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Więcej o naszych herbatach, kawach 
i przyprawach można znaleźć na 
stronie lebensbaum.bioplanet.pl

EKOLOGICZNA
OD 1979 ROKU

100 % EKOLOGICZNA 
Bez żadnych wątpliwości
i sztucznych dodatków

LEBENSBAUM TO: •  100 % ekologii 
•  zrownoważenie, odpowiedzialność społeczna, uczciwość 
•  zakup surowców bezpośrednio od rolników
•  dokładne kontrole jakości 
•  produkcja neutralna dla klimatu 
•  naturalny smak
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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:

Drodzy Czytelnicy
Życzę Wam zdrowych, spokojnych  
i wesołych Świąt Bożego Narodzenia, 
szczęśliwego Nowego Roku i wszyst-
kiego BIO!

Zima to piękna pora roku, która ma sporo do zaoferowania. Chociaż w ciągu 
ostatnich lat dużo się zmieniło i obecnie mierzymy się rekordowo wysokimi 
temperaturami, mam nadzieję, że znów nas zaszczyci zaśnieżonymi, baj-
kowymi krajobrazami, którymi cieszyliśmy się w zeszłym roku. Bo w zimie  
nie ma nic fajniejszego, niż szaleństwo na śniegu, którego tak bardzo bra-
kowało, zwłaszcza dzieciom.

Niskie temperatury niosą także ze sobą zagrożenie. Sezon jesienny i zimowy 
obnaża wszelkie braki w odporności wielu z nas. Od dawna lekarze oraz na-
ukowcy ostrzegają nas, że stres ma zgubny wpływ nie tylko na odporność, 
ale także na kondycję całego organizmu. Chociaż istnieje wiele technik ra-
dzenia sobie z trudnymi sytuacjami, co zrobić, gdy wkoło tak wiele się dzieje  
i wydaje się nam, że zaczynamy tracić kontrolę nad swoją wypielęgnowaną 
odpornością na stres?

Oczywiście po raz kolejny z pomocą przychodzi nam natura. Ostatnimi cza-
sy zrobiło się głośno o adaptogenach. To często dobrze przez nas znane 
rośliny, o których wielu z nas słyszało wiele dobrego, ale czym tak napraw-
dę są, co mogą nam zaoferować i dlaczego pomogą nam wygrać ze stre-
sem, tego dowiesz się z lektury artykułu, który przygotowaliśmy specjalnie  
na zimę.

Zapraszam także na konkurs, który współorganizujemy z marką
2beBio, szczegóły znajdziesz na str. 57!

MENU:
Magia Świąt + przepisy!

w wigilijnych przepisach
Przekąski, zakąski + przepisy!

na każdą uroczystość
Ekologiczne ryby + przepisy!

i zrównoważone rybołówstwo

Norwegia + przepisy!

poznaj ją od kuchni

Dobra zupa + przepisy!

wszystko o przygotowywaniu zup
Rozgrzej się roślinnie + przepisy!

wegańskie dania rozgrzewające
Mango + przepisy!

król owoców
Newsy 
aktualności w stylu eko
Polska Izba Żywności Ekologicznej
podsumowanie kongresu bioexpo
Eko sprzątanie
domowe sposoby i eko detergenty
Adaptogeny + przepis!

czym są i dlaczego są tak ważne?
Kawy zbożowe + przepisy!

ciekawe alternatywy dla klasycznej kawy
Zimowe słodkości + przepisy! 
dla Ciebie i Twoich gości
Kącik dziecięcy
konkurs z biominkami

BIO PRODUCENCI:
BIO PLANÈTE pomysł na prezent ze smakiem

PAN DO MAR zrównoważone rybołówstwo

ZAKWASOWNIA  podaruj odporność

2beBIO o mrożeniu; KONKURS!

PIZCA DEL MUNDO co to jest dobra kawa?

