odżywcze) niż dania z diety 
tradycyjnej.

JAK ZACZĄĆ? DIETA BEZŚLUZOWA A DIETA PRZEJŚCIOWA
Przejście na dietę bezśluzową z diety tradycyjnej jest nie tylko 
trudne, ale też niezalecane ze względów zdrowotnych. Jest to 
duży szok dla organizmu, mogący powodować intensywny de-
toks, objawiający się np. poprzez bóle głowy, gorączkę czy wy-
sypkę. Stąd też, zanim wypłyniemy na głęboką wody i doświad-
czymy w pełni surowej diety bezśluzowej, zalecana jest tzw. 
dieta przejściowa (małośluzowa). Podczas tego okresu, trwają-
cego zazwyczaj około 6 tygodni, spożywamy surowe śniadania 
i obiady, ale kolacje pozostawiamy w dalszym ciągu gotowane. 

Nie wykluczamy też od razu wszystkich 
produktów – wykaz produktów 

dla diety bezśluzowej, diety 
przejściowej oraz produk-

tów całkowicie zabro-
nionych został za-

mieszczony w tabeli 
na kolejnej stronie.

• katar,
• mokry kaszel,
• uczucie obrzęku w gardle,
• bóle brzucha,
• „śpiochy” w oczach po prze-

budzeniu.



PRODUKTY ZALECANE PRODUKTY ZALECANE PRODUKTY ZABRONIONE
(dieta bezśluzowa i dieta przejściowa) (dieta przejściowa) Fast - foody

Zielone warzywa liściaste (np.: bazylia, 

brukselka, cykoria, jarmuż, kapusta, 

kolendra, mięta, natka pietruszki, 

roszponka, rukiew wodna, rukola, 

sałata, szpinak, tymianek…)

Produkty zbożowe (np.: jęczmienne, 

owsiane, pszenne, ryżowe, żytnie…)

Słodycze i przekąski (np.: ciasteczka, 

cukierki, czekoladki, lody, żelki, chipsy, 

chrupki…)

Warzywa surowe (np.: brokuł, burak, 

cebula, cukinia, czosnek, kalafior, 

kalarepa, marchew, ogórek, papryka, 

pietruszka, pomidor, rzodkiewka, seler, 

szparagi…)

Warzywa strączkowe (np.: ciecierzyca, 

fasola, soczewica, soja…)

Produkty odzwierzęce (np.: mięso, ryby, 

jajka, smalec, mleko i produkty z mleka: 

jogurty, sery, masła, kefiry…)

Dojrzałe owoce (np.: ananas, arbuz, 

banan, borówka, brzoskwinia, cytryna, 

czereśnia, figa, granat, grejpfrut, 

gruszka, jabłko, jagoda, kiwi, limonka, 

malina, mandarynka, mango, ma-

rakuja, melon, nektarynka, papaja, 

pitaja, pomarańcza, śliwka, truskawka, 

winogrono, wiśnia…)

Warzywa skrobiowe (np.: bataty, kukury-

dza, ziemniaki…)

Gotowe sosy (np.: bbq, salsa, sos sojo-

wy…)

Warzywa gotowane (np.: brokuł, burak, 

cebula, cukinia, kalafior, kalarepa, ogórek, 

papryka, pomidor, rzodkiewka, seler, 

szparagi…)

Niedojrzałe owoce (np. zielone banany)

Owoce suszone (np.: daktyle, figi, jago-

dy…)

Napoje kwasotwórcze (np.: alkohol, kawa, 

napoje gazowane)

Naturalne słodziki (np.: miód, syrop dak-

tylowy, syrop klonowy…)
Używki (np. tytoń)

Co jeść w diecie bezśluzowej?

Prosty skład.

100 % Wegańskie oraz Ekologiczne. 

Bez dodatku cukrów. Zawiera naturalnie występujące cukry.

ALTERNATYWY JOGURTÓW NA BAZIE KOKOSA, MIGDAŁÓW I OWSA 

POZNAJ PRODUCENTA
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Jeśli decydujesz się przejść na dietę bezśluzową najlepiej będzie, jeśli 
pozbędziesz się z domu wszystkich produktów zabronionych (tj. pro-
duktów z trzeciej kolumny tabeli). Jednak nie wyrzucaj ich – możesz 
oddać te produkty znajomym lub zabrać je do najbliższej jadłodzielni.

Jedz lekkie śniadania: surowe owoce lub surówkę owocową bądź owo-
cowo-warzywną. Pamiętaj, że spożywane przez ciebie owoce muszą 
być dojrzałe: banany powinny posiadać brązowe kropki, a nektarynki 
czy brzoskwinie być bardzo miękkie i soczyste.

Na początku stosowania diety spożywaj więcej warzyw niż owoców. 
Warzywa wolno i spokojnie przeczyszczają organizm, podczas gdy 
owoce mogą wprowadzić w nim zbyt szybką „rewolucję”. Owoce zale-
cane są przede wszystkim na śniadania, reszta posiłków powinna być 
głównie warzywna.

Nie pij płynów podczas posiłków – spożywaj je przed posiłkami lub 
odczekaj co najmniej 15 minut po jedzeniu.

Tarty chrzan, suszone figi oraz sok z cytryn z dodaną startą skórką cy-
trynową to produkty szczególnie skutecznie usuwające śluz z organi-
zmu.

W miarę możliwości zastąp gotowe, kupne soki i koktajle takimi przy-
rządzanymi w domu ze świeżych warzyw i owoców.

Wybieraj produkty ekologiczne (oznaczone symbolem eko-liścia) – 
dzięki temu ograniczysz ilość spożywanych pestycydów i konserwan-
tów.

Kluczem do zdrowia jest prostota – staraj się przygotowywać posiłki z 
małej ilości składników – będą one łatwiejsze do strawienia, a ich przy-
gotowanie zajmie ci mniej czasu.

Stosuj jak najdłuższą lukę żywieniową (przerwę między ostatnim posił-
kiem danego dnia a pierwszym posiłkiem dnia następnego) – to wła-
śnie podczas tego okresu czasu organizm szczególnie intensywnie się 
oczyszcza.

Jeśli twoje samopoczucie podczas stosowania diety nie będzie dobre, 
spokojnie zrób kilka kroków do tyłu – twoja psychika jest bardzo ważna 
i jeśli nie czujesz się z czymś dobrze, to nie ma co robić tego „na siłę”.

10 punktów 

do poprawnej kuracji dietą bezśluzową

1

2

3
4
5
6
7
8
9
10

Konstancja Strużyna



Ekologiczne 
mieszanki na 

nalesniki i racuchy! 

Ekologiczne 
mieszanki na 

nalesniki i racuchy! 
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SAŁATKA NA KOLACJĘ

SKŁADNIKI (3 porcje):
bataty - 3 szt.
brukselki - 1 szklanka
oliwa z oliwek trochę
curry - 1 łyżka
papryka wędzona - 1 łyżeczka
szpinak - 1 szklanka
ogórki gruntowe - 4 szt.
pomidorki daktylowe - 1/2 szklanki
rzodkiewki - 1 pęk
hummus - 1 opakowanie

30 min

SAŁATKA ŚNIADANIOWA 2

SKŁADNIKI (3 porcje):
śliwki - 8 szt.
małe jabłka - 3 szt.
pestki granatu - 100 g
mix sałat - 1 szklanka
ogórki kiszone - 4 szt.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Umyj wszystkie składniki i pokrój na prefero-
wane przez Ciebie kawałki. Wrzuć do miski i 
wymieszaj.

15 min

SAŁATKA ŚNIADANIOWA 

SKŁADNIKI (3 porcje):
szpinak - 1 szklanka
roszponka - 1/2 szklanki
kalarepa - 1 szt.
pomarańcze - 2 szt.
małe jabłka - 3 szt.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Umyj wszystkie składniki i pokrój na prefero-
wane przez Ciebie kawałki. Wrzuć do miski i 
wymieszaj.

15 min

ogórki kiszone - 4 szt.
natka pietruszki - 1 pęk

SAŁATKA LUNCHOWA 2

SKŁADNIKI (3 porcje):
mango - 2 szt.
duże awokado - 2 szt.
pomidorki daktylowe - 1 szklanka
łodygi dużego selera naciowego - 4 szt.
marchewki - 4 szt.
mix sałat - 1 szklanka
mała czerwona cebula - 1/2 szt.
oliwa z oliwek - 4 łyżki
suszony rozmaryn - 1 łyżeczka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Umyj wszystkie owoce oraz warzywa i pokrój 
na preferowane przez Ciebie kawałki. Wrzuć 
do miski. W małym naczyniu wymieszaj oliwę 
z rozmarynem. Następnie polej sałatkę uzy-
skanym sosem i wymieszaj.

15 min

SAŁATKA LUNCHOWA 

SKŁADNIKI (3 porcje):
średni kalafior, cebula czerwona - po 1/2 szt.
ogórki gruntowe - 3 szt.
papryka podłużna - 1 szt.
pomidorki daktylowe - 1 garść
pomidory suszone w oliwie, ogórki kiszone 
-  po 3 szt.
koperek - 1 pęk
hummus - 1 opakowanie
papryka wędzona, kmin rzymski - po 1 łyżce

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Umyj warzywa i pokrój na preferowane przez 
Ciebie kawałki. Posiekaj koperek. Wszystko 
wrzuć do miski. Dodaj hummus i przypraw 
papryką wędzoną i kminkiem. Następnie wy-
mieszaj.

20 min

PUDDING JABŁKOWO 
- FIGOWY

SKŁADNIKI (1 porcja):
średnie jabłko - 5 szt.
świeże figi - 6 szt.
cynamon - 1 łyżeczka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Umyj i obierz jabłka. Wykrój środki i wrzuć do 
blendera. Umyj figi. 4 z nich obierz ze skórki 
i także wrzuć do blendera. Zblenduj składniki 
na mus. Wlej mus do miseczki. Pozostałe 2 figi 
pokrój na plasterki. Udekoruj nimi mus. Posyp 
cynamonem.

15 min

OWOCOWY DESER 
W POLEWIE MATCHA

SKŁADNIKI (2 porcje):
mango - 1 szt.
maliny, borówki, truskawki - 2 szklanki
dojrzały banan - 1 szt.
mleko wegańskie - trochę
matcha - 1 łyżeczka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: Umyj i pokrój 
mango i owoce leśne na preferowane przez 
Ciebie kawałki. Wrzuć do miski. Zblenduj ba-
nana, mleko wegańskie i matchę na masę z 
grudkami. Polej owoce zblendowaną masą i 
wymieszaj.

