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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
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5Ekologiczne jaja 
Bio Planet to jaja 

najwyższej jakości. 

Pochodzą wyłącznie 
ze sprawdzonych 

gospodarstw, pozo-
stających pod stałą 
kontrolą jednostek 

certy�kujących oraz 
służb sanitarnych. 

Nasze kury żyją w dobrych 
warunkach �tosanitarnych 
z dostępem do wybiegów 

i pastwisk.

Do karmienia 
stosowane są 

ekologiczne karmy, 
które powodują 

naturalny wzrost 
i wysoką zdrowot-

ność zwierząt.
Ekologiczni rolnicy 

zapewniają zwierzętom 
wygodne, pozbawione 

stresu bytowanie 
zgodne z ich naturalny-
mi potrzebami. Dzieki 
stałemu dostępowi do 
otwartej przestrzeni, 

ekologiczne kury 
są szczęśliwe 

i zrelaksowane. 
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MENU:
Naleśniki + przepisy!

na każdą okazję
Jajko w stylu raw + przepisy!

surowe jajo w kuchni
Wielkanoc + przepisy!

przygotuj ją z nami
Wegańskie pasty i dipy + przepisy!

na 8 sposobów
Dieta Raw + przepisy!

czyli czas na surowe jedzenie!
Szparagi + przepisy!

wiosenną porą najlepsze
Bananowy zawrót głowy + przepisy!

poznaj lepiej te pyszne owoce
Dieta Sirtfood + przepisy!

nowość w zdrowym odżywianiu
IG - Indeks Glikemiczny + przepisy!

dlaczego jest tak ważny?
Czystek
Czy czystek czyści?
Ostropest + przepisy!

pokocha go Twoja wątroba
Walory żywności ekologicznej
kilka słów od Polskiej Izby Żywności Ekologicznej

Substancje żelujące + przepisy!

żelatyna, agar agar i pektyna

Guma Guar + przepisy!

jest ok!
Dłonie + receptury!

po zimie zadbaj o nie
Jajeczna pielęgnacja + receptury!

jajeczne zabiegi w domu
Kącik dziecięcy
baw się z ekologią

BIO PRODUCENCI:
PIZCA DEL MUNDO  - dowiedz się jak powstaje kakao

ALLOS

ZAKWASOWNIA - kimchi - co to właściwie jest?

BETTER FISH 

ME GUSTO:  Super Krówka i Super Fudgio

OKIEM EKSPERTA:
TABLETKI DO ZMYWAREK
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oznaczenia przepisów kulinarnych: 

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

wegetariańskiewegańskie

bez glutenu

bez mleka

czas przygotowania

Redaktor naczelny magazynu

Zupełnie nowa 
wiosna
Dokładnie rok temu, kiedy  kończyłam pracę nad „Gotuj w stylu eko.pl” 
jednocześnie wybierałam się na Targi Biofach, życie toczyło się jeszcze na 
starych zasadach, aż ciężko uwierzyć, że  w tym roku tak wielkie wydarzenie 
odbyło się online.

Rok temu nikt z nas nie zdawał sobie sprawy z tego, co nas czeka. Wkrótce 
przyszedł niepokój i strach. Dziś żyjemy inaczej, dbamy o siebie jeszcze bar-
dziej, pewne zupełnie nowe zachowania stały się już nawykiem i chyba już 
nigdy nie będzie tak, jak kiedyś. Pamiętajmy, że wszystko ma swoje plusy i 
minusy, wiosną zawsze łatwiej dostrzegamy plusy i tego się trzymajmy.
Zapowiada się optymistycznie, bo zaczeło się naprawdę nieźle. Zima (cho-
ciaż mocno spóźniona) dopisała, mieliśmy dużo śniegu, za którym wszyscy, 
a zwłaszcza dzieciaki, mocno się stęskniliśmy. No, może nie wszyscy, bo od 
jakiegoś czasu sporo osób zaczęło sadzić palmy w ogrodach...

Prenumerata dla Czytelników!
Wiosna to także czas zmian. Magazyn „Gotuj w stylu eko.pl” do tej pory do-
stępny był wyłącznie w sklepach z ekologiczną żywnością. Na prośbę wielu 
czytelników, którzy czasem nie mają możliwości odwiedzin swojego ulu-
bionego Eko Sklepu, wprowadziliśmy możliwość zamówienia prenumeraty. 
Więcej szczegółów znajdziesz na naszej stronie - www.gotujwstylueko.pl

bez jaj
(może zawierać mleko roślinne)



THE
ITALIAN
ORGANIC
CHOICE

We are  a  brand of  more than 
a thousand organic  farmers  

and processors  who have,  
s ince  the  1970s ,  str iven both 

within  I taly and farther  
afield to  produce del ic ious ,  

healthy,  and nour ishing 
food that  comes from 

agr iculture  that  respects  
the  land.

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

TWÓJ 
WŁOSKI 
EKOLO-
GICZNY 
WYBÓR

ALCE NERO. EKOLOGICZNE ROLNICTWO OD 1978

Nasza marka zrzesza ponad tysiąc 
ekologicznych rolników oraz 

przetwórców. Od lat 70. XX wieku 
produkujemy pełne witamin  

i składników odzywczych przy-
smaki w jakości bio z Włoch oraz 
innych części świata. Nasza zyw-

ność pochodzi z rolnictwa, które 
szanuje ziemię.

.

.
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NALEŚNIKI NA SŁODKO 
- NAJLEPSZE NA ŚWIECIE

SKŁADNIKI (4 porcje):
mąka pszenna typ 550 - 1 szklanka
cukier puder (np.trzcinowy) - 2 łyżki
jajko - 3 szt.
mleko - 1 szklanka
stopione masło - 3 łyżki
olej do smażenia - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Przygotowujemy dwie miski. W 
pierwszej mieszamy jajka z cukrem pudrem 
i mlekiem. Do drugiej przesiewamy mąkę. Po 
trochu wlewamy mieszankę z pierwszej miski 
i mieszamy dokładnie trzepaczką, wtedy nie 
powstaną grudki. Dodajemy rozpuszczone 
masło, odstawiamy na 30 min.

KROK 2: Na niewielkiej ilości oleju smażymy 
cienkie naleśniki. Podajemy na słodko np. z 
syropem klonowym, twarogiem, konfiturą lub 
innymi ulubionymi dodatkami.

Iwona Kuczer

40 min

KLASYCZNE NALEŚNIKI 
RAZOWE

SKŁADNIKI (4 porcje):
mąka pszenna razowa (typ 2000) - 100 g
jajko - 1 szt.
mleko - 200 ml
olej/oliwa - 1 łyżka
sól - 1 szczypta

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Wszystkie składniki przełóż do miski 
i wymieszaj dokładnie za pomocą trzepaczki. 
Odstaw na 5 minut. 

KROK 2: Nagrzej bardzo mocno patelnię. Na-
bierz porcję ciasta za pomocą łyżki wazowej 
(pamiętaj, aby za każdym razem nabierania 
porcji wymieszać ciasto) i rozlej po całej po-
wierzchni patelni. Smaż na średnim ogniu. 
Kiedy naleśnik z wierzchu będzie już „ścięty” 
(po ok. 1,5 min) drewnianą szpachelką pood-
klejaj jego krawędzie, a następnie przewróć 
na drugą stronę i smaż ok. 1 min.

Zdrowie na języku

30 min

NALEŚNIKI GRYCZANO 
- KOMOSOWE

SKŁADNIKI (10 porcji):
kasza gryczana niepalona - 1 i 3/4 szklanki
komosa ryżowa - 1/4 szklanki
woda - trochę
sól - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Kaszę i komosę ryżową namaczamy 
na noc, rano przepłukujemy. Odstawiamy do 
wykiełkowania lub od razu przygotowujemy 
naleśniki. Kaszę i komosę wsypujemy do kie-
licha blendera i zalewamy wodą na wysokość 
1 cm nad poziomem kasz. Miksujemy, doda-
jemy sól.

KROK 2: Patelnię rozgrzewamy i wylewamy 
ciasto. Gdy brzegi naleśnika zaczną lekko 
odchodzić - przekręcamy na drugą stronę. 
Zacznijcie od małych naleśników, by wyczuć, 
jaka konsystencja będzie najlepsza. Mniejsze 
naleśniki łatwiej przewrócić na drugą stronę. 
Podajemy na słodko z owocami, bitą śmietaną 
kokosową itp., lub na słono z ulubionym far-
szem. Można też użyć do krokietów.

Dominika Lasota (Jescbyzycwzdrowiu)

30 min +

Naleśniki
Wszyscy kochamy naleśniki. Chociaż niektórym z nas najlepiej smakują na śniadanie, inni wolą je 

na obiad. Prawda jest taka, że możemy je jeść cały dzień. Na bazie naleśnikowych placków możemy 
przyszykować prosty, pożywny posiłek  lub przy odrobinie fantazji i z pomocą wykwintnych dodat-

ków wyczarować danie na specjalną okazję. Poznaj nasze przepisy.
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NALEŚNIKI Z SOKIEM 
Z BURAKA Z KOKOSOWYM 
TWAROŻKIEM
I MANDARYNKĄ

SKŁADNIKI (4 porcje):
ciasto: 
mąka orkiszowa jasna - 1 szklanka
woda lub mleko - 1 szklanka
sok z buraków z 2 szt.
sól - 1/2 łyżeczki
jajko - 1 szt.
nadzienie:
twarożek - 350 g
wanilia mielona - 1/2 łyżeczki
miód - 1 łyżka
skórka otarta z limonki i mandarynki - trochę
mleczko kokosowe - 50 ml
wiórki kokosowe - 1 łyżka
mięta (listki) - kilka szt.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Mąkę, jajko, sól, sok z buraka oraz 
wodę mieszkamy na jednolite ciasto. Ciasto 
ma być lejącej konsystencji. Smażymy na roz-
grzanej patelni na niewielkiej ilości oleju cien-
kie naleśniki. Temperatura smażenia powinna 
być nieco niższa niż  przy zwykłych naleśni-
kach, ponieważ naturalnie występujący cukier 
w burakach łatwo się przypala.

KROK 2: Twarożek rozgniatamy widelcem, 
dodajemy skórkę z limonki i mandarynki. 
Dodajemy mleczko kokosowe, wiórki i miód. 
Mieszamy. Nadziewamy naleśniki, dekoruje-
my mandarynką, listkami mięty i posypujemy 
cukrem pudrem. Przechowujemy w chłodnym 
miejscu lub lodówce.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

20 min

NALEŚNIKI Z KURKUMĄ, 
SOCZEWICĄ, KURKAMI  
I SZPINAKIEM

SKŁADNIKI (4 porcje):
ciasto:
mąka pszenna - 1 szklanka
woda - 1 szklanka
woda gazowana - 1/2 szklanki
kurkuma - 1 łyżeczka
farsz: 
soczewica żółta - 1 szklanka
suszona cebula lub asafetyda - 1/4 łyżeczki
liście curry - 2 szt.
przyprawa curry - 2 łyżeczki
papryczka chili - 1 szt.
czosnek - 2 ząbki
kurkuma - trochę
olej - 2 łyżki
marchewka - 2 szt.
czarnuszka - 1 łyżka
kolendra - trochę
kurki oczyszczone i szpinak (w sezonie świeże 
lub mrożone) - po 2 garści

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Przygotuj ciasto na naleśniki. Smaż 
cienkie placki na niewielkiej ilości oleju. Do 
wrzącej wody dodaj przepłukaną soczewicę, 
włóż listki curry i gotuj ok. 15 minut. Odcedź. 
Wyjmij listki curry. 

KROK 2: Pokrój cebulę w kostkę, a marchew-
kę zetrzyj na tarce na dużych oczkach. Roz-
grzej olej na patelni. Dodaj cebulę, kurki i po-
krojony lub przeciśnięty przez praskę czosnek 
(jeśli używasz asafetydę - na patelni podsmaż 
wszystkie składniki pomijając cebulę, a samą 
asafetydę dodaj już pod koniec duszenia). Na-
stępnie dodaj przyprawy oraz startą marchew. 
Krótko duś razem. 

KROK 3: Dodaj ugotowaną soczewicę, drob-
no posiekaną papryczkę chili i szpinak. Wy-
mieszaj razem. Trzymaj jeszcze chwilę na 
małym ogniu, tak aby liście się zblanszowały. 
Nadziewaj naleśniki. Posyp kolendrą.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

30 min

CZEKOLADOWE NALEŚNIKI 
MIGDAŁOWE Z MROŻONYM 
SOSEM 

SKŁADNIKI (3 porcje):
ciasto naleśnikowe:
jajka - 2 szt.
białko roślinne w proszku - 25 g
kakao - 1 łyżeczka
mąka migdałowa - 3 łyżki
mleko roślinne - 100 ml
dodatki do naleśników:
migdały - płatki - 3 łyżki
truskawki mrożone - 500 g

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Oddziel białka od żółtek. Białka ubij 
na sztywną pianę. Do miski wsyp mąkę migda-
łową, białko roślinne, kakao, mleko, żółtka i 
wymieszaj. Dodaj białka i delikatnie zamieszaj 
całą masę. Mocno rozgrzej patelnię (w razie 
potrzeby możesz użyć troszkę np. oleju koko-
sowego). Wylewaj porcję ciasta. Kiedy pojawią 
się pęcherzyki przerzuć na drugą stronę.

KROK 2: Mrożone truskawki wystaw wcze-
śniej, aby lekko zmiękły. Następnie zmiksuj je 
na gęsty, mrożony sorbet/mus, możesz lekko 
posłodzić.

KROK 3: Naleśniki oblej musem truskawko-
wym i obsyp płatkami migdałów.

Zdrowie na języku

40 min

TWARÓG WIEJSKI KLINEK 
PÓŁTŁUSTY BIO 
 - BIO PLANET

polecamy!NAPÓJ OWSIANY 
BEZ DODATKU 

CUKRÓW 
BEZGLUTENOWY BIO 

 - NATUMI

polecamy!
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NALEŚNIKI Z BUDYNIU TRU-
SKAWKOWEGO Z GORĄCYM 
DŻEMEM TRUSKAWKOWYM

SKŁADNIKI (5 porcji):
budyń truskawkowy bezglutenowy  
- 1 opakowanie (ok. 40 g)
mleko - 1 szklanka
woda - 3/4 szklanki
mąka ryżowa pełnoziarnista - 3/4 szklanki
sól - 1 szczypta
olej rzepakowy - 1 łyżeczka
dżem - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Budyń wsyp do naczynia, wlej mleko, 
wymieszaj. Następnie dodaj pozostałe skład-
niki i wymieszaj na jednolite ciasto. Dodaj 
mąkę ryżową i wodę, aby uzyskać odpowied-
nią lejącą się konsystencję. Smaż cienkie plac-
ki bez dodatku tłuszczu.

KROK 2: W rondelku podgrzej dżem do uzy-
skania konsystencji sosu i polej nim cienką 
strużką naleśniki.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

25 min

NALEŚNIKI BEZGLUTENOWE

SKŁADNIKI (12 porcji):
napój ryżowy - 400 ml
woda gazowana - 100 ml
jajka - 4 szt.
mąka gryczana - 200 g
mąka owsiana bezglutenowa - 50 g
mąka ziemniaczana - 100 g
sól - 1 szczypta
cukier trzcinowy - 1 łyżka
cukier waniliowy - 1 łyżka
olej z pestek winogron lub awokado - 65 g
do smażenia: olej kokosowy - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Do malaksera dajemy wszystkie 
składniki na ciasto naleśnikowe (jajka, mleko, 
wodę, mąkę owsianą, mąkę gryczaną, mąkę 
ziemniaczaną, sól, cukier, cukier z wanilią i 
olej) i bardzo dokładnie miksujemy do uzy-
skania gładkiej, jednolitej masy. 

KROK 2: Patelnię z nieprzywieralnym dnem 
rozgrzewamy, dodajemy odrobinę oleju ko-
kosowego i nalewamy po 1 łyżce ciasta, roz-
prowadzamy po całej patelni i smażymy z obu 
stron. Podajemy z ulubionymi dodatkami, np. 
dżemem i/lub owocami.

Amarello

20 min

NALEŚNIKI JAGLANE 
- SPRĘŻYSTE I DELIKATNE

SKŁADNIKI (4 porcje):
ugotowana kasza jaglana - 12 łyżek
skrobia ziemniaczana - 8 łyżek
jajka - 2 szt.
mleko roślinne np. jaglane lub kokosowe - 1 
szklanka
roztopione masło klarowane - 1 łyżka
tłuszcz do smażenia (masło klarowane) 
- trochę 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Wszystkie składniki umieść w blen-
derze i zmiksuj na gładką masę. Gdyby ciasto 
było zbyt gęste, to dodaj odrobinę mleka ro-
ślinnego.

KROK 2: Naleśniki smażymy z obu stron na 
złoty kolor na odrobinie masła klarowanego.

Zjemcie

30 min

NALEŚNIKI GRYCZANE ZE SZPINAKIEM, FETĄ I OLIWKAMI

SKŁADNIKI (4 porcje):
mąka gryczana - 1 szklanka
woda - 1,5 szklanki
sól - 1 szczypta
jajko - 1 szt.
szpinak baby - 2 opakowania
czosnek - 1 szt.
ser feta - 1 opakowanie
oliwki czarne - 1 garść
olej do szpinaku - 1 łyżeczka
olej do smażenia i pieczenia - trochę

30 min

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Obierz i zmiażdż czosnek. Na patelni 
rozgrzej olej i dodaj czosnek, następnie dołóż 
szpinak i szczyptę soli. Kiedy liście szpinaku 
się zblanszują, zdejmij z palnika. 

KROK 2: Z mąki, jajka, wody i szczypty soli 
zrób lejące się ciasto. Być może trzeba będzie 
dolać jeszcze ok. pół szklanki wody. Smażyć 
cienkie placki. Na wypieczone naleśniki na-
kładaj szpinak, pokruszony ser feta i pocięte 
oliwki.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

MĄKA GRYCZANA 
PEŁNOZIARNISTA

 BIO 
 - BIO PLANET

polecamy!
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firmy amylon
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POPOVERY 
 - PIECZONE NALEŚNIKI

SKŁADNIKI (3 porcje):
mąka orkiszowa (pszenna, razowa) 
- 1 szklanka
mleko w temperaturze pokojowej - 1 szklanka
jaja w temperaturze pokojowej - 2 szt.
sól - 1 szczypta

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Wszystkie składniki wymieszać w misce na 
jednolite ciasto. Wlać do foremek. Nastawić 
piekarnik na 200 °C. Piec 40 minut. Po 3 minu-
tach zmniejszyć temperaturę do 190 °C. Jeść 
od razu po wyjęciu z piekarnika z ulubioną 
konfiturą.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

40 min

NALEŚNIKI 
Z MĄKI GRYCZANEJ

SKŁADNIKI (2 porcje):
mąka gryczana - 1 szklanka
woda - 1 szklanka
ser ricotta - 3 łyżki
banan - 1/2 szt.
syrop klonowy do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Na kilka godzin odstawić zmiksowaną mąkę z 
wodą, smażyć na oleju kokosowym. Naleśniki 
wychodzą bardzo chrupiące.

siostraelwa

15 min

NALEŚNIKI Z SAMEJ 
KASZY GRYCZANEJ

SKŁADNIKI (5 porcji):
kasza gryczana - 100 g
woda - 1 szklanka
stewia (opcjonalnie) - 1 łyżeczka
cynamon (opcjonalnie) - 1 łyżeczka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Kaszę gryczaną zalać wrzątkiem i 
odstawić na 24 godziny (podczas moczenia 
można wymieniać wodę).

KROK 2: Po namoczeniu odlać wodę i zalać 
szklanką świeżej, a następnie bardzo dokład-
nie zblendować (im więcej wody, tym ciasto 
będzie rzadsze, a naleśniki cieńsze). Opcjonal-
nie do ciasta można dodać stewii lub cyna-
monu. Naleśniki smażyć na suchej teflonowej 
patelni.

Magdalena Nagler - foodmania

15 min

NALEŚNIKI 
Z MĄKI RYŻOWEJ

SKŁADNIKI (1 porcja):
mąka ryżowa - 100 g
jajka - 3 szt.
mleko kokosowe - 400 ml
mąka kukurydziana - 3 łyżki
woda gazowana - 50 ml
erytrol/ksylitol - 1 łyżka
olej kokosowy/masło klarowane - 2 łyżki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Mleko kokosowe rozpuszczamy w garnuszku 
i studzimy. Przelewamy do miski, dodajemy 
resztę składników i dokładnie miksujemy. 
Rozgrzewamy patelnię z dodatkiem małej 
ilości tłuszczu i smażymy naleśniki na małym 
ogniu z obydwu stron (każdą stronę smażymy 
około 2-3 minuty).

Agnieszka Nitsu - AktywneZywienie

30 min

NALEŚNIKI Z MĄKI TEFF

SKŁADNIKI (3 porcje):
jajka - 2 szt.
mleko sojowe - 1 szklanka
mąka teff - 5 łyżek
mąka kokosowa - 1 łyżka
sól - 1 szczypta

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Wszystkie składniki dokładnie ze sobą zblen-
dować. Smażyć z obu stron na rozgrzanej pa-
telni.

Magdalena Nagler - foodmania

20 min

ZIELONE,
JARMUŻOWE NALEŚNIKI

SKŁADNIKI (1 porcja):
płatki owsiane bezglutenowe - 50 g
jajko - 1 szt.
mleko - 100 ml
proszek z liofilizowanego jarmużu - 1 łyżka
sól - 1 szczypta
pieprz - 1 szczypta

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Płatki zmiksuj na mąkę. Dodaj pro-
szek z jarmużu, jajko, mleko, sól i pieprz.

KROK 2: Rozgrzej patelnię o niewielkiej śred-
nicy. Możesz dodać odrobinę tłuszczu, np. 
kokosowego.

KROK 3: Na patelnie nałóż 2 - 3 łyżki masy, 
rozlej po całej powierzchni i smaż na pełnym 
ogniu po ok. 2 minuty z każdej strony.

Zdrowie na języku

20 min



Organic. Simple. Delicious.

NALEŚNIKI KUKURYDZIANE 
Z WARZYWAMI

SKŁADNIKI (4 porcje):
ciasto na naleśniki:
mąka kukurydziana - 100 g
woda - 250 ml
jaja - 2 szt.
sól - 1 szczypta
olej kokosowy - 1 łyżeczka
dodatki:
quinoa czarna ugotowana - 8 łyżek
papryka zielona - 1 szt.
pomidorki koktajlowe - 12 szt.
miks sałat - 4 garści
ziarna słonecznika - 4 łyżeczki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Składniki na naleśniki przełóż do miski i do-
kładnie wymieszaj. Na patelni rozgrzej olej 
i wlej porcję ciasta. Smaż naleśniki z dwóch 
stron. Ugotowaną quinoę zawiń z pokrojony-
mi warzywami i sałatą w naleśnik. Możesz do-
dać również ulubiony sos, przyprawy itp.

Zdrowie na języku

30 min

AMARANTUSOWE NALEŚNIKI 
Z AQUAFABY

SKŁADNIKI (1 porcja):
mąka amarantusowa - 2 łyżki
płatki owsiane bezglutenowe - 2 łyżki
siemię lniane - 1 łyżka
aquafaba - zalewa z 1 słoika ciecierzycy
mleko roślinne - 1/2 szklanki
cynamon - 1 łyżeczka
gruszka - 1 szt.
fasolka biała ugotowana lub z zalewy - 3 łyżki
mleko kokosowe - 1/2 szklanki
sól - 1 szczypta

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Płatki owsiane i siemię lniane mielimy na mąkę. 
Aquafabę ubijamy na piankę ze szczyptą soli. 
Zmielone płatki i siemię lniane blenudjemy z 
aquafabą, mąką, cynamonem i mlekiem. Na 
rozgrzanej patelni smażymy naleśniki z każdej 
strony, ok. 3 min na jedną stronę (ja robiłam 
mniejsze naleśniki). Fasolkę blendujemy z 
mlekiem kokosowym - nie trzeba dokładnie. 
Gruszkę kroimy w kosteczkę. Gotowe naleśniki 
podajemy z fasolkową polewą i gruszką.

healthy-dreams

10 min
FIT NALEŚNIKI OWSIANE 
Z CZEKOLADĄ

SKŁADNIKI (1 porcja):
płatki owsiane bezglutenowe - 60 g
jajo - 1 szt.
mleko - 100 ml
czekolada gorzka - 3 kostki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Płatki zmiel na mączkę, nie musi być idealnie 
gładka. Czekoladę zetrzyj na tarce o drob-
nych oczkach. Wszystkie składniki dokładnie 
ze sobą wymieszaj. Możesz zostawić łyżecz-
kę startej czekolady do ozdobienia gotowych 
naleśników. Na suchej lub lekko natłuszczonej 
olejem małej patelni smaż naleśniki, dzieląc 
masę na 4 placki. Wlej porcję, rozlej po ca-
łej powierzchni i smaż na średnim ogniu. Po 
chwili przerzuć na drugą stronę. Podawaj z 
ulubionymi dodatkami np. twarożkiem.

Zdrowie na języku

20 min
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Pizca del Mundo
Jak powstaje kakao?
Kakao kojarzy nam się często jednoznacznie: brązowo i słodko. Tak pamiętamy je z dzieciństwa, 
poza tym kakao ma blisko do czekolady, którą utożsamiamy z tym samym kolorem i smakiem.
Gdy w Pizca del Mundo prowadzimy warsztaty kakaowe, ten 
moment, gdy uczestnicy (zwłaszcza ci kilkuletni) próbują praw-
dziwego kakao, to nasz ulubiony. Dla miłośników ciemnej cze-
kolady nie jest on tak dużym zaskoczeniem, ale spore grono 
łasuchów jest szczerze zdziwione faktem, że czyste kakao zu-
pełnie nie jest słodkie. Mało tego, przez setki lat spożywano je 
w wersji wytrawnej – np. z chili. Z jeszcze większym zdziwieniem 
spotyka się fakt, że ono na początku nie jest nawet brązowe, 
ale… zupełnie fioletowe! Ale po kolei.

Zaczniemy od tego jak rośnie kakao, bo od plantacji w Afryce 
czy Ameryce Południowej do naszego kubka dzieli je naprawdę 
długa droga. A wszystko, co spotka kakao podczas tej drogi ma 
wpływ na to, jak będzie smakować na samym końcu. Drzewko 
kakaowe do prawidłowego rozwoju potrzebuje odpowiednich 
warunków i jest pod tym względem dość wymagające. Musi 
mieć ciepło, ale nie lubi być na pełnym słońcu, lubi mieć wilgot-
no, ale przewiewnie, lubi przewiewnie, ale… nie za bardzo. Takie 
warunki może zapewnić strefa okołorównikowa, ale plantacje 
nie mogą znajdować się zbyt wysoko, stąd też tylko częścio-
wo “zazębiają” się z uprawami kawy. W dużej wilgotności, która 
jest potrzebna do rozwoju kakaowcom świetnie rozwijają się też 
grzyby. Na konwencjonalnych plantacjach używa się ogrom-
nych ilości środków grzybobójczych. Rolnicy ekologiczni radzą 
sobie natomiast naturalnymi sposobami oraz zwiększeniem 
odległości między drzewkami.

Dobrze zaopiekowane drzewko już po kilku latach odwdzięcza 
się pierwszymi owocami. Ponieważ kakao charakteryzuje kauli-
floria i kaulikarpia, to zarówno kwiat, jak i potem owoc wyrastają

bezpośrednio z pni i grubych gałęzi. Dojrzały owoc jest duży 
i ciężki - może ważyć kilkaset gramów. Zwykle jeszcze na plan-
tacji, zaraz po zbiorach rozłupuje się go maczetą, by ze środka 
wydobyć nasiona, czyli ziarna kakaowe. Są one purpurowo-fio-
letowe, zupełnie niesmaczne i zatopione w białej, pachnącej  
i pysznej pulpie, którą można spożywać na surowo. Nie jest to 
zbyt popularne wśród ludzi, z czego prawdopodobnie bardzo 
zadowolone są jedne z najważniejszych organizmów odpowie-
dzialnych za produkcję kakao, czyli bakterie. To one odgrywają 
kluczową rolę w tym, co dzieje się po zbiorach. 

Ziarna zbierane są na pryzmach lub w drewnianych skrzyniach, 
przykrywane liśćmi bananowca i pozostawione do fermentacji 
na około tydzień. W tym czasie w kakao zachodzi bardzo wie-
le procesów, które mają wpływ na jego końcowy smak. Ziar-
na zmieniają też swój kolor z fioletowego na brązowy, zamie-
ra zarodek nowej rośliny i powoli zanika pulpa. W tym czasie 
niezwykle istotna jest kontrola nad całym procesem. W skrzyni 
fermentacyjnej temperatura może dojść do niemal 50 stopni, 
konieczne jest więc codzienne mieszanie kakao, aby ją obni-
żyć, a jednocześnie zadbać o wyrównaną fermentację w różnych 
zakamarkach. 

Ponieważ różne odmiany kakao, jak również ziarna z bardziej 
lub mniej dojrzałych owoców mogą fermentować w różnym 
stopniu. Kluczowe jest tu doświadczenie osoby czuwającej nad 
tym procesem oraz znów - kontrola. Losowo wybrane ziarna 
rozcina się, aby sprawdzić co dzieje się w środku. Gdy już są 
odpowiednio przefermentowane, przenoszone są do suszarni.



Słowo suszarnia może być mylące, ponieważ bardzo często nie 
jest to nic innego jak płachta materiału rozciągnięta na ziemi. 
Czasem jest to bambusowy przewiewny stół lub inna, bardziej 
wyszukana konstrukcja. Istotne jest tu osłonięcie suszących się 
ziaren od ewentualnego deszczu i podobnie jak w poprzednim 
etapie - mieszanie. Ta część trwa od kilku do maksymalnie kil-
kunastu dni i jej efektem są brązowe, dość twarde, wysuszone, 
ale nadal surowe ziarna kakao. Zawierają w sobie cały naturalny 
tłuszcz i mikroelementy, które natura dla nich zaplanowała.

I GOTOWE!
To w takiej formie (czyli surowej, ale przefermentowanej i wy-
suszonej) ziarna docierają np. do Europy i paczkowane możemy 
spotkać je w sklepach. Bywają dostępne albo w formie ziarenek, 
albo mielonej, która jest wygodniejsza do użycia. Można z niej 
robić desery, dodawać do smoothie, koktajli, czy sporządzania 
rozgrzewającego napoju. 

Możliwości jest wiele, warto jednak na początek oswoić się ze 
specyficznym smakiem i zapachem surowego kakao, które są 
inne od tego prażonego. Kakao w tej formie dostępne jest np. 
pod nazwą Yanachaga marki Pizca del Mundo. Z kolei ziarna 
wyprażone, które nabiorą charakterystycznego czekoladowego 
smaku możemy spotkać w wersji ziarnistej jako kakao Satipo,  
a mielonej jako kakao Esperanza.

Więcej opowieści o kakao można znaleźć 
na kanale Pizca del Mundo 

– Podróż do źródeł smaku na You Tube: 
www.cutt.ly/pizcadelmundo



OLEJ Z KONOPI - SKARBY NATURY 

Olej z nasion konopi  
jest szczególnie bogaty  

w wielonienasycone  
kwasy tłuszczowe. 

 
Niektórych z tych kwasów  

organizm ludzki nie jest  
w stanie wytworzyć sam. 

• bogaty w witaminę E 

• idealny do sałatek, surowych 
dań wegeteriańskich oraz 
sosów, np. w połączeniu  
z miodem i musztardą 

• lekko orzechowy  
aromat

 www.bioplanete.com/pl

Wypróbuj 
nasz 

przepis!

Olej z Konopi BIO, tłoczony na zimno 

Dostępne w specjalistycznych  
sklepach z ekologiczną żywnością.

Dystrybutor:

www.bioplanet.pl
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Redaktor naczelny portalu:

Jajko w stylu RAW
Jajo, źródło życia i witalności. Nie trzeba nikogo przekonywać do jego walorów zdrowotnych, o ile nie jesteśmy 
na nie uczuleni lub mamy nietolerancję. To jeden z najbardziej odżywczych składników diety. Tym razem po-
stanowiłam wycisnąć z jajka to, co najlepsze, żółtko i to na surowo. W tej postaci jest ono najbardziej warto-

ściowym pokarmem. W obawie przed salmonellą, a raczej brudem na skorupce, najpierw jaja dokładnie myję 
(nawet w eko płynie do naczyń), następnie zalewam wrzątkiem na 10 sekund, myję ręce i wycieram ręcznikiem 

kuchennym jaja (moja mama twierdzi, że to przesada). Po takiej operacji jestem gotowa do ich rozbicia  
 i rozdzielenia żółtka od białka. Żółtka wykorzystuję do wykonania tatara, nadzienia do naleśników, a nawet 

kogla - mogla (choć sporadycznie – bardzo słodkie). Białka wykorzystuję do wykonania jajecznicy z dodatkami 
lub bezy. Smacznego!

TATAR

SKŁADNIKI (4 porcje):
tatar mięso:
polędwica wołowa surowa - 350 g
zimna woda - 3 - 4 łyżki
olej - 2 łyżki
sól - do smaku
pieprz świeżo zmielony - do smaku
sos sojowy tamari bezglutenowy - 2 łyżki
żółtka z jajek - 2 szt.
dodatki:
cebula żółta - 1 szt.
cebula czerwona - opcjonalnie - 1 szt.
ogórki konserwowe - 4 szt.
sól i pieprz - do smaku
żółtka z umytych i wyparzonych jajek - 4 szt.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Mielimy mięso wołowe lub sieka-
my bardzo drobno. Dodajemy zimną wodę, 
olej, sos sojowy, mieszamy, smakujemy i so-
limy, pieprzymy. Jeśli struktura tatara jest 
zbyt sucha, dodajemy jeszcze wody i oleju. 
Wkładamy tatar do metalowej obręczy lub 
do pudełka po wykorzystanym mascarpone i 
formujemy walec. Wykładamy na talerz. Ro-
bimy lekkie wgłębienie na górze i wkładamy 
tam żółtko.

KROK 2: Kroimy w bardzo drobną kostkę 
cebule i ogóreczka konserwowego lub kiszo-
nego. Wykładamy jak na zdjęciu lub wg wła-
snego uznania tworzymy porcie dla każdego. 
Możemy popieprzyć lekko całość. Pozostałe 
żółtka wkładamy do wyparzonych skorupek i 
podajemy do porcji.