5
15
21
28
35
40
49
58
60
62
67

26

Magazyn „Gotuj w stylu eko.pl” 
otrzymałaś(eś) dzięki Twojemu ulubionemu Eko sklepowi:

(pieczątka sklepu)

46
57

18
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bez jaj
(może zawierać mleko roślinne)

78

70
73
80



Poznaj 
Producenta:
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ŚWIĄTECZNY KOMPOT 
ZE SKÓREK JABŁEK 
Z ŻURAWINĄ

SKŁADNIKI (1 porcja):
skórki z jabłek - 5 szt.
żurawina świeża lub mrożona - 1 szklanka
cynamon - 1 laska
goździki - 5 szt.
anyż gwiazdkowy - 1 szt.
woda - 3 litry
miód lub syrop klonowy (opcjonalnie)
- trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Skórki z jabłek, żurawinę umieść w 
naczyniu. 

KROK 2: Dodaj przyprawy i wlej wodę. Gotuj 
ok 10 minut. Odstaw.

WARTO WIEDZIEĆ: Kompot ten można wy-
korzystać do zrobienia świątecznej galaretki. 
Wystarczy do 1 litra kompotu dodać opako-
wanie żelatyny w listach lub agar agar dla we-
gan. Kompot możemy dosłodzić miodem lub 
syropem.
 

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

10 min

ZUPA GRZYBOWA

SKŁADNIKI (6 porcji):
podrzybki i borowiki  mrożone - po 300 g
marchew - 3 szt.
pietruszka - 1 szt.
seler - mały kawałek
por - 1/2 szt.
cebula - 2 szt.
masło shea - 2 łyżki
liść laurowy - 2 szt.
ziele angielskie - 3 - 4 szt.
sos sojowy bezglutenowy - 2 łyżki
ocet owocowy - 1 łyżka
sól - 1/2 łyżeczki
pieprz - do smaku
śmietanka roślinna - trochę
natka pietruszki lub zielone liście pora 
- trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Grzyby wyciągamy z opakowania i 
wrzucamy na wrzątek, chwilę gotujemy aby 
ściągnąć pianę. Na patelni rozgrzewamy ma-
sło shea i wrzucamy cebulę pokrojoną w kost-
kę, dusimy ją kilka minut. Jak już jest miękka 
dokładamy do niej grzyby i dusimy chwilkę, 
lekko solimy i pieprzymy aby powstał aroma-
tyczny sos.

KROK 2: W drugim garnku wkładamy obra-
ne i pokrojone warzywa (oprócz ziemniaków), 
przyprawy. Dokładamy podduszone grzyby i 
gotujemy ok 15 minut, następnie dokładamy 
ziemniaki i gotujemy jeszcze ok 15 minut. Na 
koniec próbujemy i doprawiamy. Dodajemy 
śmietankę i zielone listki.

 Zielenina

55 minKREM BURACZKOWY

SKŁADNIKI (4 porcje):
buraki - 1 kg
kalarepa - 1 szt.
marchew - 2 szt.
pietruszka - 1 szt.
seler - mały kawałek
majeranek - do smaku
pieprz - do smaku
sól - do smaku
liść laurowy - 2 szt.
ziele angielskie - 3 szt.
imbir - 1 cm
śmietanka (lub śmietanka roślinna) - trochę
por - 1/2 szt.
cebula - 1 szt.
rosół - wywar (opcjonalnie)

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Warzywa myjemy, obieramy i kroimy 
w kostkę 1 cm na 1 cm. Wrzucamy warzywa 
do garnka, dodajemy pora i cebulę, dodaje-
my przyprawy, zalewamy wodą. Gotujemy do 
miękkości warzyw ok. 30 min. Dodajemy wy-
war i zagotowujemy. Na koniec doprawiamy 
majerankiem. Mieszamy.

KROK 2: Jeśli chcemy w tym momencie mo-
żemy zmiksować zupę. Wcześniej należy 
wyłowić liść laurowy, ziele angielskie, kulki 
pieprzu i imbir, cebulę i por (można je zjeść). 
Miksujemy zupę na gładki krem. Dosmacza-
my śmietanką lub śmietanką roślinną. Może-
my dołożyć jajko ugotowane na półtwardo.
 