10 min

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Umyj bataty i pokrój na plasterki o grubości około 
0,5 cm. Posyp przyprawą curry oraz papryką wędzo-
ną. Następnie ustawiaj warstwami w naczyniu do go-
towania na parze, polewając każdą warstwę odrobi-
ną oliwy z oliwek. Gotuj przez około 15 minut. W tym 
czasie umyj i obierz brukselkę. Po upływie 15 minut 
uchyl pokrywkę naczynia i wsyp do niego brukselki. 
Gotuj wszystko przez kolejne 10 minut. Umyj pozo-
stałe warzywa i pokrój w preferowane przez Ciebie 
kawałki. Wrzuć do miski surowe oraz gotowane wa-
rzywa i hummus. Wymieszaj wszystko.

Przepisy przygotowała:
Konstancja Alicja 



Czysta i naturalna aromaterapia

Olejek eteryczny eukaliptus australijski 
pomaga swobodniej oddychać i może 
być stosowany w masażach na mięśnie 

i stawy.

 Olejek eteryczny goździkowiec korzenny 
Działa rozgrzewająco  

w masażach mięśni i stawów.

Olejek eteryczny z mięty pieprzowej 
łagodzi drogi oddechowe, pobudza 

trawienie i zmniejsza uczucie wzdęcia  
po jedzeniu. 

Olejek eteryczny z rozmarynu lekarskiego

zwiększa wydalania wody przez nerki oraz 
działa ochronnie na wątrobę.

Prawdziwy olejek eteryczny lawendowy, 
o przyjemnym zapachu, ma właściwości 
relaksujące, łagodzi również skórę po 

ukąszeniach owadów.

 Olejek eteryczny drzewo herbaciane  
to swoiste panaceum w aromaterapii.  
Ma działanie oczyszczające na skórę  

i drogi oddechowe.

Olejek eteryczny z oregano wspomaga 
prawidłowe funkcjonowanie górnych 
dróg oddechowych oraz normalizuje 

ciśnienie krwi.

Zapachy, które wprowadzą Cię 
w odpowiedni nastrój

DYFUZJAKĄPIEL INHALACJA MASAŻ DOUSTNIE 

 Doustnie: raz - dwa razy dziennie, od 1 do 2 kropli. Należy 
przyjmować rozcieńczony w łyżce miodu lub w naparze 
ziołowym.

 Skóra: (masaż, kąpiel): 1 do 2 kropli na 10 ml oleju roślinnego.

 Aromatyzowanie: powietrza: 2 do 5 kropli według 
osobistych preferencji i wielkości pokoju. 

Zastosowanie w zależności od 
rodzaju olejku:
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Kawa
nie tylko czarna

O tym, że są rośliny, które można zjeść niemalże w całości, wiemy zarówno z książek kulinarnych i zielarskich, jak i filmów 
podróżniczych czy wojennych wspomnień. Wiemy, że na przykład z baobabu możemy jeść młode liście (spożywane jak 

warzywo), korzenie siewek, owoce i nasiona, a jego korę wykorzystuje się w lecznictwie. Z kolei mniszek lekarski obdaro-
wuje nas jadalnymi pączkami, pysznymi kwiatami, zdrowymi liśćmi, leczniczymi łodyżkami czy korzeniami, które  

w ciężkich czasach mogą stanowić wspomnienie kawy...
No właśnie, a skoro jesteśmy przy kawie, zarówno dla każde-
go kawosza, jak i dla tych, którzy kawy nie znoszą, jasne jest, 
że kawę produkujemy z ziarenek kawowca. Oczywiście są one 
zwykle wyprażone, dzięki czemu zmieniają kolor z zielonego na 
brązowy. Proces ten zmienia również diametralnie smak kawy, 
bo z grochowo-fasolowego na… kawowy! Ziarenka kawy są wy-
dobywane z wisienek kawowca, gdy te dojrzeją. W zależności od 
odmiany owoce są wtedy czerwone, żółte lub pomarańczowe. 
Każda wisienka skrywa zwykle dwa przytulone do siebie ziaren-
ka, które razem odpowiadają kształtowi owocu. Czasem zdarza 
się, że jest tam tylko jedno ziarenko przypominające kształtem 
mikroskopijną piłkę baseballową. Jest to mutacja zwana peaber-
ry, bardzo pożądana przez niektórych smakoszy kawy i nieak-
ceptowana przez innych.

WSZECHSTRONNE ZASTOSOWANIE KAWOWCA
Czy zastosowanie kulinarne kawy, kończy się na ziarenkach? Ab-
solutnie nie! Zapewne, zanim ludzie odkryli działanie twardych 
pestek kawowca, musieli spróbować jego pysznych słodkich 
owoców. Jedna z legend mówi, że to właśnie wyjątkowo pobu-
dzone kozy lub owce, które wcześniej najadły się kawowych wi-
sienek, wzbudziły zainteresowanie ludzi. Czy to prawda czy nie, 
tego się nie dowiemy, ale jest pewne: jeśli tak było, to kopytne 
wiedziały co robią! Owoce kawy są bowiem naprawdę smaczne. 
Są zresztą również przysmakiem indonezyjskich łaskunów – ssa-
ków, które żywią się m.in. owocami kawy, trawią miąższ i nad-
trawiają ziarna, które potem są wydobywane z ich odchodów  
i przetwarzane. W ten sposób powstaje słynna najdroższa kawa 
świata, czyli Kopi Luwak.

Suszone skórki  wisienek kawowca.

Dojrzewające wisienki kawowca.



CASCARA
Ciekawym zastosowaniem odpadów po produkcji ziaren kawy 
jest użycie do przygotowywania naparu skórek kawowych zasu-
szonych wraz z miąższem. Pełne słodyczy i intrygujących aroma-
tów skórki są sprzedawane zwykle w specjalistycznych sklepach 
z kawą pod nazwą cascara (czyli po hiszpańsku „skórka”). W Bo-
liwii, gdzie napar z cascary jest popularny, nazywa się ją czasem 
„kawą biedaków”. Napar ten nie ma tak dużo kofeiny, jak ten 
przygotowany z kawowych ziarenek, ale słynie z ogromnej ilości 
antyoksydantów. W smaku niczym nie przypomina znanej nam 
kawy, a raczej… tradycyjny wigilijny kompot z suszu!
Cascara jest szczególnie doceniana, gdy pochodzi z upraw eko-
logicznych, tym bardziej że to zewnętrzna część owocu mogłaby 
być potencjalnie najbardziej narażona na kontakt z opryskami. 
Warto więc zwrócić uwagę na to, czy kooperatywa Fairtrade 
produkująca Twoją ulubioną kawę, nie wytwarza również tego 
oryginalnego produktu.

QISHR I HERBATKA
Innym interesującym napojem produkowanym z kawy jest qishr, 
tradycyjny gorący napar przygotowywany z kawowych skórek, 
imbiru i przypraw, np. cynamonu. W Jemenie czasem zastępuje 
on tradycyjną kawę, a niektóre źródła donoszą, że jest to forma 
spożywania kawy starsza od popularnego dziś naparu z wypra-
żonych jej ziarenek. Również w tym kraju wieki temu powstała 
tradycja produkcji wina kawowego, wytwarzanego właśnie ze 
skórek i miąższu kawy.

Ostatnim ciekawym zastosowaniem tego, co oferuje nam ka-
wowe drzewko, jest herbatka z liści kawy. Liście te po zbiorach 
delikatnie się podpraża, kruszy i następnie zaparza podobnie 
do herbaty. W smaku napar ten przypomina zieloną herbatę.  
Co ciekawe w niektórych regionach np. na Sumatrze  
i w Etiopii zdarzają się sytuacje, gdzie zbierane są tylko li-
ście, a kawowe wisienki pozostają na krzewie!

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ O KAWIE?
Jeśli masz ochotę na więcej ciekawostek dotyczących kawy lub 
codziennego życia kawowych kooperatyw, koniecznie zajrzyj na 
pizcadelmundo.pl/youtube, a jeśli zainteresował Cię temat 
Fairtrade to na stronie fairtrade.org.pl i w mediach społecz-
nościowych Fairtrade Polska znajdziesz o nim mnóstwo wiary-
godnych informacji.

Napar cascara z suszonych skórek wisienek kawowych.

Agnieszka  Bińkowska 
- Prezeska i Założycielka marki Pizca del Mundo

świeżo palona, ekologiczna kawa
z certyfikatem Fairtrade

Poznaj 
Producenta:



ŚWIĄTECZNE WYPIEKI 

BIO PLANET

KAKAO
Z EKOLOGICZNYM

ziarna - kruszone - sproszkowane - surowe - prażone
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Kakao
Kakao to napój przygotowywany z owoców kakaowca właściwego (Theobroma cacao L), rośliny pochodzącej z Ameryki 

Środkowej i Południowej. Jeden owoc kakaowca zawiera od 20 do 60 nasion.
Napój nazywany cacahuatl, zbliżony do dzisiejszego kakao, był 
spożywany już ponad 3 tysiące lat temu przez starożytnych Ma-
jów i Azteków. Napój ten był wytrawny (Majowie i Aztekowie nie 
znali bowiem cukru), a powstawał ze sfermentowanych ziaren 
kakaowca, nieraz doprawianych przyprawami korzennymi. Dla 
ówczesnych cywilizacji nasiona kakaowca były tak cenne, że czę-
sto służyły za środek płatniczy. Według licznych legend Majowie 
połączeni byli z Boginią Kakao, a pijąc napój mogli liczyć na jej 
łaskę i błogosławieństwo.

Do Europy kakao trafiło po raz pierwszy za sprawą Krzysztofa 
Kolumba, który otrzymał je od Indian, chcących wymienić je na 
inne dobra. Napój jednak niespecjalnie zasmakował żeglarzowi. 
Przywiózł go co prawda ze sobą w niewielkiej ilości do Hiszpanii, 
jednak na następne dwa dziesięciolecia pozostał on w Europie 
niedoceniony. Właśnie 20 lat później hiszpański konkwistador 
Hernán Cortés przybył na ziemie Azteków, gdzie… błędnie zo-
stał uznany przez tubylców za legendarnego króla Quetzalcoatl 
i szczodrze obdarowany ogromnymi ilościami kakao. Cortésowi 
kakao zasmakowało i po powrocie do Europy zaczął wychwa-
lać walory smakowe owego napoju. Kakao od tamtej pory było 
sprowadzane do Europy, jednak ze względu na cenę, można je 
było wypić wyłącznie na najbogatszych dworach. Większą po-
pularność napój zyskał w XIX wieku, kiedy Casparus van Houten 
opracował i opatentował maszynę, która w niedrogi sposób od-
ciągała nadmiar tłuszczu z ziaren kakao, co poprawiało walory 
smakowe napoju i nadało mu formę proszku, który obecnie sto-
sujemy. Wynalazek obniżył cenę kakao, co przełożyło się także 
na zwiększenie produkcji czekolady w Europie – w XIX wieku  
w Holandii postawiono aż 4 fabryki czekolady.

Wynalazca wyżej wspomnianego wynalazku, Casparus van Ho-
uten, nazywał kakao „pożywieniem przepisywanym przez le-
karzy”. Rzeczywiście, napój z owoców kakaowca posiada wiele 
właściwości zdrowotnych.