30 min

TRADYCYJNE NALEŚNIKI 
Z NADZIENIEM Z SERA 
I ŻÓŁTKA

SKŁADNIKI (8 porcji):
ciasto naleśnikowe:
mąka pszenna tortowa typ 480 - 1 szklanka
mleko - 1 szklanka
sól - 1 szczypta
jajka - 2 szt.
woda gazowana - 1/2 szklanki
olej - 1 łyżeczka
nadzienie:
twaróg tłusty klinek - 0,3 kg
śmietana 18 % - 3 łyżki
cukier waniliowy - 2 łyżeczki
żółtka - 3 szt.
miód - 2 łyżki
dodatki:
syrop klonowy, owoce sezonowe - trochę
olej do smażenia - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Składniki na cisato wkładamy do mi-
ski i miksujemy na gładką masę (konsystencja 
lekkiej śmietany). Na patelni rozgrzewamy 
łyżkę oleju i smażymy cienkie naleśniki, za 
każdym razem z kropelką oleju.

KROK 2: Jajka do nadzienia dokładnie myje-
my, przelewamy wrzątkiem, wycieramy ręcz-
nikiem kuchennym. Rozbijamy i wyciągamy 
żółtka. Do miski wkładamy twaróg i rozgnia-
tamy go widelcem. Dokładamy pozostałe 
składniki i ucieramy pałką drewnianą.

KROK 3: Na usmażone naleśniki wykładamy 
masę serowo - jajeczną, składamy lub zwija-
my. Polewamy syropem klonowym, obsypu-
jemy owocami.

30 min

KOGEL - MOGEL

SKŁADNIKI (2 porcje):
jajka - 2 szt.
cukier trzcinowy biały - 2 łyżeczki
cukier kokosowy - 2 łyżeczki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Jaja dokładnie myjemy, zalewamy 
wrzątkiem na 6 - 10 sek., wyjmujemy, wycie-
ramy ręcznikiem kuchennym. Rozbijamy jaj-
ka i oddzielamy żółtka od białek. Wkładamy 
po żółtku do dwóch szklanek. Do pierwszej 
szklanki wsypujemy cukier trzcinowy i ucie-
ramy łyżką żółtko z cukrem. Podobnie dru-
gie żółtko z cukrem kokosowym. Ucieramy 
do uzyskania puszystej konsystencji. Czasami 
trzeba dodać jeszcze odrobinę cukru podczas 
ucierania. Wykładamy do filiżanki najpierw 
jasny, a na to ciemny kogel - mogel. Wyka-
łaczką można wykonać wąsy z części ciemnej. 
Uwaga! bardzo słodkie. Możemy nim polewać 
desery lub wylać na świeżo zaparzoną kawę.

10 min

JAJA KURY ZIELONONÓŻKI BIO 
- BIO PLANET

polecam!
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Wielkanocne 
przepisy dla każdego

Specjalnie dla Was, w tym roku postawiliśmy na sporą dawkę przepisów, które z pewnością 
pokochacie i być może staną się Waszymi ulubionymi, nie tylko na to święto. 

Życzymy wszystkiego najlepszego i najsmaczniejszego. Do dzieła!

PASCHA JAGLANA 
KOKOSOWA

SKŁADNIKI (1 porcja):
mleko kokosowe - 1 szklanka
wiórki kokosowe - 2 szklanki
plastry kokosowe - do smaku
kasza jaglana - 1 szklanka         cukier - 4 łyżki
migdały - 100 g                    woda - 2 szklanki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Kaszę jaglaną wrzucamy do suche-
go garnka, podgrzewamy. Cały czas miesza-
jąc prażymy kaszę, aż stanie się jasna. Wtedy 
ostrożnie zalewamy wodą i płuczemy 2 razy.
Tak przepłukaną kaszę zalewamy 2 szklanka-
mi wrzątku i gotujemy pod przykryciem, aż 
stanie się miękka (ok. 15 minut), następnie do 
kaszy dodajemy pozostałe składniki (mleko 
kokosowe, wiórki kokosowe, cukier) i gotu-
jemy 3 minuty (mieszając, aby masa się nie 
przypaliła). Zostawiamy na kilka minut pod 
przykryciem, aby napęczniały wiórki kokoso-
we.

KROK 2: Masę możemy zostawić w takiej po-
staci lub zmiksować na gładszą konsystencję, 
następnie ją wkładamy do formy (np. miski) 
wyłożonej folią, ściereczką lub gazą, dobrze 
dociskamy. Deser zostawiamy do wystygnię-
cia, chłodny wkładamy na 2 godziny do lo-
dówki. Na końcu paschę przekładamy na ta-
lerz i dekorujemy.

Dorota Wdowińska - Rozbicka

40 min

MAKOWIEC ZAWIJANY 
BEZ PIECZENIA

SKŁADNIKI (10 porcji):
ciasto: 
migdały - 3/4 szklanki
wiórki kokosowe - 3/4 szklanki
orzechy włoskie - 3/4 szklanki
słonecznik łuskany - 1/2 szklanki
suszone daktyle - 1 i 1/2 szklanki
masa makowa: 
mak - 500 g
migdały - 1 garść
orzechy włoskie - 1 garść
rodzynki - 1 garść
suszone śliwki - 1 garść
suszone daktyle - kilka
olej kokosowy - 4 łyżki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1 (masa makowa): Mak zalewamy 
gorącą wodą i odstawiamy na minimum 30 
minut. W międzyczasie siekamy orzechy i mi-
gdały oraz kroimy suszone owoce na drobne 
kawałki. Odlewamy wodę z maku, a następ-
nie kilkakrotnie mielimy mak (w maszynce do 
mielenia kawy lub wysokoobrotowym blen-
derze). Do zmielonego maku dodajemy baka-
lie oraz olej. Mieszamy, umieszczamy masę w 
lodówce.

KROK 2 (ciasto): Składniki na ciasto blendu-
jemy do uzyskania klejącej masy. Następnie 
wykładamy na papier do pieczenia lub folię 
spożywczą i wałkujemy, formujemy w prosto-
kąt. Na ciasto wykładamy 1,5 szklanki masy 
makowej, równomiernie rozprowadzamy, 
delikatnie rozwałkowujemy na cieście. Na-
stępnie zwijamy w roladę wzdłuż dłuższego 
boku. Umieszczamy w lodówce na minimum 
30 minut.

Dominika Lasota (Jescbyzycwzdrowiu)

40 min

LEKKI SERNIK Z KONFITURĄ 
JAGODOWĄ

SKŁADNIKI (1 porcja):
twaróg biały zmielony trzy razy - 1 kg
jajka - 5 szt.
cukier - 1 szklanka
ekstrakt waniliowy - 1 szt.
mąka ziemniaczana - 4 łyżki
konfitura jagodowa - 1 słoik

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Za pomocą miksera ubijamy jajka z 
cukrem do uzyskania puszystej masy jajecz-
nej. Zmniejszamy obroty miksera na najmniej-
sze, dodajemy ser i pozostałe składniki.

KROK 2: Wymieszaną masę wylewamy do 
tortownicy wyłożonej papierem do pieczenia. 
Na wierzchu robimy kleksy z konfitury. Piecze-
my ok. 60 min w 180 °C grzanie góra - dół. 

KROK 3: Chłodzimy w uchylonym piekarniku, 
a potem wkładamy do lodówki na noc.

Dorota Wdowińska - Rozbicka

70 min +
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ROŚLINNY MAZUREK 
NA KASZY JAGLANEJ

SKŁADNIKI (1 porcja):
mąka pszenna - 220 g
mąka ziemniaczana - 80 g
jogurt wegański mango / lassi - 250 ml
olej kokosowy - 180 g
cukier puder trzcinowy - 50 g
proszek do pieczenia - 1 łyżeczka
zimna woda - 2 łyżki
kasza jaglana - 2 filiżanki
mleko sojowe - 2 filiżanki
syrop daktylowy - 3 łyżki
sok z 2 pomarańczy
ekstrakt waniliowy - 1 łyżka
tabliczka gorzkiej czekolady - 1 szt.
daktyle - kilka szt.
płatki migdałów - 1 garść
pomarańcza do dekoracji - 1 szt.
sok z pomarańczy (dodatkowo) - 1 szklanka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Mąkę pszenną, ziemniaczaną oraz 
cukier puder przesiej przez sitko. Dodaj pro-
szek do pieczenia, olej oraz zimną wodę. 
Ugnieć na jednolite ciasto (możesz użyć robo-
ta kuchennego). Zbij ciasto w kulkę i umieść w 
lodówce na 40 minut, by je schłodzić (nadać 
kruchości).

KROK 2: Po tym czasie rozgrzej piekarnik do 
180 °C. Wyłóż blaszkę papierem do pieczenia. 
Pokrusz ciasto i wyłóż nim blaszkę. Piecz spód 
przez 25 – 30 minut. Ostudź tak przygotowa-
ny blat ciasta.

KROK 3: Kaszę jaglaną przepłucz na sitku kil-
ka razy. Raz ciepłą, a raz zimną wodą. Umieść 
ją w garnku. Zalej mlekiem sojowym oraz so-
kiem z dwóch pomarańczy, oraz dodatkową 
szklanką soku pomarańczowego ze sklepu. 
Dodaj syrop daktylowy, ekstrakt waniliowy 
oraz olej kokosowy. Zagotuj całość do mo-
mentu, aż kasza zacznie bulgotać.

KROK 4: Przykryj garnek, zmniejsz moc pal-
nika i przykryj garnek. Gotuj kaszę maksymal-
nie 9 minut. Zdejmij z palnika, dodaj jogurt i 
zblenduj na gładką masę, wyłóż na upieczone 
ciasto. Udekoruj plastrami pomarańczy i polej 
roztopioną czekoladą.

Zakwasownia

40 min

POTRÓJNIE CZEKOLADOWE 
CIASTO LASKOWE

SKŁADNIKI (1 foremka ok. 27 x 27 cm):
spód: 
płatki kokosowe - 1 szklanka
bezglutenowe płatki owsiane - 1 szklanka
sezam - 1/4 szklanki
daktyle suszone - 1 szklanka
kakao - 2 łyżki
krem laskowy: 
orzechy laskowe - 2 szklanki
kakao - 3 łyżki
melasa karobowa - 6 łyżek
płatki kokosowe - 1 i 1/2 szklanki
tłuste mleko roślinne - 200 ml
daktyle suszone - 1/2 szklanki
rodzynki - 1/4 szklanki
sok z cytryny - 1 łyżka
nierafinowany olej kokosowy - 2 łyżki
sól  - 1 szczypta
polewa:  
olej kokosowy - 80 ml
karob - 3 łyżki
kakao - 3 łyżki
melasa karobowa - 1 łyżka
do ozdoby: orzechy laskowe i płatki kokoso-
we - 1 garść

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Formę wykładamy papierem do pie-
czenia. Składniki na spód blendujemy na kle-
jącą masę. Wylepiamy nią formę.

KROK 2: Składniki na krem laskowy blenduje-
my do uzyskania gładkiej masy. Wlewamy ją 
na spód ciasta.

KROK 3: Olej kokosowy na polewę rozpusz-
czamy w kąpieli wodnej. Dodajemy karob, ka-
kao i melasę. Mieszamy i wylewamy na masę 
laskową.

KROK 4: Dekorujemy orzechami. Umieszcza-
my w lodówce do stężenia na minimum 1 h. 
Przechowujemy w chłodnym miejscu lub lo-
dówce.

Dominika Lasota (Jescbyzycwzdrowiu)

30 min +

JOGURTOWA BABKA 
WIELKANOCNA Z OTRĘBAMI 
OWSIANYMI I KAWOWO
- FIGOWYM LUKREM

SKŁADNIKI (8 porcji):
ciasto:
jaja w temperaturze pokojowej - 4 szt.
otręby owsiane - 1 szklanka
mąka owsiana lub ryżowa pełnoziarnista - 1/2 
szklanki
ksylitol - 3 łyżki
jogurt w temperaturze pokojowej - 150 ml
olej - 2 łyżki
proszek do pieczenia - 1 łyżeczka
mielona wanilia - 1/2 łyżeczki
lukier kawowy:
cukier puder - 2 łyżki
kawa zbożowa instant lub kawa rozpuszczalna 
- 2 łyżeczki
płatki migdałowe - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Oddzielić białka od żółtek. Ubić biał-
ka na sztywno. Następnie żółtka ubić z ksyli-
tolem, dodać jogurt i wymieszać. Dodać prze-
sianą mąkę z proszkiem do pieczenia i wanilią. 
Wymieszać na jednolitą masę. Dodać otręby. 
Wlać 2 łyżki oleju. Jeśli masa będzie za gęsta 
(w zależności od absorpcji otrąb) można do-
dać więcej jogurtu lub trochę oleju. Następnie 
przełożyć 1/3 piany z białek i wmieszać łopat-
ką. Kiedy się połączy z ciastem dodać resztę 
piany i wymieszać. 

KROK 2: Masę przelać do formy na babki wy-
smarowanej tłuszczem i oprószonej np. otrę-
bami owsianymi. Piec w 170 ˚C przez 30-40 
minut do „suchego patyczka”. Babkę wystu-
dzić.

KROK 3: Cukier puder przesypać do miseczki. 
Kawę rozpuścić w niewielkiej ilości wody ok. 
25 ml. Przelewając kawę do cukru mieszać. 
Lukier ma być dość gęsty. Polać wystudzoną 
babkę. Wierzch babki posypać uprażonymi 
migdałami.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

70 min

polecamy!
ORZECHY LASKOWE BIO 

- BIO PLANET
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TARTA ZE SZPINAKIEM NA 
PEŁNOZIARNISTYM CIEŚCIE

SKŁADNIKI (1 porcja):
mąka pszenna graham typ 1850 - 300 g
masło - 100 g
jajko - 1 szt.
sól himalajska - 1 łyżeczka
szpinak mrożony w liściach - 400 g
czosnek ząbki - 3 szt.
jaja - 2 szt.
ser feta - 150 g
pieprz - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Do miski wsypujemy mąkę, sól, do-
dajemy masło, jajko i po trochu wlewamy 
wodę (tyle ile zbierze ciasto). Wszystkie skład-
niki ciasta zagniatamy, jeśli potrzeba dodaje-
my kilka łyżek wody.

KROK 2: Ciasto rozwałkowujemy, wykładamy 
nim formę na tartę (nadmiar ciasta odkrojo-
ny z boków tarty posłuży nam do wykrojenia 
ozdobnych listków, jako dekoracja na nadzie-
niu).

KROK 3: Szpinak odmrażamy na sicie, tak 
by odsączyć go z nadmiaru soku. Odsączo-
ny szpinak mieszamy z pokruszonym serem 
feta, przeciśniętym przez praskę czosnkiem, 
doprawiamy pieprzem i jeśli trzeba solą. Do 
szpinaku dodajemy jajka, mieszamy wszystko 
i wylewamy na ciasto, układamy ozdoby z cia-
sta i zapiekamy 50 min w 180 °C.

Dorota Wdowińska - Rozbicka

75 min

SAŁATKA ZIEMNIACZANA Z KISZONYM OGÓRKIEM I ŚLEDZIEM

SKŁADNIKI (4 porcje):
ziemniaki - 500 g
śledzie - 2 szt.
jaja - 3 szt.
kiszone ogórki - 2 szt.
kiełki brokuła lub rzeżuchy - trochę
koperek - 1 łyżeczka
kapary - 2 łyżeczki
oliwa z oliwek - 2 łyżki
ocet jabłkowy - 2 łyżeczki
musztarda - 1 łyżka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Ziemniaki gotuj w mundurkach w posolonej łyżeczką soli wodzie. Jaja ugotuj na półtwardo. 
Wystudź. Ogórki kiszone potnij w kosteczkę. Filety śledziowe przekrój na kilka części. Wymieszaj 
składniki sosu: oliwę z oliwek, ocet jabłkowy i musztardę. W salaterce ułóż najpierw pocięte 
ziemniaki, potem jaja, śledzie oraz ogórki wymieszane z kaparami i koperkiem. Całość polej 
sosem i posyp kiełkami.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

20 min

ŻUREK GRYCZANY Z KIEŁBA-
SĄ PARZONĄ I JAJKIEM 
- BEZGLUTENOWY

SKŁADNIKI (1 porcja):
zakwas na żurek bezglutenowy gryczany - 1 
słoik
kiełbasa biała parzona - 500 g
ziemniaki - 500 g
cebula - 1 szt.
włoszczyzna - 1 opakowanie
czosnek ząbki - 2 szt.
liść laurowy - 2 szt.
ziele angielskie - 5 szt.
sól himalajska - do smaku
pieprz - do smaku
olej - 3 łyżki
majeranek - do smaku
jajka na twardo - 6 szt.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Cebulę obieramy, kroimy na pół i 
podsmażamy w garnku na oleju. Pozostałe 
warzywa obieramy, myjemy. Ziemniaki, mar-
chew kroimy w kostkę i dodajemy do cebuli, 
przesmażamy minutę. Zalewamy litrem wody, 
dodajemy pętka kiełbasy, seler, korzenie pie-
truszki, liście laurowe i ziele angielskie, sól, 
pieprz. Gotujemy aromatyczny wywar wa-
rzywny ok. 30 min.

KROK 2: Do wywaru dodajemy zakwas, czo-
snek przeciśnięty przez praskę, majeranek. 
Zupę podgrzewamy, doprawiamy do smaku. 
Porcje zupy podajemy z połówkami jajka ugo-
towanego na twardo i kiełbasą pokrojoną w 
plastry.

Dorota Wdowińska - Rozbicka

60 min

WEGETARIAŃSKI 
BEZGLUTENOWY ŻUREK

SKŁADNIKI (6 porcji):
żurek jaglany bezglutenowy - 2 opakowania
ziemniaki (małe) - 12 szt.
jajka - 6 szt.
biała fasola - 200 g
lub ugotowana / konserwowa - 240 g
czosnek - 3 ząbki
olej - 1 łyżeczka
natka pietruszki - trochę
sól - 1 łyżeczka
pieprz - 1/2 łyżeczki
majeranek - 1 łyżeczka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Fasolę (suche ziarna), namoczyć na 
ok. 12 godz. następnie ugotować w świeżej 
wodzie, pod koniec gotowania posolić. Osob-
no należy ugotować ziemniaki (mogą być w 
mundurkach) w osolonej wodzie ok. 20 minut. 
Odcedzić, pokroić na mniejsze kawałki. Jaja 
ugotować lekko twarde ok. 5 minut od mo-
mentu zagotowania. Obrać ze skorupki, prze-
kroić na pół. Fasolkę ze słoiczka wystarczy 
przepłukać na sicie i odsączyć.

KROK 2: W garnku podgrzej olej, a następnie 
podsmaż na nim lekko rozgnieciony czosnek. 
Dodaj koncentrat żurku, wodę (1 litr), całość 
przypraw i zagotuj. Gotowy żurek podawaj 
z ziemniakami, fasolą, ugotowanym jajkiem 
oraz natką pietruszki.

Magdalena Nagler - foodmania

25 min

polecamy!
KIEŁKI BROKUŁA ŚWIEŻE BIO 

- BIO PLANET
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CHLEB ESSEŃSKI
POŻYWNE I SYCĄCE PIECZYWO

WYKONANY WYŁĄCZNIE 
ZE SKIEŁKOWANEJ PSZENICY, 

ŻYTA LUB ORKISZU

terrasana.com

0% DROŻDŻY 
I ZAKWASU

WYŚMIENITE PO 
PODGRZANIU JAKO 
CIEPŁA PRZEKĄSKA 

ORKISZ

PSZENICAŻYTO

NAJLEPIEJ SMAKUJE 
Z DODATKIEM 

HUMMUSU LUB KREMU 
ORZECHOWEGO
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KRUPNIK GRZYBOWY

SKŁADNIKI (1 porcja):
ziemniaki - 500 g
kasza jęczmienna wiejska - 3 łyżki
cebula - 1 szt.
masło - 1 łyżka
olej - 1 łyżka
naturalna przyprawa grzybowa (zmielony 
proszek grzybowy) lub koncentrat grzybowy 
naturalny - 4 łyżki
włoszczyzna - 1 opakowanie
liść laurowy - 1 szt.
ziele angielskie - 6 szt.
sól himalajska - do smaku
pieprz czarny - do smaku
zioła prowansalskie - do smaku
natka pietruszki - 2 łyżki
olej z czarnuszki - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Na tłuszczu szklimy pokrojoną ce-
bulę. Do cebuli dodajemy marchew, selera i 
pietruszkę, przesmażamy wszystko minutę. 
Dodajemy przyprawy i ziemniaki pokrojone 
w kostkę. Zalewamy wodą i gotujemy na wol-
nym ogniu pod przykryciem 20 minut.

KROK 2: Na końcu dodajemy przyprawę 
grzybową i gotujemy jeszcze 10 min. Zupę 
podajemy delikatnie skropioną olejem z czar-
nuszki lub / i z natką pietruszki.

Dorota Wdowińska - Rozbicka

50 min

JAJA FASZEROWANE 
SOCZEWICĄ I SEREM FETA

SKŁADNIKI (4 porcje):
jaja ugotowane na twardo - 4 szt.
ser feta - 1/2 opakowania
koncentrat pomidorowy - 2 łyżeczki
sól i pieprz - do smaku
czosnek - 1 ząbek
czerwona papryka słodka - 1/2 łyżeczki
czerwona soczewica - 100 g

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Ugotować soczewicę, odcedzić na 
sicie. Jaja ugotowane na twardo przekroić na 
pół, wyjąć żółtka.

KROK 2: Przełożyć do naczynia soczewicę, 
ugotowane żółtka, dodać fetę, wcisnąć czo-
snek, doprawić solą (ostrożnie - feta już jest 
słona) i pieprzem, dodać koncentrat. Zmikso-
wać. Nadziewać białka jajek farszem, posypać 
dowolnymi kiełkami lub ziołami.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

30 min

SAŁATKA Z SORGO 
I BROKUŁEM

SKŁADNIKI (1 porcja):
sorgo suche ziarno - 1/2 szklanki
brokuł - 1 szt.
kukurydza - 1 słoik
fasola czerwona ugotowana - 1 szklanka
majonez - 3 łyżki
ketchup - 1 łyżka
słodki sos chili - 2 łyżki
sól himalajska - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Najpierw sorgo wsypujemy do mi-
ski, zalewamy wodą z kranu i zostawiamy na 
godzinę do namoczenia, następnie sorgo 
mieszamy, odcedzamy na sicie, płuczemy pod 
bieżącą wodą, ziarno wsypujemy do nieduże-
go garnka (najlepiej z grubym dnem, by pod-
czas gotowania nie przypaliło się).
Solimy i zalewamy 1 szklanką wrzątku. Zaraz 
potem zagotowujemy, zmniejszamy grzanie 
na minimalne, przykrywamy i gotujemy tak 
przez ok. 15 min. Zostawiamy garnek pod 
przykryciem jeszcze na 10 min. Sorgo po-
winno wchłonąć cały płyn i stać się miękkie. 
Studzimy.

KROK 2: Brokuła myjemy, siekamy dość drob-
no, oprószamy solą i podsmażamy na oliwie, 
jedynie kilka minut, aby lekko stracił suro-
wość.

KROK 3: Kukurydzę i fasolę odsączamy na si-
cie. Wszystkie składniki mieszamy doprawia-
jąc do smaku.

Dorota Wdowińska - Rozbicka

40 min

PIECZEŃ Z PIERSI KURCZAKA 
Z SUSZONYMI POMIDORAMI

SKŁADNIKI (1 porcja):
filet z kurczaka - 1 kg
suszone pomidory - 10 - 15 szt.
natka pietruszki - 1 pęk
sól - do smaku
pieprz - do smaku
żelatyna - 1 łyżeczka
opcjonalnie: zioła prowansalskie 
lub inne ulubione - do smaku
tłuszcz do wysmarowania 
formy - trochę
bułka tarta bezglutenowa 
do obsypania formy - trochę

75 min

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Filet z kurczaka zmielić. Pomidory po-
kroić w kostkę.  Wyrobić dokładnie zmielone 
mięso z pomidorami suszonymi i przyprawami, 
dodać posiekaną natkę pietruszki i żelatynę.

KROK 2: Formę keksówkę nasmarować tłusz-
czem i obsypać bułką tartą. Do formy przeło-
żyć masę mięsną. Wstawić do nagrzanego do  
170 °C piekarnika na dolną półkę na 60 minut. 
Podawać na zimno do kanapek lub na ciepło.

Nikita



CHLEB ZE SKIEŁKOWANEJ KASZY GRYCZANEJ (BEZ GLUTENU, 
DROŻDŻY, ZAKWASU, SKROBI)

SKŁADNIKI (10 porcji):
kasza gryczana niepalona - 2 szklanki
woda - trochę
sól himalajska - 1 łyżeczka

70 min

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Kaszę gryczaną zalewamy wodą. 
Odstawiamy na całą noc. Rano odcedzamy i 
przepłukujemy obficie wodą. Kaszę przepłu-
kujemy co 8 - 12 h aż do momentu wykiełko-
wania (trwa to około 2 dni).

KROK 2: Skiełkowaną kaszę umieszczamy w 
kielichu blendera o dużej mocy i blendujemy 
na gładką masę (można dodać trochę wody 
- maksymalnie 100 ml, gdy blender nie daje 
rady).

KROK 3: Formę wykładamy papierem do pie-
czenia lub smarujemy olejem kokosowym i 
wlewamy masę Odstawiamy w ciepłe miejsce 
o temperaturze 30 - 40 °C na 6 h. Jeśli ciasto 
nie wyrośnie, to umieszczamy w piekarniku 
nagrzanym do 40 °C na 2,5-3 godziny. Po tym 
czasie zwiększamy temperaturę do 110 °C  
i pieczemy przez 3 h (lub 1 h w 200 °C).

KROK 4: Po wyciągnięciu z piekarnika spry-
skujemy wierzch chleba wodą, wyciągamy 
z foremki i zawijamy bochenek w ściereczkę 
(ten zabieg zapobiegnie stwardnieniu skórki). 
Kroimy po ostudzeniu.

Dominika Lasota (Jescbyzycwzdrowiu)

120 min

SKŁADNIKI (12 porcji):
seler korzeniowy - 700 g
pietruszka korzeń - 2 szt.
ziemniaki ugotowane - 3 szt.
cebula - 2 szt.
czosnek ząbki - 3 szt.
kasza jęczmienna - 1/3 szklanki
olej - 0,5 szklanki
drożdże nieaktywne - 3 łyżki
sól himalajska, pieprz - do smaku
oregano - 1 łyżeczka
lubczyk - 1 łyżeczka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Kaszę gotujemy w 1 szklance wrzątku. Selera 
i pietruszkę obieramy i ścieramy na tarce. Na 
oleju szklimy posiekaną cebulę, dodajemy sele-
ra i pietruszkę, dusimy wszystko do miękkości. 
Studzimy. Kaszę, ziemniaki, duszone warzywa 
miksujemy lub przepuszczamy przez maszynkę 
do mięsa. Do masy dodajemy przyprawy, resz-
tę oleju, mieszamy. Masę wkładamy do blaszki. 
Pieczemy 50 min w 180 °C Wyjmujemy z blaszki 
po ostygnięciu.

Dorota Wdowińska - Rozbicka

PASZTET ROŚLINNY Z BIAŁYCH WARZYW I KASZY

Upiecz wlasny —

Bez glutenu. Bez drożdży. Wegański. Pyszny!

Ekologiczna mieszanka do pieczywa bezglutenowego. W swoim składzie 
łączy: 37% pełnoziarnistej mąki owsianej z 57 % nasion i pestek. Wszystkie 

składniki tego wyjątkowego chleba dla Twojej wygody w jednej torebce.

Po prostu: dodaj wodę, upiecz i ciesz się smakiem.
W prosty sposób. Nie wymaga foremki.

chleb
NOWOŚĆ

W POLSCE!

DE-ÖKO-007
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PASZTET MARCHEWKOWY 
(WEGAŃSKI, BEZGLUTENO-
WY)

SKŁADNIKI (6 porcji):
ugotowana kasza jaglana - 2 szklanki
marchew (starta na drobnych oczkach) - 2 
szklanki
słonecznik łuskany - 1/2 szklanki
sezam - 1/2 szklanki
czosnek - 3 ząbki
sól himalajska lub kamienna - 1 i 1/2 łyżeczki
kurkuma - 1/2 łyżeczki
suszony koperek - 1 łyżeczka
czarny pieprz - 1/2 łyżeczki
sezam na wierzch pasztetu (do dekoracji) - 1 
łyżka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Słonecznik i sezam mielimy na pył w 
blenderze kielichowym. Następnie dodajemy 
kaszę, startą na drobnych oczkach marchew, 
przyprawy i przeciśnięty przez praskę czo-
snek. Wszystko blendujemy na dość gęstą 
masę. Umieszczamy w formie do pieczenia 
(na chleb). Posypujemy sezamem. Pieczemy 
40-45 minut w temperaturze 200 stopni (do 
zarumienienia).
KROK 2: Kroimy całkowicie ostygnięty lub de-
likatnie ciepły. Jeśli chcecie zjeść na gorąco, 
podpieczcie przez chwilę przestudzony pasz-
tet pokrojony na kawałki (wyłóżcie plastrami 
na papierze do pieczenia). Będzie miał wtedy 
chrupiącą skórkę. 

Dominika Lasota (Jescbyzycwzdrowiu)

60 min

PASZTET Z CIECIERZYCY 
I BATATA

SKŁADNIKI (7 porcji):
cieciorka konserwowa - 240 g
batat - 370 g
cebula - 1 szt.
siemię lniane  - 1 łyżka
ziarna kolendry - 1 łyżka
kurkuma - 1/2 łyżeczki
wędzona papryka w proszku - 1/2 łyżeczki
garam masala - 1 łyżeczka
oregano - 1 łyżeczka
czosnek staropolski - 1/2 łyżeczki
przyprawa do ziemniaków - 1 łyżka
sól i pieprz - do smaku
kwaskowa konfitura z żurawiny - trochę
pestki słonecznika - 2-3 łyżki
olej rzepakowy - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Batata obierz, pokrój na 8 części, oprósz przy-
prawą do ziemniaków i gotuj na parze do 
miękkości. Przestudź. Ciecierzycę odcedź, lek-
ko przepłucz. Ziarna kolendry lekko roztłucz. 
Cebulę pokrój w plasterki i przesmaż na patel-
ni z łyżeczką oleju rzepakowego. Batat z cie-
ciorką zmiksuj na gładką masę, dodaj cebulę i 
przyprawy. dokładnie wymieszaj. Foremkę 19 
X 8 cm wysmaruj olejem. Na spód wyłóż ok. 
1 cm warstwę konfitury. Przełóż masę pasz-
tetową, wyrównaj brzegi posyp pestkami sło-
necznika, piecz w 180 C około 40 minut. Po 
przestygnięciu, obróć formę i przełóż pasztet 
na deskę lub talerz. Przechowuj w lodówce.

FAMILY

30 min

WIENIEC DROŻDŻOWY 
Z DŻEMEM

SKŁADNIKI (1 porcja):
mąka pszenna - 600 g
masło roślinne - 175 g
jajka - 2 szt.
cukier trzcinowy - 0,5 szklanki
aromat waniliowy - 1 szt.
świeże drożdże - 5 dag
ciepły napój kokosowy - 150 ml
sól - 1 szczypta
dżem brzoskwiniowy z wanilią - 1 słoik
lukier - 0,5 szklanki
kokosowe chispy - 3 łyżki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: W ciepłym mleku z łyżką cukru roz-
kruszamy drożdże, mieszamy. Zaczyn zosta-
wiamy do wyrośnięcia.

KROK 2: Jajka wbijamy do miski i ubijamy z 
cukrem, aż będą puszyste. Potem do jajek do-
dajemy mąkę, sól, zaczyn, olej, wszystkie po-
zostałe składniki, następnie mieszamy wszyst-
ko i wyrabiamy ciasto ręcznie lub w robocie 
kuchennym z hakiem. Zostawiamy do wyro-
śnięcia na ok. 1 godzinę. 

KROK 3: Kiedy ciasto podwoi swoją objętość, 
wyrabiamy je jeszcze minutę.

KROK 4: Ciasto dzielimy na 2 części na dwa 
wieńce. Każdą lekko rozwałkowujemy na pro-
stokąt. Prostokąt smarujemy dżemem i zwija-
my w roladę.

KROK 5: Roladę przecinamy wzdłuż na pół, 
aby uzyskać dwa długie kawałki. Oba kawał-
ki zawijamy wokół siebie, by uzyskać coś na 
kształt „warkocza”. Oba końce łączymy ze 
sobą uzyskując wieniec.

KROK 6:  Układamy na blaszce wyłożonej 
papierem do pieczenia. Finalnie wieniec wkła-
damy do rozgrzanego do 200 °C piekarnika 
(grzanie góra – dół). Pieczemy 15 min. Całko-
wicie ostudzony warkocz lukrujemy i posypu-
jemy płatkami kokosowymi.

Dorota Wdowińska - Rozbicka

70 min +

MAKARON Z ZIELONEGO GROSZ-
KU Z JAJAMI PRZEPIÓRKI

SKŁADNIKI (7 porcji):
makaron muszelki z zielonego groszku - 250 g
zielony mrożony groszek - 3/4 szklanki
jaja przepiórki - 7 szt.
szczypiorek - 1 łyżka         oliwa z oliwek - 2-3 łyżki
sól i pieprz - do smaku         majonez - opcjonalnie

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Makaron ugotuj według wskazań producenta. Gro-
szek blanszuj ok. 3 minuty we wrzątku. Jaja ugotuj 
na twardo ok. 5 minut. Wystudź. Makaron polej oli-
wą z oliwek, dopraw pieprzem. Na wierzch układaj 
jaja przepiórki przecięte na pół. Posyp zielonym 
groszkiem i szczypiorkiem. Można dodać majonez.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

30 min





24    Wiosna 2021

8 sposobów 
na wegańskie pasty i dipy

Domowe, wegańskie pasty to wspaniały pomysł, aby ożywić swoje kanapki lub polubić niezbyt 
chętnie jedzone na surowo warzywa. Rodzajów past może być tak wiele, że nigdy Ci się nie znudzą  

i gdy nabierzesz wprawy, będziesz sam chętnie testować nowe smaki i połączenia. 

DOMOWE PASTY
Zrobienie domowej pasty jest na tyle proste i niewymagają-
ce, że czas spędzony w kuchni nie będzie dla Ciebie udręką.  
Do przygotowania praktycznie każdej pasty potrzebny jest  
Ci blender. Bazą pasty mogą być pieczone i surowe warzy-
wa, a także rośliny strączkowe, jak ciecierzyca, soczewica, bób,  
a także tofu. 

Pasta powinna mieć dość zwartą, ale delikatną konsystencję. 
Taką, aby nie spływała, ale jednocześnie łatwo będzie ją roz-
smarować lub nabrać na warzywa, czy pieczywo. Do wykonania 
domowej pasty przyda Ci się odrobina naturalnego, dobrej ja-
kości tłuszczu, np. oliwa z oliwek czy olej lniany. Tłuszcz może 
także zastąpić owoc awokado, który dodatkowo nada Twojej

TWAROŻEK Z TOFU

SKŁADNIKI (1 porcja):
tofu naturalne - 1 kostka
sok z cytryny - 2 łyżki
sok z kiszonych ogórków - 2 łyżki
płatki drożdżowe - 1 łyżka
rzodkiewka - 5 szt.
szczypiorek - trochę
sól - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Tofu ugnieć widelcem. Dodaj sok z cytryny i 
ogórków kiszonych oraz płatki drożdżowe i 
sól. Wymieszaj dokładnie. Rzodkiewki pokrój 
w półplasterki, a szczypior posiekaj. Dodaj do 
twarożku i dokładnie wymieszaj. Gotowe!