Barbara Strużyna

50 min

Magia Świąt 
w wigilijnych przepisach
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ZUPA GRZYBOWA

SKŁADNIKI (1 porcja):
bulion:
suszone grzyby (prawdziwki) - 2 garści
włoszczyzna (marchew, por, seler, pietruszka, 
cebula) - 1 pęk
liść laurowy - 1 szt.
ziele angielskie - 2 szt.
pietruszka natka - trochę
pieprz i sól - do smaku
olej rzepakowy z pierwszego tłoczenia 
- trochę
ciasto: 
mąka orkiszowa - 1 szklanka
woda gorąca - 1/2 szklanki
proszek ze zmielonych suszonych grzybów 
- 2 łyżeczki
sól - 1/2 łyżeczki
farsz:
gotowane prawdziwki z wywaru
biała cebula - 1 szt.
sól i pieprz - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Grzyby umyć, włożyć go garnka, 
wlać 1 litr wody i gotować 20 minut. Cebulę 
przekroić na pół i przypalić na patelni. Warzy-
wa obrać, pokroić, włożyć do sporego garnka 
zalać wodą, dodać przypalaną cebulę, przy-
prawy i gotować do miękkości warzyw. Wlać 
wywar z grzybów do bulionu, grzyby zaś po-
siekać. i odłożyć do zmielenia. Gotować bu-
lion jeszcze przez 10 minut. Wlać łyżkę oleju.

KROK 2: Z mąki utworzyć kopczyk, na środku 
zrobić dołek, dodać proszek z grzybów, sól i 
wlać wodę. Szybko zagnieść. Zagniatać ok. 10 
minut. Odstawić ciasto pod przykryciem na 
kilka minut.

KROK 3: Cebulę zeszklić na oleju, dodać po-
siekane grzyby, posolić i doprawić pieprzem. 
Przełożyć do malaksera, zmielić pulsacyjnie 
lub w maszynce do mięsa. Odstawić.

KROK 4: Rozwałkować ciasto, pokroić na 
małe kwadraty np. 4 x 4 cm. Na środku wykła-
dać farsz za pomocą łyżeczki. Zlepić krawę-
dzie tworząc trójkąt, a następnie zlecić pod-
stawę, aby powstał mały pierożek. Gotować w 
osolonym wrzątku 2 minuty od wypłynięcia.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

60 min

BARSZCZ CZERWONY 
Z MIESZANKĄ WIGILIJNĄ

SKŁADNIKI (4 porcje):
mieszanka wigilijna - 1 opakowanie
buraki - 4 szt.
woda - 1 szklanka
sok z kiszonych buraków - 1 litr
liść laurowy - kilka
ziele angielskie - trochę
sól himalajska - 1 szczypta
jałowiec - trochę
goździki - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Do soku dodaj mieszankę wigilijną, obrane i 
pokrojone w plastry buraki oraz przyprawy. 
Całość gotuj około 40 minut.
 

Magdalena Nagler - foodmania

60 min

PIEROGI Z JAGODAMI 
WEGAŃSKIE & BEZGLUTENOWE

SKŁADNIKI (4 porcje):
mąka ryżowa - 1/4 szklanki
mąka z tapioki - 1/4 szklanki
mąka (skrobia) ziemniaczana + do podsypy-
wania i zagniatania ciasta - 1/4 szklanki
mąka owsiana bezglutenowa - 1/4 szklanki
zmielony len - 1 łyżka
guma guar - 1 łyżeczka
sól - 1 szczypta
olej - 1+1/2 łyżki
naturalny barwnik, sproszkowana: kurkuma 
- pomarańczowy, pitaja - różowy, spirulina - 
zielony, groszek motylkowy - fioletowy, mat-
cha - jasno zielony itp.) - 1/2 łyżeczki
gorąca woda - 1/2 szklanki
jagody mrożone (lub świeże) - 1 szklanka
cukier / cukier puder / ksylitol / erytrytol  
- do smaku
wegańska śmietanka / jogurt - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Mąki, len, gumę guar, sól, 1 łyżkę 
oleju oraz naturalny barwnik wsypujemy do 
miski i mieszamy łyżką.  Następnie dolewa-
my powoli wrzątek i mieszamy do uzyskania 
jednolitej konsystencji. Z powstałej masy for-
mujemy kulkę. Wkładamy kulkę do woreczka i 
pozostawiamy na 20 minut.