Surowe ziarno kakaowe to bogactwo różnych związków, wśród 
których podstawowe znaczenie mają należące do polifenoli, 
kwasy fenolowe i flawonoidy. Uważa się, że polifenole stano-
wią ok. 12-18% całkowitej masy suszonego ziarna kakaowego, 
które pełnią ważną funkcję w prewencji chorób sercowo-naczy-
niowych. Kakao surowe jest lekko kwaskowate i jaśniejsze od 
popularnego na rynku prażonego kakao o charakterystycznym 
ciemnobrązowym kolorze z wyraźną gorzką nutą.

Kakao w proszku stanowi łatwy do użycia składnik napojów, 
czekolad, koktajli, deserów i potraw wytrawnych - wzbogacając  
je w wiele korzystnych dla organizmu związków m.in. witamin  
z grupy B jak niacyna, ryboflawina oraz składniki mineralne: ma-
gnez, żelazo, potas, wapń, fosfor i cynk.

DLACZEGO TAK BARDZO LUBIMY KAKAO?
Za to, że zawiera substancje o działaniu pobudzającym i po-
prawiającym nasz nastrój m.in. to kofeina (ok. 0,2%) niwelu-
je uczucie zmęczenia, pobudza oraz poprawia samopoczucie, 
może działać antykancerogenne, teofilina, która przyczynia się  
do rozszerzania oskrzeli i wykazuje się dodatkowo efektem mo-
czopędnym oraz fenyloetyloamina („hormon miłości”) – wyka-
zuje działanie przeciwdepresyjne, przyczynia się do intensywnej 
poprawy nastroju, odczuwania radości i ekscytacji.

Kakao może zapobiegać chorobom układu krążenia, łagodzić 
stres, a także pozytywnie wpływać na pamięć. Powinny go jed-
nak unikać osoby zmagające się ze zgagą, nadciśnieniem oraz 
te, które mają na nie alergię. Osoby cierpiące na poważne za-
burzenia związane z sercem nie powinny spożywać kakao, po-
nieważ teobromina, związek chemiczny zawarty w kakao, pobu-
dza akcję serca i rozszerza naczynia krwionośne. Jednocześnie 
ta właśnie substancja według prowadzonych badań wykazuje 
działanie przeciwkaszlowe i wspomaga w leczeniu astmy.

U starożytnych Azteków kakao było pite podczas licznych ce-
remonii. Były to śluby (kakao było bowiem kojarzone z płod-
nością) lub narodziny (wg azteckiej filozofii człowiek powstał   
z kukurydzy i kakao).

Kakao było ważnym elementem w kulturze prekolumbijskiej, 
na zdj. miasto Azteków Teotihuacán, Meksyk.



W dzisiejszych czasach rytuał picia kakao ma na 
celu przede wszystkim celebrację życia, miłości i 
przyjaźni, jest dla większości miłą chwilą w ciągu 
dnia. Niezwykle ważne jest, by kakao było pozy-
skane w sposób etyczny z poszanowaniem za-
równo dla planety, jak i ludzi, czyli bez wyzysku. 

Warto zwrócić uwagę na to, aby plantacje, na 
których uprawiane są rośliny były ekologiczne. 
W dużej wilgotności, która jest potrzebna do 
rozwoju kakaowcom świetnie rozwijają się też 
grzyby. Na konwencjonalnych plantacjach używa 
się ogromnych ilości środków grzybobójczych. 
Rolnicy ekologiczni radzą sobie naturalnymi 
sposobami oraz zwiększeniem odległości mię-
dzy drzewkami.

By sięgnąć do korzeni napoju, czyli czasów, kiedy 
kakao było znane w formie surowej, a nie spro-
szkowanej, polecamy wypróbować przepis obok. 
Sporządzone w ten sposób kakao pobudzi zmy-
sły, zrelaksuje i zmotywuje do działania.

Konstancja Strużyna

CEREMONIALNE 
KAKAO

SKŁADNIKI:
• 2 łyżki surowego kruszonego kakao
• 1 szklanka ekologicznego mleka 
(krowiego, koziego, owczego lub roślin-
nego)
• szczypta cynamonu
• szczypta gałki muszkatołowej
• szczypta zmielonych goździków
• szczypta kardamonu
• szczypta chili
• 2 łyżki miodu lub syropu klonowego

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Zmiel kruszone ziarna kakao w młynku 
lub blenderze. W małej miseczce zmie-
szaj ze sobą proszek oraz przyprawy, na-
stępnie zalej wszystko niewielką ilością 
mleka i wymieszaj na pastę. Pozostałe 
mleko podgrzewaj w garnuszku na lek-
kim ogniu, jednak nie doprowadzaj do 
gotowania. Dodaj pastę do garnuszka 
i zagotuj, następnie gotuj jeszcze przez 
parę minut, aż lekko zgęstnieje. Napój 
wlej do kubka, a kiedy przestygnie, dodaj 
do niego miodu lub syropu.

Rytuał picia ceremonialnego kakao
20 min

KAKAO CEREMONIALNE BIO 
- SEGURA

Polecamy!Polecamy!

Więcej szczegółów na temat ceremonii 
parzenia kakao znajdziesz w pełnej wersji 
artykułu na stronie www.gotujwstylueko.pl

Poznaj
Producenta:



PYSZNA GRYCZANKA NA ŚNIADANIE

SKŁADNIKI (4 porcje):
kasza gryczana niepalona - 3/4 szklanki
kasza jaglana - 2 łyżki
sól szczypta
napój owsiany - 2 - 3 szklanki
banany - 2 szt.
kakao - 1 - 2 łyżka
cukier waniliowy - 1 łyżeczka
dekoracja:
pomarańcza - 1 szt.
nasiona chia - 4 łyżeczki
winogrona - 4 garści
jagody goji - 4 garści
orzechy np. nerkowca - 4 garści
suszone jagódki - 4 garści

30 min

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Kaszę gryczaną mieszamy razem z 
jaglaną, płuczemy i gotujemy w 2 szklankach 
wody ze szczyptą soli ok. 20 minut.

KROK 2: Do blendera wrzucamy ugotowaną 
kaszę, banany, przyprawy i wlewamy napój 
owsiany. Miksujemy i wlewamy do talerzyków 
lub salaterek.

KROK 3: Dekorujemy wg uznania owocami, 
nasionami i orzeszkami.

Barbara Strużyna

FASOLOWE 
Z JABŁKAMI

SKŁADNIKI (16 porcji):
czerwona fasola w zalewie - 2 puszki 
lub słoiczki ok. - 500 g
banany - 2 szt.
jaja - 3 szt.
olej kokosowy - 3 łyżki
kakao surowe - 4 łyżki
ksylitol - 1/2 szklanki
proszek do pieczenia - 1 łyżeczka
soda oczyszczona - 1 łyżeczka
jabłko - 1 szt.
czekolada gorzka - 200 g
orzechy włoskie - 1 garść

60 min

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Piekarnik nagrzać 
do 180 °C (+ termoobieg). 
Jabłko obrać i pokroić w kost-
kę. Fasolę odsączyć z zalewy. 
Wszystkie składniki z odsą-
czoną fasolą zmiksować do 
uzyskania jednolitej, gładkiej 
masy – około 5 minut.

KROK 2: Dodać jabłko i wy-
mieszać. Wylać na formę 
wyłożoną papierem np. kek-
sówkę. Piec przez 50 minut 
do „suchego patyczka”. Po 
wystudzeniu ciasta polać roz-
topioną gorącą czekoladą i 
posypać orzechami.

smaczliwka.pl

KAKAO 
SPROSZKOWANE 

SUROWE 
NIEODTŁUSZCZONE 
BIO - BIO PLANET

Polecamy!



SKŁADNIKI (6 porcji):
biszkopt:
mąka orkiszowa - 7 łyżek
mąka ziemniaczana - 1 łyżka
jaja (temperatura pokojowa) - 6 szt.
cukier trzcinowy / ksylitol / erytrytol 
- 5 łyżek
proszek do pieczenia - 1 łyżeczka
krem maślany:
masło (temperatura pokojowa) - 
300 g
cukier puder trzcinowy - 120 g
wanilia mielona - 1/2 łyżeczki
kakao - 1 łyżka
spirytus - 1 łyżka
poncz:
gorąca woda - 1 szklanka
sok z cytryny - 50 ml
spirytus / limoncello - 1 łyżka
dodatki:
powidła śliwkowe - 4-5 łyżki
surowe łamane kakao - 2 łyżki
złoto jadalne / pyłek złoty - trochę
suszony bławatek - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Biszkopt:
Forma: Dwie tortownice 16 cm 
wysmarować tłuszczem i wyłożyć 
papierem do pieczenia. Papier po-
winien wystawać 2-3 cm nad rant 
tortownicy (papieru już nie smaru-
jemy, tylko stronę przylegającą do 
blaszki). Nastawić piekarnik na 175 
stopni C.

120 min

KROK 2: Obie mąki razem z proszkiem do pie-
czenia przesiać przez sito. Jaja umieścić w misie 
dodać cukier i ubić na jasną puszystą masę. Do 
masy wsypać ostrożnie mąkę najlepiej na brzegi 
naczynia i wymieszać krótko drewnianą łyżką lub 
szpatułką do połączenia się składników. Masę 
podzielić na dwie równe części, wyrównać wierz-
chy łopatką i piec 20-30 minut. Po tym czasie 
sprawdzić patyczkiem czy ciasto nie przykleja się 
do patyczka. Jeśli jeszcze zostaje na patyczku do-
dać ok. 5 minut pieczenia. Wyłączyć temperaturę 
i pozwolić, aby biszkopt ostygł w piekarniku. Na-
stępnie wyjąć biszkopt na kratkę do całkowitego 
ostygnięcia. Blaty przecinamy na dwie części (w 
sumie będziemy mieli 4 blaty).

KROK 3: Krem: Masło umieścić w misie, dodać 
wanilię i zacząć ubijać mikserem na puch, po kil-
ku minutach dodać cukier i miksować dalej na 
koniec dodać spirytus lub limoncello. Podzielić 
masę na dwie części. Do jednej dodać przesiane 
kakao i wymieszać.

KROK 4: Warstwy tortu:
Pierwszy blat tortu umieścić na paterze. Polać 
kilkoma łyżkami ponczu. Rozsmarować powidła. 
Położyć następny blat, „naponczować” i nałożyć 
kilka łyżek kremu waniliowego lub kakaowego 
według własnego uznania. Cały tort „otynkować” 
resztą masy kładąc raz łyżkę kremu kakaowego 
raz waniliowego. Powstanie wówczas struktu-
ra ombre. Tort udekorować według własnego 
uznania.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

TORT Z KREMEM MAŚLANYM 
JAK DAWNIEJ
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RAW LAVA CAKE Z WIŚNIAMI 
I NUTĄ MIĘTY

SKŁADNIKI (2 porcje):
orzechy laskowe - 100 g
daktyle - 1 garść
nasiona chia - 3 łyżki
kakao w proszku - 2 łyżki
banan - 1/2 szt.
listki mięty - kilka szt.
wiśnie lub maliny - 1 garść
kruszone ziarno kakao - 1 łyżka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Orzechy laskowe zmielić. Dakty-
le sparzyć wrzątkiem i namoczyć, po czym 
zblendować na mus i połączyć ze zmielonymi 
orzechami, chia i 1 łyżką kakao - dokładnie 
wymieszać.