15 min

TAPENADA

SKŁADNIKI (1 porcja):
zielone oliwki - 2 szklanki
kapary - 3 łyżki
czosnek - 1 ząbek
namoczone migdały bez skórki - 1 garść
bazylia - kilka listków
oliwa - 3 łyżki
sól - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Wszystkie składniki umieść w naczyniu blen-
dera i zmiksuj na gładko.

10 min

Twarożek wegański 
jak z mleka

Lekki wiosenny twarożek 
z naturalnego tofu wyglą-
da i smakuje, jak twaróg z 

mleka. Tajemnicą każdego 
wegańskiego twarożku, który 

można przygotować także 
z nasion słonecznika lub 

orzechów nerkowca jest sok 
z cytryny, sok z kiszonych 

ogórków i płatki drożdżowe. 
Niejedna osoba nabierze się 

na ten twarożek!

paście jedwabiście kremowej, gęstej konsystencji. Do past czę-
sto dodaje się także namoczone orzechy, pestki czy nasiona. 
Dodatek w postaci orzechów nerkowca, czy pestek słonecznika 
sprawi, że pasta będzie zwarta i gęsta. 

Domowe pasty podawaj w formie przekąski w towarzystwie 
warzyw pokrojonych w słupki, świeżej, pachnącej, pokrojonej 
w kromki bagietki, czy jako dip do nachosów. Jeśli w Twojej lo-
dówce zostanie jeszcze trochę niewykorzystanej pasty, spróbuj 
zmieszać ją z makaronem i zjedz w formie obiadowej. Smakuje 
równie dobrze. 

Poznaj 8 pomysłów na wegańskie pasty do pieczywa i warzyw,  
i zainspiruj się do stworzenia swojej ulubionej.

Tapenada
czyli wakacyjne klimaty
Tapenada, czyli grecka pasta 
z oliwek i kaparów. Bardzo 
aromatyczna, lekko kwaśna, 
ale zrównoważona. Szybka w 
przygotowaniu, odpowiednia 
na poczęstunek dla niespo-
dziewanych gości. Świetnie 
smakuje ze świeżym chlebem 
z chrupiącą skórką i plastrem 
pomidora.

1

2



PESTO Z BAZYLII, NATKI 
PIETRUSZKI I CZOSNKU

SKŁADNIKI (1 porcja):
bazylia - 1 pęk
natka pietruszki - 1 pęk
czosnek - 2 ząbki
namoczone orzechy nerkowca - 1/2 szklanki
płatki drożdżowe - 1 łyżka
oliwa z oliwek - 3 łyżki
sól - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Wszystkie składniki umieść w naczyniu blen-
dera i zmiksuj. Gotowe!

10 min

PASTA PIECZARKOWA

SKŁADNIKI (1 porcja):
pieczarki - 500 g
ugotowana ciecierzyca - 200 g
szczypiorek - 1 pęk
wegański majonez - 2 łyżki
sól - do smaku      oliwa do smażenia - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Podsmaż pokrojone w plasterki pieczarki na 
rozgrzanej oliwie. Przełóż do naczynia blen-
dera. Dodaj ugotowaną cieciorkę, majonez, 
sól i pieprz. Zmiksuj na gładko. Szczypiorek 
drobno pokrój i dodaj do zmiksowanej pasty. 
Wymieszaj i gotowe!

35 min
Pesto 
z serową nutką
Jedna z najbardziej klasycznych 
past czyli pesto. Tym razem z 
bazylii, natki pietruszki i czosn-
ku z dodatkiem namoczonych 
nerkowców i płatków droż-
dżowych, nadających posmak 
prawdziwego sera. Pesto o pięk-
nym, soczystym, zielonym ko-
lorze rozweseli Twoje kanapki.

Pasta z „majonezem”
Pasta z pieczarek 

i ciecierzycy z dodatkiem we-
gańskiego majonezu i zieleniny. 

Pyszna! Bardzo syta. Najlepiej 
smakuje ze świeżym pieczywem, 

ale i podjadana samodziel-
nie świetnie zaspokaja kubki 

smakowe. Pasta pieczarkowa nie 
należy do lekkich past, za to jej 
jedzenie daje wiele przyjemno-

ści. Pasta z pewnością zastąpi 
niezdrowy fast-food.

3

4

Przepisy z wykorzystaniem ekologicznych produktów marki VITAQUELL znajdziesz na:

Czy wegański smalczyk 
może smakować jak ten robiony przez 

nasze babcie? Oczywiście, że tak!
Smak naszego smalczyku, to uczta 

dla Twojego podniebienia - uszlachetniony 
suszonymi jabłkami oraz cebulą 

i gruboziarnistą solą morską 
smakuje wyjątkowo, jak u babci.

N OW O Ś Ć ! Nasza margaryna 
bez oleju palmowego ma przyjemny 

i łagodny smak. Idealnie nadaje się 
do smarowania pieczywa, a także do pieczenia 

i gotowania. Po wyjęciu z lodówki 
łatwo się rozsmarowuje.

uwaga! teraz nasze opakowanie
jest w 100% papierowe,więc w całości 

nadaje się do recyklingu!

BEZ TŁUSZCZÓW TRANS!



26    Wiosna 2021

PASTA Z PIECZONYCH POMI-
DORÓW, PAPRYKI I CZOSNKU

SKŁADNIKI (1 porcja):
pomidory - 3 szt.
papryki czerwone - 2 szt.
namoczone nasiona słonecznika - 1 garść
czosnek - 4 ząbki          oregano - 1/2 łyżeczki
oliwa - 2 łyżki              sól i pieprz - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Pomidory, papryki przekrojone na pół i 
oczyszczone z gniazd nasiennych oraz obrany 
czosnek rozłóż na blasze wyłożonej papierem 
do pieczenia. Posmaruj warzywa oliwą i piecz 
w piekarniku w temperaturze 200 °C przez 
około 30 minut. Upieczone warzywa przełóż 
do miski lub naczynia blendera, dodaj nasio-
na, oregano i sól. Zmiksuj na gładko.

45 min

PASTA Z CIECIERZYCY, 
AWOKADO I SUSZONYCH 
POMIDORÓW

SKŁADNIKI (1 porcja):
ugotowana ciecierzyca - 2 szklanki
awokado - 1 szt.      suszone pomidory - 6 szt.
szczypiorek - trochę                 sól - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Ciecierzycę przełóż do miski lub naczynia 
blendera. Dodaj obrane awokado, suszone 
pomidory i sól. Zmiksuj na gładko. Na koniec 
dodaj posiekany szczypiorek i dokładnie wy-
mieszaj. 

10 min

PASTA A’LA RYBNA

SKŁADNIKI (1 porcja):
ugotowana, zielona soczewica - 2 szklanki
suszone glony nori - 1 szt.
suszone pomidory - 6 szt.
sos sojowy bezglutenowy, woda - po 1 łyżce
oliwa z oliwek - 2 łyżki
słodka, wędzona papryka - 1/2 łyżeczki
sól - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Ugotowaną do miękkości soczewicę przełóż 
do miski lub naczynia blendera. Arkusz glo-
nów nori zwilż wodą i podrzyj na mniejsze 
kawałki. Dodaj do soczewicy. Następnie dodaj 
suszone pomidory, sos sojowy, wodę, oliwę i 
przyprawy. Zmiksuj na gładko. Gotowe!

45 min

BABA GANOUSH

SKŁADNIKI (1 porcja):
bakłażan - 2 szt.                    czosnek - 2 ząbki
tahini - 1 łyżka                            oliwa - 3 łyżki
kmin rzymski - 1 szczypta
sól i pieprz - do smaku
sok z połowy cytryny
wędzona, słodka papryka - 1/2 łyżeczki
do dekoracji: nasiona granatu, plasterki 
cytryny, posiekana natka pietruszki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Bakłażany przekrój na pół, połóż na blasze do 
pieczenia, delikatnie posól i posmaruj oliwą. 
Obierz czosnek i połóż obok bakłażana. Piecz 
ok. 30 min w 200 °C. Gdy bakłażan będzie 
całkowicie miękki, przełóż go do miski wraz z 
czosnkiem. Dodaj tahinę, sok z cytryny i przy-
prawy. Zmiksuj na gładko. Gotowe!

45 min

Pieczone warzywa
Wszyscy z utęsknieniem cze-
kamy, aż rozpocznie się sezon 
na świeże pomidory i paprykę. 
Wiosną musimy zaspokoić się 
importowanymi warzywami. 
Pieczone pomidory papryki są 
wspaniałe. Spróbuj tej pysznej 
pasty z pieczonych warzyw i 
czekaj spokojnie na pełne słoń-
ca, polskie warzywa.

5

Pasta „rybna”
Pasta z zielonej socze-

wicy i glonów nori to wspania-
ła wegańska propozycja, aby 

zaspokoić ochotę na tzw. rybkę. 
Struktura ugotowanej i zmik-

sowanej soczewicy w połącze-
niu z morskim smakiem nori i 

dodatkiem suszonych pomido-
rów, sosu sojowego i wędzonej 

papryki sprawia, że ta pasta 
naprawdę smakuje i pachnie 

rybą.

6

A może z cieciorki?
Bardzo wiosenna i apetyczna 
pasta z ciecierzycy i suszonych 
pomidorów. Nadaje się za-
równo do pieczywa, jak i jako 
dodatek do warzyw. Dzięki 
awokado pasta jest bardzo kre-
mowa i delikatna. Młody szczy-
piorek nadaje paście odrobinę 
ostrości, dzięki czemu smaki 
pasty świetnie się komponują.

7

Baba ganoush
to arabska pasta z pie-

czonych bakłażanów z dodat-
kiem pasty sezamowej – tahini 
i przypraw. Kolor pasty nie za-

chwyca, ale ozdobiona nasiona-
mi granatu i plasterkami cytry-
ny prezentuje się pięknie. Baba 
ghanoush świetnie komponuje 

się zarówno z pieczywem, jak i z 
warzywami.

8

Treść oraz przepisy przygotowane 
przez naszego Szefa Kuchni 

Agatę Dominiak - wegeweda
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Allos 
ekologicznie od 1974 

Naturalnie pyszna, w 100% ekologiczna żywność i troska o środowisko.
Oto, co reprezentuje Allos od ponad 40 lat.

PIONIER EKOLOGII 
Wszystko zaczęło się w 1974 roku na tradycyjnej farmie Allos  
w Drebber (Dolna Saksonia). Walter Lang założył to samowy-
starczalne gospodarstwo, aby produkować czyste, naturalne 
produkty dla swojej rodziny. Duch tych wczesnych lat nadal 
sprawia, że Allos po dziś produkuje żywność, która nie tylko 
dobrze smakuje, ale również jest dobra dla Ciebie. Zgodnie  
z mottem „Co jest dobre dla mnie – musi być dobre dla środo-
wiska”, Allos od samego początku z troską i oddaniem angażuje 
się w tworzenie produktów wegetariańskich i wegańskich. Asor-
tyment marki obejmuje wszystko, od płatków śniadaniowych, 
przez pasty i alternatywy mleka, po różnorodne musy owocowe, 
dodatki i pyszne przekąski między posiłkami.

ZRÓWNOWAŻONA PRODUKCJA Z SZACUNKIEM DO ŚRODOWISKA
W Allos zrównoważony rozwój jest priorytetem nr 1. Niezależ-
nie od tego czy chodzi o wybór surowców, sam proces pro-
dukcyjny, czy sposób pakowania produktów. Przetwórnia Al-
los jest zasilana w 100% zieloną energią z regionu, prowadzi 
kampanie przeciwko technologii GMO i stosowaniu glifosatu. 
Allos przetwarza wyłącznie surowce najwyższej możliwej jakości 
pochodzące z upraw bio bez użycia sztucznych nawozów lub 
syntetycznych pestycydów. Od wielu lat zespół ekspertów zaj-
muje się optymalizacją opakowań produktów, aby były jeszcze 
bardziej ekologiczne. Na przykład nowe kartony na zamienniki 
mleka (napoje roślinne) składają się w 88% z surowców odna-
wialnych.

A to nie wszystko: jako jeden z autentycznych, ekologicznych 
pionierów, Allos jest zaangażowanym mistrzem ochrony środo-
wiska we wszystkim, co robi.

„ULEPSZAMY ŚWIAT KAŻDEGO DNIA!”
Chcemy zachować i pomagać kształtować nasz świat w taki 
sposób, aby warto było w nim żyć także dla przyszłych poko-
leń. A ponieważ dobro powstaje tylko poprzez czynienie do-
bra, angażujemy się poza naszą działalnością gospodarczą: w 
różnorodne projekty, inicjatywy i organizacje, które pracują nad 
tym, co jest dla nas ważne. Razem możemy więcej. Oto niektóre  
z naszych akcji:

• Inicjatywa „Pszczoła w poszukiwaniu kwiatów” to taka, 
która jest jej bardzo bliska. W 2012 roku Allos rozpoczął 
współpracę z wieloma innymi partnerami przy sadzeniu 
kolorowych łąk kwiatowych, tworząc w ten sposób siedli-
sko i źródło pożywienia dla pszczół miodnych, trzmieli i in-
nych owadów zapylających.

• Projekt „Śniadanie na farmie” zachwyca i inspiruje dzieci 
w wieku przedszkolnym i szkolnym od 2012 roku, wpro-
wadzając je w zdrową, pełnowartościową dietę w wesoły i 
zabawny sposób.

EKOLOGIA TO MISJA
Allos to proekologiczne praktyki towarzyszące całej produkcji, 
aktywne działania w trosce o dobro środowiska i poszanowa-
nie bioróżnorodności. 

Oferta marki to wyśmienite bio produkty, o wysokich walorach 
smakowych i jakościowych. Tu stale opracowuje  się organicz-
ne receptury i powiększa asortyment wraz z nowymi odkry-
ciami. Pozwala to czerpać radość ze zdrowej diety wszystkim 
miłośnikom ekologicznego trybu życia.
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Dieta raw food 
- czas na… surowe jedzenie!

Dieta raw, dieta surowa, witarianizm… Istnieje kilka określeń diety, której ideą jest spożywanie su-
rowej i nieprzetworzonej żywności. Niektórzy uważają, że to nie tylko dieta, ale filozofia i styl życia. 

Czy jest odpowiednia akurat dla Twojego organizmu? Przed podjęciem decyzji warto zapoznać  
się z poniższymi informacjami.

HISTORIA DIETY RAW FOOD
Początki diety raw food sięgają końca XIX wieku i są ściśle zwią-
zane z Maximilianem Oskarem Bircher-Bennerem. Ten szwajcar-
ski lekarz rozpoczął badania na temat wpływu nieprzetworzo-
nych warzyw i owoców na ludzki organizm wkrótce po przebytej 
żółtaczce, podczas której odżywiał się głównie surowymi jabłka-
mi i w nich upatrywał lekarstwa na swoją chorobę. W ciągu za-
ledwie pięciu lat wykonał (głównie na sobie) setki eksperymen-
tów porównawczych, by potwierdzić swoją teorię. Przyjmował,  
że w wysokiej temperaturze „giną” wartości odżywcze zawarte w 
pokarmie, zaś białka, węglowodany oraz tłuszcze ulegają uszko-
dzeniu i stają się szkodliwe dla organizmu. W 1904 roku pomy-
słodawca diety raw food otworzył w Zurychu swoje pierwsze 
sanatorium o nazwie Vital Force (siła witalna). Osiem lat później 
stało się ono jedną z najsłynniejszych klinik na świecie, gdzie 
stosowane były restrykcyjne zasady żywienia, określane jako tzw. 
„naturalne odżywianie”.

W kolejnych dziesięcioleciach moda na surowe odżywianie nie 
malała. W XX wieku dieta raw food stała się niezwykle popularna 
wśród celebrytów z Hollywood, którzy szukali szybkiego sposobu, 
by zjawiskowo zaprezentować się na filmowych premierach. Kil-
kudniowa dieta surowa zapewniała im nie tylko szybką redukcję 
masy ciała (szczególnie jeśli chodzi o usuwanie nagromadzonej 
w organizmie wody), ale też sprawiała, że czuli się rześko i świeżo,  
co przekładało się na ich prezencję na czerwonym dywanie.

DIETA RAW FOOD - NA CZYM POLEGA?
Dieta raw food polega na spożywaniu pokarmów świeżych, su-
rowych i nieprzetworzonych. Co niezwykle istotne, produkty w 
tej diecie nie mogą być poddawane obróbce termicznej wyższej 
niż około 40-45 stopni Celsjusza.

Zwolennicy surowej diety twierdzą, że spożywanie surowych 
warzyw, owoców, pestek czy nawet mięsa jest powrotem do 
sposobu odżywiania się praludzi przed wynalezieniem ognia.
Podkreślają, że taka żywność:

• jest bogatsza w składniki odżywcze, minerały, witaminy, 
antyoksydanty,

• ma enzymy, które ułatwiają jej trawienie i lepsze przyswa-
janie wartości odżywczych,

• nie zawiera szkodliwych substancji powstających na sku-
tek podgrzewania tłuszczów (np. tłuszczów trans czy akry-
lamidu).

Ostatnio, w związku z rosnącą popularnością dieta raw food zy-
skała wiele tzw. “odmian”. Wśród nich wyróżnić można:

• RAW WEGANIZM - oznacza spożywanie głównie suro-
wych warzyw, owoców, nasion, kiełkujących ziaren i orze-
chów, a także różnego rodzaju olejów tłoczonych na zimno 
i oliw. Znawcy podkreślają, że idealne proporcje produk-
tów spożywanych w diecie raw vegan food kształtują się 
następująco: 75–85 % – surowe warzywa i owoce, 10–20 % 
– zielone warzywa liściaste, 5 % – nasiona, orzechy, glony. 
Surowa dieta wegańska wyklucza z jadłospisu alkohol, kawę 
i cukier.

• RAW WEGETARIANIZM - dopuszcza spożywanie suro-
wych jaj.

• RAW PALEO - dopuszcza spożywanie surowego mięsa wo-
łowego w formie tatara czy carpaccio.

W diecie raw food jest niezwykle istotne, by surowe produk-
ty pochodziły z upraw bądź hodowli ekologicznych. Zdaniem 
witarian - zwolenników surowej żywności, dzięki przestrzeganiu 
tej zasady spożywamy jedzenie zawierające maksymalną ilość 
składników odżywczych, jaką poszczególne produkty mogłyby 
dostarczyć organizmowi, a fakt, iż są ekologiczne, gwarantuje 
nam pokarm wolny od pozostałości środków ochrony roślin i 
metali ciężkich.

DIETA RAW FOOD – ZALETY
Dietę raw food charakteryzuje podejście holistyczne, które obej-
muje ludzkie ciało i umysł jako całość. Do pozytywnych kwestii 
należy przede wszystkim jej obfitość w świeże owoce i warzywa, 
będących podstawą piramidy żywienia, a także inne produkty 
spożywcze o wysokiej zawartości składników odżywczych, an-
tyoksydantów i błonnika czyli: ziarna, nasiona i ich kiełki, nie-
palone kasze, orzechy. Dodatkowo, dieta ta ogranicza spożycie 
wysoko przetworzonych pokarmów, przyczyniających się do 
gorszego stanu zdrowia i samopoczucia. Ponadto, ze względu 
na jej niską kaloryczność, dieta raw zapewnia szybką utratę masy 
ciała. Wśród wielu zalet stosowania surowej diety wymienia się 
także:

• oczyszczanie organizmu z toksyn i zanieczyszczeń,
• korzystny wpływ na kondycję włosów, skóry i paznokci,
• minimalizowanie ryzyka zachorowania na choroby cywi-

lizacyjne,
• pozbycie się cellulitu,
• zmniejszenie dolegliwości towarzyszących menstruacji,
• obniżenie poziomu “złego” cholesterolu,
• utrzymanie odpowiedniego poziomu cukru we krwi.



DIETA RAW FOOD - WADY
Choć dieta raw food ma wielu zwolenników, nie brakuje również osób, 
które podważają jej zalety. Przeciwnicy tego sposobu odżywiania uwa-
żają, że surowa dieta prowadzi do pogorszenia stanu zdrowia i jest 
odpowiednia tylko dla osób żyjących w cieplejszym klimacie. Jedząc 
jedynie surowe pokarmy możemy doprowadzić do wychłodzenia or-
ganizmu, szczególnie w porze zimowej. Wśród niekorzystnych zjawisk 
towarzyszących diecie raw wymienia się także problemy z zębami  
i dziąsłami, a także niedobory witamin i minerałów. Przeciwnicy diety 
surowej podkreślają, że nie dostarcza ona naszemu organizmowi peł-
nowartościowego białka, czyli podstawowego składnika budulcowego, 
jak również witaminy B12 oraz wapnia i żelaza. Pomimo tego, iż w po-
żywieniu przygotowanym według zaleceń diety raw food zacho-
wane zostają wartościowe składniki odżywcze, to jednak trudniej  
jest zaspokoić wszystkie potrzeby organizmu. Przejście na ten ro-
dzaj diety powinno być decyzją przemyślaną i koniecznie skonsultowa-
ną z dietetykiem.

GDZIE KUPOWAĆ PRODUKTY ZGODNE Z SUROWĄ DIETĄ?
Po owoce i warzywa najlepiej wybrać się do sklepów specjalistycznych  
z żywnością ekologiczną. Poza owocami i warzywami można znaleźć róż-
ne przekąski w duchu diety raw, np.: czekolady wytworzone z niepra-
żonych ziaren kakaowca, batony, suszone na słońcu owoce oblane 
surową czekoladą (banany, figi, rodzynki, morwy, daktyle), praliny, 
trufle, krakersy, pieczywo z surowymi, zdolnymi do kiełkowania ziar-
nami, oleje tłoczone na zimno, oliwy, syropy, a nawet białka roślinne  
w proszku idealne po treningu czy między posiłkami. 
Ciekawe również są niepalone kasze jak np. kasza gryczana niepalona. 
Wystarczy zalać ją wodą i odstawić na 30 minut. Wyrzucamy ziarna, 
które unoszą się na powierzchni wody, odcedzamy, płuczemy świeżą 
wodą i przesypujemy do szklanego naczynia. Przykrywamy gazą i płu-
czemy dwa razy dziennie. Po 1-2 dniach kiełki przekładamy do pojem-
nika i przechowujemy w lodówce maksymalnie przez tydzień. Warto tu 
również wspomnieć o innych popularnych nasionach do kiełkowaniach 
lub modnych ostatnio mikrolistkach.

BATON DAKTYLOWO - ORZECHO-
WY Z CZEKOLADĄ RAW BEZGLU-

TENOWY BIO 47 g - LIFEFOOD

BIAŁKO ROŚLINNE Z KAKAO 
I SPIRULINĄ RAW 

BEZGLUTENOWE BIO 
- LIFEFOOD

CHLEB LNIANY SUSZONY Z 
BURACZKIEM CZERWONYM BEZ-

GLUTENOWY BIO - PAPAGRINCZEKOLADA SUROWA 
Z JAGODAMI GOJI BIO 

- COCOA

RAWProdukty 
W sklepie ekologicznym znajdziesz także goto-
we produkty tworzone przez marki  specjalizujące   
się w żywności raw. Łatwo je zlokalizować, ponie-
waż dla ułatwienia często znajdują się na nich w wi-
docznym miejscu informacyjne napisy czy logotypy. 
Przykładem jest marka Lifefood, która ma certyfikat 
Stowarzyszenia Really Raw.
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JAK PRZYGOTOWAĆ POSIŁEK
ZGODNY Z DIETĄ RAW?
Nie jest to na pewno bardzo skompliko-
wane - wystarczy mieć tarkę, ostry nóż  
i koszyk świeżych, sezonowych, ekolo-
gicznych warzyw i owoców. Gdy złapie 
nas mały głód można zrobić szybką 
sałatkę lub przygotować talerz z mie-
szanką pokrojonych owoców. Warto 
również zaopatrzyć się w dobry mikser, 
blender, sokowirówkę lub wyciskarkę 
do soków. Urządzenia te pomogą nam 
 w sporządzaniu soków, koktajli, suro-
wych zup, sałatek, dipów warzywnych, 
deserów, a także surowych potraw 
przypominających zwykłe kanapki. 
Można także poeksperymentować z ki-
szonymi warzywami, które dodatkowo 
zadbają o odpowiednią florę bakteryjną 
naszych jelit.

Surowe jedzenie bywa czasem nazywa-
ne “nieugotowanym”, lecz wiele receptur 
zgodnych z dietą raw vegan wymaga dłu-
giego czasu na ich przygotowanie.

Aby przyrządzić bardziej urozmaicony, 
surowy posiłek stosuje się:
• Moczenie - uważa się, że surowe 

ziarna i orzechy należy przed zje-
dzeniem namoczyć, ponieważ dzię-
ki temu uwolnione zostają składniki 
odżywcze. Najpierw należy je prze-
płukać, następnie umieścić w szkla-
nym pojemniku, wlać wodę o tem-
peraturze pokojowej i zostawić na 
noc, rano odlewając wodę i zjadając 
namoczone składniki.

• Kiełkowanie - namoczone nasiona 
należy umieścić w specjalnym po-
jemniku do kiełkowania (kiełkownicy) 
i zostawić w temperaturze pokojowej 
na określony czas (zależy od rodza-
ju nasion). Gdy nasiona wypuszczą 
odpowiedniej wielkości kiełki należy 
je przepłukać i odsączyć. Można je 
przechowywać w szczelnym pojem-
niku w lodówce do 5 dni.

• Odwodnienie (suszenie) - na ryn-
ku można kupić specjalne urządze-
nia umożliwiające usunięcie wody  
z owoców i warzyw przy użyciu ni-
skich temperatur.

PODSUMOWANIE
Dieta RAW jest naturalna, ale z drugiej 
strony bardzo wymagająca. Bez wątpienia 
jednak warto, chociaż na kilka dni wybrać 
surowe odżywianie, aby wspomóc siły wi-
talne naszego organizmu, poprawić kon-
dycję, polepszyć samopoczucie, a przy 
okazji zgubić zbędne kilogramy.

Kamila Koźniewska
- Zastępca Dyrektora Departamentu Jakości 

Bio Planet S.A.

RAW - SPAGHETTI Z CUKINII 
Z PYSZNYM SOSEM

SKŁADNIKI (2 porcje):
cukinia mała - 2 szt.
sos:
pomidory suszone z oliwy - 8 szt.
czosnek - 1 ząbek
papryka czerwona - 1 szt.
pomidorki koktajlowe - 250 g
orzechy włoskie - 4 szt.
daktyle świeże medjool - 4 szt.
bazylia - mały krzaczek - 1 szt.
papryczki jalapenos - krążki (amaizin) - 2 szt.
bazylia - 1/2 łyżeczki
oregano - 1/2 łyżeczki
papryka słodka wędzona - 1/2 łyżeczki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Cukinię i inne warzywa myjemy, osu-
szamy. Cukinię obieramy obieraczką julienne 
lub przepuszczamy przez krajalnicę spiralną 
(spiralizer).

KROK 2: Wykładamy cukinię na talerz. Odkła-
damy kilka listów bazylii i 3 pomidorki do de-
koracji. Do blendera wrzucamy składniki sosu. 
Miksujemy na masę z grudkami.

KROK 3: Sos wylewamy na porcje cukinii, 
ozdabiamy bazylią i pomidorkami.

Barbara Strużyna

20 min

RAW KANAPKA Z LNIANYM 
CHLEBKIEM I BURAKIEM

SKŁADNIKI (1 porcja):
chlebek lniany żywy - 3 szt.
burak - cienkie plastry - 9 szt.
pasta:
słonecznik - 1/2 szklanki
suszone pomidory z oliwy - 8 szt.
pomidorki cherry - 2 szt.
woda - 4 łyżki
dodatki:
ulubione przyprawy np. garam masala lub ha-
rissa - do smaku
olej z ostropestu - kilka kropel
sałata - kilka liści
mikrolistki groszku czerpanego lub słoneczni-
ka - 3 garści
pomidorki koktajlowe - cherry kilka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Słonecznik zalewamy wodą i moczymy kilka 
godzin. Po namoczeniu przepłukujemy ziarna 
i przekładamy do blendera. Miksujemy skład-
niki pasty, tak aby były wyczuwalne grudki. Na 
listku lnianego chlebka układamy trzy plastry 
buraczane. Wykładamy sos, sałatę, znowu sos 
i dodatki jak pomidorki, mikrolistki. Skrapiamy 
olejem i obsypujemy ulubionymi przyprawa-
mi.

Barbara Strużyna

15 min

SUROWA GRYCZANKA 
Z JAGODAMI ACAI I FIGAMI

SKŁADNIKI (2 porcje):
kasza gryczana niepalona - 100 g
mleko migdałowe (najlepiej domowe) - 1 szklanka
mąka kokosowa - 1 łyżka
jagody acai - 1 łyżeczka
kakao sproszkowane (nieodtłuszczone) - 1 łyżeczka
jagody świeże - 1 garść
figi suszone - kilka                                banan - 1 szt.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Kaszę gryczaną namoczyć w wodzie przez kilka go-
dzin (najlepiej całą noc), następnie kaszę przepłukać, 
zalać mlekiem i zblendować z bananem, mąką koko-
sową, jagodami acai i kakao. Gryczankę przełożyć do 
miseczki i ozdobić świeżymi jagodami oraz plaster-
kami suszonych fig.

Magdalena Nagler - foodmania

10 min

Przepis z okładki!



SKŁADNIKI (3 porcje):
świeży filet z dorsza - 100 g
świeży filet z łososia - 100 g
cytryna - 1 szt.
limonka - 1 szt.
pomarańcza - 1/2 szt.
czerwona cebula - 1/2 szt.
gałązki świeżej kolendry - kilka szt.
sól morska - trochę
świeżo zmielony pieprz - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Ryby dokładnie myjemy, suszymy, 
pozbawiamy skóry (jeśli jest) i kroimy w kost-
kę o boku ok. 1 cm. Wyciskamy sok z limonki

15 min

oraz cytryny, doprawiamy go solą i pieprzem, 
a następnie zalewamy nim rybę i odstawiamy 
na kilka godzin do lodówki.

KROK 2: Pomarańczę kroimy w segmenty, 
a następnie segmenty dzielimy na mniejsze 
kawałki, wielkością przypominające kawałki 
ryby. Pomarańczę łączymy z drobno posieka-
ną cebulą oraz posiekaną kolendrą.

KROK 3: Rybę wyjmujemy z lodówki i odlewa-
my sok. Łączymy z pozostałymi składnikami. 
Podajemy z ulubionymi dodatkami.

definicjasmaku

30 min

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Cukinię kroimy na płaty obieraczką do 
warzyw. Awokado kroimy wzdłuż, pozbywamy się 
pestki, wyciągamy miąższ i rozgniatamy widelcem. 
Cebulę i daktyle kroimy w drobną kosteczkę, a 
następnie dodajemy do awokado. Przyprawiamy i 
dodajemy czosnek przeciśnięty przez praskę. Tak 
przygotowane guacamole nakładamy na paski 
cukinii i zwijamy w roladki. Dekorujemy kiełkami, 
skraplamy odrobiną soku z cytryny i oliwą. Najle-
piej spożyć zaraz po przygotowaniu. Smacznego!

Dominika Lasota (Jescbyzycwzdrowiu)

ROLADKI Z SUROWEJ CUKINII 
Z GUACAMOLE

SKŁADNIKI (3 porcje):
cukinia - 1 szt.
awokado - 1 szt.
mała cebula - 1/2
suszone daktyle - 2 szt.
curry - 3/4 łyżeczki
czosnek - 1 duży ząbek
suszona natka pietruszki 
- 1/2 łyżeczki
suszony koperek - 1/2 łyżeczki
sól himalajska lub kamienna 
- 1/3 łyżeczki
czarny pieprz - 1 szczypta

CEVICHE, CZYLI RYBA W CYTRUSACH

Physalis® Natural food supplements. Bezpieczne i skuteczne. Opracowane na podstawie najnowszych badań naukowych.

Najlepszą drogą na zażegnanie dolegliwości choroby, to wzmocnienie lub odbudowa odporności organizmu. Staramy się to zrobić poprzez zdrową dietę, 
ćwiczenia na świeżym powietrzu, czy dostateczną ilość snu. Nie zapomnijmy również o dodatkowej możliwości, jaką dają zioła wspierające odporność. 

Natural food supplements

NATURALNA ODPORNOŚĆ, KLUCZ DO TWOJEGO ZDROWIA

Oregano 

Olejek eteryczny  
wzmacniający  

odporność organizmu

Cynamonowiec 
kamforowy

Olejek eteryczny  
łagodzący drogi 

oddechowe

Echinacea  
forteforte

Wzmacnia naturalną 
odporność organizmu i 
chroni przed infekcjami  

Propolis  
forteforte

Wspiera właściwe 
funkcjonowanie układu 

odpornościowego

Zinc  
forteforte

Wspiera ochronę 
komórek przed stresem 

oksydacyjnym

100%  

skuteczny i 

100% siły  

z natury 
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34    Wiosna 2021

TATAR Z ŁOSOSIA

SKŁADNIKI (2 porcje):
ogórek - 1 szt.
łosoś wędzony na zimno - 200 g
sok z cytryny - 1/2 szt.
szalotka - 1 szt.
oliwa z oliwek - 2 łyżki
sól, pieprz, musztarda do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Obieramy ogórka, myjemy go, prze-
krajamy na pół, wydrążamy pestki i kroimy w 
drobną kostkę. Następnie zostawiamy na sit-
ku, solimy i odstawiamy na 30 minut (będzie 
mniej wodnisty).

KROK 2: Kroimy wędzonego łososia w małą 
kostkę.

KROK 3: Szalotkę obieramy, myjemy i kroimy 
w drobną kostkę.

KROK 4: W salaterce łączymy oliwę z oliwek i 
szalotkę, a także sok z cytryny. Przyprawiamy 
do smaku solą, pieprzem i musztardą.

KROK 5: Na talerzyku układamy najpierw od-
sączonego z wody ogórka, następnie łososia 
(za formę może posłużyć Wam np. ucięta bu-
telka po wodzie mineralnej, a raczej jej naj-
szersza część), górę dania polewamy przygo-
towanym sosem i ozdabiamy zieleniną.

zyjezebyjesc

25 min

WANILIOWY KREM 
GRYCZANY - RAW I VEGE

SKŁADNIKI (1 porcja):
kasza gryczana niepalona - 50 g
białko roślinne raw - 21 g
napój ryżowy (domowy) - 3 łyżki
wanilia sproszkowana - 1/2 łyżeczki
dodatki: rodzynki, nasiona chia, orzechy ma-
cadamia, włoskie - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Dzień wcześniej, z rana zalej porcję 
kaszy gryczanej wodą i odstaw.