KROK 2: W tym czasie kładziemy jagody na 
talerz i posypujemy odrobiną mąki ziemnia-
czanej. Zaczynamy w garnku gotować wodę z 
1/2 łyżki oleju i odrobiną soli.

KROK 3: Po dwudziestu minutach odcina-
my fragmentami ciasto i kładziemy nad oraz 
pod ciastem przezroczystą folię (by ciasto nie 
kleiło się do wałka). Następnie wałkujemy tak, 
by ciasto miało wysokość około 2 milimetrów.

KROK 4: Gdy mamy rozwałkowaną część cia-
sta, odklejamy folię z góry, wycinamy z niego 
kółka na pierogi przy użyciu szerokiej filiżanki 
lub kubka. Pojedyncze wycięte kawałki wypeł-
niamy jagodami i sklejamy boki. Odpowiednią 
ilość sklejonych pierogów wrzucamy do garn-
ka z wrzącą wodą i gotujemy na małym ogniu 
3-4 minuty od wypłynięcia.

KROK 5: Ugotowane pierogi można podawać 
posypane cukrem i polane wegańską śmie-
tanką.

Alicja

45 min

PIEROGI Z KAPUSTĄ I GRZYBAMI 
BIO 

- KARCZMA TABIAGO

polecamypierogi!



60 min
KROK 2 (FARSZ): Rozmrozić 
szpinak i wycisnąć nadmiar 
wody. Cebulę i czosnek po-
kroić w drobną kosteczkę. 
Rozgrzać oliwę i zeszklić 
cebulę z czosnkiem, dodać 
szpinak i krótko poddusić, 
odstawić. Następnie dodać 
ser i wymieszać.

KROK 3 (PIEROGI): Ciasto 
rozwałkować i wyciąć kółka. 
Rozkładać na środek farsz 
i zlepić (użyłam formy do 
pierogów). Ugotować w oso-
lonym wrzątku. Wyjmować 
łyżką cedzakową po dwóch 
minutach od wypłynięcia. 
Obsmażyć na złoto.

KROK 4 (SOS): Rozgrzać oli-
wę, dodać pocięty w plasterki 
czosnek. Chwilę aromatyzo-
wać oliwę, dodać ostrej pa-
pryki, wlać z puszki pomidory 
i posolić. Dusić kilka minut. 
Pod koniec dodać szpinak. 
Przelać sos na półmisek, uło-
żyć pierogi i posypać bazylią.
 

Anita Zegadło 
Od A do Z ugotujesz

SKŁADNIKI (4 porcje):
ciasto:
mąka orkiszowa jasna + trochę do 
podsypywania - 500 g
jajo - 1 szt. 
ciepła woda - 1 szklanka
sól - do smaku
farsz:
szpinak mrożony posiekany - 150 g
ser ricotta - 1 opakowanie
cebula - 1 szt.
czosnek - 2 ząbki
oliwa - trochę
sos:
passata pomidorowa - 300 ml
sól - do smaku
ostra papryka do smaku
czosnek - 2 ząbki
oliwa - 2-3 łyżki
bazylia - do smaku
szpinak baby (opcjonalnie) - 2 garści
parmezan do posypania - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Na stolnicę wsypujemy 
mąkę, robimy dołek, wbijamy jajko i 
szczyptę soli. Zaczynamy zagniatać 
mąkę z jajkiem, następnie wlewamy 
dość wolno wodę i drugą ręką za-
gniatamy w ciasto. Wyrabiamy 8-10 
minut. Po wyrobieniu odstawiamy na 
30 minut i przykrywamy, aby nie wy-
schło.