KROK 2: Foremki wyłożyć folią spożywczą 
i wyłożyć masą spód oraz ścianki, pozosta-
łą część masy pozostawić do uzupełnienia 
„przykrycia” ciast - odstawić do schłodzenia. 
Banana zblendować z kilkoma wiśniami (lub 
malinami) i kakao w proszku. Sos przełożyć 
do wcześniej przygotowanych ciast i zalepić 
wierzch - ponownie odstawić do schłodzenia.

KROK 3: Ciasta podać z całymi owocami, list-
kami mięty i kruszonym ziarnem kakao.

Magdalena Nagler - foodmania

20 min

POMARAŃCZOWE KAKAO 
Z MLECZNĄ PIANKĄ

SKŁADNIKI (2 porcje):
mleko - 500 ml
prawdziwe gorzkie kakao - 3-4 łyżki
ksylitol / cukier - 2 łyżki
sok z pomarańczy - 4 łyżki
skórka otarta z pomarańczy - 1 łyżka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Kakao, sok z pomarańczy oraz skór-
kę, ksylitol/cukier i 400 ml mleka mieszamy 
dokładnie w rondelku tak, aby nie było gru-
dek i podgrzewamy.

KROK 2: Przy pomocy spieniacza 100 ml mle-
ka ubijamy na piankę i wykładamy na kakao.

KROK 3: Całość posypujemy skórką poma-
rańczową i odrobiną cukru lub ksylitolu.

definicjasmaku

10 min

KREM CZEKOLADOWY 
Z ORZECHÓW I RODZYNEK

SKŁADNIKI (1 porcja):
rodzynki - 200 g
orzechy włoskie - 2 szklanki
kakao - 40 - 50 g
olej kokosowy roztopiony - 3 łyżki
woda mineralna lub napój roślinny - 1/4 
szklanki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Dzień wcześniej orzechy i rodzynki 
zalewamy wodą i odstawiamy na całą noc. 
Rano odlewamy wodę.

KROK 2: Orzechy, rodzynki przekładamy do 
malaksera, dodajemy wodę i dokładnie blen-
dujemy. Dodajemy olej kokosowy, wsypujemy 
kakao i jeszcze raz mieszamy. przechowujemy 
w lodówce.

Agnieszka Nitsu - AktywneZywienie

10 min

MOCNO KAKAOWY KREM 
Z SUSZONYCH OWOCÓW

SKŁADNIKI (10 porcji):
suszone śliwki - 100 g
suszone daktyle - 100 g
czekolada 100 % kakao - 1/2 tabliczki
kakao w proszku - 1 łyżka
mleko roślinne - 3 łyżki
masło orzechowe gładkie - 2 łyżeczki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Śliwki oraz daktyle umieścić razem w naczyniu i zalać letnią wodą tak, aby je przykryła. 
Odstawić na około 4 godziny. Po upływie czasu, całą wodę z suszonych owoców odlać.

KROK 2: Rozpuścić połamaną na kawałki czekoladę w mleku, lekko podgrzewając na ogniu.

KROK 3: Do daktyli i śliwek dodać rozpuszczoną w mleku czekoladę, kakao oraz masło orzecho-
we. Wszystkie składniki zmiksować blenderem na gładki krem.

KROK 4: Krem jest gotowy od razu do spożycia. Można go przechowywać nawet do tygodnia 
w lodówce w zamkniętym słoiczku.

Jadowita

15 min

TABLICZKA GORZKA 
100 % KAKAO BIO 

 - ALCE NERO

Polecamy!



P O Z N A J  
P R O D U C E N TA

CZEKOLADOWYCH
 ŚWIĄT!

VIVANI to ekologiczne czekolady o najwyższej 
jakości. Każda czekolada to dzieło sztuki. 

Gama VIVANI obejmuje wiele propozycji, 
od czekolad mlecznych, białych, poprzez 

czekoladki nadziewane, po najciemniejsze
 zawierające do 100 % kakao.
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CIASTO KASZTANOWO 
- CZEKOLADOWE BEZ CUKRU

SKŁADNIKI (20 porcji):
masa kasztanowa:
kasztany jadalne suszone - 120 g
wrzątek lub jeśli tyle jest zostało wody z goto-
wania kasztanów - 3/4 szklanki
kakao - 2 łyżki
daktyle medjool - 250 g
masło migdałowe (może być z prażonych lub 
ze zwykłych migdałów, masło orzechowe) - 2 
łyżki
mielona wanilia lub aromatu - 1/2 łyżeczki
gorzka czekolada - 200 g
masło lub olej kokosowy - 1/3 opakowania
mąka orkiszowa - 60 g
soda - 1 i 1/2 łyżeczki
jaja - 3 szt.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Z daktyli wyjmujemy pestkę i nama-
czamy we wrzątku. Kasztany moczymy ok. go-
dziny, następnie gotujemy do miękkości ok. 
30 minut.  Odcedzamy kasztany i miksujemy 
z miękkimi daktylami, wrzątkiem, kakao, wa-
nilią i masłem migdałowym (zamiast migda-
łów można dodać inne masło orzechowe lub 
wręcz masło). Powstały krem odstawiamy, aby 
wystygł. Czekoladę gorzką rozpuszczamy w 
kąpieli wodnej z masłem lub olejem kokoso-
wym. Studzimy. Jaja wbijamy do miski i ubija-
my aż powstanie puch. Dodajemy masę kasz-
tanowo daktylową i rozpuszczoną czekoladę 
i mieszamy na średnich obrotach. Następnie 
dodajemy przesianą mąkę orkiszową z sodą 
i mieszamy już delikatnie trzepaczką. Ciasto 
przelewamy do formy, wygładzamy wierzch i 
pieczemy w 165 °C ok. 50 - 55 minut.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

100 min

BIOMINKOWY KEKS

SKŁADNIKI (1 porcja):
żelki owocowe bez cukru- 300 g
mąka - 300 g
masło - 250 g
cukier kokosowy - 125 g
cukier waniliowy - 8 g
proszek do pieczenia - 2 łyżeczki
sól - szczypta
jaja - 5 szt.
skórka z cytryny - 1 szt.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Masło utrzeć z cukrem kokosowym i 
cukrem wanilinowym. 

KROK 2: Dodać jajka, sól, skórkę z cytryny 
startą na tarce o drobnych oczkach (tylko żół-
ta część). 

KROK 3: Mąkę przesiać z proszkiem do pie-
czenia. Dodawać mąkę małymi porcjami do 
masy cały czas ucierając. 

KROK 4: Żelki bez cukru przesypać mąką (1 
łyżeczka) i wymieszać z ciastem łyżką. Piec 
180 °C ok. 50 minut z termoobiegiem.

Barbara Strużyna

75 min

BABECZKI ORZECHOWO 
DAKTYLOWE BEZ PIECZENIA

SKŁADNIKI (4 porcje):
płatki owsiane bezglutenowe - 100 g
masło orzechowe lub tahina z prażonych zia-
ren sezamu - 120 g
daktyle medjool - 6 szt.
wanilia - 1/2 łyżeczki
nasiona chia, lnu i słonecznika - po 1 łyżce
kandyzowana skórka pomarańczy - 1 łyżka
kwiat soli - do smaku
skórka z pomarańczy do dekoracji - trochę
gorzka czekolada - trochę
olej z prażonych migdałów - 1 łyżka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Z daktyli wyjąć pestkę i zalać wrzącą 
wodą. Odstawić na 10-15 minut. Płatki owsia-
ne uprażyć na patelni, aż zaczną pachnieć 
orzechowo. Daktyle odsączyć z wody i prze-
łożyć do malaksera. Dodać nasiona, płatki, 
wanilię, tahinę lub masło orzechowe i zmik-
sować. Masę przełożyć do silikonowych fore-
mek, docisnąć. Gorzką czekoladę rozpuścić w 
kąpieli wodnej i dodać resztę składników: 1 
łyżka skórki z pomarańczy (swoją kandyzowa-
łam w ksylitolu) i 1 łyżka oleju z prażonych mi-
gdałów. Wymieszać. Nakładać na masę dak-
tylowo orzechową. Odstawić do zastygnięcia 
czekolady. Wierzch posypać odrobiną kwiatu 
soli i skórką pomarańczy.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

20 min

ŻELKI OWOCOWE 
BEZ DODATKU CUKRÓW 
JABŁKO - TRUSKAWKA 
BEZGLUTENOWE BIO 

- BIOMINKI

Polecamy!
DAKTYLE 

MEDJOOL 
ŚWIEŻE 

BEZGLUTENOWE 
BIO 

- ORGANIC HOUSE 
(ZDROWE DAKTYLE)

Polecamy!
KASZTANY 
JADALNE 
SUSZONE 

OBRANE BIO
 - BIO PLANET

Polecamy!

Słodkości na Święta
i nie tylko - wypróbuj je wszystkie!
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BEZGLUTENOWY MAKOWIEC Z KASZĄ JAGLANĄ

SKŁADNIKI (1 tortownica):
kasza jaglana - 1 szklanka
napój migdałowy - 500 ml
miód (akacjowy) - 5 łyżek
aromat migdałowy - 1 łyżeczka
domowa masa makowa - 6 łyżek
skórka pomarańczowa kandyzowana 
- 1/2 opakowania
jajko - 1 szt.
rum - 2 łyżki
rodzynki - 1 garść
mąka migdałowa - 2 łyżki
rodzynki - 1 garść
proszek do pieczenia bez glutenu 
- 1 łyżeczka
orzechy włoskie - 6-8 szt.
gorzka czekolada - 70 g
sól - 1 szczypta
olej rzepakowy - 50 ml
domowa masa makowa - 6 łyżek

80 min

UNIWERSALNA DOMOWA 
MASA MAKOWA

SKŁADNIKI (1 porcja):
mak niebieski - 200 g
miód lipowy - 100 ml
skórka z cytryny kandyzowana - 1 opakowanie
orzechy nerkowca - 1/4 szklanki
rodzynki sułtańskie - 1/4 szklanki
masło klarowane - 50 g

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Mak płuczemy, następnie wsypujemy 
do garnka, zalewamy wodą (wody powinno być 
2 cm nad poziom maku). Mak gotujemy przez 
około 30 - 40 minut, wystudzamy i odcedzamy 
na drobnym sitku. Mak mielimy jeden raz w 
maszynce do mięsa używając specjalnego sitka 
do maku lub innego, najdrobniejszego 3 razy.