KROK 2: Wieczorem lub następnego dnia 
odlej wodę i przepłucz ziarna. Przełóż do ma-
laksera/blendera i zmiksuj z wanilią, białkiem 
i mlekiem roślinnym. Miksuj do momentu 
uzyskania gładkiej, kremowej konsystencji.
Dorzuć ulubione dodatki.

Zdrowie na języku

10 min +

DOMOWE BATONIKI 
CYNAMONOWE (WITARIAŃ-
SKIE, BEZGLUTENOWE)

SKŁADNIKI (16 porcji):
suszone jabłka - 4 szklanki
orzechy włoskie - 1 szklanka
surowe wiórki kokosowe - 1 szklanka
daktyle medjool świeże - 100 g
cynamon mielony - 2 łyżeczki
wanilia mielona - 1 łyżeczka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Wszystkie składniki umieszczamy w 
kielichu blendera i miksujemy do uzyskania 
klejącej masy. 

KROK 2: Masę wykładamy na papier do pie-
czenia, wałkujemy na placek o grubości 1 cm 
w kształcie prostokąta. Wkładamy na 15 minut 
do zamrażalnika. Następnie kroimy na kształt 
batoników. Opakowujemy wedle upodobań.

KROK 3: Umieszczamy w próżniowym po-
jemniku. Możemy przechowywać w lodówce 
nawet do kilku miesięcy.

Dominika Lasota (Jescbyzycwzdrowiu)

15 min

ODKWASZAJĄCY SOK 
ŚWIEŻO WYCISKANY 
Z CUKINII

SKŁADNIKI (2 porcje):
cukinia - 1/4 szt.
jabłka - 2 szt.
marchew - 2 szt.
ogórek - 1 szt.
kapusta biała - kawałek

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Wszystkie składniki na sok wyciskamy kolejno 
w wyciskarce.

Dominika Lasota (Jescbyzycwzdrowiu)

10 min

RÓŻANE PRALINY RAW

SKŁADNIKI (1 porcja):
płatki róży - 2 litry (dwa litrowe słoje)
płatki migdałowe - 1/2 szklanki
żurawina - 100 g
płatki owsiane bezglutenowe - 1 szklanka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Żurawinę zalewamy wodą i odsta-
wiamy ją na ok. 20 min, następnie odcedzamy.

KROK 2: Wszystkie składniki dokładnie ze 
sobą blendujemy. Następnie lepimy z po-
wstałej masy kuleczki. Powinny się one lepić 
bez problemu, nie powinny się rozwalać ani 
do siebie przyklejać. Przechowujemy je w lo-
dówce. healthy-dreams

25 min
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THE
ITALIAN
ORGANIC
CHOICE

We are  a  brand of  more than 
a thousand organic  farmers  

and processors  who have,  
s ince  the  1970s ,  str iven both 

within  I taly and farther  
afield to  produce del ic ious ,  

healthy,  and nour ishing 
food that  comes from 

agr iculture  that  respects  
the  land.

NEW ALCE NERO FROZEN PRODUCTS

TWÓJ 
WŁOSKI 
EKOLO-
GICZNY 
WYBÓR

ALCE NERO. EKOLOGICZNE ROLNICTWO OD 1978

Nasza marka zrzesza ponad tysiąc 
ekologicznych rolników oraz 

przetwórców. Od lat 70. XX wieku 
produkujemy pełne witamin  

i składników odzywczych przy-
smaki w jakości bio z Włoch oraz 
innych części świata. Nasza zyw-

ność pochodzi z rolnictwa, które 
szanuje ziemię.

.

.

NOWE MROŻONKI OD ALCE NERO
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Szparagi
To jedne z najbardziej wyczekiwanych wiosennych warzyw. Sezon na nie trwa bardzo krótko i wielu 
z nas chciałoby najeść się nimi na zapas. Świeże, zebrane prosto z pola są słodkie, chrupiące i aroma-
tyczne. Możemy je również zostawić sobie na później - tu najlepszym pomysłem będzie ich zamro-

żenie lub zakonserwowanie.
HISTORIA
Słowo szparag wywodzi się od greckiego „asparagus” oznacza-
jącego „młody pęd”. Jako warzywo znany był już 5000 lat temu 
w starożytnym Egipcie, natomiast w Grecji i Rzymie w II w. p.n.e. 
W Europie Północnej upowszechnił się w uprawie w XVI wieku, 
początkowo w Anglii i Francji, później także w Niemczech. W 
wielu cywilizacjach szparagi odgrywały przede wszystkim rolę 
afrodyzjaku, dlatego warzywo to obowiązkowo podawano w 
czasie uczt z nadzieją, że dania z nimi w składzie podniosą tem-
peraturę miłosnych zbliżeń. Różne części szparagów stosowa-
ne były także w medycynie ludowej jako surowce zawierające 
związki o działaniu tonizującym i uspokajającym. Uważano, 
że są pomocne w leczeniu nerwobóli, reumatyzmu oraz zabu-
rzeń wzroku. Stosowano je także w celu łagodzenia zaburzeń 
menstruacyjnych oraz w stanach zapalnych oskrzeli, koklu-
szu czy gruźlicy.

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA SZPARAGÓW
Szparag lekarski to wieloletnia roślina klimatu umiarkowane-
go, należąca do rodziny szparagowatych (Asparagus). Część 
podziemną szparaga, tzw. karpę stanowi krótkie, rozgałęzione 
i zdrewniałe kłącze. W jego górnej części znajdują się pączki, 
z których co roku na wiosnę wyrastają młode pędy, stanowią-
ce część jadalną szparagów. Pędy są gotowe do zbiorów, gdy 
osiągną ok. 20 cm długości i średnicę nieco grubszą niż średnica 
ołówka. Gdy szparagi nie zostaną zebrane w odpowiednim cza-
sie stają się zdrewniałe, łykowate i niezdatne do spożycia.
Na straganach najczęściej znajdziemy szparagi zielone i bia-
łe, fioletowe zaś należą u nas do rzadkości. Kolor szparagów 
wynika z różnic w nasłonecznieniu wschodzącego, szparago-
wego pędu. Szparagi rosnące pod ziemią są blade, delikatnie 
kremowe. Gdy szparag wysunie się ponad powierzchnię gleby, 
pod wpływem promieni słonecznych zaczyna zmieniać barwę na 
różową, a następnie zieloną. Smakosze tych warzyw twierdzą, 
że zielone szparagi są delikatniejsze i przypominają smakiem 
fasolkę, natomiast szparagi białe mają niepowtarzalny, cha-
rakterystyczny tylko dla nich smak.

UPRAWY SZPARAGÓW NA ŚWIECIE
Największymi producentami szparagów są Chiny, Peru, USA, 
Niemcy i Hiszpania. W Polsce uprawia się około 4 000 ton 
szparagów rocznie, jednak większość z nich - zarówno świeża  
i przetworzona - jest eksportowana do Niemiec, Holandii, Francji 
i Belgii.

WARTOŚCI ODŻYWCZE SZPARAGÓW
Szparagi są niskokaloryczne, ponieważ 100 gramów tego wa-
rzywa dostarcza nam jedynie 18 kcal. Węglowodany stanowią 
3,7 g, z czego prawie połowa to błonnik. Szparagi mają niski 
indeks glikemiczny IG = (15).

Szparagi charakteryzują się wysoką zawartością białka  
(1,9 g / 100 g), tłuszcz stanowi natomiast 0,2 g. Spośród kwasów 
tłuszczowych występują w nich przede wszystkim kwas palmity-
nowy i linolowy. 

Dzięki obecności wielu składników mineralnych, witamin 
oraz związków biologicznie czynnych szparagi mają znaczenie 
zdrowotne dla organizmu człowieka. 

Zawierają: 
• potas (300 mg/100 g), 
• fosfor (52 mg/100g), 
• magnez (18 mg/100 g), 
• wapń (22 mg/100 g).

Warzywa te są również źródłem witamin 
antyoksydacyjnych takich jak:
• witamina C (26 mg/100 g) oraz 
• witamina E (1,8 mg/100 g).

Oprócz związków mineralnych i witamin szparagi zawierają 
również saponiny, które wykazują działanie moczopędne i prze-
ciwbakteryjne oraz polifenole. Dominującymi flawonoidami  
w szparagach są rutyna (działa antywirusowo i przeciwzapalnie) 
oraz glukozyd kwercetyny, który wykazuje aktywność przeci-
walergiczną.

SZPARAGI - JAK PRZYGOTOWAĆ I Z CZYM JEŚĆ?
Świeże, zielone szparagi są miękkie i nie trzeba ich obierać, na-
tomiast szparagi białe są zdecydowanie twardsze i ich skórka 
wymaga usunięcia. Następnie należy odciąć lub odłamać (zgina-
jąc szparaga łamie się on sam w odpowiednim miejscu) stward-
niałą nasadę pędu i gotować je około 10-15 minut w osolonej 
wodzie, najlepiej z odrobiną masła i/lub cukru. Po ugotowaniu 
szparagi podaje się zwykle z sosem holenderskim, beszamelo-
wym, maślanym czy vinegret z dodatkiem posiekanej natki pie-
truszki, bułki tartej, parmezanu, uprażonych orzechów i posieka-
nych jaj na twardo. Szparagi można również zapiekać, grillować 
lub wykorzystać do przyrządzania tart.



SZPARAGOWE CIEKAWOSTKI:
• Szparagi można jeść także na surowo, należy jedynie usu-

nąć zdrewniałe końce ich łodyg.
• Nie należy mylić fasolki szparagowej ze szparagami.  

To dwie, zupełnie inne rośliny, należące do odmiennych 
rodzin. Niedojrzałe strąki fasolki szparagowej można spo-
żywać na surowo, podobnie jak szparagi i stąd pochodzi 
jej nazwa.

• Po spożyciu szparagów u średnio 40 - 50 % osób pojawia  
się nieprzyjemny zapach moczu. Zjawisko to spowodowa-
ne jest związkami siarki występującymi naturalnie w szpa-
ragach. Co ciekawe, jedynie 10 % nadwrażliwych węchowo 
osób jest w stanie poczuć tą nieprzyjemną woń.

• Szparagi zawierają dużo puryn, które mogą powodować 
gromadzenie się kwasu moczowego w organizmie. Nie po-
winny ich spożywać osoby cierpiące na dnę moczanową  
i kamienie nerkowe.

Kamila Koźniewska
- Zastępca Dyrektora Departamentu Jakości Bio Planet S.A.

SMAŻONE SZPARAGI Z SZALOTKAMI, 
IMBIREM I ORZESZKAMI ZIEMNYMI

30 min

SKŁADNIKI (2 porcje):
zielone szparagi - 1 pęk
szalotki - 3 szt.
czosnek - 2 ząbki
imbir - kawałek 1 cm
olej kokosowy, sos sojowy - po 1 łyżce
orzeszki ziemne bez soli i oleju - 1 garść
sól, świeżo mielony pieprz - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Szparagi myjemy i odcinamy zdrewniałe końce. Sza-
lotki kroimy w kostkę. Imbir i czosnek siekamy lub ścieramy na 
tarce na małych oczkach.

KROK 2: Na patelni lub w głębokim garnku rozgrzewamy 
olej kokosowy i wrzucamy na niego szalotki. Chwilę smażymy,  
a następnie dorzucamy szparagi i mieszamy. Doprawiamy solą, 
pieprzem, dodajemy sos sojowy, imbir i czosnek. Smażymy ok. 
8 minut. Na koniec dodajemy orzeszki ziemne. Mieszamy i sma-
żymy jeszcze 5 - 7 minut. Smażone szparagi podajemy jako do-
datek do dania głównego lub przekąskę.

My Chcemy Jeść
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SŁONECZNA TARTA JAGLANA 
ZE SZPARAGAMI

SKŁADNIKI (12 porcji):
kasza jaglana - 1 szklanka
sproszkowany korzeń maca - 1 łyżka
pestki dyni - 3 łyżki
sól sezamowa - do smaku
batat - 1 szt.                     szparagi - trochę  
kurkuma - 1 szczypta       słonecznik - 1 garść

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Kaszę jaglaną opłukać, po czym ugotować 
do całkowitej miękkości (na jedną część ka-
szy - dwie części wody). Pestki dyni zmielić 
i wymieszać z ugotowaną kaszą oraz spro-
szkowanym korzeniem maca. Spód formy 
wyłożyć papierem do pieczenia i na niego 
wyłożyć kaszę jaglaną (grubsza warstwa) for-
mując niezbyt wysokie brzegi. Piec 30 min  
w 180 °C. Batata ugotować, obrać i zblendo-
wać na purée z dodatkiem soli sezamowej i 
kurkumy. Ze szparagów odciąć 1/3 dolnej 
części i lekko obgotować (3 min). Na pod-
pieczony spód, wyłożyć purée z batata oraz 
szparagi, posypać ziarnami (np. słonecznika) i 
zapiec kolejne 15 minut.

Magdalena Nagler - foodmania

70 min

SAŁATKA ZE SZPARAGAMI 
I POMARAŃCZĄ

SKŁADNIKI (2 porcje):
szparagi zielone - 12 szt.
pomarańcza - 1/2 szt.
rukola, migdały w płatkach - po 1 garści
oliwa z oliwek - 1 łyżka
pomidorki koktajlowe - kilka
sól, pieprz - po 1 szczypcie

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Szparagi delikatnie nagiąć przy końcu łody-
gi – tak, aby pękły w miejscu zdrewnienia. 
Szparagi można upiec w piekarniku (przez 10 
minut w 170 °C - termoobieg) lub ugotować 
w lekko osolonej i osłodzonej wodzie (ok. 
5-6 minut). Wykroić miąższ z pomarańczy. 
Szparagi ułożyć na rukoli, dodać pomarań-
czę, płatki migdałów, przekrojone pomidorki, 
skropić oliwą, przyprawić.

smaczliwka.pl

20 min

ZUPA KREM ZE SZPARAGÓW

SKŁADNIKI (2 porcje):
szparagi zielone - 6 szt.
ziemniak - 1 szt.
czosnek - 1 ząbek
bulion - 1/2 litra
słonecznik - 1 garść
śmietana - 2 łyżki
olej - 2 łyżki
liść laurowy - 2 szt.
ziele angielskie - 2 szt.
oregano, bazylia, papryka ostra - do smaku
sól, pieprz - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Ziemniaka obierz i pokrój w drobną kostkę. 
Szparagi opłucz, odłam końcówki i pokrój 
na mniejsze kawałki. Wlej olej na patelnię i 
wrzuć na nią posiekany czosnek, ziemniaka 
i szparagi. Smaż przez 5 minut. Zagotuj bu-
lion, przełóż podsmażone warzywa do bulio-
nu (jeżeli chcesz, to pozostaw podsmażone 
główki szparagów do udekorowania). Wrzuć 
ziele angielskie, liść laurowy i gotuj przez 20 
minut. Gdy warzywa są już miękkie zblenduj 
w garnku wszystko na gładki krem. Gotuj 
jeszcze przez 5 minut i dopraw przyprawami 
według uznania. Na suchej patelni podpra-
żyć słonecznik. Przelej do talerzy krem. Łyżkę 
śmietany kładziemy na środku kremu i deko-
rujemy pozostawionymi główkami szparagów 
i posypujemy słonecznikiem.

Dejw88

10 min

FRITTATA ZE SZPARAGAMI, 
RUKOLĄ I SUSZONYMI 
POMIDORAMI

SKŁADNIKI (6 porcji):
zielone szparagi - 1 pęk
jajka - 3 szt.
serek wiejski - 1 opakowanie
suszone pomidory w oleju - 8 plastrów
czarne oliwki - 10 szt.
cukier trzcinowy - 1 łyżeczka
rukola - 1 garść
zioła prowansalskie - 1 szczypta
czosnek niedźwiedzi - 1 szczypta
sól - do smaku
grubo mielony pieprz - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Szparagi myjemy, odcinamy (odłamujemy) 
zdrewniałe końce i wrzucamy na wrzątek z 1 
łyżeczka cukru trzcinowego i 1 łyżeczką soli. 
Gotujemy 4 - 5 minut. Odcedzamy i odstawia-
my do ostygnięcia. Rukolę myjemy, osuszamy 
i siekamy. Oliwki kroimy w plasterki. Suszo-
ne pomidory kroimy na mniejsze kawałki, 1 
łyżkę zostawiamy. W misce rozbijamy jajka, 
dodajemy serek wiejski, posiekaną rukolę, 
pokrojone oliwki i suszone pomidory. Całość 
dokładnie mieszamy i doprawiamy solą, czo-
snkiem niedźwiedzim, ziołami prowansalskimi 
i grubo mielonym pieprzem. Masę przelewa-
my do formy na tartę. Na wierzchu układamy 
szparagi i posypujemy suszonymi pomidora-
mi. Wstawiamy do piekarnika nagrzanego na  
180 °C i pieczemy 30 minut. Frittatę ze szpa-
ragami podajemy jako danie główne lub prze-
kąskę. Smakuje na ciepło i na zimno.

My Chcemy Jeść

45 min

ŁOSOŚ ZE SZPARAGAMI W SOSIE 
ZIOŁOWYM

SKŁADNIKI (3 porcje):
oliwa z oliwek - 2 łyżki
oregano i kolendra świeże posiekane - po 2 łyżki
ocet balsamiczny - 1 łyżeczka
szparagi białe marynowane - 1 słoik (ok. 200 g)
stewia - do smaku
łosoś wędzony plastry - 6 szt.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Zioła opłukać, osuszyć, włożyć do miseczki dodać 
oliwę i ocet balsamiczny. Zmielić blenderem, dodać 
do smaku stewię. Plastry łososia rozłożyć na każdy 
kawałek położyć po 3 białe konserwowe szparagi 
i zrolować łososia tak, aby szparagi były w środku. 
Ułożyć na talerz i polać gotowym sosem. Odstawić 
na ok. 15 minut do lodówki i podawać.

paulina2157

20 min
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Bananowy zawrót głowy
Banany to obecnie bardzo popularne i łatwo dostępne owoce tropikalne. Na świecie uprawianych 
jest ok. 80 różnych gatunków bananów. Najbardziej znane i najczęściej spotykane na sklepowych 

półkach to banany deserowe odmiany Cavendish. Poza żółtym kolorem i słodkim smakiem,  
są źródłem energii i dobrego nastroju.

SKŁADNIKI ODŻYWCZE
Choć konsystencja bananów na to nie wskazuje, podobnie jak 
inne owoce, składają się głównie z wody (ok. 75 %). Poza tym, 
są bogate w cukry (ok. 23 % fruktoza, glukoza, sacharoza),  
dzięki którym szybko pomagają uzupełnić niedobory energii. 
Stanowią  doskonałą przekąskę dla osób mających zwiększone 
zapotrzebowanie energetyczne. 

Jak inne owoce, zawierają również znaczne ilości witamin 
(szczególnie z grupy B oraz C) oraz makro i mikroelementów.  
Z pierwszej grupy zdecydowanie należy wyróżnić potas  
i magnez. W 100 g bananów mamy ok. 400 mg potasu oraz  
ok. 35 mg magnezu, co stanowi odpowiednio ok. 25 % oraz ok. 
10 % dziennego zapotrzebowania na te składniki. Potas i ma-
gnez wzajemnie wpływają na siebie, niedobór jednego upośle-
dza wchłanianie drugiego.

• Potas odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie układu 
nerwowego i mięśniowego, wpływa na ciśnienie krwi, pracę 
nerek, reguluje gospodarkę  wodno-elektrolitową.

• Magnez z kolei zbawiennie wpływa na pracę mózgu, mię-
śni, budowę kości i zębów. Ich niedobory są szczególnie 
niekorzystne dla serca.

• Z mikroelementów warto wymienić miedź oraz mangan. 
100 g bananów zawiera ok. 90 kalorii.

• IG (indeks glikemiczny)  niedojrzałego banana wynosi 45,  
a dojrzałego 60.

BANAN JAKO PREBIOTYK
Banany stanowią świetny sposób na poprawę flory bakteryjnej  
w jelitach. Trzeba jednak pamiętać, że takie właściwości wyka-
zują banany niedojrzałe zawierające skrobię oporną, która ulega 
rozkładowi dopiero w jelicie grubym, gdzie staje się pożywką 
dla pożytecznych dla człowieka bakterii kwasu mlekowego.

NIE TYLKO NA SUROWO
Najczęściej i najprościej spożywamy banany na surowo, trak-
tując je jako szybką, zdrową przekąskę, jednak możliwości ich 
wykorzystania jako składnika jest mnóstwo. Mogą stanowić 
dodatek do ciast, owsianek, koktajli, musli, jogurtów, musów. 
Świetnie sprawdzą się, jako składniki deserów, galaretek, lodów, 
dżemów, a nawet win czy likierów.  Dla najmłodszych i nie tylko, 
zamiast tradycyjnych chipsów:
• suszone banany (ok. 300 kcal w 100 g) lub chipsy bana-

nowe czy z plantanów (ok. 500 kcal w 100 g) w różnych 
wersjach smakowych.

JAK PRZECHOWYWAĆ BANANY?
Wydawać by się mogło, że to nie żadna sztuka, a jednak banany 
to bardzo delikatne owoce. Czasami wystarczy naprawdę krótki 
czas (2-3 dni), aby z fazy dojrzałej uległy zepsuciu. Bananów nie 
przechowujemy w lodówce, wystarczy im temperatura pokojo-
wa, ale z daleka od kuchenki, grzejnika, czy okna. Jeżeli chcemy 
banany dłużej potrzymać, wybierajmy zielonkawe, zwarte, wtedy 
dojrzeją nam na blacie kuchennym w kilka dni. Jeżeli chcemy 
na chwilę zatrzymać proces dojrzewania, owińmy końcówki ba-
nanów folią spożywczą. W pierwszej kolejności zawsze jedzmy 
banany żółte i miękkie. Nie bójmy się bananów ze zbrązowiałą 
skórką, wtedy są najsłodsze i świetnie nadają się do ciast, koktajli 
i deserów. Unikajmy obitych.

OBALAMY MITY
Chyba każdy z nas słyszał, że koniecznie należy odciąć lub od-
gryźć czarną końcówkę banana, bo rozwijają się w niej bakterie, 
pająki i inne cudeńka. Pozbywanie się końcówek banana jest dla 
nas tak naturalne, jak obieranie go ze skórki. Tymczasem czarna 
końcówka nie jest ani trująca, ani szkodliwa. Nie czyha tam 
nic szczególnego, może być jedynie niesmaczna, bo to „najstar-
sza” część banana. Zanim zdejmiemy z niego skórkę, wystarczy 
banana starannie umyć.

• Świeże banany idealnie nadają się  
do zjedzenia dla małego dziecka, któ-
re może je ugryźć nawet bezzębnymi 
dziąsłami.

• Dodatkową zaletą bananów jest ich 
naturalne opakowanie. Dzięki temu są 
świetną przekąską, którą można zabrać 
do pracy, na spacer i w podróż.

• Banany zalecane są sportowcom, bły-
skawicznie pozwalają uzupełnić stra-
ty mineralne powstałe na skutek wy-
siłku fizycznego, przyszłym mamom,  
ze względu na zawartość kwasu foliowe-
go.  

• Polecane są również przy zatruciach 
pokarmowych, kiedy zapasy składników 
mineralnych powinny zostać szybko uzu-
pełnione, jednak jedzone w nadmiarze 
mogą powodować zaparcia.
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PLANTANY CZYLI INNE BANANY
Plantany to tzw. banany warzywne. Bardzo podobne do zwy-
kłych bananów, jednak większe, intensywnie zielone i mniej 
słodkie. W zwykłych bananach, podczas procesu dojrzewania, 
skrobia zamienia się w cukier, dlatego można je jeść na surowo, 
bez żadnego przygotowana, natomiast plantany to skrobiowe 
banany.

Nie powinno się ich jeść na surowo. Są cierpkie, gumiaste i su-
che. Wykorzystuje się je do gotowania, pieczenia lub smażenia. 
Ciekawym produktem, do wykorzystania w kuchni jest mąka ba-
nanowa z plantanów, może zastąpić inne mąki i jest naturalnie 
bezglutenowa. Z plantanów można również przygotować chipsy 
bananowe jako wytrawną lub/i ostrą przekąskę. 

BANANY W KOSMETYCE
Banany są idealnym składnikiem maseczek nawilżających i od-
żywczych przeznaczonych do każdego rodzaju cery. Doskonale 
oczyszczają, odżywiają i ujędrniają skórę, poprawiają jej koloryt i 
łagodzą podrażnienia, szczególnie skóry przesuszonej. Jedynym 
przeciwskazaniem do jego zastosowania jest uczulenie na ten 
składnik.

Maska z banana i oliwy: 
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

 Wystarczy rozgnieść banana z łyżką oliwy, nałożyć na buzię na 
20 minut, po tym czasie zmyć na przemian zimną i ciepłą wodą.  

Można nałożyć również na łokcie, kolana i dłonie, maseczka 
pomoże zmiękczyć i wygładzić te miejsca.

.

Bananowe ciekawostki:
BANANY SĄ RADIOAKTYWNE!
Spokojnie… za promieniotwórczość bananów odpowiada je-
den z izotopów potasu. Nie należy się jednak tym przejmować, 
ponieważ żeby uzyskać jakiekolwiek minimalne efekty choroby 
popromiennej, trzeba byłoby zjeść około 5 mln bananów naraz. 
To zjawisko tzw. naturalnej promieniotwórczości i spożywanie 
bananów nie wpływa negatywnie na nasze zdrowie. Oprócz ba-
nanów, podobne właściwości wykazują również orzechy brazy-
lijskie, awokado, czerwona fasola, marchew.

KIEDY MASZ ZŁY HUMOR, SIĘGNIJ PO BANANA!
Naukowcy twierdzą, że banany poprawiają humor i dowodzą, 
że jest to związane z wysoką zawartością tryptofanu – bardzo 
ważnego aminokwasu. Tryptofan ulega przemianie w serotoni-
nę, neuroprzekaźnik zwany „hormonem szczęścia”, który odpo-
wiada za pozytywne emocje, takie jak radość. 

BANAN ZASTĄPI W KUCHNI WEGAŃSKIEJ:
• jajko = ½ banana (puree z banana rozgniecione widelcem, 

starte na tarce lub zmiksowane), nada wilgotności i złączy 
składniki w ciastach, ciastkach, babeczkach, brownie, muf-
finach i racuchach;

• mleko, śmietankę = zamrożony banan i zmiksowany za-
stąpi nabiał w lodach, deserach, koktajlach, polewę do słod-
kich potraw.

NIE WYRZUCAJ SKÓRKI BANANA, BO CI SIĘ PRZYDA:
• jako nawóz do kwiatów i warzyw - skórkę banana włożyć 

do doniczki tuż pod sadzoną rośliną. Można ją również za-
kopać w ogródku obok roślin (ostrożnie, aby nie zniszczyć 
ich korzeni). Skórki banana można również ususzyć i pokru-
szyć i dodać do ziemi. Jest oczywiście doskonałym składni-
kiem kompostu;

• jako środek do czyszczenia liści kwiatów;
• jako środek do czyszczenia butów ze skóry (ale nie zam-

szowej) - wewnętrzną, białą stroną skórki polerujemy obu-
wie, któremu chcemy nadać połysk, następnie buty przecie-
ramy szmatką;

• wybielacz do zębów – należy przez 2 minuty wewnętrz-
ną część skórki wmasowywać w zęby (należy do tego celu 
przeznaczyć skórkę od bardzo dojrzałego banana), powta-
rzać regularnie przez dłuższy czas, aż do uzyskania zadowa-
lającego efektu.

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

CHIPSY BANANOWE 
NIESŁODZONE BIO 

- BIO PLANET

MĄKA BANANOWA BIO 
- BIO PLANET

BANANY 
W CZEKOLADZIE 70 % BIO 

 - COCOA

PRZECIER BANANOWY Z GUAWĄ 
I MANGO 100 % OWOCÓW BEZ 
DODATKU CUKRÓW DEMETER 

BIO - MOGLI

PRODUKT SOJOWY BANA-
NOWY BEZGLUTENOWY 

BIO  - SOJADE

BANANY LIOFILIZOWANE 
BIO 

- BIO AMERYKA

JOGURT 
BANANOWY BIO 

 - ALCE NERO

Bananowe 
przysmaki:

BANANY SUSZONE
 BIO - BIO PLANET



POCZUJ
smak EGZOTYKI
POCZUJ
smak EGZOTYKI
z ekologicznymi bananami BIO PLANET

•świeże•lio�lizowane•suszone•w czekoladzie•chipsy•mąka•



42    Wiosna 2021

MROŻONE BANANY Z AWO-
KADO I ZIELONĄ KAWĄ

SKŁADNIKI (2 porcje):
dojrzałe awokado - 1 szt.
zielona kawa - 1 łyżeczka
mrożone banany (obrane, w kawałkach) 
- 2 szt.
sok z cytryny - 2 łyżki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Zieloną kawę zaparz w filiżance, wystudź. Kie-
dy będzie chłodna - dodaj mrożone banany, 
sok z cytryny i awokado. Zmiksuj na gładko. 
Przełóż do szklaneczek. Udekoruj.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

15 min

LODY MANGO Z KOKOSEM

SKŁADNIKI (3 porcje):
mango - 300 g
pasta kokosowa lub krem (100% kokosa) 
- 100 g
banan - 100 g

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Miksujemy wszystkie składniki i wkładamy do 
maszynki do lodów. Lody możemy podawać z 
owocami i posypką kolorową. Jeśli nie mamy 
maszynki do lodów, to najpierw obieramy i 
kroimy w kostkę mango i banana, wkładamy 
do woreczka i mrozimy. Następnie miksujemy 
z pastą kokosową.

Melisa

40 min

MUS BANANOWO 
- JABŁKOWY NA JOGURCIE

SKŁADNIKI (2 porcje):
banan obrany - 135 g
jabłko obrane - 90 g
miód gryczany - 1 łyżka
jogurt naturalny - 180 g
sproszkowany młody jęczmień - 1 płaska ły-
żeczka
czarny sezam do posypania - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Banana i jabłko, kroimy w plasterki i wkłada-
my do wysokiego naczynia. Dokładamy sporą 
łyżkę miodu (u mnie gryczany), jedną płaską 
łyżeczkę sproszkowanego młodego jęczmie-
nia i ok. 50 g jogurtu. Wszystko dokładnie 
blendujemy i na koniec dolewamy resztę jo-
gurtu. Posypujemy sezamem.

FAMILY

25 min

WEGAŃSKI SEREK 
KOKOSOWO - BANANOWY

SKŁADNIKI (10 porcji):
pulpa kokosowa z przygotowywania mleka 
roślinnego - trochę
banan - 2 szt.
syrop z agawy - 1 łyżeczka
opcjonalnie ekstrakt waniliowy - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
W misce umieść dobrze odciśnięte wiórki 
kokosowe, dodaj pokrojone banany, syrop i 
ekstrakt waniliowy. Całość zmiksuj w blende-
rze do otrzymania jednolitej konsystencji. Tak 
przygotowanym „serem” możemy faszerować 
naleśniki, smarować nim chleb.

Szybko Tanio Smacznie

10 min

ZUPA SZPINAKOWO 
- BANANOWA

SKŁADNIKI (4 porcje):
szpinak świeży - 300 g
banany - 2 szt.
marchew (średnia) - 1 szt.
pietruszka korzeń (średnia) - 1 szt.
por - kawałek
masło klarowane - 2 łyżeczki
sól, pieprz - do smaku
sok z cytryny - 2 łyżki
bulion - 700 ml

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Włoszczyznę oczyścić, umyć i pokroić. Ugo-
tować w bulionie do miękkości. Dodać szpi-
nak, 1 banana i gotować jeszcze chwilę. Zupę 
zmiksować. Dodać masło. Doprawić solą, pie-
przem i sokiem z cytryny. Jeśli zupa wydaje się 
Wam zbyt gęsta, można rozcieńczyć ją bulio-
nem lub wodą. Przed podaniem udekorować 
porcje zupy plasterkami banana.

Dorota Woźniak - Twins Pot

30 min

LODY BANANOWE Z DOMO-
WĄ GRANOLĄ I MACA

SKŁADNIKI (2 porcje):
bardzo dojrzałe, obrane, zamrożone bana-
ny (w kawałkach) - 4 szt.
maca - 1 łyżeczka
mleko ryżowe - 1/3 szklanki
granola - 4 łyżki
winogrona - trochę
masło orzechowe - 4 łyżeczki
kakao - 1 łyżeczka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Banany zblenduj z mlekiem, maca, kakao i 2 
łyżeczkami masła orzechowego. Jeśli masz 
słabszy robot, trzeba trochę poczekać, aż ba-
nany lekko się rozmrożą, miksować najpierw 
pulsacyjnie, potem już na najwyższych obro-
tach na gładką konsystencję. Przełóż lody do 
miseczek. Udekoruj granolą, pozostałym ma-
słem orzechowym i owocami.

Magdalena Nagler - foodmania

10 min



30 min

KNEDLE Z BANANAMI I ŻURAWINĄ

SKŁADNIKI (1 porcja):
ciasto:
ziemniaki ugotowane - 0,5 kg
purée z dyni - 150 g
mąka pszenna - 1 szklanka
budyń waniliowy - 40 g
jajko - 1 szt.
sól - 0,5 łyżeczki
nadzienie:
banany - 2 szt.
żurawina suszona - 50 g
pozostałe składniki:
jogurt naturalny - 150 ml
banan - 1 szt.
cukier z wanilią - 1 łyżeczka
cukier puder - 1 łyżka
sól, cukier - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Do miski wsypać mąkę, dodać ugotowane ziemniaki przeci-
śnięte przez praskę. Następnie dodać purée z dyni, jajko i budyń. Szyb-
ko zagnieść ciasto.

KROK 2: Rozwałkować na grubość 5-6 mm i foremką w kształcie koła 
wyciąć krążki. Banany obrać, pokroić w 1,5 cm plasterki. Na każdy krą-
żek ciasta ułożyć kawałek banana i kilka sztuk suszonej żurawiny.

KROK 3: Zawinąć wszystkie brzegi do środka i dokładnie zlepić for-
mując kulkę. Wrzucać do wrzącej wody z dodatkiem soli i gotować 3-4 
minuty od chwili wypłynięcia na powierzchnię.

KROK 4: Banana obrać, pokroić na kawałki, włożyć do głębokiego 
naczynia. Dodać cukier z wanilią, cukier puder i jogurt, zmiksować. 
Ugotowane knedle podawać oprószone cukrem i posypane żurawiną  
z dodatkiem jogurtu bananowego.