PIEROGI Z RICOTTĄ I SZPINAKIEM 
W SOSIE POMIDOROWYM

          Ekologiczne produkty z mleka owczego i koziego z Austrii

Poznaj 
Producenta:
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LEKKOSTRAWNE PIEROGI 
Z MINTAJEM I PIETRUSZKĄ

SKŁADNIKI (3 porcje):
polędwiczki z mintaja - 400 g
natka pietruszki - 1/2 pęku
sok z cytryny - 1 łyżka
mąka - 200 - 300 g
jajko - 1 szt.
gorąca woda - trochę
masło - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Wyrób ciasto na pierogi. Do mąki 
dodaj jajko i gorącą wodę. Wyrabiaj pomału 
i dokładnie, aż ciasto będzie sprężyste i bez 
grudek. Dolewaj wodę partiami, żeby ciasto 
nie było zbyt mokre. Gdy ciasto będzie goto-
we odstaw je pod szmatką.

KROK 2 (FARSZ): Polędwiczki z mintaja wy-
płucz, osusz papierem kuchennym, sprawdź 
czy nie ma w nich żadnych ości i pokrój na 
kawałki.

KROK 3: W misce wymieszaj pokrojonego 
mintaja z połową pęczku natki pietruszki, po-
siekanej drobno. Do wszystkiego dodaj łyżkę 
soku z cytryny i dokładnie wymieszaj. Możesz 
lekko posolić i popieprzyć farsz. Jeśli przepis 
ma pozostać bardzo lekkostrawny można zo-
stawić farsz nieprzyprawiony.

KROK 4: Wycinaj pojedyncze krążki z ciasta, 
po czym nakładaj na każde farsz i formuj pie-
rogi.

KROK 5: Gotuj pierogi ok. 6 -10 minut, aż cia-
sto będzie gotowe, a ryba w środku ugoto-
wana (im drobniej pokroisz rybę, tym szybciej 
się ugotuje). Przy wrzucaniu do wrzątku i nie 
za dużych pierogach 6 - 7 minut powinno wy-
starczyć.

KROK 6: Pierogi podawaj z rozpuszczonym 
masłem.

Agnieszka Strużyna

60 min

KOLOROWE PIEROŻKI 
Z GRZYBAMI I KAPUSTĄ

SKŁADNIKI (5 porcji):
ciasto:
mąka tortowa - 1/2 kg
olej - 2 łyżki
mleko - 1/2 szklanki
woda - 1/2 szklanki
żółtka - 2 szt.
szpinak mrożony - 2 kostki
farsz:
kapusta kiszona - 35-40 dag
grzyby suszone - 3-4 dag
cebula - 1 szt.
olej - 2 łyżki
przyprawa ziołowa w płynie - do smaku
sól - do smaku
pieprz - do smaku
białko - 1 szt.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1 (CIASTO): Do miski przesiać mąkę, 
dodać olej, żółtka bardzo ciepłą wodę z mle-
kiem, szczyptę soli zagnieść elastyczne ciasto. 
Następnie podzielić na 2 części. Do jednej do-
dać rozmrożony szpinak i wyrobić.

KROK 2: Obie części ciasta rozwałkować na 
grubość 4-5 mm. Jeden płat ciasta ułożyć 
na folii spożywczej, posmarować odrobiną 
wody, na niego ułożyć drugi placek i również 
posmarować pędzelkiem zamoczonym w wo-
dzie. Oba płaty ciasta zwinąć w rulon jak ro-
ladę. Zawinąć w folię i odłożyć do lodówki na 
pół godziny.

KROK 3 (FARSZ): 
Umyte grzyby zamoczyć w wodzie na noc, 
następnie ugotować, wyjąć z wody i drobno 
posiekać. Do wywaru z grzybów włożyć kiszo-
ną kapustę i gotować do odparowania płynu 
(około pół godziny). Przestudzić, drobno po-
siekać Na rozgrzanym oleju zeszklić drobno 
pokrojoną cebulę, dodać kapustę i grzyby. 
Doprawić do smaku solą, przyprawą w pły-
nie  i pieprzem. Wszystko razem wymieszać  
i chwilę podsmażyć.