KROK 2: Masło topimy razem z miodem i 
dodajemy posiekane lub zmielone bakalie. 
Podgrzewamy jeszcze przez około 2-3 minu-
ty. Łączymy z makiem, skórką kandyzowaną i 
mieszamy dokładnie. Jeżeli masa makowa bę-
dzie mało słodka, dodajmy miodu lub innego 
słodzidła. Masa makowa jest idealna na kutię, 
do makaronu i jako wypełnienie makowca.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

60 min

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Przygotowujemy tortownicę o średnicy 24 cm, 
wykładamy papierem do pieczenia i wysmarowujemy 
olejem rzepakowym. Kaszę gotujemy w mleku migda-
łowym ze szczyptą soli i miodem. Wykładamy do miski, 
miksujemy i wystudzamy. Następnie dodajemy 2 łyżki 
mąki migdałowej, 40 ml oleju rzepakowego, aromat mi-
gdałowy, jajo, proszek do pieczenia, skórkę pomarań-
czą, rum. Całość mieszamy dobrze łyżką lub mikserem 
na bardzo małych obrotach. Na koniec dodajemy masę 
makową i mieszamy. Do wcześniej przygotowanej tor-
townicy wlewamy masę do formy i pieczemy ok. 50 - 60 
minut w 180 °C. Po upieczeniu studzimy.

KROK 2: Czekoladę rozpuszczamy w kąpieli wodnej do-
dając 10 -15 ml oleju rzepakowego i mieszamy. Polewa-
my wierzch ciasta i kładziemy lekko uprażone orzechy 
włoskie.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

MAK NIEBIESKI BIO
 - BIO PLANET

Polecamy!

MUFFINKI PIERNIKOWE

SKŁADNIKI (9 porcji):
mąka orkiszowa - 150 g
proszek do pieczenia - 1 łyżeczka
kakao - 2 łyżki
przyprawa do piernika - 2 łyżeczki
olej kokosowy - 50 g
sól szczypta
miód - 80 g
mleko - 200 ml
jajko - 1 szt.
aromat waniliowy - 1 łyżeczka

45 min

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Do miski wsyp mąkę, kakao, przyprawy, pro-
szek do pieczenia. W rondelku podgrzej do 
rozpuszczenia i połączenia miód oraz olej. 
Mokre składniki połącz z suchymi, dodaj jajko 
i mleko. Dokładnie wymieszaj, można za po-
mocą łyżki. Do silikonowych muffinek rozlej 
masę. Ciasto dość mocno wyrasta, więc nie 
przesadzaj z ilością masy w każdej forem-
ce. Piecz w nagrzanym na 180 °C piekarniku 
przez 25 minut. Gotowe muffinki pozostaw 
do ostygnięcia, następnie oblej rozpuszczoną 
w kąpieli wodnej czekoladą i posyp pokru-
szonymi ziarnami kakaowca oraz wiórkami  
kokosowymi.

Zdrowie na języku

polewa:
gorzka czekolada 
- 1 opakowanie



KORZENNY TOFURNIK DYNIOWY Z WAFELKAMI

SKŁADNIKI (1 porcja):
spód:
wafelki z kremem kakaowo - orzechowym - 2 op.
rozpuszczony olej kokosowy - 4 łyżki
tofurnik :
tofu naturalne - 360 g
purée dyniowe - 300 g
masło orzechowe - 5 łyżek
erytrol - 1/2 szklanki
mleko roślinne - 1/4 szklanki
otarta skórka z jednej pomarańczy
wyciśnięty sok z połowy pomarańczy 
sok z jednej cytryny
cynamon - 1 łyżeczka
gałka muszkatołowa - 1/2 łyżeczki
na wierzch:
daktyle - 3/4 szklanki
mleko roślinne - 3 łyżki
kakao - 2 łyżki
sól morska - 1 szczypta
wafelki z kremem kakaowo – orzechowym - 1 op.
ziarenka granatu - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Wafelki blendujemy i mieszamy z rozpuszczonym olejem kokosowym. Spód 
tortownicy wykładamy papierem do pieczenia i przekładamy na niego masę 
wafelkową, dokładnie wyrównując. Wstawiamy do lodówki. Rozgrzewamy pie-
karnik do 180 °C (góra-dół). Wszystkie składniki na tofurnik blendujemy na kre-
mową masę. Przekładamy na spód, wyrównujemy. Pieczemy 15 minut, po czym 
zmniejszamy temperaturę do 120 °C i pieczemy jeszcze 45 minut. Po upieczeniu 
zostawiamy w piekarniku z uchylonymi drzwiczkami jeszcze 15 minut. Następ-
nie po wystudzeniu wstawiamy do lodówki na co najmniej 2 godziny. Daktyle 
zalewamy wodą na czas chłodzenia tofurnika. Odsączamy, blendujemy z kakao, 
solą i mlekiem roślinnym. Smarujemy wierzch tofurnika, dekorujemy wafelkami 
i granatem.

Super Krówka

40 min

WAFELKI Z KREMEM
 KAKAOWO - ORZECHOWYM 

- ME GUSTO (SUPER 
FUDGIO)



PIERNIKOWE KULKI MOCY

SKŁADNIKI (2 porcje):
miks płatków owsianych i innych zbóż 
- 1 i 1/2 szklanki
cukier trzcinowy - 3 łyżki
kakao - 3 łyżki
mleko roslinne - 100 ml
masło orzechowe - 3 łyżki
przyprawa do pierników - 1 łyżeczka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Zaczynamy od przygotowania składników 
by były pod ręką, masę robi się bardzo szybko.

KROK 2: Najpierw w rondelku podgrzewamy mle-
ko, masło orzechowe, przyprawę do piernika, cukier 
i kakao aż składniki połączą się (cały czas mieszamy, 
bo masa lubi się przypalać). Wyłączamy grzanie.

KROK 3: Następnie wsypujemy płatki owsiane, mie-
szamy. Zostawiamy do lekkiego przestygnięcia. Na-
bieramy po łyżeczce ciepłej masy, formujemy dłoń-
mi kulki, układamy na talerzu. Przechowujemy w 
zamkniętym pojemniku szklanym lub plastikowym.

Dorota Wdowińska - Rozbicka

30 min

PŁATKI OWSIANE 
BEZGLUTENOWE BIO 

- BIO PLANET

Polecamy!

     coopérative · organic · fair trade  

Café Michel to tradycyjna palarnia kawy zlokalizowana w Pessac 
(południowo-zachodnia Francja) od początku lat osiemdziesiątych. 
Jest pionierem produktów ekologicznych i sprawiedliwego handlu 
w sklepach ekologicznych.

Nasz "savoir-faire" nadaje wartości wewnętrznym cechom naszych 
kaw z wysokich terenów. Wszystkie nasze kawy mają swoją 
indywidualną krzywą palenia. Aby określić potencjał aromatyczny 
i profil smakowy, jaki chcemy nadać filiżance, wykonujemy kilka 
testów, aby znaleźć idealną równowagę między kwasowością, 
treścią i aromatami. Ta praca w palarni idzie w parze z know-how 
naszych partnerów i spółdzielni kawowych.

Café Michel to tradycyjna palarnia kawy zlokalizowana w Pessac 
(południowo-zachodnia Francja) od początku lat osiemdziesiątych. 
Jest pionierem produktów ekologicznych i sprawiedliwego handlu 
w sklepach ekologicznych.

Nasz "savoir-faire" nadaje wartości wewnętrznym cechom naszych 
kaw z wysokich terenów. Wszystkie nasze kawy mają swoją 
indywidualną krzywą palenia. Aby określić potencjał aromatyczny 
i profil smakowy, jaki chcemy nadać filiżance, wykonujemy kilka 
testów, aby znaleźć idealną równowagę między kwasowością, 
treścią i aromatami. Ta praca w palarni idzie w parze z know-how 
naszych partnerów i spółdzielni kawowych.

Poznaj 
Producenta:



MARCHEWKOWO
PIERNIKOWE KULKI MOCY

SKŁADNIKI (3 porcje):
średnia marchew - 1 szt.
suszone daktyle - 1 szklanka
płatki owsiane bezglutenowe - 1/4 szklanki
orzechy włoskie - 1/2 szklanki
orzechy nerkowca - 1/2 szklanki
przyprawa do piernika - 1 łyżeczka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Daktyle namocz w ciepłej wodzie 
przed przygotowaniem (przynajmniej przez 
15 minut). Marchewkę obierz i zetrzyj na tarce 
o małych oczkach.

KROK 3: W blenderze zmiksuj płatki owsiane 
i orzechy. Dodaj odsączone z wody daktyle, 
startą marchewkę i przyprawę do piernika. 
Miksuj do momentu, aż masa będzie zwarta.

KROK 4: Zwilż dłonie i ulep kulki. Gotowe kul-
ki obtocz w drobno posiekanych orzechach.

Awokadola

30 min

DAKTYLE BEZ PESTEK 
SUSZONE 

BEZGLUTENOWE BIO 
 - BIO PLANET

Polecamy!
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Oxfam Fair Trade
Jako część belgijskiej grupy Oxfam jesteśmy jednym z pionierów Fair Trade (sprawiedliwego handlu). 

Wprowadzamy na rynek produkty spółdzielni rolniczych z południa naszego globu, 
wspierając tym ich rozwój.

DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ EKOLOGICZNE PRODUKTY FAIR TRADE?
Ciesząc się wszystkimi smakołykami Oxfam Fair Trade, takimi jak 
czekolada czy kawa, przyczyniasz się do zrównoważonego roz-
woju. Wspierając ekologicznych rolników z południa pomagasz 
im godziwie zarabiać, ponieważ ekologiczne surowce uzyskują 
wyższe ceny. Ponadto uprawy bio są bardziej odporne na skutki 
zmian klimatycznych, co jest bardzo istotne, zwłaszcza na połu-
dniu globu.

SUROWCE ODNAWIALNE, OPAKOWANIA NADAJĄCE 
SIĘ DO RECYKLINGU

Aby dokonać najlepszych i świadomych wyborów, w Oxfam Fair 
Trade uważnie monitorujemy rynek opakowań i jego rozwój, ale 
także problem odpadów, recykling i innowacje techniczne. Prze-
chodzimy na opakowania, które są w dużej mierze wykonane 
z materiałów pochodzących z recyklingu lub materiałów roślin-
nych. Wybieramy również opakowania z łatwo nadających się 
do recyklingu lub biodegradowalnych, a najlepiej odnawialnych 
surowców.

W ciągu ostatnich kilku lat zaczęliśmy dawać naszym produk-
tom bardziej zrównoważone opakowania: Kawa w torebkach  
w 100 % nadających się do recyklingu, bez aluminium i z taką 
samą gwarancją jakości. Systematycznie wymieniamy opakowa-
nia z tworzywa na pochodzące z recyklingu lub – jeśli odpowied-
nio zabezpieczają produkt – na wariant biodegradowalny.