Stokrotka

polecamy!
ŻURAWINA SUSZONA 

NIESŁODZONA BIO 
 - BIO PLANET
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BANANOWE KLUSKI 
Z CYNAMONEM

SKŁADNIKI (13 porcji):
twaróg - 250 g
banan - 1 szt.
mąka pszenna - 60 g
jajko - 1 szt.
sok z cytryny trochę
cynamon - 1 łyżeczka
bułka tarta - 1 łyżeczka
cukier - 1 łyżeczka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Do robota kuchennego wkładamy 
pokruszony twaróg, jajko, obranego banana i 
miksujemy. Dodajemy odrobinę soku z cytry-
ny, mąkę, cynamon i znów lekko miksujemy. 

KROK 2: Na suchą patelnię ścieramy bułkę 
(lub wsypujemy bułkę tartą) dodajemy 1 ły-
żeczkę cukru i prażymy na lekkim ogniu do 
delikatnego zbrązowienia bułki. 

KROK 3: Do wrzącej osolonej wody dużą 
łyżką maczaną w wodzie wykładamy kluski. 
Od momentu wypłynięcia gotujemy tylko 3 
minuty i wykładamy kluski łyżką cedzakową. 
Posypujemy połową bułki tartej, do reszty 
bułki dolewamy ok. 10 łyżek wody, w której 
gotowały się kluski tak aby powstał gęsty sos. 
Wylewamy na kluski.

FAMILY

30 min CHLEBEK BANANOWY 
Z SORGO

SKŁADNIKI (1 porcja):
banany dojrzałe - 3 szt.
mąka z sorgo i maka gryczana - po 150 g
nasiona babki płesznik i konopi łuskanej - po 
1 łyżce
jaja - 3 szt.
olej rzepakowy - 50 ml
miód - 2 łyżki
proszek do pieczenia bezglutenowy - 1 ły-
żeczka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Dwa banany zmiksować, dodać jaja 
i miód. Zmiksować, dodać olej potem dodać 
suche składniki. Wymieszać na jednolite cia-
sto. 

KROK 2: Trzeciego banana przeciąć wzdłuż 
na pół. Ciasto przelać na formy wysmarowa-
nej tłuszczem. Połówki banana położyć na 
wierzchu ciasta lekko dociskając. 

KROK 3: Piec w piekarniku nastawionym na 
175 °C ok. 55 minut.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

60 min WEGAŃSKA 
I BEZGLUTENOWA 
WIELKANOCNA BABKA 
CZEKOLADOWA

SKŁADNIKI (16 porcji):
dojrzały banan - 2 szt.
zmielone siemię lniane - 60 g
płynny olej kokosowy - 170 g
cukier kokosowy - 130 g
mąka ryżowa - 130 g
mąka kukurydziana - 130 g
mąka ziemniaczana - 170 g
kakao - 40 g
bezglutenowy proszek do pieczenia 
- 3 łyżeczki
liofilizowane wiśnie w czekoladzie - 70 g
ciepłe mleko roślinne - 280 ml
batony czekoladowe z ciemnej czekolady  
70 % - 3 szt.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Przygotuj formę do babki: posmaruj 
olejem przy pomocy pędzelka i oprósz kakao. 
Piekarnik nagrzej do temperatury 180 °C (ter-
moobieg).

KROK 2: W naczyniu blendera umieść ba-
nany, siemię lniane, olej i cukier kokosowy. 
Całość dokładnie zmiksuj na gładki mus. W 
osobnej misce wymieszaj składniki suche: 
mąkę ryżową, kukurydzianą, ziemniaczaną, 
kakao i proszek do pieczenia. Składniki prze-
siej do miski z płynnymi składnikami i miksuj 
na gładką masę dolewając stopniowo ciepłe 
mleko roślinne, do uzyskania jednolitej i gład-
kiej konsystencji. Finalnie masa powinna mieć 
konsystencję gęstego jogurtu. Pod koniec 
wsyp liofilizowane wiśnie w czekoladzie po-
krojone na mniejsze kawałki i zmiksuj krótko. 
Masę wlej do formy na babkę i piecz ok. 35 - 
40 minut do tzw. “suchego patyczka”.

KROK 3: Po upieczeniu przełóż formę z babką 
na kratkę i odstaw do przestudzenia. Delikat-
nie ciepłą wyjmij z formy, od razu owiń w folię 
spożywczą i pozostaw do całkowitego wystu-
dzenia. Dzięki temu babka będzie wilgotna. 
Wystudzoną polej roztopionymi w kąpieli 
wodnej batonami czekoladowymi i odstaw do 
zastygnięcia polewy.

Super Krówka

75 min

JADALNA MASKA  
DO TWARZY  
Z HERBATĄ MATCHA

SKŁADNIKI (1 porcja):
jogurt naturalny i zmiksowany banan - 2 łyżki
herbata matcha - 2 łyżeczki
otręby lub płatki owsiane - 1 łyżeczka
oliwa z oliwek - 1 łyżeczka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Składniki dobrze wymieszać (płatki możemy 
lekko zmiksować), położyć na czystą twarz na 
20 minut. Zdjąć maskę, zmyć resztki. Użyć toni-
ku z dodatkiem octu jabłkowego.

WARTO WIEDZIEĆ:
Maseczka pełna antyoksydantów. Oczyszcza, 
nawilża i detoksykuje. Dobrze nawilża, działa 
przeciwzapalnie, regeneruje.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

5 min
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Dieta Sirtfood
Wraz z rozwojem wiedzy na temat wpływu poszczególnych składników pożywienia na kondycję  

organizmu, powstają nowe recepty na zdrowe odżywianie. Dobra dieta może odmienić Twoje życie.
SIRTUINY - BIAŁKA, KTÓRE MAJĄ MOC
Jednym z osiągnięć nauki, które pozwoliło na zapoczątkowanie 
nowego podejścia do żywienia - było odkrycie sirtuin. Jedną  
z nich po raz pierwszy wyizolowano z drożdży w 1984 roku, 
a w 1991 roku Leonard P. Guarente rozpoczął nad nimi badania 
w Instytucie Technologii Massachusetts. Nazwa sirtuin pochodzi 
od angielskich słów silent information regulator.

Sirtuiny to białka enzymatyczne, które między innymi „kontro-
lują” geny odpowiedzialne za starzenie się organizmu. Geny  
te przyczyniają się do chorób cywilizacyjnych takich jak miaż-
dżyca, choroba Alzheimera czy Parkinsona. Nad sirtuinami wciąż 
trwają badania w celu poznania sposobu ich działania. Sirtuiny 
pełnią różne role w procesach biologicznych odpowiedzialnych 
za regulacje działania genów, transkrypcje (przepisywanie infor-
macji zawartej w DNA na RNA) i naprawianie DNA.

Badania dowiodły, że sirtuiny mają wpływ na tempo rozwoju 
chorób związanych z wiekiem. Przypuszcza się, że wzmożona 
aktywność tych białek może w efekcie przedłużać życie. Dokład-
ny mechanizm nie został jeszcze poznany, ale może on wynikać 
z ochrony przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. 
Wiadomo też, że sirtuiny chronią komórki przed śmiercią apo-
ptotyczną, czyli zaprogramowaną destrukcją komórek. Sirtuiny 
wpływają na działanie peptydu p53, który nazywany jest czasami 
„strażnikiem genomu”. 

Na podstawie przeprowadzonych badań na różnych organizmach 
od drożdży do ssaków udało się powiązać aktywność sirtuin  
z kalorycznością diety. Wyniki tych badań mówią, że ogranicze-
nie spożycia kalorii o ok. 30 - 50 % prowadzi do zmniejsze-
nia ryzyka chorób związanych z wiekiem i wydłużenia życia. 
Dla uzyskania oczekiwanych pozytywnych rezultatów, konieczna 
jest dieta niskokaloryczna i bogata w witaminy. Proces „głodze-
nia” i związana z nim niższa podaż kalorii to dla organizmu czyn-
nik łagodnego stresu, podobny do niekorzystnych warunków 
środowiskowych, który w podobny sposób mobilizuje organizm  
do zainicjowania „programu przetrwania”.

Na podstawie zdobytej o sirtuinach wiedzy w 2016 roku dwaj 
naukowcy i dietetycy z Uniwersytetu Surrey w Anglii, Aidan 
Goggins i Glen Matten stworzyli dietę Sirtfood. Opiera się ona  
na aktywatorach sirt. Produkty pochodzenia roślinnego, szcze-
gólnie polifenole - bardzo silne przeciwutleniacze, kwercytyna 
oraz resweratrol uaktywniają sirtuiny. Stosowanie tej diety przy-
czynia się także do redukcji wagi oraz ma działanie „antyaging” 
(przeciwstarzeniowe). Jeśli chcemy poprawić kondycję orga-
nizmu, zmniejszyć zachorowalność na choroby cywilizacyjne, 
pomóc organizmowi w zwalczaniu stanów zapalnych, a tak-
że pozbyć się zbędnych kilogramów, a w efekcie odmłodnieć,  
to warto każdego dnia wzbogacać posiłek produktami, które 
aktywują sirtuiny.

CO JEŚĆ, ABY KORZYSTAĆ ZE SIRTUIN?
Odkryto, że stymulator sirtuin - resweratrol - obecny w czerwo-
nym winie i czerwonych winogronach, ma związek z represją,
czyli z zahamowaniem działania genów odpowiedzialnych  
za magazynowanie tłuszczów. Do aktywacji omawianych sirtuin 
może prowadzić również spadek stężenia insuliny wywołany

redukcją kalorii. Mechanizmy te prowadzą w efekcie do opóź-
nienia starzenia poprzez kontrolowanie zaprogramowanego 
czasu życia komórek. Ta ostatnia właściwość prowadzi także  
do stawianych wcześniej wniosków, że poznanie i kontrolowanie 
tych enzymów może być nowym podejściem do leczenia wielu 
chorób.

Skomponowanie diety sirtfood jest łatwe i przyjemne. Jej pod-
stawą jest spożywanie zielonych koktajli. Koktajl powinien  
się składać z: selera naciowego, jarmużu, rukoli, natki pie-
truszki, jabłka, soku z cytryny, plastra świeżego imbiru, her-
baty matcha w proszku (ok. pół łyżeczki).

Poza koktajlami w jej skład wchodzą odpowiednio skompo-
nowane posiłki i przekąski. Zgodnie z założeniami diety Sirtfo-
od przez pierwsze trzy dni jej stosowania spożywa się posiłki  
o łącznej wartości 1000 kcal. Przykładowo są to: trzy zielone 
koktajle, jeden posiłek sirtfood. Przez kolejne cztery dni spo-
żywa się posiłki o wartości kalorycznej 1500 kcal. Jemy dwa 
posiłki sirtfood oraz dwa koktajle sirtfood. Kolejne dni od 
8 do 14, spożywamy posiłki o wyższej kaloryczności. Jemy 
3 posiłki, 1 lub 2 zielone koktajle i dodatkowo przekąskę 
sirtfood. Jadłospis i kaloryczność najlepiej jest ustalić z dietety-
kiem. Opisana dieta zdobyła jeszcze większą popularność dzięki 
stosowaniu jej przez gwiazdy muzyki i celebrytów. Jedną z osób, 
która dzięki tej diecie przeszła spektakularną metamorfozę jest 
brytyjska piosenkarka oraz autorka tekstów Adele.

borówki
czerwona cebula
czerwona cykoria
czerwone wino
czerwone winogrona
gorzka czekolada 
(85% kakao) 
daktyle medjool
jarmuż
kapary
kasza gryczana
kawa

kurkuma
lubczyk
niesłodzone kakao
oliwa z oliwek extra virgin
orzechy włoskie
papryczka chili bird’s eye
pietruszka
rukola
seler naciowy
soja
truskawki
zielona herbata matcha

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

Aktywatorami sirtuin są produkty roślinne 
bogate w polifenole:

KAKAO SPROSZKOWANE 
SUROWE NIEODTŁUSZCZONE 

BIO  - BIO PLANET

Polecamy!

CZEKOLADA GORZKA 
85 % KAKAO BIO 

 - VIVANI
HERBATA ZIELONA 

MATCHA W PROSZKU BIO 
 - BIO PLANET
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ZIELONY KOKTAJL SIRTFOOD

SKŁADNIKI (2 porcje):
seler naciowy - 5 łodyg
jabłko - 2 sztuki
jarmuż - 2 - 3 garście
herbata matcha - 1 łyżeczka
sok z cytryny - 1 sztuka
natka pietruszki - 1/2 pęczka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: Warzywa umyj 
i przepuść przez sokowirówkę. Dodaj łyżeczkę 
płaską matcha. Zamieszaj. Można dodać 1/2 
szklaki wody.

5 min

MAKARON GRYCZANY 
Z KREWETKAMI I JARMUŻEM

SKŁADNIKI (2 porcje):
makaron gryczany - 100 g
surowe krewetki królewskie świeże lub mro-
żone - 6 - 8 szt.
jarmuż - 2 garście
cukinia - 1/2 szt.
seler naciowy - 1 łodyga
papryczka Bird’s eye - 1 - 2 szt.
imbir świeży - 2 cm
sos tamari - 1 łyżka
czerwona cebula mała - 1 szt.
czosnek - 1 - 2 ząbki                olej - 1 - 2 łyżki
sezam - 1 łyżeczka               sól - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Makaron ugotuj według instrukcji na opako-
waniu. Przygotuj warzywa: cebulę pokrój w 
piórka, czosnek posiekaj drobno, cukinię po-
krój w półksiężyce, łodygę selera naciowego 
w plasterki, imbir zetrzyj na małych oczkach. 
Rozgrzej na patelni łyżkę oleju i usmaż kre-
wetki, delikatnie je soląc. Smaż dość krótko, aż 
zrobią się różowe. Zdejmij krewetki z patelni, 
odstaw. Na patelnię wlej kolejną łyżkę ole-
ju, dodaj pociętą cebulę, posiekany czosnek 
oraz seler naciowy. Na koniec dodaj cukinię, 
papryczkę Bird’s eye i starty imbir. Wymieszaj. 
Dodaj jarmuż, wlej sos tamari. Mieszaj, aż li-
ście lekko zmiękną, dodaj krewetki i duś jesz-
cze 2-3 minuty. Na talerze rozłóż ugotowany 
makaron, na nim ułóż warzywa z krewetkami. 
Posyp podprażonym sezamem. 

20 minSAŁATKA Z KASZĄ GRYCZANĄ

SKŁADNIKI (2 porcje):
kasza gryczana - 100 g
czerwone winogrona - 1 kisić
seler naciowy - 1-2 łodygi
kapary - 2-3 łyżeczki
jarmuż - 2 garście
sos:
posiekana drobno natka pietruszki - 1 łyżka
oliwa z oliwek - 2 łyżki
czerwona cebula - 1 szt.
papryczka bird’s eye - 1 szt.
sól i pieprz - do smaku
sok z cytryny - 1 łyżka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Kaszę ugotuj al’dente. Odcedź i przepłucz 
wodą. Umyj winogrona. Seler pokrój drobno, 
jarmuż sparz wrzącą wodą. Wymieszaj ze sobą 
kaszę, kapary, winogrona, jarmuż i seler. Zrób 
sos: pokrój cebulę w bardzo drobną kostkę. 
Rozkrusz papryczkę Bird’s eye. W naczyniu 
zmieszaj wszystkie składniki sosu i polej sa-
łatkę.

10 min

SIRT KULE MOCY

SKŁADNIKI (18 sztuk):
orzechy nerkowca - 130 g
gorzka czekolada (85 % kakao) - 5 kostek
daktyle medjool - 200 g
herbata matcha - 1 łyżeczka
oliwa z oliwek - 1 łyżeczka
liofilizowana acerola - 1 łyżeczka
sól - 1 szczypta

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Daktyle zalej wrzątkiem na ok. 20 minut. 
Orzechy nerkowca wraz z kostkami czekolady 
umieść w malakserze zmiksuj. Z daktyli wyjmij 
pestki, lekko posiekaj i dodaj je do masy dodaj 
resztę składników i zmiksuj na jednolitą masę. 
Gdyby była za gęsta, można dodać troszkę 
wody. Z masy uformuj kuleczki o wadze ok. 
20 g. Odstaw do lodówki. Obtocz w proszku  
z herbaty matcha, kakao, wiórkach kokoso-
wych lub w proszku z liofilizowanych owoców.

30 min

ZIELONY KOKTAJL SIRTFOOD

SKŁADNIKI (1 porcja):
jabłka - 2 szt.
seler naciowy (łodygi) - 5 szt.
herbata matcha - 1 łyżeczka
rukola - 2 garści
limonka - 1 szt.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Składniki przepuścić przez wyciskarkę lub so-
kowirówkę. Na koniec dodać herbatę matcha 
i wyciśnięty sok z limonki. Wymieszać. 

10 min

CZEKOLADOWA GRYCZANKA 
Z MALINAMI I KAKAO

SKŁADNIKI (1 porcja):
płatki gryczane - 3-4 łyżki
napój sojowy - 1 szklanka
gorzka czekolada - 2 kostki
sól - 1 szczypta
surowe kakao - 1 łyżka
orzechy włoskie - 1 garść
maliny - 2 garści

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Orzechy włoskie posiekać na mniejsze kawał-
ki i uprażyć na patelni. Do garnka wlać napój 
sojowy, dodać płatki gryczane i szczyptę soli. 
Zagotować chwilę. Pod koniec dodać dwie 
kostki gorzkiej czekolady. Przelać do miseczki. 
Na wierzch położyć maliny, uprażone orzechy 
włoskie i surowe kakao.

10 min

kalorie

ok. 
86 

w 1 kuli (kcal)

kalorie

ok. 
616 

w 
1 porcji (kcal)

kalorie

ok. 
564 

w 
1 porcji (kcal)

kalorie

ok. 
353 

w 
1 porcji (kcal)

kalorie

ok. 
146 

w 
1 porcji (kcal)

kalorie

ok. 
124 

w 
1 porcji (kcal)

Artykuł oraz przepisy przygotowane przez 
naszego Szefa Kuchni 
Anitę Zegadło Od A do Z ugotujesz
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(IG) - Indeks Glikemiczny
Pojęcie indeksu glikemicznego (IG) przyciąga ostatnio coraz większą uwagę Konsumentów. Wartości 
IG zaczęły się pojawiać również na niektórych produktach spożywczych. Czym jest indeks glikemicz-

ny i jak może się nam przydać w codziennym życiu?
Koncepcja IG powstała w drugiej połowie XX wieku, kiedy za-
uważono, że różne produkty żywnościowe o takiej samej ilości 
węglowodanów w odmienny sposób podnoszą poziom gluko-
zy we krwi, np. 30 g węglowodanów z chleba powoduje inny 
efekt glikemiczny, tj. znacznie szybszy wzrost stężenia glukozy 
we krwi, niż 30 g węglowodanów w postaci owoców. Obserwa-
cje te stały się podstawą sklasyfikowania żywności według tzw. 
indeksu glikemicznego.

Wartość IG wskazuje zatem, które pokarmy po spożyciu 
szybko, a które powoli podnoszą poziom cukru we krwi. Ina-
czej ujmując, określa nam tempo wzrostu poziomu cukru  
po spożyciu danego pokarmu. Indeks glikemiczny odnosi się 
tylko do produktów zawierających węglowodany.

Wzorzec stanowi glukoza z wartością IG = 100, co nie znaczy, 
że jest to maksymalna wartość. Piwo i inne napoje zawierające 
maltozę (dwucukier złożony z dwóch cząsteczek glukozy) mają 
większy IG niż 100, dlatego, że dzięki niższej osmolalności, szyb-
ciej opuszczają żołądek niż roztwór glukozy.

Kiedy człowiek zje węglowodany w jego krwi następuje wzrost 
stężenia glukozy. Znaczny i bardzo gwałtowny wzrost stężenia 
glukozy bardzo niekorzystnie wpływa na prawidłowe funkcjono-
wanie wielu układów. Organizm zdrowego człowieka jest jednak 
tak skonstruowany, że potrafi sobie z tym poradzić. Z pomocą 
przychodzi isnulina, hormon produkowany przez trzustkę. In-
sulina kontroluje stężenie glukozy we krwi, obniża jej poziom, 
transportując ją z krwi do innych komórek organizmu.

DLACZEGO INDEKS IG JEST TAKI WAŻNY?
Czy nasz organizm lubi kiedy dostarczamy mu ogromnej ilości 
cukru do krwi?

Nie, ponieważ kiedy w naszej krwi jest duża ilość glukozy, rów-
nie duża ilość dostaje się do naszego mózgu i mózg zaczyna 
wysyłać sygnały ostrzegawcze, że coś jest źle. Organizm musi się 
ratować i chcąc pozbyć się ogromnych ilości glukozy z krwio-
obiegu, wysyła ogromną ilość insuliny. Insulina otwiera wszyst-
kie bramy komórkowe, wyłapuje całą glukozę jaką może, żeby 
ją usunąć z krwioobiegu… ale gdzie ta glukoza ma się podziać? 
Jeżeli nie wykonujemy wtedy aktywności fizycznej, część zosta-
nie zmagazynowana pod postacią glikogenu (źródło energii),  
a część nagromadzona w postaci kwasów tłuszczowych, a nasze 
komórki zaczną się rozrastać.

wzrost 
poziomu 
glukozy 
we krwi

IG = 70

IG = 30

Jeżeli takie sytuacje będą się powtarzały bardzo często, a my 
będziemy spożywali bardzo często potrawy nadmiernie obcią-
żające trzustkę, wtedy będziemy tyć, a co gorsza w pewnym 
momencie mogą wystąpić problemy z wydzielaniem insuliny  
i wtedy mamy do czynienia z chorobą.

CUKRZYCA A IG
Kiedy ktoś choruje na cukrzycę, wtedy insulina nie działa w taki 
sam sposób jak u człowieka zdrowego. Metabolizm jest zaburzo-
ny. Trzustki osób chorych na cukrzycę wytwarzają zbyt małe ilości 
insuliny (lub wcale) albo komórki wykazują odporność na dzia-
łanie tego hormonu. Kiedy diabetyk spożyje posiłek obfitu-
jący w węglowodany, powoduje długotrwałe utrzymywanie  
się znacznie zwiększonego stężenia glukozy we krwi co 
prowadzi z czasem do uszkodzenia układu krążenia, nerek, 
oczu. Dla osób chorych na cukrzycę, którzy muszą kontrolować 
swój poziom cukru we krwi, znajomość IG jest bardzo ważna. 
W żywieniu dietetycznym diabetyków preferowana jest żywność  
o niskim i średnim IG.

UCZUCIE GŁODU
Kiedy zjemy posiłek o wysokim IG za niedługi czas odczuwamy 
ponowny głód. Dlaczego tak się dzieje? Im wyższą mamy war-
tość indeksu glikemicznego danego produktu, tym wyższe jest 
stężenie glukozy we krwi po jego spożyciu, organizm reaguje 
gwałtownym wyrzutem insuliny, stężenie glukozy szybko spada-
…a my stajemy się głodni! To nieprawdopodobne, ale produkty 
o wysokim IG tak szybko dają uczucie sytości, a jednocze-
śnie, po bardzo krótkim czasie pojawia się gwałtowny spa-
dek energii, ospałość i ponowne zwiększenie łaknienia. Nie 
jest to jednak typowy głód, tylko właśnie spadek cukru wywoła-
ny poprzednim posiłkiem. Po spożyciu produktów z niskim IG 
utrzymuje się stały poziom glukozy we krwi i w ten sposób 
posiłki te eliminują uczucie głodu na dłuższy czas.

WARTOŚCI IG
Produkty spożywcze możemy podzielić na produkty o niskim, 
średnim i wysokim IG. Przyjmuje się następujące wartości IG:

niskie < 55 %   
średnie 55 – 69 %   
wysokie > 69 %

• Wysoki indeks glikemiczny 

• Niski indeks glikemiczny

czas

mają produkty znacznie przetworzone, poddawane długiej 
obróbce termicznej np.: rozgotowany makaron, długo go-
towany ryż (węglowodany złożone są w trakcie gotowania 
całkowicie rozłożone do cukrów prostych), słodycze, nie-
które owoce (daktyle, arbuz), produkty dosładzane, dżemy, 
produkty z białej mąki, białe makarony, drobne kasze, pro-
dukty wysokoprzetworzone.

 
ma większość surowych warzyw i owoców, nasiona roślin 
strączkowych, pełnoziarniste pieczywo, grube kasze, razo-
we makarony, soki warzywne, jogurty naturalne, produkty 
niskoprzetworzone.
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Warzywa
brokuł 15 jarmuż 15 papryka 15
brukselka 15 kalafior 15 pomidory 15
burak surowy 30 kapusta (biała i czerwona) 15 por 15
cebula 15 kapusta kiszona 15 sałata 15
cukinia 15 karczoch 18 seler naciowy 15
cykoria 15 marchew 16 skorzonera (wężymord) 20
czosnek 15 ogórek 15 szparagi 15
fasolka szparagowa 15 ogórek kiszony 15 szpinak 15

Owoce
agrest 15 granat świeży 35 oliwki 10
awokado 10 grejpfrut żółty 20 rabarbar 15
banan świeży niedojrzały 45 gruszki 38 śliwki suszone 29
cytrusy 35 jabłka świeże i suszone 35 śliwki świeże 39
czarna porzeczka 15 morele suszone 30 truskawki świeże 25

Strączki
ciecierzyca 30 makaron sojowy 30 soczewica czerwona 30
fasola biała 30 makaron z ciecierzycy 30 soczewica zielona 25
groch żółty 22 makaron z czerwonej soczewicy 30 soczewica żółta 35

Ziarna i orzechy
kokos świeży 45 migdały 20 pestki dyni 25
len brązowy 35 nasiona słonecznika 35 pistacje 15
len złoty 32 orzechy laskowe i włoskie 20 sezam 35

Substancje słodzące Produkty zobożowe Inne
cukier kokosowy 35 chleb razowy 47 karob 15
erytrytol/ksylitol/stewia < 10 kasza gryczana 40 mleko 40
inulina 14 płatki orkiszowe 45 grzyby 15
lucuma sproszkowana 25 płatki owsiane zwykłe 40 hummus 25
syrop z agawy 30

IGIGIG

Produkty o niskim indeksie glikemicznym (IG):

Warzywa
bataty 54 marchew gotowana 65 burak gotowany 65

Owoce
ananas z puszki 65 banan dojrzały 60 rodzynki 65
ananas   59 brzoskwinie z puszki 55 sok jabłkowy 50

Substancje słodzące Produkty zobożowe Inne
miód 55 kasza manna 60 ketchup 55
syrop klonowy 65 kukurydza 65 mąka kasztanowa 65
syrop daktylowy 65 kuskus 65

ryż brązowy 55

IGIGIG

Produkty o średnim indeksie glikemicznym (IG):

Produkty o wysokim indeksie ->
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Produkty zobożowe
bagietka 70 kasza jaglana 70 kleik ryżowy 90
bułka pszenna 70 kasza jęczmienna 70 płatki kukurydziane 85
biała mąka 85 makaron z białej mąki 70 polenta 70
biały ryż 70 mąka kukurydziana 70 prażona kukurydza 85
chleb pszenny pełnoziarnisty 70 mąka ryżowa 95 ryż preparowany 85
chleb z białej mąki 90 mąka ziemniaczana 90 tapioka 85

Substancje słodzące Warzywa i owoce Inne
cukier  70 daktyle suszone 70 chipsy 90
cukier trzcinowy 70 arbuz 75 frytki 95
melasa 70 dynia 75 piwo 110
syrop glukozowy 100 kabaczek 75
syrop ryżowy 100 ziemniaki gotowane / pieczone 70 / 95

IGIGIG

Produkty o wysokim indeksie glikemicznym (IG):

Uwaga: podane wartości IG dla poszczególnych produktów mogą się różnić nieznacznie w zależności od źródła. Różnice mogą wynikać również 
z czasu obróbki. Są to wartości orientacyjne.

CO OBNIŻA IG PRODUKTÓW?
• gotowanie na parze, 
• gotowanie aldente,
• stosowanie obróbki pod ciśnieniem (szybkowar),
• schładzanie potraw, np. ciepły makaron ma wyższy IG niż 

schłodzony w lodówce. Podczas schładzania potraw nastę-
puje retrogradacja skrobi. Tak możemy obniżyć również IG 
kasz, ryżu, makaronu, ziemniaków, a nawet chleba (będzie 
miał niższy IG, niż chleb przechowywany w temperaturze 
pokojowej);

• poprzez dodanie do potrawy błonnika rozpuszczalnego np. 
otrąb owsianych, warzyw strączkowych, zdrowych tłusz-
czów, białka,

• oraz najprzyjemniejszy sposób obniżania IG jakim jest szyb-
kość jedzenia, więc jedzmy powoli. Cieszmy się posiłkiem.

W zależności od procesów jakie zastosujemy, ten sam pro-
dukt może mieć różne wartości IG, np.: 
• gotowana marchew ma wyższy IG 65, a surowa niższy tylko 

16, 
• niedojrzałe banany mają niższy IG 45, niż ich dojrzałe od-

powiedniki 60,
• płatki owsiane zwykłe i błyskawiczne, których indeks glike-

miczny różni się o 12 jednostek, 
• całe jabłka mają niższy IG 35, od jabłek tartych czy soku 

jabłkowego  50.

GDY IG = 0
Przykładami produktów o IG = 0 są takie, które nie zawierają wę-
glowodanów w swoim składzie, czyli: olej roślinny, masło, sma-
lec, mięso, ryby, owoce morza, jaja, majonez, ocet, kawa, herbata, 
sery tłuste (żółty, pleśniowy). Pamiętajmy,  że Indeks glikemiczny 
to jedna z informacji, którą warto wziąć pod uwagę, ale nie powi-
nien to być główny wyznacznik tego, co jeść, a czego nie.

Świadomość czynników wpływających na zmianę IG pozwala 
nam mądrzej planować codzienne posiłki, począwszy od wybo-
ru rodzaju mąki, poprzez przemyślane zakupy warzyw i owoców,
a skończywszy na długości gotowania czy pieczenia potraw, 
najważniejsze jednak aby nasza dieta była różnorodna. Patrz-
my głównie na to czy pokarm jest odżywczy czy nie? Czy jest 

bardzo przetworzony czy nie? Czy ma wartości istotne dla na-
szego zdrowia.  

Ładunek glikemiczny – indeks glikemiczny nie jest jedynym 
czynnikiem, który decyduje o stopniu w jakim żywność podno-
si stężenie cukru we krwi. Gdy spożywamy podobnej wielkości 
porcje dwóch produktów o tym samym IG (np. pomidory i szpi-
nak), stężenie glukozy we krwi będzie rosnąć słabiej po żywności 
zawierającej mniej węglowodanów (szpinak). Dlatego właśnie 
w oparciu o koncepcję indeksu glikemicznego wprowadzono 
pojęcie ładunku glikemicznego (ŁG). Ładunek glikemiczny jest 
dokładniejszym wskaźnikiem, ponieważ uwzględnia nie tylko 
rodzaj węglowodanów i szybkość ich wchłaniania, ale także 
ilość węglowodanów zawartą w porcji produktu. Podobnie jak w 
przypadku IG, rozróżnia się żywność o niskim ŁG < 10; średnim 
ŁG: 10-20 oraz wysokim ŁG > 20.

Będąc zdrowym człowiekiem, nie możemy w całodziennej die-
cie kierować się tylko i wyłącznie wartością IG. Mając wiedzę, 
jak można obniżyć indeks, jakie potrawy łączyć, jaką obróbkę 
kulinarną zastosować, można w racjonalny sposób kompono-
wać  swoją dietę i nie należy wykluczać z niej produktów, które 
nie mają niskiego IG, ale są bardzo korzystne dla naszego or-
ganizmu, wręcz prozdrowotne np. kasza jaglana (jedyna zasa-
dotwórcza kasza, ma dużo siarki i krzemu), kasza jęczmienna, 
daktyle (nawet sproszkowane, idealnie zastąpią zwykły cukier), 
dynia (zawiera antoksydanty, nie musimy jeść jej na słodko, 
może to być dynia zrobiona pikantnie, można dodać składniki 
nieco obniżające jej IG np. strączkowe, orzechy i podać ją z kaszą 
(grubą) z niskim IG).

Należy jeść produkty wartościowe, zdrowe oleje, warzywa, na-
siona, orzechy, grube kasze, w diecie bardzo ważny jest błonnik, 
który opóźnia przyswajanie węglowodanów po spożyciu po-
siłków. Szczególne znaczenie ma błonnik rozp. występujący w 
owsie, ponieważ pomaga w stabilizacji cukru we krwi. Dzisiejsze 
czasy wymagają od nas większej świadomości i znajomości fak-
tów dotyczących prawidłowego odżywiania.

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



51 Wiosna 2021

Czynnik Niższy IG Wyższy IG
Obróbka termiczna Produkty surowe Gotowane, smażone

Stopień rozdrobnienia pokarmu • kasze grube
• warzywa całe, krojone

• kasze drobne bardziej prze-
tworzone

• warzywa tarte, miksowane

Temperatura potrawy chłodne, schłodzone danie ciepłe danie

Stopień dojrzałości  produktu Warzywa i owoce słabo dojrzałe mają 
niższy IG.

Warzywa, owoce dojrzałe (np. 
dojrzały, słodki i żółty  banan ma 

wyższy IG niż zielony, cierpki).

Zawartość  białka, tłuszczów, błonnika 

• błonnik spowalnia wyrzut glukozy we 
krwi;

• karob ma niski indeks glikemiczny 
mimo, że jest słodki, bo ma dużo 

błonnika;
• jeżeli jemy obiad i zaczniemy od su-

rówki, cała wartość wyrzutu glukozy 
poposiłkowej będzie niższa, bo w wa-

rzywach jest błonnik.

• mało błonnika, 
• mało zdrowych tłuszczów,

Rodzaj i ilość cukrów prostych i zło-
żonych obecnych w danym środku 

spożywczym

Węglowodany złożone są trawione 
i wchłaniane powoli.

Cukry proste podlegają szybsze-
mu trawieniu i wchłanianiu.

Obecność w produkcie kwasów orga-
nicznych, takich jak kwas octowy czy 

mlekowy

Fermentowane napoje mleczne, kiszone 
warzywa także wywołują mniejszą odpo-

wiedź glikemiczną.

Pora dnia w której spożywamy pro-
dukt oraz jakie posiłki go poprzedzały

Posiłek o niskim IG może zmniejszać 
glikemię następującą po spożyciu kolej-

nego posiłku, np. kolacja o niskim IG może 
zmniejszyć odpowiedź glikemiczną po 

śniadaniu.

Czynniki, od których zależy wartość IG

Sylwia Kaczmarek 
- Dyrektor Departamentu Jakości 

Bio Planet S.A.