KROK 4: Następnie ciasto wyjąć z folii na po-
sypaną mąkę deskę, pokroić na plastry gru-
bości około pół cm. Każdy plasterek ciasta 
rozwałkować na cieńszy krążek, nałożyć farsz.
KROK 7: brzegi ciasta posmarować białkiem, 
przykryć drugim krążkiem i dokładnie zlepić 
widelcem. Wkładać do wrzącej wody z dodat-
kiem soli i gotować około 5 minut od chwili 
wypłynięcia na powierzchnię. Podawać z czer-
wonym barszczem.

Stokrotka

90 min

USZKA Z GRZYBAMI INACZEJ

SKŁADNIKI (1 porcja):
ciasto:
mąka tortowa + do podsypania - 0,5 kg
jajo - 1 szt.
ciepła woda - 1 szklanka
masło - 2 łyżki
gęsta śmietana - 1 łyżka
sól - 0,5 łyżeczki
dodatkowo:
szpinak mrożony - 1 kostka
sproszkowany młody jęczmień - 1 łyżka
purée z dyni - 3 łyżki
farsz:
pieczarki - 40 dag
cebula - 1 szt.
grzyby suszone - 2-3 dag
soczewica czerwona - 3-4 łyżki
komosa ryżowa - 3-4 łyżki
masło - 2 łyżki
sól, pieprz - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Masło rozpuścić w ciepłej wodzie. 
Do przesianej mąki dodać sól, jajko, śmieta-
nę i siekając stopniowo dodawać wodę z ma-
słem.

KROK 2: Ciasto podzielić na trzy części. Do 
jednej części dodać szpinak i sproszkowany 
młody jęczmień, do drugiej purée z dyni a 
trzecią część zostawić jasną. Każdy kolor cia-
sta oddzielnie zagnieść, zawinąć w folię spo-
żywczą i pozostawić na pół godziny. (Ciasto 
powinno mieć konsystencję taką jak na pie-
rogi, gdy jest zbyt rzadkie dodać więcej mąki).

KROK 3: Na patelni rozgrzać masło, zeszklić 
drobno posiekaną cebulę, wsypać starte na 
tarce o dużych oczkach pieczarki, odparować.
Suszone grzyby dokładnie umyć, zamoczyć na 
2 godziny w ciepłej wodzie, następnie ugo-
tować, ostudzić, posiekać. Komosę ryżową i 
soczewicę oddzielnie przelać na sicie wrzącą 
wodą i ugotować według przepisu na opako-
waniu, osączyć. Ugotowaną komosę ryżową, 
soczewicę i posiekane grzyby i połączyć z pie-
czarkami, doprawić do smaku solą i pieprzem, 
wymieszać i chwilę podsmażyć.

KROK 4: Każdy kolor ciasta oddzielnie roz-
wałkować na posypanej mąką desce, foremką 
do babeczek wykrawać zębate krążki, nakła-
dać porcje nadzienia, składać na pół i do-
kładnie zlepiać. Oba rogi pierożka zawinąć na 
palcu i zlepić.

KROK 5: Wrzucać do wrzącej wody z dodat-
kiem soli i gotować około 3 minuty od mo-
mentu wypłynięcia na powierzchnię wody. 
Wyjmować łyżką cedzakową.

Stokrotka

60 min
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MAKOWE PIEROGI ORKISZO-
WE Z RUSKIM FARSZEM

SKŁADNIKI (4 porcje):
mąka orkiszowa - 500 g
woda gorąca - 1 szklanka
mak - 2 łyżeczki
jajko - 1 szt.
ziemniaki ugotowane tłuczone - 300 g
twarożek kozi - 150 g
twarożek owczy - 150 g
kminek mielony - 1 łyżeczka
cebula - 1 szt.
pieprz - do smaku
olej - 100 ml
oliwa do polania - trochę
sól - 1 łyżeczka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Na stolnicę wsypujemy mąkę i mak. Na środ-
ku robimy dołek, wbijamy jajko i łyżeczkę soli. 
Zaczynamy zagniatać mąkę z jajkiem, następ-
nie wlewamy dość wolno wodę i drugą ręką 
zagniatamy w ciasto. Wyrabiamy ok. 10 mi-
nut. Po wyrobieniu wkładamy do lodówki na 
30 minut. Cebulę kroimy w kostkę i szklimy na 
oleju. Do zimnych ziemniaków dodajemy oba 
twarożki, zeszkloną cebulę, doprawiamy mie-
lonym kminkiem, solą i pieprzem. Mieszamy. 
Z rozwałkowanego ciasta wykrawamy kółka, 
nakładamy farsz, zlepiamy brzegi i gotujemy 
w osolonym wrzątku do 3 minut po wypłynię-
ciu. Gorące polewamy oliwą.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