NASZ GŁOS W SPRAWIE ŚLADU  WĘGLOWEGO
- WIĘCEJ NIŻ NEUTRALNOŚĆ

Postawiliśmy sobie również ambitny cel dotyczący emisji gazów 
cieplarnianych. Do 2025 roku chcemy mieć pozytywny wpływ na 
ślad węglowy. To krok poza neutralność pod względem emisji 
dwutlenku węgla. Nadal monitorujemy emisje z naszej własnej 
działalności w Belgii, nawet jeśli są one niewielkie. Wraz z naszy-
mi partnerami i dostawcami badamy, gdzie w naszej działalności 
możemy jeszcze bardziej obniżyć emisję dwutlenku węgla. Kom-
pensujemy emisje, których nie możemy zredukować, inwestując 
więcej w projekty środowiskowe naszych producentów.

BARDZIEJ NIŻ FAIR
Sprawiedliwy handel w stylu Oxfam to więcej niż tylko etykieta 
Od ponad 50 lat Oxfam nieugięcie stoi na polu sprawiedliwego 
handlu. Wymaga to czegoś więcej niż tylko etykiety na opako-
waniu naszych produktów. Wprowadzamy innowacje w sprawie-
dliwym handlu, inwestując w żywe dochody dla producentów 
i domagając się dbałości o prawa człowieka i środowisko we 
wszystkich łańcuchach handlowych.

Dochód na życie dla producentów sprawiedliwego handlu
W ramach tego partnerstwa Oxfam idzie o krok dalej niż de-
finicja sprawiedliwego handlu: płacimy rolnikom dodatkową 
premię, która wypełnia lukę w dochodach na życie. Jest to do-
datek do ceny minimalnej za Fair Trade i stałej premii. Ponieważ 
dochód na życie, który pokrywa podstawowe potrzeby rodziny  
i dodaje dodatkowo niewielki bufor, pozostający poza zasięgiem 
wielu drobnych rolników, nawet mogących sprzedawać na wa-
runkach Fair Trade.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ NIGDY NIE JEST CZARNY ANI BIAŁY
Wraz z naszymi partnerami - producentami nieustannie ocenia-
my, jakie korekty można wprowadzić, aby podnieść gamę pro-
duktów do bardziej zrównoważonego poziomu. Nasi partnerzy 
uprawiają i produkują w skrajnie zróżnicowanych warunkach. 
Dlatego najpierw będziemy pracować nad bardziej zrównowa-
żonymi opakowaniami z jednym producentem, podczas gdy  
z innym producentem będziemy pracować nad bardziej zrówno-
ważonym transportem lub zdrowszymi produktami.

Sprawiedliwy handel zawsze pozostaje dla nas kryterium numer 
jeden, a także absolutnym minimum. W przypadku każdego 
produktu badamy, w jaki sposób możemy sprawić, że całe nasze 
łańcuchy będą bardziej zrównoważone również na inne sposo-
by. Odbywa się to krok po kroku, biorąc pod uwagę możliwości 
naszych partnerów. Nieustannie staramy się zrównoważyć to, co 
najlepsze dla naszych Klientów, naszych producentów i naszej 
planety.

© Lieve Blancquaert’
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rowych nawyków
1. rozciągaj się  

każdego dnia 

2. zadbaj o swoją strefę  
wypoczynku

3. pij zieleninę 

4. otwieraj okna 

5. kupuj świadomie 

6. wykonuj od razu czynności  
mające zająć mniej niż 2 minuty 

7. oddychaj prawidłowo 

8. używaj olejków eterycznych 

9. znajdź hobby niewymagające  
siedzenia przed ekranem 

10. dbaj o higienę snu



1. ROZCIĄGAJ SIĘ KAŻDEGO DNIA
Rozciąganie (ang. stretching) to coś, czym powinieneś zaczynać 
każdy dzień. Czy widziałeś kiedyś kota, który po przebudzeniu 
wyciąga się całym grzbietem do góry, po czym przeciąga do 
tyłu? Kot wie, że rozciąganie jest dla niego dobre: rozgrzewa 
mięśnie po braku aktywności, pobudza obieg krwi oraz daje or-
ganizmowi jeszcze parę minut, by dobrze się wybudzić. Idąc spać 
mózg kota (jak również człowieka) wyłącza większość mięśni or-
ganizmu, by śpiący nie reagował ruchem na zdarzenia ze snów. 
Takim zaspanym mięśniom potrzebna jest zatem rozgrzewka, 
by przywrócić je do działania. Zalety rozciągania nie kończą się 
jednak na poranku i korzystnie wpływają na nasze funkcjonowa-
nie przez cały dzień. Regularny stretching zwiększa elastyczność 
mięśni, poprawiając kondycję i sylwetkę całego ciała. Również, 
podobnie jak inna aktywność fizyczna, redukuje stres, poprzez 
rozluźnianie spiętych mięśni. Dodatkowo poprawia krążenie  
i dotlenia nasze tkanki, m.in. mózg.

2.  ZADBAJ O SWOJĄ STREFĘ WYPOCZYNKU
Zaraz po przebudzeniu i porannym rozciąganiu warto zro-
bić na swoim łóżku porządek: pościelić je, a także raz na jakiś 
czas wywietrzyć pościel. Sprzątanie przestrzeni wokół siebie 
jest dobre, ponieważ przekłada się na porządkowanie swojego 

Zdrowe nawyki
Nawyk to zautomatyzowana czynność, którą nabywa się dzięki regularnemu ćwiczeniu. Odpowiednio dobrane, mądre 

nawyki mogą być swoistym „sterem” życia – zapewniają izolację emocjonalną i pomoc nawet w trudnych chwilach. Poni-
żej przedstawiamy propozycje dziesięciu prostych nawyków, które można wykonywać każdego dnia.

umysłu, emocji. Przestrzeń, w jakiej żyjemy, jest poniekąd od-
biciem tego, co dzieje się wewnątrz nas. Wykonując tę prostą 
czynność zaczniemy dzień w poukładany sposób, co pozytywnie 
wpłynie na nasze samopoczucie. Wietrzenie pościeli także jest 
istotne: wprowadza świeżość do sypialni, pozwala pozbyć się 
roztoczy oraz zwiększa komfort snu.



3. PIJ ZIELENINĘ
Zielone liście są naturalnym pożywieniem człowieka – dlatego 
też wprowadzenie większej ilości zieleniny do diety sprawi, że 
każdego dnia będziesz cieszyć się wyższym poziomem energii. 
Zielone rośliny są niezwykle bogate w wartości odżywcze. 
Przykładowo:

Szpinak: zawiera niemalże wszystkie witaminy  
(A, B, C, E, K), kwas foliowy, jod, żelazo i magnez. Ma 
działanie przeciwnowotworowe, zwalcza anemię  
i wspomaga pracę serca.

Jarmuż: zawiera witaminy (B, C, K) oraz duże 
ilości białka i błonnika. Ma działanie przeciw-
nowotworowe, korzystnie wpływa na układ 
nerwowy oraz zapobiega miażdżycy.

Natka pietruszki: zawiera witaminy  
(A, C, PP), kwas foliowy, wapń, magnez, żela-
zo i potas. Ma właściwości odtruwające orga-
nizm, usuwa nadmiar wody z organizmu oraz 
korzystnie wpływa na wzrok.

Pokrzywa: zawiera witaminy (B, C, E, K), fosfor, 
mangam, krzem i wapń. Pozytywnie działa na 
włosy i paznokcie, usuwa trądzik oraz pomaga w 
problemach z trawieniem.

NAJLEPIEJ NA SUROWO
Gotowanie zielonych liści pozbawia je znacznej części 
wartości (np. żelaza czy kwasu foliowego), dlatego też 
dobrą praktyką jest picie zielonych soków i koktajli, najlepiej 
świeżo wyciskanych lub zblendowanych. Zielone napoje będą 
też pewnie bardziej smakować dzieciom niż tradycyjna sałata, 
do której często są nieprzychylnie nastawione.

ODKRYJ
NASZE 
BIO
SMAKI

Zobacz:



4. OTWIERAJ OKNA
Wpuszczanie do pomieszczeń świeżego powietrza jest niezwy-
kle istotne o każdej porze roku, nawet w zimie. W naturalnych 
warunkach, zanim ludzie zaczęli budować domy, stale przeby-
wali na świeżym powietrzu. Wietrzenie jest higieniczne i po-
maga uniknąć problemów związanych z nadmierną wilgocią  
w pomieszczeniach. Dostęp do świeżego powietrza zwiększa 
odporność, korzystnie wpływa na pracę mózgu oraz może redu-
kować alergie. W okresie ciepłym staraj się, by w pomieszczeniu, 
w którym przebywasz, zawsze było otwarte okno. W zimie zaś 
wietrzenie powinno być nie tyle długie, ile intensywne. Otwórz 
okno na oścież na krótko (np. 1-2 minuty), by ciepło nie uciekło 
całkowicie z pomieszczenia. Powtórz tę czynność co najmniej  
2 razy w ciągu dnia. 5. KUPUJ ŚWIADOMIE

To nie tajemnica, że w obecnych czasach panuje konsumpcjo-
nizm – zazwyczaj stać nas na więcej rzeczy, niż było kilkanaście 
lat temu. Zanim jednak zdecydujesz się na dany zakup, postaw 
sobie pytanie: czy naprawdę potrzebujesz tej rzeczy? Czy bę-
dziesz z niej korzystać? A może będzie ona tylko stać na półce  
i kurzyć się, a w przypadku jedzenia zostanie później wyrzucona? 
Jak już przemyślisz, że rzeczywiście potrzebujesz dokonać zaku-
pu, postaraj się znaleźć produkt jak najwyższej jakości w Twoim 
zasięgu cenowym (Anglicy mówią na to value-for-money). Le-
piej jest wydać więcej pieniędzy na rzecz, która posłuży latami, 
niż zakupić taką, która zepsuje się po kilku tygodniach. Jakość 
ma znaczenie także w przypadku żywności. Chcemy bowiem wy-
bierać żywność, która rzeczywiście nas odżywia, a nie sztuczne 
produkty, które prawie w ogóle nas nie odżywiają. Także spo-
sób wyprodukowania danego przedmiotu ma znaczenie – jeśli 
masz taką możliwość, kupując produkty takie jak np. kawa czy 
kakao, wybieraj produkty fair trade, czyli takie, których pracow-
nicy uzyskali godne wynagrodzenie za swoją pracę. Podejmując 
właściwe wybory konsumenckie, wpływasz na otaczający Cię 
świat. Może okazać się także, że Twój portfel polubi minimalizm 
zakupowy.