KUSKUS Z KALAFIORA

SKŁADNIKI (2 porcje):
duży kalafior - 1 szt.
liście szpinaku - 2 garście
płatki drożdżowe - 4 łyżki
suszona żurawina - 2 łyżki
orzechy włoskie, podprażone na suchej patelni - 2 - 3 łyżki
sok z cytryny 1 łyżka
mała biała cebula - 1 szt.
ząbki czosnku - 2 szt.
sól, pieprz - do smaku
oliwa z oliwek - trochę
wegański majonez czosnkowo-chrzanowy - 2 łyżki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 
Kalafior dokładnie umyć i zetrzeć na tarce. Na patelni rozgrzać oli-
wę, następnie wrzucić cebulkę, czosnek oraz kalafior. Posolić. Dodać 
liście szpinaku oraz sok z cytryny. Następnie dodać orzechy, żurawinę, 
pieprz oraz płatki drożdżowe. Całość smażyć na patelni około 3 minu-
ty. Zdjąć z ognia. Poczekać chwilę, żeby potrawa lekko ostygła. Dodać 
majonez czosnkowo-chrzanowy i wymieszać. Przełożyć do miseczek. 
Podawać oprószone płatkami drożdżowymi oraz orzechami włoskimi, 
w towarzystwie kiełków groszku. 

Zakwasownia

50 min

Kuskus z kalafiora
Szybkie, przepyszne danie kuchni roślinnej, które sprawdzi się na śniadanie, lunch, kolację i imprezową przekąskę. Możecie je przy-
gotować na ciepło, a la kaszotto i na zimno, jako sałatkę. Wyjątkowego smaku i przyjemnej struktury nadaje daniu majonez czosn-
kowo - chrzanowy. Jeśli usuniecie słodka żurawinę, taki kalafior na zimno doskonale sprawdzi się na roślinnej diecie ketogenicznej. SZAKSZUKA BIO

- ZAKWASOWNIA

ZAKWAS 
DLA BĄBELKÓW
 Z ACEROLĄ BIO

- ZAKWASOWNIA

Nowości od
Zakwasowni:
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Kimchi
Co to właściwie jest?
Niemal każdy mój znajomy na początku swojej przygody z kiszonkami zadał mi pytanie: „Mikołaj, ale co 

to właściwie jest to kimchi?” I wiecie co, trudno mi udzielić zwięzłej odpowiedzi, bo o właściwościach 

probiotycznych kimchi, jako żywej kiszonki, mógłbym mówić godzinami. A smak… intensywny i do tego 

wyjątkowy, wyrazisty, aromat. Moja miłość do kimchi trochę czyni mnie Koreańczykiem :)

Kimchi to tradycyjna koreańska kiszonka składająca się z fer-
mentowanych lub kiszonych warzyw. Zazwyczaj jest to kapusta 
pekińska, rzepa albo ogórek. Słowo „kimchi” oznacza sfermen-
towane warzywa i pochodzi z chińskiego „chimchae” (warzywa 
solone). Prawdopodobnie pierwsze kimchi przygotowano w Ko-
rei w VII wieku. Specjaliści uznają kimchi za jedną z najzdrow-
szych potraw na świecie, a tradycyjny proces przygotowywania  
i dzielenia się nim został wpisany na Listę Niematerialnego 
Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości. W 1986 roku w Seulu 
otwarto muzeum kimchi – Kimchi Field Museum, dokumentu-
jące historię tej wspaniałej kiszonki, jej różnorodność i techniki 
przygotowania.

Każda koreańska rodzina pielęgnuje swoją własną tradycję przy-
gotowania kimchi, według przekazywanych z pokolenia na po-
kolenie receptur. Na przełomie listopada i grudnia Koreańczycy 
świętują Kimjang – kilkudniowe święto przygotowywania zimo-
wych zapasów kiszonki. To czas sąsiedzkich spotkań i wspólnego 
mycia, krojenia warzyw, macerowania w paście rybnej, soli i chi-
li. Wspólnocie spotkań i kiszenia towarzyszą śpiewy, opowieści  
i poczucie łączności w tradycji. Koreańczycy jadają kimchi 
przynajmniej raz dziennie. Podają je do wszystkiego – śniada-
nia, obiadu, kolacji…

DLACZEGO WARTO JEŚĆ KIMCHI?
Kimchi to bardzo bogate źródło bakterii kwasu mlekowego, 
typu lactobacillus, błonnika, witamin (A, B1, B2, C) oraz wapnia  
i żelaza. Ma silne działanie probiotyczne, ma zdolność przy-
wracania prawidłowej flory bakteryjnej przewodu pokarmowego 
(wskazane po antybiotykoterapii, chemioterapii i radiotera-
pii). Sprzyja budowaniu odporności. Jest skutecznym środkiem 
wspomagającym walkę z pasożytami i przerostem drożdży  
w organizmie, a jako najbogatsze źródło glukozynolanów (ha-
mują rozwój komórek rakowych) jest wskazane w diecie prze-
ciwnowotworowej. Poza tym reguluje metabolizm, wzmacnia 
wydzielanie soków trawiennych i wspomaga układ krążenia.

JAK JEŚĆ KIMCHI?
Może być samodzielnym daniem lub stanowić składnik wie-
lu potraw. W Korei podaje się je praktycznie do każdego po-
siłku, jako prozdrowotną przystawkę. Polecamy dodać kimchi 
do sałatki ze szpinakiem, mango oraz orzechami. Jest świetnym 
dodatkiem do kanapek. Warto spróbować przepysznej kanapki  
z humusem, kimchi i awokado. W takiej wersji surowej i niepod-
grzanej kiszonka zawiera najwięcej witamin. Gotowane nieste-
ty traci wartość probiotyczną, choć dla walorów smakowych 
wykorzystujemy je jako bazę do zupy kim chi jjigae, wkład do 
omletów, naleśników, gołąbków i gulaszy.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ EKOLOGICZNĄ KISZONKĘ?
Współczesne, szerokie badania żywności ekologicznej potwier-

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

kuchni roślinnej. 
Twórca marki Zakwasownia.”

rdzają, że jest ona znacznie zdrowsza od konwencjonalnej, 
ponieważ w produkcji roślinnej certyfikowanej jako ekolo-
giczna nie stosuje się żadnych syntetycznych nawozów ani 
organizmów zmodyfikowanych genetycznie. Używa się je-
dynie środków biologicznych, dopuszczonych do stosowania  
w rolnictwie ekologicznym, a podstawą nawożenia są komposty, 
oborniki, wapno z glonów, nawozy zielone. W przetwórstwie 
ekologicznym stosuje się metody chroniące wartość odżyw-
czą produktów, dlatego żywność certyfikowaną charakteryzuje 
wyższa zawartość składników odżywczych (witamin, minerałów, 
pierwiastków) oraz polifenoli. Surowce nieekologiczne mogą 
mieć wysokie stężenie kadmu, szkodliwego metalu ciężkiego, 
którego długotrwałe przyjmowanie zakłóca pracę organizmu, 
szczególnie układu oddechowego i układu krążenia. Występu-
jące także w konwencjonalnej żywności dużo wyższe stężenia 
związków azotowych, w tym niezwykle szkodliwych azotynów, 
wpływają na rozwój komórek rakowych.
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Czystek 
Czy czystek czyści? Oto jest pytanie!

Czystek szary zwany jest również czystkiem siwym, ostem mlecznym, skalną różą czy świętą różą 
(Cistus incanus L.). Należy do rodziny posłonkowatych (czystkowatych) – Cistaceae. Występuje  

w krajach Europy Południowej i Azji Mniejszej. Jest gęstym krzewem dorastającym do 1,5 metra 
wysokości. Rośnie w miejscach skalistych, na ubogich, wapiennych glebach. Kwitnie od marca  

do czerwca, a jego różowe kwiaty wyglądem przypominają dziką różę.  
Ze względu na swą urodę często są ozdobą siedlisk ludzkich.

Ludzie korzystają z dobroczynnych właściwości czystka już  
od ponad 2000 lat. Popularność wynika z jego wieloletniego 
zastosowania w tradycyjnej medycynie bliskowschodniej i śród-
ziemnomorskiej. Używano go do leczenia zakażeń i stanów 
zapalnych układu moczowego, nieżytów przewodu pokar-
mowego czy schorzeń wątroby. Stosowano go także jako śro-
dek przyspieszający gojenie ran, zwalczający infekcje układu 
oddechowego i stany zapalne stawów.

WŁAŚCIWOŚCI CZYSTKA
Dobroczynny wpływ ziela czystka na zdrowie wynika przede 
wszystkim z wysokiej zawartości polifenoli, szczególnie kwer-
cytyny, kemferolu oraz innych związków fenolowych takich jak 
katechiny czy galokatechiny. Są to związki chemiczne należące 
do przeciwutleniaczy (antyoksydantów), których główną rolą  
w organizmie jest usuwanie wolnych rodników, przyczyniających 
się do rozwoju wielu poważnych schorzeń. Szacuje się, że czy-
stek ma porównywalną (lub nawet większą) zawartość polifenoli  
do zielonej herbaty i czerwonego wina. Antyoksydanty zawarte 
w preparatach z czystka stymulują działanie układu immunolo-
gicznego, wspierają procesy odpornościowe i pomagają w walce  
z drobnoustrojami. Dzięki temu nie tylko wzmacniają naturalną  
odporność organizmu, ale także pomagają w zwalczaniu in-
fekcji i zapobiegają ich rozwojowi. Polifenole zawarte w zielu 
czystka mają także korzystny wpływ na wiele innych procesów  
w organizmie, w tym m.in. przeciwdziałają powstawaniu  
i rozwojowi stanów zapalnych, stymulują metabolizm, przez 
co wzmacniają organizm i dodają energii, ochraniają naczynia 
krwionośne, zapobiegają odkładaniu się blaszek miażdżyco-
wych, hamują procesy utleniania się „złego” cholesterolu  
i mogą wykazywać działanie przeciwalergiczne.

JAK WYBRAĆ I JAK STOSOWAĆ CZYSTEK?
Czystek dostępny jest w sklepach i aptekach w postaci suszo-
nego ziela lub liści, herbatek czy kapsułek zawierających jego 
ekstrakt. Najlepszy jest susz cięty, nie mielony, składający się  
z samych listków lub/i płatków z ekologicznych upraw.

NAPAR Z CZYSTKA
Sposób przygotowania i stosowanie:

Jedną łyżeczkę suszu zalać szklanką wrzącej wody i pozostawić 
na około 10 - 12 minut, po czym usunąć liście. 

Herbatkę z czystka warto pić regularnie, najlepiej codziennie. 
Napary z czystka polecane są jako swoisty „detoks” szczególnie 

palaczom oraz osobom przebywającym na obszarach  
o wysokim poziomie zanieczyszczenia powietrza (np. w dużych 

miastach). Można ją również podawać małym dzieciom. 

ODWAR Z CZYSTKA
Sposób przygotowania i stosowanie:

10 g ziela należy zalać wodą - jedną szklanką i gotować przez 
pięć minut. Po wystudzeniu odwaru pić, najlepiej trzy razy 

dziennie. Odwar można też stosować do okładów (np. na ugry-
zienia owadów) i przemywania skóry.

Czy czystek czyści? Jak widać z powyższego opisu tak. Oczysz-
cza nasz organizm z niepożądanych substancji i pozwala mu po-
prawnie funkcjonować. Niech nas nie zniechęci delikatnie cierpki 
i gorzki smak, ponieważ korzyści wynikające z jego regularnego 
spożywania są nieocenione. Do herbatki z czystka można dodać 
odrobinę miodu, soku z owoców lub ulubione zioła.

CZY WIESZ, ŻE…?
• picie naparów z czystka może hamować postęp boreliozy 

i namnażanie się bakterii odpowiedzialnych za tę chorobę.
• olejek eteryczny z ziela czystka lub wywar z czystka wyka-

zują działanie odstraszające owady, w tym kleszcze. Po-
lecany jest szczególnie osobom, które często spędzają czas 
w lasach i na łąkach.

• herbatkę z czystka mogą pić dzieci już od trzeciego mie-
siąca życia. Wzmacnia odporność i nie powoduje skutków 
ubocznych. Można ja wprowadzić jako drugą lub trzecią 
herbatkę w diecie dziecka.

Kamila Koźniewska
- Zastępca Dyrektora Departamentu Jakości Bio Planet S.A.



Czystek na Twoim balkonie 
czy w ogrodzie?
WYGLĄD
Czystkowate to piękne krzewy o dużych i jedwabistych kwiatach, 
które mogą być białe, różowe lub fioletowawe. Liście i gałązki są 
pokryte delikatnym meszkiem (kutnerem), który nadaje im sre-
brzysty odcień. Części zielone rośliny wydzielają przyjemny aro-
mat.

UPRAWA I WYMAGANIA CZYSTKA
Czystek pochodzi z regionu basenu Morza Śródziemnego, po-
szczególne jego odmiany różnią się wrażliwością (zwykle jest to 
duża wrażliwość) na niskie temperatury.
Większość czystków możemy więc traktować jako rośliny jed-
noroczne lub sadzić w donicach i chować na zimę do widnego  
i chłodnego (ok. 10 °C) pomieszczenia. 

• Wybierając czystek w donicy zapewnij mu słoneczne miej-
sce, regularne nawożenie i dobry drenaż, ponieważ nie toleru-
je dużej ilości wody. Nie dopuść także do pozostawania wody  
w spodku, zalegającą wodę odlewaj.

• Jeśli jednak zaryzykujesz i posadzisz go w gruncie - wybierz 
słoneczne, zaciszne miejsce na żyznej, przepuszczalnej 
glebie i zawsze porządnie zabezpieczaj go na zimę, np. agro-
włókniną. Przy odrobinie szczęścia roślina przeżyje.

• Pamiętaj też o tym, że krzew ten dorasta nawet do 1,5 m, wy-
maga więc odpowiedniej ilości miejsca. 

• Czystki rozmnażamy z nasion, wysiewając je wiosną.

Oczywiście od Ciebie zależy jak zdecydujesz się uprawiać czystka. 
Pamiętaj jednak, że nie jest to nasz rodzimy gatunek i aby cieszyć 
się jego urodą musisz zapewnić mu jak najbardziej zbliżone do 
naturalnych warunki.

Katarzyna Malewska

Suplementacja
w jakościBIO

facebook.com/BeOrganicpl instagram: beorganic.pl www.beorganic.pl
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Ostropest
Sylimaryna - naturalny lek, który regeneruje wątrobę

Przez tysiące lat ludzie wykorzystywali właściwości niektórych roślin w leczeniu wielu dolegliwości 
i schorzeń. W gronie ziół o wyraźnych właściwościach prozdrowotnych oprócz czystka można 

wyróżnić ostropest.

Ostropest plamisty (Silybum marianum [L.] Gaertn.) jest cennym 
źródłem substancji aktywnych wykorzystywanych do produk-
cji leków i suplementów diety. Właściwości lecznicze ostropestu 
doceniali już starożytni Rzymianie, którzy wykorzystywali jego 
ziarenka do regenerowania wątroby po ucztach zakrapianych 
alkoholem. Ostropest plamisty należy do rodziny astrowatych 
(Asteraceae). W stanie naturalnym występuje w basenie Morza 
Śródziemnego, Północnej Afryce oraz Azji Środkowej (Indie, Pa-
kistan). Obecnie jako forma dzika spotykany jest w części środ-
kowej i południowej Europy, Australii, Azji Mniejszej, a także  
w Ameryce Północnej i Południowej. Uprawy ostropestu w Pol-
sce zlokalizowane są głównie w centralnej i północnej części 
kraju.

WYGLĄD
Ostropest jest rośliną jednoroczną wyglądem przypominającą 
oset. Kwitnie na fioletowo od końca czerwca do połowy sierp-
nia. Owocem jest ciemna, duża niełupka opatrzona żółtoszarym 
puchem lotnym umożliwiającym rozsiewanie. To właśnie niełup-
ka pozbawiona puchu stanowi surowiec zielarski do produkcji 
leków i suplementów diety.

MOC OSTROPESTU
Owoce ostropestu zawierają kompleks flawonolignanów (syli-
bininy, izosylibiny, sylikrystyny, sylidianiny) określanych wspól-
ną nazwą sylimaryna w ilości 1,0 – 3,05 %. Sylimaryna wpływa 
regenerująco na uszkodzone komórki wątroby, pobudzając 
syntezę białek i chroni ją przed czynnikami toksycznymi. Dzia-
łanie ochronne sylimaryny związane jest z jej właściwościami 
antyoksydacyjnymi, przeciwzapalnymi, przeciwwirusowymi 
oraz odtruwającymi. Z tego powodu sylimaryna jest powszech-
nie stosowana jako środek terapeutyczny w leczeniu wielu 
ostrych i przewlekłych schorzeń wątroby. Oprócz kompleksu 
flawonolignanów ostropest zawiera także flawonoidy głów-
nie kwercetynę, histaminę, tyraminę, fitosterole, garbniki, śluzy, 
kwasy organiczne (głównie kwas linolowy), związki mineralne 
(około 5 %) oraz witaminę C.

Olej z nasion ostropestu zawiera fosfolipidy, stanowi bogac-
two cennych kwasów tłuszczowych oraz jest źródłem naturalnej 
witaminy E - znacznie lepiej przyswajanej przez komórki orga-
nizmu człowieka niż jej syntetyczny odpowiednik.

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI OSTROPESTU:
• odtruwające – składniki zawarte w ostropeście osłaniają ko-

mórki wątroby przed toksynami (np. z trujących grzybów, 
alkoholu czy leków, chemioterapii)

• regenerujące komórki wątroby dzięki silnemu działaniu an-
tyoksydacyjnemu

• ułatwiające oczyszczanie się pęcherzyka żółciowego, dzięki 
czemu minimalizuje ryzyko wystąpienia kamicy żółciowej

• pobudzające wydzielanie żółci, a tym samym trawienie 
tłuszczu

• stymulujące produkcję silnego i najważniejszego antyoksy-
dantu – glutationu, który neutralizuje wolne rodniki i pesty-
cydy w wątrobie.

ZASTOSOWANIE
Zastosowanie ostropestu jest różnorodne. Ciekawostką jest fakt, 
iż w niektórych krajach Europy ostropest spożywany jest  
w stanie świeżym - zarówno cała roślina, jak i jej kiełki. Prażo-
ne nasiona ostropestu wykorzystywane są jako substytut kawy. 
Najbardziej popularną formą ostropestu plamistego są całe lub 
zmielone nasiona. Istotne jest, aby ostropest mielić tuż przed 
jego spożyciem (np. w młynku do kawy lub blenderze), by unik-
nąć utlenienia cennych składników. Najlepiej spożywać 1-2 ły-
żeczki na dobę popijając wodą. Zmielone nasiona ostropestu 
można dodawać do koktajli, soków czy musli. Wykorzystuje się 
je również do przygotowywania herbatek.

HERBATKA Z OSTROPESTU
Sposób przygotowania i stosowanie:

Jedną łyżkę dobrze rozdrobnionych nasion ostropestu należy 
zaparzyć w litrze wrzątku przez około 20 minut, a następnie 

schłodzić.
Warto wypić jedną szklankę herbatki z ostropestu przed każ-

dym posiłkiem. Herbatka ma lekko mleczną konsystencję, a jej 
smak jest nieco gorzki, dlatego można do niej dodać odrobinę 
miodu. Ostropest plamisty dostępny jest również w formie go-
towych herbatek w torebkach, często zmieszany z dodatkiem 

innych ziół.

Ostropest plamisty znajduje się w grupie najważniejszych 
roślin leczniczych. W przemyśle farmaceutycznym wykorzystu-
je się ekstrakt z owoców ostropestu oraz olej tłoczony z jego 
nasion. Oprócz tego, że olej można spożywać, najlepiej 3 razy 
dziennie po łyżeczce, 30 minut przed posiłkiem (nie należy prze-
kraczać dawki 25 ml na dobę) stosuje się go również na po-
wierzchnię skóry. Używa się go najczęściej do łagodzenia stanów 
atopowego zapalenia skóry, oparzeń oraz wspomagania lecze-
nia trudno gojących się ran. Olej ma działanie nawilżające, prze-
ciwzapalne i regenerujące. W dermatologii i kosmetologii olej  
z nasion ostropestu stanowi dobrą bazę do produkcji kremów. 
Ich stosowanie znacznie zmniejsza zaczerwienienie skóry, rozja-
śnia cerę oraz przyspiesza regenerację naskórka. Jest to niezwy-
kle korzystne dla skóry rąk, gdy są narażone na podrażnienia.

Kamila Koźniewska
- Zastępca Dyrektora Departamentu Jakości Bio Planet S.A.
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CIEMNY CHLEB BEZGLUTE-
NOWY NA ZAKWASIE  
Z BŁONNIKIEM

SKŁADNIKI (1 porcja):
zakwas aktywny z mąk owies - sorgo - 250 g
mąka gryczana - 100 g
mąka teff - 100 g
komosa ryżowa (zmielona na mąkę) - 50 g
mąka owsiana bezglutenowa - 50 g
skrobia kukurydziana - 50 g
sól himalajska - 1 łyżeczka
siemię lniane - 1 łyżka
ostropest mielony - 1 łyżka
słonecznik - 2 łyżki
kozieradka ziarna - 1/2 łyżeczki
babka płesznik - 1 łyżka
czarnuszka - 1 łyżeczka
woda - 450 ml

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
W misce umieszczamy wszystkie mąki, 
aktywny zakwas owies - sorgo, wodę, sło-
necznik, siemię, babkę płesznik, kozierad-
kę, ostropest i sól. Mieszamy ręcznie lub 
za pomocą robota do uzyskania jednolitej 
masy o konsystencji gęstej śmietany. Kek-
sówkę wykładamy papierem do pieczenia 
i przekładamy do niej ciasto, posypujemy 
czarnuszką. Przykrywamy czystą ściereczką 
i odstawiamy do wyrastania na 3-4 godzi-
ny w ciepłe miejsce (można wstawić do 
piekarnika nagrzanego do 30 - 35 °C). Jak 
chleb wyrośnie, wkładamy go do na na-
grzanego piekarnika (góra-dół) na 210 °C, 
pieczemy przez 30 minut, potem zmniej-
szamy temperaturę do 200 °C i pieczemy 
kolejne 30 minut. Po upieczeniu wyjmuje-
my i studzimy na kratce.

Nikita

30 min

ZAKWAS 
DO CHLEBA 
BEZGLUTENOWY 
OWIES - SORGO

SKŁADNIKI (1 porcja):
mąka owsiana bezglutenowa - 175 g
mąka z sorgo - 175 g
woda - 350 - 400 ml 
słoik litrowy (wyparzony) - 1 szt

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
DZIEŃ 1: Do wyparzonego słoika wsypać 
50 g mąki owsianej (można zmielić płatki), 
50 g mąki z sorgo i dodać 100 ml letniej 
wody. Wymieszać drewnianą łyżką i od-
stawić w ciepłe miejsce. Jeżeli jest chłod-
no można wstawić słoik do piekarnika 
nagrzanego do 30°C.

DZIEŃ 2 i 3:
Do słoja dodać kolejną porcję mąk (po 50 
g owsianej i z sorgo) oraz dolać wodę 100 
ml, wymieszać i ponownie odstawić. Trze-
ciego dnia powtórzyć powyższą czynność.

DZIEŃ 4:
Do słoika z zakwasem dodajemy po 25 g 
mąk i 50 -100 ml wody, odstawiamy na 
12 godzin. 

GOTOWY ZAKWAS:  Po tym czasie za-
kwas powinien być już gotowy. Powinny 
być widoczne bąbelki powietrza, a zapach 
powinien być lekko kwaśny. Możemy już 
użyć go do pieczenia chleba lub usypiamy 
chowając do lodówki. Przed pieczeniem 
należy zakwas wyjąc z lodówki i ponownie 
dokarmić, w tym celu należy powtórzyć 
czynności z 4 dnia.

4 dni

Upiecz chleb z ostropestem 
na własnym zakwasie!

KAPUŚNIAK JAGLANY 
Z OSTROPESTEM

SKŁADNIKI (1 porcja):
cebula - 1 szt.
olej - 3 łyżki
marchew - 4 szt.
kapusta kiszona - 250 g
kasza jaglana - 5 łyżek
soczewica czerwona sucha - 2 łyżki
liść laurowy - 1 szt.
ziele angielskie - 10 ziaren
sól himalajska, pieprz - do smaku
czosnek suszony - 1 łyżeczka
ziemniaki - 800 g
ostropest mielony ziarno - 4 szczypty

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Na oleju szklimy posiekaną cebulę. Dodaje-
my soczewicę, kaszę jaglaną suchą, liść lau-
rowy, ziele angielskie. Dodajemy ziemniaki i 
marchew startą na tarce. Zalewamy 3 litrami 
wody. Gotujemy 20 min. Dodajemy kapustę 
kiszoną, gotujemy 10 min. Doprawiamy do 
smaku. Zupę podajemy na talerz przybraną 
listkami ziół (np. natka pietruszki, koperek) i 
oprószoną zmielonym ostropestem.

Dorota Wdowińska - Rozbicka

40 min

ZIELONY KOKTAJL Z DZIKICH 
CHWASTÓW NA DETOKS
I WZMOCNIENIE

SKŁADNIKI (2 porcje):
świeże: pokrzywa, podagrycznik, liście mnisz-
ka - po 1 garści
kolendra i natka pietruszki - kilka listków
ogórek, pomarańcza - po 1 szt.
ostropest mielony - 1 łyżka
woda - 250 ml

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Zielsko umyć, osuszyć i pokroić. Pomarańczę i 
ogórka obrać i pokroić. Wszystko wrzucić do 
blendera i zmiksować i gotowe.

Nikita

10 min



GAZPACHO CHŁODNIK 
Z OGÓRKIEM, MIĘTĄ I 
OSTROPESTEM PLAMISTYM

SKŁADNIKI (4 porcje):
ostropest plamisty - 2 łyżeczki
olej z ostropestu - trochę
sól i pieprz do - smaku
kostki lodu (opcjonalnie) - kilka 
listki mięty - kilka              chrzan - 1 łyżeczka
koperek - 1 pęk              czosnek - 1 - 2 ząbki
jogurt - 600 ml                          ogórek - 2 szt.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Ogórki obierz i zetrzyj na tarce na grubych 
oczkach. Odcedź na sitku. Połącz jogurt z ko-
prem i miętą, lekko zblenduj, dodaj ogórka i 
zamieszaj. Dodaj zmiażdżony ząbek czosnku, 
ostropest plamisty, chrzan, całe listki mięty, 
sól i pieprz i wymieszaj. Dodaj pokruszony 
lód (opcjonalnie). Wierzch udekoruj według 
upodobań, polej olejem.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

15 min
REGENERACJA WĄTROBY, 
DETOKS I PRZYSPIESZANIE 
METABOLIZMU W JEDNYM

SKŁADNIKI (1 porcja):
banan - 1 szt.
roszponka - 1 garść
sok z czerwonych pomarańczy - 1 szklanka
sproszkowane jagody acai - 1 łyżeczka
sproszkowany ostropest plamisty - 1 
łyżeczka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Zmiksuj do uzyskania odpowiadającej Ci 
konsystencji, gotowe.

Zielone Koktajle

5 min

TRUSKAWKOWA KOMOSA 
Z MIGDAŁAMI

SKŁADNIKI (2 porcje):
esencja migdałowa - 1/4 łyżeczki
masło migdałowe - 1 + 1/2 łyżki
sproszkowany ostropest - 1 łyżeczka
babka płesznik - 1 łyżeczka
sproszkowany korzeń maca - 1 łyżka
dowolne słodzidło - do smaku
komosa ryżowa - 60 g                    woda - 350 ml 
rodzynki - 20 g                       truskawki - 2 garści

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Komosę wsypujemy do garnuszka, zalewamy 
wodą. Dodajemy rodzynki, esencję migdało-
wą i białko roślinne. Gotujemy przez ok. 15min. 
Odstawiamy z ognia i studzimy przez kilka mi-
nut. Następnie dodajemy plasterki truskawek, 
ostropest, babkę, macę i masło migdałowe. Mie-
szamy wszystko i przekładamy do miseczki. Po-
sypujemy świeżymi i suszonymi owocami oraz 
orzechami. Katarzyna Kachel

20 min
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Powyższe badania są bardzo ciekawe, ale jest ich mało i są 
dość trudne do przeprowadzenia. Nie ma bowiem możliwości 
odizolowania człowieka od wszystkich czynników, zamknięcia 
i karmienia latami tylko żywnością ekologiczną. Jednak już ta-
kie małe próby pokazują, że to, co często intuicyjnie wydaje 
nam się najlepsze dla naszego organizmu – jest zdrowe: 
naturalnie wytworzona żywność bez chemii i dodatków 
polepszających kolor czy możliwości przechowywania.

AGROCHEMIKALIA W EKOLOGICZNYM ROLNICTWIE?
Czy żywność ekologiczna rzeczywiście pozbawiona jest agro-
chemikaliów? Według Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa 
Żywności w zasadzie tak, choć nie do końca. Z założenia są to 
produkty wolne od wszelkich oprysków i substancji szkodli-
wych. Może się bowiem zdarzyć, że opryski stosowane przez 
sąsiada mogą trafić na ekologiczne uprawy rolnika. W takiej 
sytuacji mógłby on stracić certyfikat, a jego produkty mogły-
by być wycofane z rynku. Coraz częściej rezygnuje się więc 
z konwencjonalnej technologii agrochemicznej, czyli m.in.  
z oprysków, która jest zagrożeniem dla środowiska naturalne-
go. Trzeba jednak pamiętać, że każdy producent jest podda-
wany regularnym kontrolom. To również dzięki nim produkt 
jest bezpieczny – bo nie tylko wytworzony zgodnie z wytycz-
nymi nt. produkcji żywności ekologicznej, ale też sprawdzony 
pod względem innych czynników, na które nie mamy wpływu.

DOWIESZ SIĘ WIĘCEJ DZIĘKI POLSKIEJ IZBIE ŻYWNOŚCI  
EKOLOGICZNEJ
Więcej informacji o żywności ekologicznej oraz naturalnych 
kosmetykach i opakowaniach znajdziesz na stronie Polskiej 
Izby Żywności Ekologicznej – www.jemyeko.com. 
Izba zrzesza ponad 100 przedsiębiorców reprezentujących 
wszystkie segmenty rynku BIO w Polsce: rolników, przetwór-
ców, producentów, dystrybutorów i sklepy, jednostki certyfi-
kujące i branże pokrewne: producentów naturalnych kosme-
tyków, środków czystości, nawozów czy biokompostowalnych 
opakowań i naczyń jednorazowych.

DLACZEGO KUPUJEMY EKOPRODUKTY?
Przede wszystkim chodzi o nasze zdrowie. Większość osób 
uważa, że ekologiczna żywność korzystnie wpływa nie tylko 
na nasz układ odpornościowy, ale również na dobre samo-
poczucie na co dzień. I mają rację! Nasi przodkowie w swo-
jej diecie stawiali na zdrowe, ekologiczne produkty, żyjąc  
w zgodzie z naturą. Kiedyś nie było wszędzie „chemii i polep-
szaczy”. Dopiero później zaczęto wytwarzać żywność zawie-
rającą substancje, których nie da się skutecznie rozłożyć. Tym 
samym zanieczyszczają one nie tylko nasze organizmy, ale  
i środowisko. Obecnie coraz częściej zwracamy na to uwagę 
i staramy się dbać o siebie i Ziemię. Ekoprodukty to więc nie 
tylko coś dla zdrowia, ale to też naturalna dla ziemi produk-
cja żywności niezagrażająca np. małym organizmom żyjącym  
w glebie. Opryski unicestwiają te organizmy, pozostawiając 
ziemię wyeksploatowaną i często przez wiele lat niezdolną  
do rekonstrukcji.

WPŁYW EKOPRODUKTÓW NA NASZE ZDROWIE
Badania na ten temat przeprowadzano już w latach 70. XX w*. 
Wtedy właśnie przebadano młodych mieszkańców Polinezji 
przybywających do USA, którzy do tej pory żywili się produk-
tami lokalnymi. Okazało się, że ich parametry zdrowotne ta-
kie jak ciśnienie krwi, poziom cholesterolu czy pojemność płuc 
są lepsze niż u ich amerykańskich rówieśników powołanych 
do wojska. Po 2 latach powtórzono badanie u tych samych 
osób. Wykazało ono, że wyniki badań Polinezyjczyków pogor-
szyły się i są niemal identyczne jak u Amerykanów.

Inne badanie przeprowadzono w 1999 r. w niemieckiej szko-
le. Wykazało ono, że grupa, która jadła zdrowe, ekologiczne 
posiłki, miała zdecydowanie mniejsze problemy z różnymi 
rodzajami alergii niż grupa, która odżywiała się „normalnie”. 
Podobne wyniki, kilkanaście lat temu, otrzymały zakonnice  
z niemieckiego klasztoru. Te z nich, które przyjmowały pro-
dukty bio, twierdziły, że poprawiła się ich sprawność fizyczna, 
koncentracja oraz ogólne samopoczucie.

Walory 
żywności ekologicznej

Coraz częściej – zarówno w supermarketach, jak i w mniejszych sklepach – można znaleźć 
produkty ekologiczne. Klienci niejednokrotnie zastanawiają się, skąd wynika ich cena. Jest 

to kwestia m.in. tego, że gospodarstwa rolne znajdują się w dużej odległości od siebie,  
a przetwórni w sektorze ekologicznym jest niewiele. Produktów ekologicznych nie pro-
dukuje się jeszcze na tak dużą skalę, jak tych konwencjonalnych. Mimo tego producenci 

tłumaczą, że naturalna, niższa wydajność jest rekompensowana wyższą jakością produktów 
ekologicznych. Na czym dokładnie polegają zalety ekożywności?

 *Wszystkie dane pochodzą z: U. Sołtysiak „Żywność ekologiczna 
– za co naprawdę płaci ekokonsument”, „Go Organic!” 2020, nr 43, s. 6 - 7.
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Better Fish
„Bo zdrowa ryba, 
to certyfikowana ryba!”
Minione miesiące wiązały się z nieznanymi wcześniej wyzwaniami, które wpłynęły na życie większości  
z nas. Niemniej, część nowych doświadczeń zainicjowała korzystne zmiany naszych nawyków i przyzwyczajeń. 
Zainspirowani obowiązującą sytuacją, zaczęliśmy poświęcać 
dodatkowy czas na rozwój dziedzin kształtujących jakość naszej 
codzienności. Jednym z takich zagadnień jest naturalne, pełno-
wartościowe odżywianie oraz jego niewątpliwy wpływ na nasze 
funkcjonowanie. Wprowadzanie do diety certyfikowanych wy-
robów wysokiej jakości sprzyja nie tylko naszemu zdrowiu, ale 
także wpływa pozytywnie na otoczenie i środowisko.

JAK RYBY, TO TYLKO Z CERTYFIKATEM!
Certyfikaty, przyznawane przez niezależne instytucje, są gwa-
rancją najwyższej jakości wyrobów rybnych. Wśród nich wyróż-
niają się surowce oraz produkty ekologiczne BIO, pochodzące z 
hodowli rozwijanych tradycyjnymi i nieszkodliwymi metodami. 
Ograniczenie inwazyjnej działalności człowieka jest gwarancją 
naturalnej żywności, pozbawionej antybiotyków, pestycydów 
lub substancji konserwujących. Zapewnienie dobrostanu ryb 
oraz idea zrównoważonego rozwoju świadczy o bezpieczeń-
stwie produktów wytwarzanych przez dostawców i producen-
tów spełniających wymagania certyfikacji BIO. Jasnozielone logo 
ekologiczne tzw. euro liść jest wyznacznikiem spełnienia najlep-
szych standardów dotyczących żywności wysokiej jakości.