60 min

BEZGLUTENOWE GRYCZANE 
PIEROGI Z DYNIĄ

SKŁADNIKI (4 porcje):
ciasto:
mąka gryczana - 300 g
mąka ziemniaczana - 100 g
wrzątek - 500 ml
sól - 1 szczypta
farsz:
kasza jaglana - 100 g
dynia hokkaido pieczona (malutka) - 1/2 szt.
cebula - 1/2 szt.
czosnek - 2 ząbki
masło shea - 1 łyżka
przyprawy: curry, pieprz ziołowy, pieprz cay-
enne, papryka słodka, sól himalajska  
- do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1 (FARSZ): Kaszę jaglaną opłucz i ugo-
tuj w 250 ml wody. Dynię oczyść z pestek i 
miąższu (skórkę zostaw!), pokrój na ćwiartki, 
upiecz w nagrzanym na 180 °C piekarniku (50 
min). Na patelni rozgrzej masło i podsmaż po-
siekaną cebulę z czosnkiem. Wszystkie skład-
niki przełóż do miski i zmiksuj wraz z przypra-
wami na prawie bezgrudkową masę.

KROK 2 (CIASTO): Mąki wsyp do miski, dodaj 
sól i wlej wodę. Wymieszaj za pomocą łyżki, a 
następnie ugniataj rękoma. Nie zapominaj o 
podsypywaniu ciasta mąką, ponieważ bardzo 
się klei. Wyrobione ciasto pozostaw do osty-
gnięcia, gdyż ciepłe będzie sprawiać trudności 
podczas lepienia. Ciasto rozwałkuj na grubszy 
placek i za pomocą szklanki wycinaj koła.

KROK 3 (PIEROGI):
Do dużego garnka wlej wodę (1/2 objętości 
garnka) i zagotuj. Do każdego wyciętego z 
ciasta koła nakładaj po łyżeczce farszu i za-
wijaj tworząc pierogi. Co chwilę obsypuj pal-
ce mąkę, aby zapobiec przyklejaniu ciasta do 
dłoni. Kiedy woda mocno się gotuje możesz 
wrzucić ulepione pierogi (ok. 15 sztuk na por-
cję). Delikatnie zamieszaj do spodu drewnianą 
łyżką. Pierogi są gotowe w momencie wypły-
nięcia na powierzchnię i ponownemu zago-
towaniu się wody. Kolejne porcje pierogów 
gotuj tak jak powyżej.

Zdrowie na języku

90 min

WEGAŃSKI BIGOS

SKŁADNIKI (10 porcji):
kiszona kapusta - 2 kg
czerwona soczewica - 1 szklanka
cebula, jabłko - po 2 szt.
czosnek - 4 ząbki
wędzone śliwki - 10 szt.
suszone grzyby - 20 szt.
przecier pomidorowy - 1 szklanka
koncentrat pomidorowy - 1 łyżka
sos sojowy bezglutenowy - 3 łyżki
pieprz ziarnisty - 10 szt.
ziele angielskie, liść laurowy, jałowiec - po 5 szt.
wędzona papryka - 1 łyżeczka
majeranek - 2 łyżeczki
kmin rzymski - 1 łyżeczka
sól - 1 łyżeczka
woda - 1 litr
olej - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
W dużym garnku rozgrzej olej. Cebulę obierz 
i pokrój w kostkę. Czosnek obierz i pokrój 
w plasterki. Przełóż do garnka. Podsmażaj 5 
minut. Kapustę kiszona pokrój na mniejsze 
kawałki. Przełóż do garnka. Dodaj wszystkie 
przyprawy, sos sojowy i zalej litrem wody. 
Gotuj na wolnym ogniu przez godzinę. W 
osobnych garnuszkach ugotuj suszone grzy-
by i soczewicę. Dodaj do kapusty wraz z bu-
lionem grzybowym. Wymieszaj. Na tarce o 
grubych oczkach zetrzyj obrane jabłka. Dodaj 
do pozostałych składników. Śliwki pokrój na 
mniejsze kawałki i dodaj do bigosu. Wymie-
szaj. Gotuj bigos minimum 3 godziny, regu-
larnie mieszając i podlewając wodą, aby bigos 
się nie przypalił. Bigos jest najlepszy drugiego 
lub trzeciego dnia.