ODKRYJ NOWE 
DETERGENTY 
W OPAKOWANIACH
BEZ PLASTIKU

PRODUKTY ALMACABIO ZNAJDZIESZ W SKLEPACH 
Z PRODUKTAMI NATURALNYMI I EKOLOGICZNYMI
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6. WYKONUJ OD RAZU CZYNNOŚCI ZAJMUJĄCE MNIEJ NIŻ 2 MINUTY
Z pozoru banalna zasada 2 minut sprawi, że Twoje życie stanie 
się zdecydowanie łatwiejsze i bardziej poukładane. Zamiast two-
rzyć w głowie nawarstwiającą się listę czynności, które masz do 
wykonania, te, które możesz zrobić w mniej niż 2 minuty wyko-
naj od razu i dłużej o nich nie myśl. Zapewni Ci to spokój, kla-
rowność myślenia, a przede wszystkim zaoszczędzi czasu. Przy-
kładowe czynności, które zajmują zwykle mniej niż 2 minuty to:
• odpisanie na e-maili,
• wykonanie telefonu,
• zmycie naczyń po posiłku,
• złożenie życzeń urodzinowych,
• wykonanie przelewu.
Nasz mózg nie lubi „zapisywać” zadań do wykonania na bliżej 
nieokreślone potem. Dlatego zacznij stosować tę zasadę i policz, 
jak wiele udało Ci się dzięki niej zrobić danego dnia.

7. ODDYCHAJ PRAWIDŁOWO
Oddech, mimo że zazwyczaj nie przykładamy do niego większej 
uwagi, pełni kluczową funkcję w prawidłowym funkcjonowaniu 
naszego organizmu. Dawni mistrzowie jogi uważali, że długość 
życia liczy się nie liczbą lat, a liczbą oddechów. Istnieją dwa ro-
dzaje oddechu: oddech piersiowy oraz oddech brzuszny. 

By nauczyć się tego drugiego, prawdziwie głębokiego oddechu: 
połóż się na podłodze ze zgiętymi nogami i stopami ustawionymi na 
podłodze. Umieść jedną rękę na klatce piersiowej, a drugą na brzuchu. 
Staraj się oddychać tak, by wraz ze wdechem brzuch podnosił się do 
góry (klatka piersiowa także może minimalnie się unosić, ale w drugiej 
kolejności). Wraz z wydechem brzuch powinien wracać do pierwotnej 
pozycji. Powtórz ćwiczenie kilka razy. Warto opanować umiejętność 
oddychania przeponą, ponieważ taki oddech lepiej dotlenia i odżywia 
komórki naszego ciała oraz stanowi swoisty masaż narządów we-
wnętrznych.

8. UŻYWAJ OLEJKÓW ETERYCZNYCH
Naturalne olejki eteryczne są powszechnie stosowane w aro-
materapii, czyli terapii holistycznej mającej leczyć przy pomocy 
zapachów. Olejki rzeczywiście mogą ukoić nerwy, a także pomóc  
w zwalczaniu wielu dolegliwości. Jednym ze sposobów aroma-
terapii jest rozpylanie olejku w pomieszczeniu przy pomocy dy-
fuzora. Możesz to zrobić w swoim domu i zaprosić ulubione za-
pachy do salonu, sypialni czy przedpokoju. Dobierz odpowiedni 
olejek zależnie od Twoich potrzeb.

• Olejek z bergamotki – relaksuje i energetyzuje. Przyjemnie 
odświeża pomieszczenie, nadając mu delikatny, cytrusowy 
zapach.

• Olejek z cynamonowca – poprawia samopoczucie i przy-
wołuje świąteczny nastrój. Dodatkowo odstrasza komary.

9. ZNAJDŹ HOBBY NIEWYMAGAJĄCE SIEDZENIA PRZED EKRANEM
W dzisiejszych czasach znaczną część życia spędzamy przed 
ekranami komputerów, telefonów oraz tabletów. Nie jest  
to szczególnie zdrowe (zwłaszcza, jeśli patrzymy w ekran przed 
snem), dlatego warto znaleźć sobie przyjemne zajęcie, które nie 
wymaga użycia monitora. Może to być coś kreatywnego (ryso-
wanie, gra na instrumencie, pisanie pamiętnika), sport (wyżej 
wymieniony stretching, bieganie, taniec) lub po prostu czyta-
nie papierowej książki. Pamiętaj, że nie musisz być dobry w tym  
co robisz – robisz to przecież dla siebie, a nie dla innych! Zo-
baczysz, jak zmieni się Twój nastrój, kiedy zaczniesz znajdywać  
w ciągu dnia nawet 10 minut na samorealizację bez korzysta-
nia z ekranu. Poczujesz się bardziej zrelaksowany i odprężony 
ale też spełniony. Jeśli zaś twierdzisz, że nie masz na to czasu, 
pomyśl, ile tak naprawdę zajmuje Ci w ciągu dnia scrollowanie 
telefonu, przeglądanie stron internetowych – może okazać się, 
że zastraszająco dużo. Nie pożałujesz, jeśli zaczniesz pożytko-
wać ten czas inaczej.

10. DBAJ O HIGIENĘ SNU
Sen wpływa na funkcjonowanie Twojego organizmu przez cały 
następny dzień, dlatego też niezwykle ważne jest dbanie o to, by 
był dobry i zdrowy. Może Ci w tym pomóc ustalenie stałych pór 
wstawania i spoczynku – Twój organizm lubi bowiem regular-
ność, cykliczność i jasne zasady. Zadbaj także o to, by łóżko było 
dla Ciebie wyłącznie miejscem, które służy do spania. Pozwala to 
zachować balans, a także ograniczyć prokrastynację, czyli odkła-
danie obowiązków na później. Postaraj się, by miejsce, w którym 
śpisz, było jak najbardziej zaciemnione i wyciszone. Dzięki temu 
twój organizm będzie regenerować się z większą siłą. 

Konstancja Strużyna

• Olejek miętowy – pomaga osobom z dolegliwościami dróg 
oddechowych. Zapewnia świeżość w pomieszczeniu. 

• Olejek z drzewa herbacianego – zapobiega przeziębie-
niom. Działa przeciwdrobnoustrojowo, przeciwwirusowo  
i przeciwgrzybiczo.

• Olejek lawendowy – relaksuje, poprawia jakość snu i koi 
nerwy. Idealny przed snem, do sypialni.
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Co roku wielu z Mikołajów i Mikołajek ma ten sam problem. 
Tym razem przychodzimy Wam z pomocą!

Butelka termiczna to dosko-
nały prezent na zimę, zarówno 

dla dzieci, jak i dorosłych są 
dostępne w wielu kształtach 
i wzorach. Nie zawierają BPA, 

toksyn i ftalanów.

BUTELKI TERMICZNE DLA DZIECI CHIC MIC
Miś, pingwin, a może świnka? Każde dziecko 
ją pokocha. Taka butelka może stać się praw-
dziwym przyjacielem w mroźne dni, ponieważ 

utrzymuje ciepło aż do 8 godzin.

BUTELKI TERMICZNE 
CHIC MIC

Zeskanuj kod QR 
i poznaj pełną ofertę 
butelek, kubków, 
lunchboxów i nie tylko 
od CHIC MIC

KUBEK 
PODRÓŻNY 

Z TWORZYWA 
PLA MAKE A WISH 

 - CHIC-MIC

Co przygotować, aby zadowolić obdarowanego,  
a na dodatek nie generować niepotrzenych rzeczy? 
Najlepiej wykazać się kreatywnością i przygotować 
coś samemu, pyszną eko nalewkę, ciasteczka lub cze-
koladki. Brzmi fantastycznie, ale jak zapewne wielu  
z nas miało okazje się przekonać - takie plany często 
nie wychodzą, bo jak się okazuje, dobre chęci zwykle 
nie idą w parze z wolnym czasem.  W tym roku dla za-
pracowanych lub zapominalskich polecamy kupić coś 
praktycznego i coś, co będzie służyć przez długi czas. 
Skarpetom, choć są fajne mówimy stanowczo nie!  
W tym roku stawiamy na estetyczne i stylowe eko pre-
zenty!

LUNCHBOXY CHIC MIC

LUNCHBOX Z TWORZYWA PLA, 
wykonany jest z jeden z najpopular-
niejszych dziś bioplastików.  Nadaje 
się do recyklingu i kompostowania 

przemysłowego. Nie zawiera melami-
ny i BPA. Można używać w mikrofa-

lówce i myć w zmywarce.

LUNCHBOX Z TWORZYWA PLA  
Z BAMBUSOWĄ POKRYWKĄ

Polimer PLA  pozyskuje się z kuku-
rydzy i trzciny cukrowej Wewnątrz 

tego pojemnika znajduje się ruchoma 
przegródka, która umożliwia podział 

pojemnika na dwie części. W pokrywce 
znajduje się silikonowy „zawór” odpo-
wietrzający dla lepszego uszczelnienia

KLOCKI DREWNIANE ZESTAW 
ZE ZWIERZĄTKAMI 50 szt. 

DLA DZIECI OD 12 MIESIĄCA ŻYCIA 
- SUN BABY

LUNCHBOX ZE STALI NIERDZEWNEJ
Z PRZEGRÓDKĄ

Wysokiej jakości pudełko na lunch bio-
loco sky wykonane ze stali nierdzewnej 
304 jest idealne do podróży. Wewnątrz 

stalowego, elegenckiego pojemnika 
znajduje się ruchoma przegródka, która 

umożliwia podział śniadaniówki na 
dwie cześci, posiada również silikonowy 

zawór odpowietrzający dla lepszego 
uszczelnienia.

Stylowe prezenty w stylu eko
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LAMPA SOLNA - HIMALAYAN
SALT

Lampy wykonane 
są z kryształów soli 
i są naturalnym jo-
nizerem powietrza, 

który efektywnie 
podnosi poziom 

jonów ujemnych w 
pomieszczeniach. 

Są dostępne w 
trzech rozmiarach 
z brył soli himalaj-

skiej o wadze od 
2 - 8 kg, a każda 
lampa to unikat.

Ręczniki wykonane 
w 100 % z certyfikowa-

nej bawełny organicznej 
dostępne w wielu wzorach 

i kolorach staną się praktyczną 
ozdobą każdej kuchni.

RĘCZNIKI 
KUCHENNE 
WE WZORY
- CHIC MIC

ZESTAW CEREMONIALNY DO MATCHY DOBU - MOYA MATCHA

Doskonały 
prezent 

dla miłośników Japonii i adeptów 
„drogi herbaty chado”, czyli ce-remonii parzenia.

SOJOWE ŚWIECE - YOUR CANDLE

Świece sojowe uznawane za 
jedne z najlepszych świec. 

występują w  wielu warian-
tach zapachowych. Każda 

świeca to doskonale skom-
ponowane nuty zapachowe 

jak w dobrych perfumach 
(nuty głowy, serca i bazy). 

Świece dostępne są 
w różnych wielkościach 

i opakowaniach od klasycz-
nych zakręcanych słoiczków 

do stylowych „szklaneczek” z 
drewnianą pokrywką - reuse!