JAKIE RYBY NA TALERZ?
Produkty rybne stanowią jedną z najważniejszych grup wyrobów, 
które powinny zająć miejsce w składnikach naszej diety. Ryby 
łososiowate BIO, takie jak łosoś atlantycki lub pstrąg tęczowy, 
regularnie występujące w formie filetów, plastrów oraz przetwo-
rów, są znakomitym źródłem wartości odżywczych. Restrykcyjne 
europejskie normy związane z ekologiczną akwakulturą, obo-
wiązujące w hodowli ryb od Skandynawii, po wybrzeża Szkocji  
i Irlandii, zapewniają najwyższą jakość żywności, która trafia  
na nasze stoły.

DLACZEGO CERTYFIKATY SĄ WAŻNE?
Organizacje, spełniające ściśle określone kryteria, wspierające 
utrzymanie stabilności dzikich stad ryb, mogą poszczycić się 
certyfikatem zrównoważonego rybołówstwa MSC (ang. Marine 
Stewardship Council). Niebieski znak MSC oznacza, że ryby po-
chodzą ze stabilnych, dobrze zarządzanych łowisk. 

Certyfikat MSC można określić jako odpowiednik BIO  
certyfikacji dla ryb dziko żyjących, nie hodowlanych.

Zapewnienie naturalnego rozwoju różnych gatunków ryb, bez 
ingerencji człowieka, wpływa pozytywnie nie tylko na środowi-
sko morskie, ale również na tradycyjne właściwości produktów 
certyfikowanych.

Szczegółowe zasady przyznawania certyfikatów pozytywnie 
wpływają na standardy rozwoju sektora rybnego. Uznani do-
stawcy ryb gwarantują dostęp do źródeł pochodzenia naj-
wyższej jakości surowców. Rzetelne sposoby nadzorowania 
dostawców i producentów, znajdują swoje odzwierciedlenie  
w produktach BIO i MSC, spełniających restrykcyjne normy unij-
ne oraz międzynarodowe.

BETTER FISH - WZÓR DO NAŚLADOWANIA
Marka Better Fish jako marka specjalistyczna w kategorii ryb  
i owoców morza oferuje największy w Polsce wybór certyfikowa-
nych produktów akwakultury i rybołówstwa. Produkty w marce 
Better Fish wytworzone są na bazie surowca pochodzącego 
z certyfikowanego źródła BIO lub MSC (Marine Stewardship 
Council). Produkty te oferowane są w wielu postaciach jako 
świeże, wędzone, mrożone czy w postaci konserw.
 
Wysoką jakość produktów gwarantuje certyfikowany suro-
wiec od sprawdzonych dostawców oraz proces produkcyjny 
oparty na tradycyjnych rozwiązaniach. Oferta stale rozsze-
rzana jest o nowe gatunki ryb i produkty na ich bazie, zgodnie  
z oczekiwaniem świadomych i wymagających Bio Konsumen-
tów. Zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, opakowania 
produktów w marce Better Fish wytwarzane są z wykorzysta-
niem materiałów pochodzących z recyklingu. 

Zbliżająca się wielkimi krokami wiosna to odpowiedni czas na 
rozwijanie właściwych nawyków żywieniowych oraz wprowadze-
nie do kuchni nowych składników. Oby przeważały wśród nich 
produkty z certyfikatem BIO i MSC!

Paulina Deptuła
Quality Manager Freezco Sp. z o.o.





65 Wiosna 2021

Substancje żelujące
Substancje żelujące to środki dodawane do żywności w celu poprawy gęstości produktów.  

Substancje wykazujące właściwości żelujące, zagęszczające, czy stabilizujące to inaczej hydrokolo-
idy – związki rozpuszczalne lub pęczniejące w wodzie. Główną zaletą hydrokoloidów jest zdolność 

zatrzymywania wody w produktach żywnościowych. Niektóre z nich zwiększają lepkość produktów, 
inne tworzą struktury żelowe.

Wraz z rozwojem technologii żywności, pojawiło się mnóstwo 
nowych substancji żelujących, które samodzielnie lub w róż-
nych połączeniach mogą wykazywać właściwości żelujące, po-
dobne do żelatyny. Nie zawsze są to jednak środki naturalne. 
Powszechnie znanymi i tradycyjnie wykorzystywanymi w tech-
nologii produkcji potraw środkami żelującymi od lat są pektyna  
i agar agar, substancje roślinne o charakterze polisacharydo-
wym, oraz popularna żelatyna o charakterze białkowym.

Żelatyna
Żelatyna to środek zagęszczający i żelujący pochodzenia zwie-
rzęcego. Jest materiałem białkowym otrzymywanym z tkanki 
łącznej, tj. kolagenu, głównego składnika skóry, kości i chrzą-
stek. Dzięki temu, żelatyna, obecna niemal w każdej kuchni ma 
szereg właściwości zdrowotnych. Zawiera liczne aminokwasy, 
szczególnie prolinę i hydroksyprolinę, które uczestniczą w pro-
cesie odbudowy i wzmocnienia tkanki łącznej. Żelatyna wspo-
maga leczenie dolegliwości stawowych, działa wzmacniająco  
na mięśnie i kości, wzmacnia włosy i paznokcie. Ponadto po-
zytywnie wpływa na układ pokarmowy, pobudza metabolizm, 
daje poczucie sytości i tym samym zmniejsza uczucie głodu. 
Wśród sportowców i kulturystów stosowana jest nie tylko jako 
środek profilaktyczny na urazy i kontuzje, ale także jako sub-
stytut białka. Żelatynę na stawy można przyjmować w różnych 
postaciach. Dobrym wyjściem jest napój złożony z 1 dwóch list-
ków żelatyny i ok. 100 ml zimnej wody. Napój należy odstawić 
na noc i wypić przed śniadaniem. Można dodać do niego sok  
z cytryny lub miód. Taka domowa kuracja powinna trwać przy-
najmniej miesiąc.

Sposób użycia żelatyny w listkach: 20 g żelatyny w listkach 
starcza na 1 l masy. Potrzebną ilość żelatyny (1 listek na ok. 100 
ml wody) namoczyć w zimnej wodzie przez 5 min, następnie wy-
jąć i lekko odcisnąć.

• Do dań na zimno - odciśniętą żelatynę podgrzać w gar-
nuszku z niewielką ilością wody i rozpuścić. Można rozpu-
ścić w kąpieli wodnej (żelatyna rozpuszcza się już w 50 st. 
C, nie należy jej gotować) i wykorzystać lekko ciepłą, nie 
gorącą, aby nie zważyć produktu, np. kremu. Bardzo waż-
nym etapem jest moment łączenia żelatyny z całym pro-
duktem. Mogą tworzyć się grudki, dlatego żelatynę należy 

WYKORZYSTANIE ŻELATYNY
Żelatyna ma szerokie zastosowanie w jako dodatek do żywno-
ści. Z powodzeniem może być stosowana w produkcji wyrobów 
cukierniczych oraz mlecznych, jako składnik żelujący w produkcji 
galaret mięsnych, rybnych, wyrobów garmażeryjnych, konserw. 
Pełni funkcje emulgujące oraz żelujące w środkach spożywczych, 
farmaceutykach i kosmetykach. 

W preparatach leczniczych często stanowi główny składnik 
otoczki kapsułek. Przy użyciu żelatyny w listkach możemy przy-
gotować żelki owocowe bogate w kolagen i inne desery owoco-
we w kształcie galaretek lub pianek. 

Pektyny
Pektyny to naturalne polisacharydy stanowiące główny 
budulec ścian komórkowych roślin. Występują naturalnie  
w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, szczególnie 
owocach i warzywach, przede wszystkim w jabłkach, pigwie, 
morelach, marchwi, porzeczkach, pomarańczach, cytrynach. 

Podstawowymi surowcami do produkcji preparatów pektyno-
wych są jednak głównie jabłka, a dokładniej wytłoki jabłkowe. 
Najlepiej znane i najszerzej wykorzystywane są właściwości żelu-
jące pektyn. Choć pektyny nie dostarczają wartości odżywczych, 
są nieprzyswajalne i nie są rozkładane przez nasze enzymy tra-
wienne, ich obecność w codziennej diecie korzystnie wpływa 
na nasz organizm. Z punktu widzenia żywieniowego i zdrowot-
nego pektyny pełnią funkcję błonnika pokarmowego, pozy-
tywnie wpływają na nasz układ trawienny, doskonale poprawiają 
stan flory bakteryjnej jelit.

• zahartować, tzn. dodać niewielką ilość masy, którą chcemy 
tzn. dodać niewielką ilość masy, którą chcemy zżelować, np. 
bitą śmietanę (nigdy odwrotnie) do żelatyny i dokładnie 
wymieszać. Następnie można już dodać tak przygotowaną 
żelatynę do całego produktu. Schłodzić w lodówce przez  
4 godziny.

• Do gorących dań użyć odciśniętą żelatynę i wymieszać  
ją bezpośrednio z gorącą masą. Żelatyna powinna natych-
miast się rozpuścić. Nie należy doprowadzić do zagotowa-
nia masy, ponieważ żelatyna straci swoją zdolność żelowa-
nia.
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Pektyny otrzymuje się w wyniku ekstrakcji wytłoków jabłko-
wych lub cytrusowych w środowisku słabo kwaśnym. Aby przy-
gotować domową pektynę w domu wystarczą obierki z jabłek, 
gniazda nasienne oraz woda. Składniki gotujemy pod przykry-
ciem często mieszając, następnie po wystudzeniu przecedzamy. 
Uzyskaną pektynę po zapasteryzowaniu możemy przechowy-
wać przez długi czas. Tak przygotowaną pektynę dodajemy do 
konfitur.

Sposób użycia pektyny jabłkowej w proszku: do gotowa-
nych owoców dodajemy pektynę zgodnie z proporcją podaną 
na opakowaniu najczęściej na 1 kg owoców dodajemy 15 g (3 
łyżeczki) pektyny, kiedy owoce będą miękkie, dodajemy cukier.

WYKORZYSTANIE PEKTYN
ekstrahowane z roślin pektyny wykazują właściwości żelujące, 
które uaktywniają się w środowisku kwaśnym, w wysokiej temp. 
oraz po dodaniu cukru, dlatego od wielu lat, pektyny powszech-
nie stosowane są w przetwórstwie owocowo-warzywnym, m.in. 
jako środek żelujący w dżemach, powidłach, galaretkach owoco-
wych, czy ketchupach. 

Ich zdolności stabilizujące są wykorzystywane również w męt-
nych sokach, nektarach i napojach, a także w produkcji deserów 
twarogowych, serków twarogowych, mlecznych napojów fer-
mentowanych poddawanych obróbce termicznej. 

Agar agar czyli „morska żelatyna”
Agar agar to substancja żelująca, która jest pozyskiwana z na-
turalnie występujących wodorostów morskich, dokładniej 
z tzw. czerwonych krasnorostów, wydobywanych z głębokości 
ok. 30 m. Pierwszy raz agar agar wyodrębniono i wykorzysta-
no na Dalekim Wschodzie w XVII w. w Japonii. W Europie za-
częto go używać dopiero w XIX w. jako podkład do pożywek 
bakteriologicznych. To całkowicie wegański produkt, dlatego 
stanowi doskonały zamiennik żelatyny dla osób będących na 
diecie wegańskiej. Agar agar zawiera kwasy Omega-3, kwas 
foliowy, witaminy K, E, B6, mangan, żelazo, cynk, sód, jod 
oraz błonnik. Jest naturalny, bezwonny i prawie bezsmakowy, 
o wyczuwalnej bardzo delikatnej morskiej nucie. W potrawach 
smak glonów jest tak naprawdę niewyczuwalny. Gdy smak że-
lowanego produktu jest intensywny, agaru w ogóle nie czuć. 
Może być również z powodzeniem stosowany w pożywieniu o 
delikatnym smaku. Przyjmuje i wzmacnia smak produktów, do 
których jest dodawany.

Sposób użycia: agar jest bardzo prosty w stosowaniu. Można 
go dodać zarówno do zimnej, jak i ciepłej wody. W zimnej wodzie 
spęcznieje, w gorącej, pow. 85°C, bardzo dobrze się rozpuści. 
Trzeba uważać tylko na tworzące się grudki i szybko i energicz-
nie je rozmieszać, dlatego łatwiej jest dodać agar do gorącej 
wody/soku i pogotować kilka minut, cały czas mieszając. Agar 
zestala się ochłodzony do temp. ok. 40°C. tworząc żelowe ciało 
stałe przypominające wyglądem schłodzoną galaretkę. Propor-
cja stosowania zależy od przepisu na opakowaniu, często przyj-
muje się 1 łyżeczkę agaru na ok. 300 ml płynu. Kiedy dodamy 
za dużo agaru i mamy za gęstą galaretkę, bez problemu, może-
my to naprawić. Agar agar może być wielokrotnie żelowany  
i topiony bez utraty pierwotnych właściwości. Zestalony produkt 
wystarczy ponownie podgrzać, dodać więcej płynu (wody, soku) 
i pozostawić do ponownego ostygnięcia.

Agar agar zachowuje konsystencję w temperaturze pokojowej. 
W zależności, jaką strukturę chcemy uzyskać można przyjąć 
poniższe proporcje:

• Bardzo delikatna struktura: 0,8 g / 500 ml (0,16 %)
• Delikatna struktura: 1,5 g / 500 ml (0,3 %)
• Twarda struktura: 5 g / 500 ml (1 %)
• Bardzo twarda struktura: 7 g / 500 ml (1,4 %)

Polecamy
do żelowania:

WYKORZYSTANIE AGARU
Agar można dodawać zawsze tam, gdzie w przepisach znaj-
duje się żelatyna. Jest bardzo higroskopijny, tzn. bardzo łatwo 
wiąże wodę. Żeluje kilka razy silniej niż żelatyna. Wykorzy-
stywany jest do zagęszczania, żelowania i stabilizowania potraw. 
Można rozpuszczać go w wodzie, wywarach warzywnych, owo-
cowych lub sokach. 
Najczęściej agar wykorzystuje się do robienia deserów, galare-
tek, dżemów, budyniów, kremów, sorbetów, żelków, cukierków, 
lizaków, konfitur, marmolad, lodów itp. Podatnym składnikiem 
jest mleko, na bazie którego można tworzyć jogurty, kefiry itp. 
W małych porcjach agar można używać jako zagęstnik do na-
pojów i potraw. W większych można robić galarety mięsne czy 
rybne. Zaletą agaru jest możliwość zrobienia galaretki z kwa-
śnymi owocami (kiwi, ananas), z którymi nie radzi sobie trady-
cyjna żelatyna. 

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

AGARANTA (ŚRODEK ŻE-
LUJĄCY) BEZGLUTENOWA 

BIO - BIO VEGAN

AGAR AGAR BIO 
- PORTO MUINOS

PEKTYNA JABŁKOWO - 
CYTRUSOWA DO DŻEMÓW 

- BATOM

ŻELATYNA W LISTKACH 
BIO - EWALD

GALARETKA O SMAKU 
TRUSKAWKOWYM BEZ-

GLUTENOWA BIO 
 - AMYLON

ŚRODEK ŻELUJĄCY DO 
KONFITUR BEZGLUTENO-

WY BIO - BIO VEGAN

GALARETKI OWOCOWE 
BEZ ŻELATYNY BIO 
- BIOMINKI

oraz coś 
dla łasuchów...



JAGIELNIK Z NERKOWCAMI 
I ŻELKĄ MANGO

SKŁADNIKI (1 porcja):
kasza jaglana - 1 szklanka
orzechy nerkowca - 1 szklanka
krem lub mus mango - 200 g
mleko kokosowe  - 2 szklanki
lub
mleko kokosowe w proszku - 3 łyżeczki
agar agar - 3 łyżeczki
świeże lub mrożone mango - 300 g

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Orzechy nerkowca przelać wodą, przełożyć do szklanki zalać 
wodą, odstawić na kilka godzin lub całą noc.

KROK 2: Kaszę opłukać na sicie, przelać wrzątkiem. Wrzucić do garnka. 
Wlać 2 szklanki wody z dodatkiem mleka kokosowego w proszku lub 
wlać 2 szklanki gotowego mleka kokosowego. Zamieszać, gotować 20 
minut pod przykryciem.

KROK 3: Po ugotowaniu dodać odcedzone orzechy, krem z mango 
(200 g) i zblendować ręcznym blenderem. W niewielkiej ilości wody 
rozpuścić agar agar (2 łyżeczki) i doprowadzić do wrzenia (ilość według 
wskazówek na opakowaniu), lekko przestudzone wlać do masy, wymie-
szać blenderem. Zawartość przelać do tortownicy wyłożonej papierem 
(dno i rant). Wierzch wygładzić.

KROK 4: Żelka mango: mango świeże (mrożone rozmrozić) umieścić 
w garnku, dolać rozpuszczony w wodzie agar agar (1 łyżeczka) dopro-
wadzony do wrzenia i następnie lekko ostudzony, zblendować. Żelkę 
wylać na masę jaglano - orzechową. Wstawić do lodówki (agar agar 
tężeje niemal natychmiast).

KROK 5: Udekorować ulubionymi owocami (u mnie płatki kokosowe 
i truskawki).

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

60 min

Poznaj Porto Muinos!
To rodzinna firma z hiszpań-
skim rodowodem. Od 1998 roku 
oferuje ekologiczne wodorosty. 
Porto Muinos została założona 
przez małżeństwo - Antoniego 
Muinos i Rosę Miraz. Na począt-
ku swojej działalności ograniczali 
się wyłącznie do sprzedaży 
suszonych wodorostów. Dziś 
firma Porto Muinos jest zna-
nym ekologicznym producen-
tem wielu rodzajów wodorostów 
pochodzących z najczystszych 
rejonów Oceanu Atlantyckiego.
Antonio i Rosa swój sukces 
zawdzięczają wieloletnim bada-
niom nad właściwościami wodo-
rostów prowadzonym przy wspar-
ciu zespołu współpracowników 
naukowych oraz znanych szefów 
kuchni!
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KOKOSOWE 
„PTASIE MLECZKO”

SKŁADNIKI (1 porcja):
pianka:
mleczko kokosowe - 400 ml
żelatyna listki - 5 szt. (ok. 8 g)
ksylitol/erytrol - 3 łyżki
polewa:
masło klarowane/olej kokosowy - 30 g
kakao/karob - 3 płaskie łyżki
mleko kokosowe lub inne roślinne - 2 łyżki

WARTO WIEDZIEĆ:
Żelatynę można zastąpić 1,5 łyżeczką agaru. 
W przypadku agaru dodajemy go do mleka 
kokosowego i chwilę gotujemy.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1 (pianka):
Mleczko przekładamy do garnuszka, wsypu-
jemy słodzik. Mieszamy i doprowadzamy do 
wrzenia. Żelatynę przekładamy do miseczki, 
chwilę moczymy, odciskamy z wody łączymy 
z gorącym mleczkiem kokosowym i szybko 
mieszamy, aż się dokładnie rozpuści. Jeśli 
używamy agaru wsypujemy go do mleczka i 
wszystko razem zagotowujemy, (żelatyny nie 
gotujemy). Odstawiamy na zimny parapet, aż 
masa zacznie tężeć. Blaszkę wykładamy pa-
pierem do pieczenia, przelewamy masę i od-
stawiamy do lodówki na około godzinę. Pod 
koniec czasu schładzania przygotowujemy 
polewę.

KROK 2 (polewa):
Tłuszcz rozpuszczamy w garnuszku, dodaje-
my kakao i szybko mieszamy Następnie do-
dajemy mleko i opcjonalnie słodzimy, ponow-
nie mieszamy, odstawiamy, aż polewa lekko 
przestygnie.

KROK 3: Piankę wyjmujemy z blaszki i sma-
rujemy polewą czekoladową (wierzch i boki). 
Ponownie wkładamy do lodówki (nie wkłada-
my do blaszki!) na około 30 minut. Wyciąga-
my, kroimy i zajadamy się ze smakiem!

Agnieszka Nitsu - AktywneZywienie

40 min

KONFITURA TRUSKAWKOWA 
Z KWIATEM BZU I PŁATKAMI 
RÓŻY

SKŁADNIKI (1 porcja):
truskawki - 1 kg
kwiaty bzu czarnego - 1 garść
płatki dzikiej róży - 1 garść
limonka lub cytryna - 1 szt.
cukier - 350 g
naturalna pektyna - zgodnie z informacją 
na opakowaniu (3 łyżeczki)

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Truskawki (opłukane i odszypułko-
wane) pokroić na pół i umieść w garnku z 
grubym dnem. Posypać połową cukru, skórką 
otartą z limonki i sokiem wyciśniętym z limon-
ki, przykryć (by nie dostały się muszki) i po-
zostawić na około godzinę, aż owoce puszczą 
sok.

KROK 2: Przygotować kwiaty bzu czarnego: 
poodcinać same kwiatki, ilość zależy od tego, 
jak aromatyczne konfitury chcemy otrzymać. 
Zagotować truskawki (około 15 minut). Na-
stępnie wsypać pozostałą część cukru wymie-
szaną z pektyną, cały czas mieszając. Dodać 
kwiaty bzu czarnego i płatki róży. Gotować 
około 5 minut.

KROK 3: Wkładać do wyparzonych słoików, 
zakręcić i odwrócić do góry dnem. Powinny 
ładnie zgęstnieć (dzięki naturalnej pektynie, a 
nie dużej ilości cukru i długiego czasu smaże-
nia). Po ostudzeniu nakleić etykietki z nazwą 
produktu i rokiem wytworzenia.

Nikita

60 min

WEGAŃSKA BABECZKA 
SZARLOTKOWA Z FASOLKI 
I CIECIORKI (BEZ PIECZENIA)

SKŁADNIKI (1 porcja):
ugotowana fasola jaś - 60 g
ugotowana ciecierzyca - 4 łyżki
daktyle - 1 garść
jabłka - 2 szt.              cynamon - 2 łyżeczki
agar - 1 łyżeczka       woda - 1 szklanka
 
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Jabłka obieramy, trzemy na tarce. Fasolę, ciecie-
rzycę, daktyle, jabłka blendujemy na masę. W 
garnuszku gotujemy, mieszając: cynamon i agar 
przez ok. 3 minuty. Gotowy agar przelewamy 
do zblendowanych składników i po raz kolejny 
blendujemy. Masę przekładamy do formy na 
babkę - odstawiamy do stężenia. Gotową babkę 
wyciągamy z formy i posypujemy pokruszonymi 
nerkowcami.

healthy-dreams

20 min

GALARETKA O SMAKU HER-
BATY MATCHA Z LIMONKĄ

SKŁADNIKI (4 porcje):
woda - 500 ml
herbata matcha - 2 łyżeczki
limonka - 1/2 szt.
ksylitol - 1 łyżka
żelatyna - 6 listków

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Herbatę matcha zaparzyć w 80°C. 
Otrzeć skórkę z limonki i wycisnąć sok, do-
słodzić ksylitolem lub cukrem. Kiedy wszystko 
opadnie na dno zlać przeźroczysty płyn.

KROK 2: Listki żelatyny namoczyć w zimnej 
wodzie, a następnie kiedy zrobią się miękkie 
rozpuścić w garnku z niewielką ilością wody. 
Wlać wcześniej przygotowany napar herba-
ciany i wymieszać razem. Przelać do puchar-
ków. Odstawić do stężenia.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz
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SKŁADNIKI (2 porcje):
pierś z kurczaka - 1 szt.
marchew - 3 szt.
pietruszka - 1 szt.
seler - 1 mały kawałek
cebula - 1 szt.
czosnek - 2 ząbki
por biała część kawałek
liść laurowy - 2 - 3 szt.
ziele angielskie - 3 - 4 szt.
pieprz - do smaku
sól - 1 łyżeczka
woda - 2 litry
żelatyna w listkach - 1 i 1/2 
opakowania (18 listków) 
groszek zielony z zalewy - 6 łyżek
kukurydza konserwowa - 6 łyże-
czek
natka pietruszki - kilka listków
ocet 10% lub ocet ryżowy, lub sok 
z cytryny na porcję - kilka kropel

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: W garnku zagotowuje-
my wodę, wrzucamy pierś kurcza-
ka, sól, liść laurowy, ziele angiel-
skie, czosnek, opaloną na ogniu 
cebulę, gotujemy na małym ogniu 
ok. 30 minut.

KROK 2: Do wywaru dokłada-
my obrane warzywa. Gotujemy 
jeszcze ok. 25 minut. Wyciągamy 
mięso, kroimy w kostkę, podob-
nie marchew, pietruszkę i selera.
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KROK 3: Groszek zielony i kukury-
dzę odsączamy. Do pojemników, 
w których będziemy robić gala-
retkę (możemy ją też wykonać w 
jednym) wkładamy mięso, pokro-
jone warzywa, po łyżce groszku i 
kukurydzy, listki natki pietruszki.

KROK 4: Żelatynę moczymy w 
wodzie przez ok. 5 minut. Wywar 
z pozostałymi warzywami prze-
cedzamy (resztę warzyw wyrzu-
camy), mieszamy z listkami odci-
śniętej z wody żelatyny i zalewamy 
pojemniki. Delikatnie potrząsamy, 
aby płyn wszędzie dotarł. Czeka-
my, aż stężeje w chłodnym miej-
scu. Galaretkę możemy wyjadać 
z pojemniczków lub delikatnie 
odcinając ją od brzegów wyłożyć 
na talerzyki. Podajemy z odrobiną 
octu lub cytryny, posypane świe-
żo zmielonym pieprzem.

Barbara Strużyna

GALARETKA Z KURCZAKA I WARZYW

GROSZEK 
ZIELONY 

W ZALEWIE 
W SŁOIKU BIO 
- BIO EUROPA

polecamy!
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Guma Guar jest ok!
To naturalna substancja roślinna o charakterze polisacharydowym. Zbudowana jest z cukrów prostych
- mannozy i galaktozy, ale spełnia funkcję rozpuszczalnego błonnika pokarmowego. Podobnie jak agar  wy-
kazuje zdolność wiązania wody oraz tworzenia żeli. Ma silne właściwości zagęszczające oraz stabilizujące.
Pozyskiwana jest z bielma nasion rośliny strączkowej Cyamop-
sis tetragondoloba, zwyczajowo nazywanej guar. Uprawia się ją 
głównie w Indiach (85 % światowych zbiorów), Pakistanie, USA, 
niektórych rejonach Azji i Australii. Guar rośnie na obszarach 
półpustynnych, gdzie inne rośliny nie byłyby w stanie przeżyć.

POŻYTECZNA GUMA GUAR
Guma Guar wykazuje dobroczynne działanie na organizm, ma 
wpływ na trawienie, poziom cukru we krwi i cholesterol oraz 
utrzymanie wagi. W wielu badaniach stwierdzono, że stosowa-
nie gumy guar prowadzi do spadku poziomu cholesterolu cał-
kowitego (o ok. 10 do 15 %) i szkodliwej frakcji LDL (o ok. 15  
do 25 %). W świetle tych danych Komisja Europejska zatwier-
dziła oświadczenie zdrowotne, że guma guar pomaga w utrzy-
maniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. Aby takie 
korzystne działanie wystąpiło, należy spożyć 10 g gumy guar 
dziennie popijając dużą ilością wody.
Badania pokazują również, że oprócz cholesterolu, guma guar 
może obniżać poziom cukru we krwi. To rodzaj rozpuszczalnego 
błonnika, obniża więc IG potrawy, w konsekwencji spowalnia 
wchłanianie cukru i prowadzi do obniżenia jego poziomu we 
krwi.
Dodatkowo, może działać jak prebiotyk, promując wzrost do-
brych bakterii w jelitach i zmniejszając wzrost szkodliwych. Jest 
naturalna i bezpieczna, ale ze względu na wysoką zawartość 
błonnika (88 g/ 100 g), ma właściwości przeczyszczające, stąd 
nadmierne spożycie może prowadzić do wzdęć i biegunek.  
W związku z tym, że błonnik dostarczamy także z innych źródeł, 
spożywając gumę guar nie przekraczajmy 15 g dziennie.
W 100 g zawiera ok. 200 kcal pochodzących głównie z błonni-
ka. Zawiera również niewielkie ilości białka roślinnego.

ZASTOSOWANIE
Kiedyś guar służył jako pasza dla bydła. Samą gumą zawartą  
w nasionach guaru zainteresowano się po II wojnie światowej  
i zaczęto wykorzystywać ją na szeroką skalę w różnych gałęziach 
przemysłu. Obecnie guma guar stosowana jest jako bardzo do-
bry zagęstnik. Dzięki swoim właściwościom znalazła szerokie 
zastosowanie, m.in. w przemyśle farmaceutycznym (jako skład-
nik maści zapobiega ich rozwarstwianiu, w lekach spowalnia 
uwalnianie leku, dzięki czemu substancja czynna leku działa dłu-
żej), kosmetyce (składnik szamponów, past do zębów), w prze-
myśle spożywczym jako naturalny dodatek do: lodów, kremów, 
napojów, żelków, puddingów, jogurtów smakowych, dżemów, 
serów topionych, pieczywa, wyrobów cukierniczych. Naturalnie 
zagęszcza również zupy, majonezy, ketchupy, inne sosy (wystar-
czy zaledwie 1 g gumy guar na 100 g zagęszczanego pro-
duktu). W wyrobach piekarniczych pełni funkcję stabilizatora
lub zagęstnika. Dzięki niej ciasto lepiej się rozciąga, jest bardziej 

wydajne, a po upieczeniu puszyste. W produkcji pieczywa bez-
glutenowego może zastąpić gluten, powoduje zwiększenie
objętości pieczywa, pomaga uzyskać odpowiednią strukturę wy-
pieku. Dzięki gumie guar udaje się uzyskać dobrej jakości pie-
czywo bezglutenowe bazujące na skrobi kukurydzianej, czy ry-
żowej, a dodatkowo stanowi źródło rozpuszczalnego błonnika.

Guma guar nie zmienia smaku ani zapachu potraw. Może 
stanowić doskonały zamiennik żelatyny, dla osób na diecie we-
gańskiej. Charakteryzuje się dobrą rozpuszczalnością w wodzie. 
Najczęściej spotykana w formie kremowo-szarego proszku przy-
pominającego mąkę, jest pylista i jedwabiście gładka, gdy roz-
ciera się ją między palcami.
Ogromną zaletą gumy guar jest możliwość zagęszczania sub-
stancji bez potrzeby podgrzewania, dzięki czemu może być 
stosowana w produkcji jogurtów, czy kefirów. Bardzo dobrze 
rozpuszcza się w wodzie i innych płynach (sok, napój, mleko), 
szybko pęcznieje, więc wymaga dokładnego mieszania.
Nie sprawdza się jednak dodana bezpośrednio do gorącego 
roztworu, więc jeśli chcemy zagęścić potrawę podawaną na cie-
pło, wymieszajmy gumę guar z chłodnym płynem, następnie  
z resztą składników i dopiero po wymieszaniu, podgrzejmy.
Nie stosujmy jej również z kwaśnymi dodatkami (sokiem z cy-
tryny czy innymi kwaśnymi owocami), ponieważ w środowisku 
kwaśnym traci swoje właściwości.

ZŁA SŁAWA GUMY GUAR
Złe skojarzenie z gumą guar może wynikać z tego, że doda-
je się ją czasami do konwencjonalnych produktów niskiej 
jakości, o wysokim stopniu przetworzenia, np. do ketchu-
pów, gdy użyto do ich produkcji mało pulpy pomidorowej,  
a dużo wody. Znajdziemy ją w dżemach gdzie jest mniej owoców,  
czy w wędlinach z niewielkim udziałem mięsa. Dodawana  
do produktów wysokiej jakości jedynie w celu poprawienia struk-
tury (np. w napojach kokosowych zapobiega rozwarstwianiu  
się produktu), a nie ich wypełnienia jest rozwiązaniem korzyst-
nym zarówno dla walorów smakowych, jak i zdrowotnych.

Niezbyt fortunna jest również nazwa, sugerująca, że substancja 
jest produktem syntetycznym co w tym przypadku jest błędnym 
skojarzeniem, gdyż jest ona w 100 % naturalna, zalicza się ją 
do tzw. gum naturalnych, czyli związków pozyskiwanych z ro-
ślin wydzielających śluz roślinny, mających charakterystyczną 
właściwość pęcznienia po zetknięciu z wodą.

Guma guar stała się bardzo popularnym dodatkiem nie tylko  
w przetwórstwie, ale także w domowej kuchni. 

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



SKŁADNIKI (1 porcja):
mąka ryżowa - 1 szklanka
mąka gryczana jasna - 1 szklanka
mąka ziemniaczana (skrobia) - 1 szklanka
olej - 3 łyżki
guma guar - 1 łyżeczka
grzyby suszone (np. borowiki) - 30 g
kiszona kapusta - 400 g
cebula - 2 szt.
sól - do smaku
pieprz - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Grzyby suszone moczymy w wodzie 
przez 5 minut. Płuczemy, znowu zalewamy 
wodą i moczymy ok. pół godziny. Na patelni 
rozgrzewamy łyżkę oleju i podsmażamy po-
krojoną w kostkę cebulę. Gdy trochę zmięk-
nie, dodajemy grzyby, podsmażamy i dodaje-
my kapustę kiszoną, podsmażamy. Gdy całość 
będzie sucha, dodajemy wodę z grzybów i 
dusimy wszystko ok. 15 minut, aż odparuje się 
woda. Kapustę z grzybami lekko doprawiamy 
do smaku, miksujemy w robocie lub prze-
puszczamy przez maszynkę do mięsa.

KROK 2: Mąki i gumę guar wysypujemy  
na stolnicę, mieszamy i powoli wlewamy 
szklankę gorącej wody zagniatając ciasto 
(można widelcem, aby się nie poparzyć). Ob-
serwujemy jak zachowuje się mąka i dodaje-
my jeszcze tyle wody, aby ciasto się skleiło 
(jeszcze ok. 3 / 4 szklanki). Ciasto jest bardzo 
przyjemne w konsystencji, nie rozciąga się, 
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ale bardzo dobrze się klei. Dzielimy na dwie 
lub trzy części, wkładamy do woreczka lub 
pod ściereczkę, aby nie wyschło i dajemy mu 
odpocząć 10 minut.

KROK 3: Stolnicę podsypujemy mąką wykła-
damy część ciasta i rozwałkowujemy na cienki 
placek. Wycinamy kółka szklanką i wkładamy 
farsz. Musimy uważać, bo ciasto się nie rozcią-
ga i łatwo pęka, jest bardzo delikatne. Wkła-
damy łyżeczkę farszu sklejamy brzegi i wrzu-
camy do wrzącej osolonej wody z dodatkiem 
oleju. Gotujemy po wypłynięciu ok. 5 minut.

KROK 4: Na patelni podsmażamy cebulkę 
pokrojoną w kostkę, lekko ją solimy. Pierogi 
podajemy okraszone cebulką i opruszone pie-
przem.

Barbara Strużyna

BEZGLUTENOWE WEGAŃSKIE PIEROGI Z KAPUSTĄ 
I GRZYBAMI

GUMA GUAR BIO 
- BIO PLANET

polecamy!

EKSPERT W DZIEDZINIE 
ORGANICZNYCH OLEJÓW ROŚLINNYCH 

OD SZEŚCIU POKOLEŃ!
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Dłonie – po zimie zadbaj o nie!
Nasze dłonie, jak żadna inna część ciała, narażone są na zmieniające się warunki atmosferyczne, 
ciężar codziennej pracy czy na ciągły kontakt z przeróżnymi substancjami, w tym drażniącymi środ-
kami antybakteryjnymi. 
Dłonie służą nam każdego dnia i zasługują na to, by poświęcić 
im trochę czasu i zadbać o nie odpowiednio. W końcu to one są 
naszą wizytówką, jedną z części ciała, na którą zwraca się uwa-
gę przy poznawaniu nowych ludzi. Już w czasach starożytnego 
Egiptu, kobiety ukrywały swe ręce w rękawiczkach, by chronić je 
przed brudem i niekorzystną temperaturą.

By zadbać o dłonie, wcale nie trzeba kupować wielu specjali-
stycznych kosmetyków, czy umawiać się na drogie wizyty u ko-
smetyczki lub w SPA. Wiele z zabiegów i kosmetyków możemy 
wykonać sami – w naszym domu. Co więcej, składniki pielęgna-
cyjne znajdują się w naszej kuchni! Domowa pielęgnacja dłoni 
jest też dopasowana do naszych potrzeb i preferencji – wyko-
nujemy kosmetyki o składach i zapachach, które sprawią nam 
największą przyjemność i pożądany efekt.

Idealny domowy rytuał dłoni może składać się z trzech kroków. 
Jeśli nie masz ochoty na wieloetapową pielęgnację, zawsze mo-
żesz pominąć krok I lub II. Kąpiel lub peeling dobrze jest wyko-
nywać raz w tygodniu. Wszystko zależy tylko od Ciebie i tego, ile 
masz czasu i chęci. Nigdy nie zapominaj jednak o kroku III – on 
powinien być z Tobą jak najczęściej! Cały rytuał powinien zająć 
Ci ok. 30 min.

KROK I - Kąpiel dla dłoni 
Chwila wolnego czasu wieczorem jest idealnym momentem, 
który warto poświęcić na kąpiel naszych dłoni. Zabieg ten, łącz-
nie z przygotowaniem powinien zająć około 20-30 min.

KROK II - Peeling dłoni
Peeling jest jednym z łatwiejszych kosmetyków do wykonania 
samodzielnie w domu. Peeling dłoni, tak samo jak peeling całe-
go ciała, wykonać możemy przy użyciu składników, które znaj-
dziemy w naszej kuchni i trwa to zazwyczaj kilka chwil. Regular-
nie wykonywany peeling złuszcza martwy naskórek i pobudza 
mikrokrążenie. Każdy z zaproponowanych peelingów składa się 
z trzech składników pochodzących z kuchennej spiżarni.

IDEALNA KĄPIEL DLA DŁONI
Działanie: Sok z cytryny pomaga pozbyć się przebarwień 
oraz poprawia napięcie skóry, lawenda relaksuje, sól ma 
właściwości detoksykacyjne, kojące i rozluźniające, a olej 
pozostawi nasze dłonie miękkie i sprężyste. 

Składniki:
Miska ciepłej wody,

3 łyżki soku z cytryny,
1 łyżka suszonej 

lawendy,
1 łyżeczka soli grubo-
ziarnistej (białej lub 

himalajskiej),
1 płaska łyżka oleju 

kokosowego.

Sposób przygotowania: Do bardzo ciepłej wody doda-
jemy wszystkie składniki pielęgnacyjne, mieszamy. Gdy 
woda osiągnie optymalną dla nas temperaturę, wkładamy 
do niej dłonie i namaczamy je przez ok. 10-15 minut. 

Po kąpieli, dłonie osuszamy ręcznikiem. Jeżeli pozostaną 
na nich resztki ziół lub tłusty osad możemy je spłukać 
ciepłą wodą lub umyć delikatnym mydłem i przejść od 
razu do kroku trzeciego (kremu/maski) lub wykonać na 

nich kolejny zabieg – peeling.

PEELING KAWOWY
Działanie: Cudownie pachnie, a swym zapachem zwalcza 
stres, relaksuje i koi nerwy. Oprócz tego idealnie wpisuje 
się w idee less-waste – wykonujemy go z odpadu, który 
otrzymuje od nas drugie życie.

Składniki:
2 czubate łyżki zmielonej, zaparzonej kawy (np. z kolby 
ekspresu ciśnieniowego, ze zbiornika ekspresu auto-
matycznego, z dna zaparzacza francuskiego lub dna 

filiżanki),
1 łyżka cukru trzcinowego,

1 łyżeczka oleju kokosowego/oliwy z oliwek.

PEELING SOLNY Z AROMATERAPIĄ
Działanie: Intensywnie złuszcza martwy naskórek, pozo-
stawia dłonie oczyszczone i gładkie. Jego zaletą jest moż-
liwość personalizacji jego zapachu wg naszych preferen-
cji. Podane ilości starczą na dwa użycia.

Składniki:
4 łyżki soli (nie powinna 
być gruboziarnista, gdyż 

może zbyt podrażnić 
dłonie),

2 łyżki oleju kokosowego 
/oliwy z oliwek,

ok. 15 kropel naturalnego 
oleju eterycznego, którego 
zapach relaksuje Cię naj-

bardziej.
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ZABIEGI MOŻEMY ŁĄCZYĆ LUB ROBIĆ OSOBNO
Kąpiel i peeling możemy wykonywać razem lub osobno. Jeżeli decydujemy  
się na dłuższy wieczór pielęgnacyjny zawsze wykonujmy je w kolejności kąpiel 
(która zmiękczy i przygotuje nasze dłonie do oczyszczenia mechanicznego), 
a następnie peeling (który oczyści i wygładzi nasze dłonie). Zawsze, czy to po 
pojedynczym zabiegu, czy po całym rytuale, ostatnim krokiem powinien być 
krem/maska na dłonie!

KROK III - Krem 
Gdy skończysz wykonywać swój rytuał pięknych dłoni i zmyjesz resztki kosme-
tyków delikatnym mydłem, osusz ręce ręcznikiem i przejdź do zabezpieczenia 
dłoni oraz ich nawilżenia. Możesz zastosować do tego swój ulubiony krem. 
Warto, żeby wybrany krem był tłusty i odżywczy, jeżeli oczywiście masz czas  
na jego wchłonięcie.

Po nakremowaniu rąk, na jeszcze niewchłonięty produkt, warto ubrać baweł-
niane rękawiczki i zostawić je aż do całkowitego wchłonięcia się produktu. Rę-
kawiczki nie tylko pozwolą na lepsze przyswojenie się preparatu, ale też uchro-
nią go przed przedwczesnym zmyciem lub wytarciem.

KREM, KREM, KREM!
Nigdy nie zapomnij o kremie do rąk. Zawsze staraj się mieć go pod ręką. Czy 
to w torebce, czy w schowku samochodowym. Kiedy tylko poczujesz, że dłonie 
robią się wysuszone, bądź zmarzły, warto nasmarować je ulubionym kremem 
o sprawdzonym składzie. Staraj się również smarować dłonie kremem przed 
snem. Noc to czas, kiedy nie ma ryzyka, że krem zaraz się zmyje lub nie zdąży 
się wchłonąć.

PEELING CUKROWY Z CYNAMONEM
Działanie: Możemy wykonać go z cukru bia-
łego lub trzcinowego. Biały, który zazwyczaj  
ma mniejsze kryształy, będzie delikatniejszy  
i przeznaczony do częstszego stosowania. Je-
śli dłonie potrzebują mocniejszego peelin-
gu, lepiej wykonać go z cukru trzcinowego  
o odrobinę większych kryształkach. Cyna-
mon zawarty w tym przepisie ma działanie 
antybakteryjne oraz łagodzi przebarwienia. 
Podane ilości starczą na dwa użycia.

Składniki:
4 łyżki cukru (białego lub trzcinowego),
2 łyżki oleju kokosowego/oliwy z oliwek,
1 łyżeczka cynamonu.

Sposób przygotowania: Wszystkie składni-
ki na  peeling dokładnie mieszamy. Powsta-
łą miksturą masujemy dłonie, a następnie 
spłukujemy z nich, pod bieżącą wodą, resztki 
kosmetyku. Po tak wykonanym zabiegu może-
my umyć dłonie delikatnym mydłem oraz przejść  
do następnego kroku – kremu/maski.

KRÓLEWSKA KĄPIEL DŁONI 
W OLEJACH I ŻYWOKOŚCIE
Działanie: Jeżeli Twoje dłonie potrzebują 
wyjątkowej pielęgnacji – zadbaj o nie po 
królewsku. Kąpiel w ciepłych olejach spra-
wi, że Twoje dłonie będą gładkie i delikat-
ne.

Olej z zarodków pszenicy, dzięki wysokiej 
zawartości przeciwutleniaczy, wspomaga 
regenerację skóry oraz powstrzymuje pro-
cesy starzenia. Olej arganowy regeneruje 
i wzmacnia paznokcie, dodatkowo pobu-
dza je do wzrostu. Olej z nasion czarnusz-
ki zmiękcza skórę dłoni, a dodatkowo roz-
jaśnia i zmniejsza widoczność blizn.

Żywokost łagodzi podrażnienia, działa ła-
godząco i regenerująco na suchą i znisz-
czoną skórę. W medycynie stosowany przy 
złamaniach i stłuczeniach.

Składniki: 
ok. 10 ml oleju z zarodków pszenicy,

ok. 10 ml oleju arganowego,
ok. 10 ml oleju z nasion czarnuszki.

1 łyżeczka żywokostu

Sposób przygotowania:  Do garnuszka z 
małą ilością wody wsypujemy łyżkę żywo-
kostu i gotujemy ok 2 - 3 minuty. Lekko 
wychładzamy. Mieszankę olei podgrze-

wamy w miseczce w kąpieli wodnej. Oleje 
wlewamy do miseczki i umieszczamy na 
naczyniu z gorącą wodą. Gdy mieszanka 
osiągnie optymalną temperaturę (będzie 

przyjemnie ciepła, nie parząca) dokładamy 
3 łyżki wody z żywokostem i wkładamy 

dłonie do galaretowatej mikstury na 
ok. 20 min. Dłonie otaczamy olejami z 

żywokostem. Po kąpieli wycieramy dłonie 
papierowym ręcznikiem. Są lekko tłuste, 

delikatne i nawilżone. Nie trzeba myć 
rąk, wystarczy wytrzeć ręcznikiem. Można 
posmarować lekkim kremem. Aby wyko-
rzystać resztki oleju z żywokostem można 

wsmarować go w stopy i następnie też 
wytrzeć ręcznikiem. Uwaga na możliwość 
pobrudzenia. Po kąpieli dłoni w olejach 
i żywokoście nie musisz wykonywać już 
peelingu - pozwól dłoniom na odpoczy-

nek i regenerację.

Żele i płyny antybakteryjne zawojowały nasz świat. Warto jest zwra-
cać uwagę na rodzaj płynu, którego używamy do dezynfekcji. Warto jest 
zaopatrzyć się w swój własny żel kieszonkowy, by móc dezynfekować 
się preparatem, który znamy i wiemy, że jest dobry dla naszych dłoni  
i nas nie podrażni.
W warunkach domowych nie musimy używać płynów antybakteryj-
nych na bazie alkoholu, w większości przypadków wystarczy, że dokład-
nie umyjemy ręce mydłem. Najważniejsze, aby dłonie myć dokładnie  
i tuż po przyjściu do domu! Pamiętajmy o tym, że częste podrażnianie 
skóry powoduje mikropęknięcia. Regularne natłuszczanie i nawilża-
nie skóry jest podstawą, by nasze dłonie były w dobrej kondycji. Tym 
samym, zapewniamy im odporność na niekorzystne drobnoustroje,  
z którymi mamy kontakt na co dzień. Agnieszka Strużyna

Zdjęcia przepisów: Agnieszka Strużyna / Michał Bożek
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Jajeczna 
pielęgnacja w domu

Jaja są bogatym źródłem kwasów omega 3 i 6 oraz pełnowartościowego białka o wysokiej zawartości egzo-
gennych aminokwasów. Do tego zawierają wiele witamin i soli mineralnych.  Znajdziemy w nich także lecy-
tynę, luteinę i beta-karoten. Wszystkie te składniki mają dobry wpływ na kondycję włosów, skóry i paznokci.

WŁAŚCIWOŚCI PIELĘGNACYJNE ŻÓŁTKA JAJ
Lecytyna występuje naturalnie nie tylko w żółtku jaj, ale rów-
nież w błonach komórkowych ciała człowieka (uzupełnia spo-
iwo międzykomórkowe). Dzięki lecytynie skóra jest nawilżona, 
jędrna, odżywiona i wygładzona. Ponadto hamuje procesy sta-
rzenia i chroni skórę przed działaniem promieni słonecznych.
Luteina zawarta w żółtku jaj poprawia jakość widzenia oraz 
przeciwdziała zwyrodnieniu plamki żółtej. Często jest stosowa-
na w kosmetykach do okolic oczu. Ma działanie regenerujące  
i kojące, minimalizuje opuchnięcia.
Beta-karoten charakteryzuje się zdolnością wiązania wolnych 
rodników tlenowych i zapobiega uszkodzeniom skóry spowo-
dowanymi promieniami UVA. Kosmetyki z retinoidami polecane 
są do cery dojrzałej i zmęczonej lub zniszczonej intensywnym 
opalaniem. Pochodne retinoidów stosowane są w leczeniu ob-
jawów trądziku.
Żółtko jaj znajduje także zastosowanie w szamponach, od-
żywkach i maskach do włosów. Pielęgnacja włosów oparta jest 
na równowadze PEH, czyli dostarczaniu włosom protein, emo-
lientów i humektantów w odpowiednich dla nich proporcjach 
i z dopasowaną do ich potrzeb częstotliwością. Proteiny są 
budulcem włosów, chronią go i wypełniają ubytki. Emolienty 
natłuszczają, tworzą powłokę ochronną wokół włosa, ograni-
czają puszenie i elektryzowanie. Humektanty nawilżają wło-
sy ze względu na zdolność wiązania i utrzymywania wody.  
By zamknąć nawilżenie we włosie niezbędne jest zastosowanie 
emolientów lub wielkocząsteczkowych protein. Proteiny to np. 
żółtko, kolagen, keratyna, proteiny mleczne czy sojowe, amino-
kwasy. Emolienty to np. oleje, masła, woski, alkohole tłuszczo-
we. Humektantem jest np. gliceryna, miód, skrobia z manioku 
czy z ziemniaka.

MASECZKA DO WŁOSÓW ZNISZCZONYCH
Składniki: 1 jajo, 1 łyżka oliwy z oliwek, 1/2 łyżki miodu, 

1/2 dojrzałego awokado, 2 łyżki jogurtu naturalnego.

Sposób przygotowania: Awokado obrać, oddzielić  
od pestki i ugnieść widelcem. Umieścić wszystkie 

składniki w misce i dokładnie wymieszać. Jeśli maseczka 
będzie zbyt gęsta, dodać trochę wody.  

Umyć włosy szamponem, nałożyć maseczkę jajeczną 
i założyć czepek kąpielowy. Maseczkę pozostawić na 

20 - 30 minut. Zmyć maseczkę letnią wodą i umyć włosy 
szamponem.

MASECZKA DO WŁOSÓW 
PRZETŁUSZCZAJĄCYCH SIĘ

Składniki: 1 jajo, 1 – 2 łyżki soku z cytryn.

Sposób przygotowania:  Jajo i sok z cytryn umieścić w 
misce. Wymieszać składniki i gotową maseczkę rozpro-
wadzić na włosach. Pamiętać o wmasowaniu maseczki w 
skórę głowy – cytryna zadziała na nią odświeżająco. Po 
nałożeniu czepka kąpielowego odczekać 20 - 30 minut.

Ważne! Cytryna może rozjaśnić barwę twoich włosów 
nawet o jeden ton.  

Unikaj jej, gdy masz przesuszone końcówki, ponieważ 
cytryna może je dodatkowo wysuszyć.

Maski, które przygotujesz w domu

MASECZKA DO WŁOSÓW SUCHYCH
Składniki: 2 żółtka jaj, 2 łyżki oliwy z oliwek.

Sposób przygotowania: Do żółtek dodać dwie łyżki 
oliwy i wymieszać energicznie. Otrzymaną maseczkę na-
łożyć na włosy, szczególnie na końcówki, jeśli są przesu-
szone i zniszczone. Pozostawić ją na godzinę na głowie. 
Zmyć maseczkę letnią wodą i umyć włosy szamponem.

Ważne! Maska wyłącznie do przesuszających się wło-
sów, ponieważ oliwa może spotęgować ten problem.

WŁAŚCIWOŚCI PIELĘGNACYJNE BIAŁKA JAJ
Lizozym zawarty w białku jaj wykazuje działanie przeciwbak-
teryjne ze względu na zdolność niszczenia ściany komórkowej 
niektórych bakterii Gram-dodatnich. Propionibacterium acnes  
to bakteria Gram-dodatnia powodująca trądzik. Zapchane pory 
w wyniku nagromadzenia się martwych komórek naskórka i se-
bum są dobrą pożywką dla bakterii Propionibacterium acnes. 
Dzięki korzystnemu środowisku patogen rozpoczyna namnaża-
nie się. Skutkiem tego są zaskórniki, krosty i grudki. Maseczka 
z białkiem jaja może zmniejszyć zatykanie się porów i w efekcie 
zapobiec powstawaniu wyprysków. Cystatyna znajdująca się  
w białku oraz w niewielkich ilościach w żółtku pobudza wzrost 
komórek, hamuje procesy zapalne, wykazuje również właściwo-
ści antybakteryjne i przeciwwirusowe.

UJĘDRNIAJĄCA MASECZKA DO TWARZY I DEKOLTU
Składniki: 1 białko jaja, 2 łyżki stołowe jogurtu  

naturalnego.

Sposób przygotowania: Białko ubić na pianę i dodać 
dwie łyżki jogurtu. Nałożyć maseczkę na oczyszczoną 
skórę twarzy i dekoltu, pozostawić na 30 minut. Zmyć 

chłodną wodą. Taką maseczkę należy stosować przynaj-
mniej trzy razy w tygodniu.



SKORUPKA JAJ
Ma secz ka ze sko ru pek jaj dzia ła jak oczysz cza ją cy pe eling. 
Do dat ko wo wapń i wi ta mi ny za war te w sko rup kach po magają 
przy spie szyć pro ces re ge ne ra cji naskórka i wy gła dzić skórę.

CO MUSISZ WIEDZIEĆ PRZED PRZYGOTOWANIEM MASEK

• Surowe jajka mogą zawierać bakterie patogenne np. 
Salmonellę, która powoduje zatrucia pokarmowe. Jajka 
przed wykorzystaniem należy dokładnie umyć i sparzyć 
wrzątkiem.

• Jaja mogą silnie alergizować, dlatego przed użyciem ko-
smetyków z tym składnikiem należy wykonać test uczule-
niowy. Tego typu produkty są nieodpowiednie dla wegan.

• Należy pamiętać by maski, płukanki czy mikstury z jaj 
dokładnie zmyć. Resztki jaj mogą być pożywką dla bakterii 
i innych mikroorganizmów.

• Sporządzone w warunkach domowych kosmetyki jajeczne 
mają krótki termin przydatności. 

• Kosmetyki zrobione według babcinych receptur mogą 
konkurować z produktami z drogerii.

Marta Kowalska - Departament Jakości 
Bio Planet S.A.

NAWILŻAJĄCA MASECZKA DO TWARZY
Składniki: 1 jajo, 1/2 dojrzałego banana, 2 łyżki stołowe 

miodu.

Sposób przygotowania: Roztrzepać widelcem jajo, a 
połówkę banana rozgnieść na pastę. Połączyć ze sobą 
te dwa składniki i następnie dodać miód, wymieszać. 
Nałożyć maseczkę na oczyszczoną skórę twarzy i po-

zostawić na około 30 minut. Zmyć chłodną wodą. Taką 
maseczkę należy stosować systematycznie dwa lub trzy 

razy w tygodniu.

MASECZKA DO CERY TRĄDZIKOWEJ
Składniki: 1 białko jaja, sól, sok z cytryn

Sposób przygotowania: Białko ubić na sztywną pianę 
ze szczyptą soli. Opcjonalnie do maseczki można dodać 
kilka kropli soku z cytryn. Nałożyć na twarz i po 15 mi-

nutach zmyć chłodną wodą.

MASECZKA NA ZNISZCZONE PAZNOKCIE I SUCHE 
SKÓRKI

Składniki:  1 łyżka lanoliny, 1/2 łyżeczki olejku rycyno-
wego, 1 żółtko jaja.

Sposób przygotowania: W misce wymieszać powyż-
sze składniki. Nałożyć maseczkę na dokładnie umytą 
wcześniej skórę dłoni. Założyć bawełniane rękawiczki. 
Zostawić na dłoniach na kilka godzin, najlepiej na noc.

MASECZKA ZE SKORUPEK JAJ
Składniki: 1 jajo

Sposób przygotowania: W celu uzyskania takiej ma-
seczki należy do kład nie umyć jaj o, wybić białko z żółt-
kiem do miseczki, umyć i osuszyć skorupkę a następnie 

ro ze trzeć w mo ździe rzu na bar dzo drob ny pro szek. 
Na stęp nie wy mie szać z biał kiem jaja i nałożyć na twarz. 
Po zo stawić na oko ło 15 mi nut i spłukać let nią wo dą. Na 

ko niec na łożyć krem na wil ża ją cy.

EKO KUCHNIA
•niebielone i kompostowalne, 
  papiery do pieczenia,
•papiery i torebki śniadaniowe,
•folia aluminiowa z recyklingu,
•kompostowalne ścierki wielorazowe,
•rękawiczki z naturalnego, 
  certyfikowanego lateksu,  certyfikowanego lateksu,
  nadające się do recyklingu.
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Jeśli tabletki do zmywarek,
to tylko ekologiczne!

Świadomość konsumentów w ostatnich latach w widoczny sposób zaczęła ulegać 
zmianie. Jesteśmy dużo bardziej wyczuleni na dobro tego, co nas otacza, dlatego też 

zależy nam bardziej na wybieraniu produktów, które w jak najmniejszym stopniu 
oddziaływają na nasz organizm i nasze otoczenie. Damian Kublik

ekspert kategorii środki czystości

Analizując wzrosty sprzedaży w kategorii środków czystości nie 
da się nie zauważyć, że absolutnym hitem są tabletki do zmy-
warek. W ostatnich 2 latach zdecydowanym liderem są produk-
ty firm: Klar, Almacabio oraz Gron Balance. 

CO MAJĄ W SOBIE, ŻE SĄ CZĘŚCIEJ WYBIERANE?

Zacznijmy od tego, czego nie mają:
• mikroplastiku - powszechnie stosowanego w większo-

ści dobrze nam znanych konwencjonalnych środkach 
czystości. Występuje w różnej postaci takiej jak np.: stała 
(granulat poniżej 5 mm), rozpuszczalna, płynna. Granul-
ki biologicznie trwałego mikroplastiku pełnią funkcję 
„ścierną”, by usunąć trudne zabrudzenia. Łączącą - dzięki 
niej część produktów po prostu się nie rozsypie. Zdarza-
ją się produkty, które tworząc powłokę, zapewniają nam 
ochronę umytej powierzchni.

• Konwencjonalne tabletki mogą zawierać także fosforany  
i fosfoniany, stosowane w przemyśle, przy produkcji ta-
kich produktów jak owiany złą sławą (oczywiście zasłuże-
nie) herbicyd zawierający glifosat.

Powyżej przedstawione substancje są powszechnymi składnika-
mi środków czystości. Są one w dużej mierze świadomie przez 
producentów, ale nieświadomie przez nas wprowadzane  
do organizmu i naszego otoczenia. Co gorsza „zalety” pro-
duktów, uzyskiwane przy okazji użycia toksycznych substancji 
są z dumą przedstawiane w licznych reklamach. Niestety tacy 
producenci niechętnie chwalą się skutkami długotrwałego ko-
rzystania z ich produktów. Nie zawracają sobie głowy rzetelną 
informacją. Niestety tu liczy się tylko efekt.

W produktach ekologicznych składniki czynne to:
• enzymy naturalne niemodyfikowane genetycznie,
• glinka,
• krzemionka,
• pektyna,
• celuloza,

JAK WYBIERAĆ TABLETKI?
Sprawdzać ich skład, a przede wszystkim szukać certyfikatów 
takich, jak:  EcoGarantie, EcoLabel, EcoCert, Nordic Swan 
Ecolabel i innych.

Ekologiczne produkty zapewnią nam jakość i bezpieczeństwo, 
spokojnie możemy używać ich w przydomowych „oczyszczal-
niach”.

TABLETKI 
DO ZMYWAREK 

ECO 
- KLAR

TABLETKI DO ZMY-
WAREK ECO 25 szt. - 

ALMACABIO

TABLETKI
 DO ZMYWAREK 

 - GRON BALANCE

Printed matter
1234 5678

N
O

R
DIC

 SWAN ECOLAB
E

L



ORYGINALNA DUŃSKA RECEPTURA

ZDROWE ZDROWE 
SKANDYNAWSKIESKANDYNAWSKIE PRODUKTYPRODUKTY

www.gronbalance.pl

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE, 
ŚRODKI CZYSTOŚCI, 
KOSMETYKI I ŚRODKI HIGIENY 
DLA DZIECI I DOROSŁYCH

CZYSTACZYSTA
PRZYJEMNOŚĆPRZYJEMNOŚĆ

Gron Balance rozwija się 
w trosce o otoczenie.
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Me Gusto:
Super Krówka i Super Fudgio 

Słodycze wegańskie, bez glutenu i oczywiście ekologiczne!
Do niedawna, mimo ogromnego zaopatrzenia, w sklepach wciąż było problemem znalezienie 

słodyczy, które będą zdrowsze, a zarazem pyszne. Wyzwanie, by stworzyć coś takiego, podjęła Iwona 
Kasica i jej firma Me Gusto.

Wielomiesięczne prace nad recepturami pozwoliły uzyskać wy-
śmienite produkty, które są wyjątkowe na światowym rynku sło-
dyczy. Tak powstały marki Super Krówka i Super Fudgio.

MAMY PATENT NA KRÓWKI!
Flagowym produktem Super Krówki są… krówki. Dostępne są aż 
w 7 smakach – kakao, kokos, toffi, banan, truskawka, żurawina  
i mega mocny imbir. Wszystkie są bezmleczne (oparte na prosz-
ku kokosowym i cukrze kokosowym), nie mają alergenów, glute-
nu, oleju palmowego. Jeszcze jedną unikalną cechą w przypad-
ku krówek, jest fakt, że ich receptura jest całkowicie autorska,  
co potwierdza fakt, że Me Gusto jako twórca i autor tych wyjąt-
kowych słodkości posiada na nie patent.

Słodycze Super Fudgio oparte są wyłącznie na certyfikowanych 
składnikach pochodzących z upraw ekologicznych. Mają za to 
dużo cennych surowców, m.in.: błonnik z akacji, białko słonecz-
nika. Są przyjazne dla Wegan, ale także dla osób z nietoleran-
cją glutenu, laktozy oraz kazeiny. 

„FREE FROM” 
Co istotne, w procesie produkcji Super Fudgio udało się wyeli-
minować niezwykle szkodliwy dla zdrowia utwardzony olej pal-
mowy, syrop glukozowo - fruktozowy i inne „polepszacze”.

Ale asortyment producenta słodyczy, któremu przyświeca idea 
free from (wolne od – w domyśle: wszystkiego, co nie jest we-
gańskie i odpowiednie dla ludzi z nietolerancjami pokarmo-
wymi) nie kończy się na krówkach. W ofercie znaleźć można 
również bakalie, kremy w tubkach i słoikach, czekolady, batony, 
draże, płatki i poduszeczki śniadaniowe, czy serię NO ADDED 
SUGAR słodzoną ekologicznym erytrytolem.

NASZ SUKCES MÓWI SAM ZA SIEBIE
Marka pomimo krótkiego czasu istnienia podbiła nie tylko rynek 
polski, ale i zagraniczny. Produkty Super Fudgio dostępne są  
w Bułgarii, Niemczech, Francji, Szwecji, Danii, Finlandii, Chorwa-
cji, Rosji, Czechach, Norwegii, a nawet w Afryce Południowej. Co 
więcej – weszły do jednej z największych sieci supermarketów w 
Wielkiej Brytanii, jakim jest ASDA. 

JAKOŚĆ MA ZNACZENIE!
Super Fudgio to gwarancja jakości, czego potwierdzeniem jest 
unijny certyfikat PL-EKO-09, tzw. zielony liść, który przyznawany 
jest firmom sprawdzonym i przyjaznym dla środowiska. Krótko 
mówiąc - polecamy się wszystkim wegańskim łasuchom oraz 
tym, dla których to, co jedzą ma znaczenie!

Iwona Kasica, założycielka firmy Me Gusto.
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KAKAOWE

PANKEJKI Z CZEKOLADĄ

SKŁADNIKI (1 porcja):
banan - 2 szt.
karob - 2 łyżki
mleko roślinne - 1 szklanka
bezglutenowy proszek do pieczenia - 1/2 ły-
żeczki
mąka gryczana jasna - 100 g
krem czekoladowo-pistacjowy - kilka łyżek
olej do natłuszczenia patelni - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 
Wszystkie składniki (poza kremem) miksu-
jemy na gładkie ciasto. Na rozgrzaną i na-
tłuszczoną patelnię nakładamy łyżkę ciasta, 
na nią nakładamy łyżeczkę kremu i ponownie 
łyżkę ciasta. Czynność powtarzamy z resztą 
masy. Placki smażymy z dwóch stron. Podaje-
my z owocami i kremem czekoladowo-pista-
cjowym. Smacznego!

60 min

MUFFINKI BROWNIE

SKŁADNIKI (1 porcja):
mąka gryczana jasna - 100 g
mąka owsiana bezglutenowa - 100 g
mleko roślinne - 200 ml
olej z pestek winogron lub rzepakowy - 100 
ml
cukier kokosowy - 5 łyżek
karob (można zastąpić kakao, ale należy wte-
dy zwiększyć ilość cukru) - 4 łyżki
truskawkowa czekolada - 1 i 1/2 tabliczki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:  Pół tabliczki 
czekolady kroimy w drobną kostkę. W dużej 
misce umieszczamy mleko, olej, cukier, karob 
i na koniec przesianą mąkę. Całość miksuje-
my na gładką masę. Do miski dorzucamy po-
krojoną w kostkę czekoladę. Do silikonowych 
foremek nakładamy ciasto do mniej więcej 
połowy ich wysokości. W każdej babeczce 
zatapiamy 1 kostkę czekolady truskawkowej. 
Opcjonalnie dodajemy owoce. Pieczemy 20 
minut w 180 °C. Gotowe!

60 min

POZNAJ NASZE PRZEPISY!
Czy mamy tu fanów pankejków?
Jeśli tak, to mamy dla Was najlepszą wer-
sję tych słodkich placuszków, bo nie tylko 
wegańską i bezglutenową, ale z… niespo-
dzianką w środku. 
Co powiecie na muffinki brownie z płyn-
ną czekoladą w środku? Oczywiście we-
gańskie i bezglutenowe, no i nieziemsko 
pyyyyyszne!

KREM 
PISTACJOWO - KAKAOWY 

BEZGLUTENOWY BIO 
 - ME GUSTO 

(SUPER FUDGIO)

CZEKOLADA 
TRUSKAWKOWA 

BEZGLUTENOWA BIO 
 - ME GUSTO 

(SUPER FUDGIO)

polecamy!

polecamy!





81 Wiosna 2021

. ,



82    Wiosna 2021

Startujemy z prenumeratą!
Zamów magazyn do domu
Od teraz możesz zamówić 
prenumeratę magazynu. 
Więcej szczegółów 
znajdziesz na stronie 
gotujwstylueko.pl

Redaktor naczelny magazynu:
Katarzyna Malewska

Redaktor naczelny portalu:
Barbara Strużyna

Redakcja: 
redakcja@gotujwstylueko.pl

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

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

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

Prenumerata: 
prenumerata@gotujwstylueko.pl

Wydawca i dystrybutor: 
Bio Planet S.A.;  Wilkowa Wieś 7, 

05-084 Leszno k. Warszawy; NIP: 586-216-07-38
Okładka: 

fot. Barbara Strużyna / design: Dawid Walkiewicz
Grafika: 
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Druk: DB PRINT Polska Sp. z o.o.
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Źródła artykułów oraz przepisy kulinarne  
autorstwa użytkowników portalu są dostępne na: 

gotujwstylueko.pl

Skontaktuj się ze swoim  
przedstawicielem handlowym  

Bio Planet S. A.

Prowadzisz specjalistyczny sklep 
 z żywnością bio i chcesz 

 otrzymywać bezpłatny magazyn

?

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

ochrony środowiska 
i poszanowaniem wartości 

społecznych.

Kolejny numer                    
LATO 2021  już od czerwca

w Twoim ulubionym sklepie eko!

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
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SE
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sushi

Kacik dzieciecy    Artykuły o producentach ekologicznych      Przepisy kulinarne na bazie ekologicznych składników  ( (

Wszystkie wydania magazynu 
w formie elektronicznej są 

bezpłatne i stale dostępne na: 
gotujwstylueko.pl
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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

.

Wigilia

JARMUŻ
zielony król
warzyw
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OPAKOWANIA
DO ŻYWNOŚCI

Rozmowa z: 
Grzegorzem 
Łapanowskim

WĘGIEL
AKTYWNY

CYTRUSYCYTRUSY
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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
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Podróżuj do naszej Krainy Harmonii
i odkryj naszą ofertę japońskich produktów.
Lima od początku istnienia specjalizuje się w produktach japońskich.
Nie ma nic lepszego niż japońskie przyprawy do tworzenia nowych 
harmonii w kuchni, oraz odkrywanie pysznych, zaskakujących smaków, 
które dodadzą wyrazistego charakteru Twoim potrawom!

Dowiedz się więcej o produktach LIMA na www.limafood.com
@lima.bio.food

Wszystko 
kręci się 

wokół SMAKU!

NOWY
DESIGN!
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