DYFUZOR ULTRADŹWIĘKOWY DO OLEJKÓW 
ETERYCZNYCH FUJI - PHYSALIS

Dyfuzor olejków zapa-
chowych jest doskonałą 

propozycją dla wielbi-
cieli pięknych zapachów 

w domu, idealny do 
olejków eterycznych tej 
samej marki. Oczyszcza 

powietrze, nawilża i daje 
subtelny zapach. Na do-

datek wieczorem może 
zmienić się w lampkę, 

która świeci w wielu 
kolorach

ŚWIECA SOJOWA PANNA COTTA 
Z MALINAMI - YOUR CANDLE

PODUSZKI Z PESTKAMI, ZIARNAMI I ŁUSKĄ 
GRYKI - PLANTULE PILLOWS

PODUSZKA 
DO SPANIA 
Z ŁUSKĄ GRYKI 
DLA DOROSŁYCH BIAŁA 
 - PLANTULE PILLOWS

Poduszka Plantule jest uszyta z naturalnych materiałów i wypeł-
niona tylko certyfikowaną, ekologiczną łuską. Śpiąc na Plantuli, 

masz pewność, że nie zawiera chemii, oprysków czy pestycydów. 
W jej składzie nie występują sztuczne związki, nie wypełniają jej 

poliuretanowe pianki, czy poliestrowe kuleczki.
Plantule Pillows oferuje także poduszki z innymi wypełnieniami - 

są to np. łuska orkiszu, siemię lniane, a nawet pestki wiśni.

Podaruj zdrowy sen!

POJEMNIKI Z TWORZYWA PLA 

Z KORKOWĄ POKRYWKĄ

- CHIC MIC

Stylowe i praktyczne pojemniczki z tworzywa PLA 

przydadzą się na drobiazgi lub w kuchni
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Polskie Forum Żywności 
Ekologicznej za nami! 

Trzy dni, cztery panele tematyczne i blisko pięćdziesięciu ekspertów 
– Polskie Forum Żywności Ekologicznej właśnie się zakończyło. Wydarzenie to było niepowtarzalną okazją do po-
znania i rozpoczęcia swojej drogi z produktami ekologicznymi. Goście opowiedzieli m.in. o żywności ekologicznej 

i jej produkcji, dbałości o naszą planetę oraz przybliżyli tematykę ekologicznych opakowań
i sprzedaży bio produktów. W Forum wzięło udział ponad 300 osób.

„W tym roku na Polskim Forum Żywności Ekologicznej posta-
wialiśmy na międzynarodową debatę. Od przedstawicieli Danii, 
Austrii oraz Holandii mogliśmy dowiedzieć się, jak funkcjonuje 
rynek BIO w tych krajach, co wpłynęło na sukces tych rynków 
oraz czego możemy się od nich nauczyć”. – mówi Krystyna Rad-
kowska, prezes Polskiej Izby Żywności Ekologicznej.

PROGRAM TEGOROCZNEGO POLSKIEGO 
FORUM ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ

Tegoroczne Forum Żywności Ekologicznej było podzielone na 
cztery Panele:
• Tworzymy rynek eko,
• Jak dołączyć do ryku eko, 
• Trendy w eko 
• oraz Zrównoważony rozwój.

Organizatorzy podczas czwartej edycji wydarzenia podjęli pod-
czas każdego z paneli różną tematykę.

Panel Tworzymy rynek eko dotyczył zmian w polskich przepi-
sach, tego jakie plany ma ministerstwo związane z rozwojem ryn-
ku BIO. Przedstawiciele największych europejskich organizacji,  
w tym IFOAM Organics Europe opowiedzieli o dobrych prakty-
kach w krajach, w których żywność europejska zyskała już wyso-
ką pozycję na rynku. 

Podczas panelu Jak dołączyć do rynku eko prelegenci mówili  
o tym, jak przejść na rolnictwo ekologiczne. Nie zabrakło rów-
nież tematów dotyczących opakowań ekologicznych. 

Panel Trendy w eko był poświęcony konsumentom i kierun-
kom eksportowym, sprzedaży online oraz trendom na różnych 
rynkach. 

Ostatni z paneli Zrównoważony rozwój był skierowany nie tyl-
ko do osób zajmujących się ekologią, ale również dla konsu-
mentów, dziennikarzy, były na nim poruszone kwestie zdrowia  
i żywności ekologicznej.

POLSKIE FORUM ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ BYŁO DOFINANSOWANE 
ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ.

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

Polskie Forum Żywności Ekologicznej
6-8 października 2022
PTAK WARSAW EXPO

Aleja Katowicka 62, Nadarzyn



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.

Wyniki konkursu
z numeru 22 
JESIEŃ 2022

Lista zwycięzców:
Ze zwycięzcami 

skontaktujemy się 
mailowo.

Justyna Wilkosz
mczuprynska

Wiktusia27067

Zo�a Wojtas
Joanna Karabon

Katarzyna Warchol
Katarzyna Grabarczyk

Agnieszka Bieganowska

Nagraj Świateczny �lmik 
z Biominkami

Biominki zgromadziły się wokół choinki. 
Nagraj z nimi krótki świąteczny �lmik. Może zawierać ich ulubione smakołyki, 

możesz również wyciąć ich postacie z etykiet.

Orzeszek

Pychotka

Ch
rup

cio

KONKURS!!!
Filmik o długości do 30 sekund wyślij na maila: konkurs@gotujwstylueko.pl do dnia 12.01.2023 r.
W tytule wiadomości wpisz: Świąteczny �lmik z Biominkami
Wraz z filmikiem prosimy przesłać na adres mailowy zgodę na publikację nagrania w mediach społecznościowych.
Spośród przesłanych filmów wybierzemy najciekawsze i nagrodzimy je 5 zestawami produktów BIOMINKI o wartości 200 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

Chr
up

cia

Zelus ,

.
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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?

BIO PLANET

JAK
unikać 
glutenu

Nr 9 LATO 2019
NR ISSN: 2543-9731

SAŁATY
I INNE ZIELENINY

MAKARONOWE
SZALEŃSTWO

wszystkie 
rodzaje

EKOLOGICZNE 
REPELENTY
na odstraszanie

owadów

OCET

bez glutenu

Woda 
kokosowa 

liofilizowana

SE
ZAM

MLEKO

Chińskie rolnictwo 
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sushi
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Wszystkie wydania magazynu 
w formie elektronicznej są 
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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.

Ekk akcesorii
dk kuchnn n domm.

• niesamowicie wytrzymałe
• bez BPA
• kompostowalne
• certyfikowane

papier do pieczenia

torebki na kanapki

ściereczki 
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ŚNIADANIE MISTRZÓW 
BEZ CUKRU

SKŁADNIKI (2 porcje):
jaglanka:
kasza jaglana (ok. 100) - 1/2 szklanki
białko ryżowe - 2 łyżki
daktyle suszone (ok. 30) - 4 szt.
len złoty - 1 łyżka
woda do gotowania - 1 i 1/2 szklanki
kurkuma z pieprzem, sól himalajska - szczypta
napój owsiany bezglutenowy - 1 - 2 szklanka
banan - 2 szt.
dodatki: dżem lub mus owocowy bez cukru,
orzechy np. brazylijskie, żelki owocowe bez 
cukru, jagody goji - po 2 łyżki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Do kaszy jaglanej dosypujemy len i wrzucamy 
daktyle, wszystko płuczemy, odcedzamy i za-
lewamy wodą. Gotujemy pod przykryciem na 
najmniejszym ogniu ok. 20 min. Ugotowaną 
kaszę blendujemy z bananami, białkiem ryżo-
wym, napojem roślinnym, szczyptą kurkumy 
i soli. Przelewamy do salaterek i dodajemy: 
orzechy (można je rozdrobnić), mus owoco-
wy, suszone owoce i żelki owocowe bez cukru.

biogol

30 min JAGLANKA ŚWIĄTECZNA 
Z OWOCAMI

SKŁADNIKI (2 porcje):
kasza jaglana - 3/4 szklanki
owoce mrożone - ok. 300 g
banan - 2 szt.
kiwi - 4 szt.
żelki owocowe bez dodatku cukru - 2 garści
napój roślinny (np. jaglany) - 1 szklanka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Płuczemy kaszę jaglaną kilka razy. Zalewamy 
1,5 szkl. wody (może być wrzątek) i gotujemy 
na małym ogniu ok. 20 min, pod przykryciem. 
Do miksera wlewamy napój, wrzucamy bana-
ny (zostawiamy dwa plasterki do wykonania 
gwiazdek), mrożone owoce i gorącą kaszę. 
Miksujemy na budyń gładki lub z grudkami.
Przekładamy do miseczek. Kiwi obieramy i 
kroimy w plasterki, a następnie każdy kroimy 
na cztery części. Układamy kształt choinki, za-
czynając warstwy od dołu. Z plasterków bana-
na wycinamy gwiazdki i kładziemy je na górze 
drzewka. Jako bombki robią robotę żelki owo-
cowe. Zajadamy jeszcze ciepłe. 

Mariola

30 min
POŻYWNA OWSIANKA 
Z BIAŁKIEM

SKŁADNIKI (2 porcje):
płatki owsiane błyskawiczne - 1/3 szklanki
białko roślinne ryżowe - 2 łyżki
mleko lub napój roślinny - 2 szklanki
miód - 2 łyżki
masło - 1 łyżka
truskawki trochę
sól - 1 szczypta

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Wlewamy mleko do rondelka, dodajemy łyżkę 
masła, szczyptę soli i płatki owsiane, zago-
towujemy. Po zagotowaniu wsypujemy dwie 
łyżki białka i mieszamy jeszcze chwilę (ok. 1 
minutę), zakrywamy przykrywką i zdejmuje-
my z kuchenki. Po ok. 5 minutach odkrywamy 
owsiankę, dodajemy miód, mieszamy ener-
gicznie i rozlewamy do 2 miseczek. Dekoruje-
my ulubionymi owocami.

RysioPysio

30 min

Pożywnie, pysznie i słodko 
- bez dodatku cukru!
Solidne śniadanie to podstawa, a jeśli na dodatek jest pyszne i pożywne, to mamy receptę na udany dzień.
Nie od dziś wiadomo, że cukier w nadmiarze  szkodzi i jest przyczyną wielu chorób. Przygotowaliśmy dla 
Was naturalnie słodkie dania, które doskonale sprawdzą się nie tylko w diecie dla sportowców. Smacznego!

ORZECHY
BRAZYLIJSKIE 
BIO - BIOGOL

ŻELKI OWOCOWE 
BEZ ŻELATYNY, 

BEZ DODATKU CUKRÓW 
JABŁKO 

- TRUSKAWKA 
BEZGLUTENOWE BIO 

 - BIOGOL

PŁATKI 
OWSIANE 

BŁYSKAWICZNE 
BIO - BIOGOL

BIAŁKO RYŻOWE 
W PROSZKU BIO 
- BIOGOL



sok,
mleko,
napój 

roślinny
lub woda

1 

2  

3 

4  

TAKTYKA 
NA EKOLOGICZNY 

SHAKE BIAŁKOWY 

Wypi j

 Wlej 200 ml

Wymieszaj

Wsyp 5 łyżeczek 

(15 g) białka