Agata Dominiak - wegeweda

180 min

FARSZ Z GRZYBÓW I KAPUSTY

SKŁADNIKI (4 porcje):
kapusta biała - 1 kg
suszone grzyby - 5-10 dag
pieczarki - 15-20 dag

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Grzyby suszone umyć i zamoczyć na 1-2 godziny, następnie 
ugotować, wyjąć z wywaru, drobno posiekać. Kapustę wło-
żyć do wody, dodać odrobinę soli i ugotować w całości, od-
cedzić, ostudzić, drobno pokroić. Cebulę drobno posiekać i 
zeszklić na oleju, dodać utarte na tarce o grubych oczkach 
pieczarki, posiekane grzyby i kapustę. Wszystko razem dusić 
aż do odparowania wody. Przyprawić do smaku solą i pie-
przem. Nadziewać pierogi, krokiety lub uszka.

Renixx

cebula - 1 szt.
olej - 2 łyżki
sól, pieprz - do smaku

160 min
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ŚLEDZIE GAJOWEGO 
Z MARYNOWANYMI GRZYBAMI

SKŁADNIKI (6 porcji):
śledzie - 400 g
grzyby marynowane - 1 słoik
musztarda francuska - 1 łyżka
pieprz mielony - do smaku
rozmaryn - 1 gałązka
liście laurowe - 2 szt.
cebula - 1 szt.
seler naciowy (łodyga) - 1 szt.
oliwa lub olej - 3 łyżki
ziele angielskie - 3 szt.
seler naciowy (opcjonalnie) - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Śledzie po odsączeniu z zalewy po-
ciąć w paski ok. 1 cm (jeśli są za słone należy 
je namoczyć na kilka godzin w zimnej wodzie). 

KROK 2: Grzyby pociąć w paski. Wymieszać. 
Cebulę pokroić w drobniutką kostkę. 

KROK 3: Wlać 2-3 łyżki oleju rzepakowego 
(tłoczony na zimno), musztardę i przyprawy.  
Całość wymieszać i serwować. 

KROK 4: pcjonalnie można dać cieniutko po-
krojonego selera naciowy, nada sałatce super 
chrupkości.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

20 min

”Dobre Ciacho BIO”
i ”Dobry Sękacz BIO”
to połączenie kilkupokole-
niowych receptur i tradycji
piekarniczych, ręcznego
wykonania i najwyższej
jakości certyfikowanych
surowców BIO.
Wszystko aby zapewnić
Państwu doskonałe
produkty – smaczne
i zdrowe.
Ciastka BIO i Podlaskie
Sękacze Zaniewicza BIO -
polecane przez:
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SAŁATKA ŚLEDZIOWA Z PIECZO-
NYMI BURAKAMI

SKŁADNIKI (1 porcja):
buraki upieczone - 4 szt.
śledzie filet - 4 szt.
jajka - 2 szt.
jabłko winne - 1 szt.
czerwona cebula - 1 szt.
kapary - 2 -3 łyżeczki
korniszony - kilka szt.
koperek - do smaku
pieprz - do smaku
musztarda - 1 łyżka
ocet jabłkowy lub sok z cytryny - 2 łyżki
oliwa z oliwek - 3 łyżki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Buraki (średnie), śledzie, jabłka, kor-
niszony i cebulę pokroić w kostkę (1 × 1 cm). 
Wymieszać.

KROK 2: Z musztardy, soku z cytryny i z oliwy 
zrobić dresing. Dodać do wcześniej pokrojo-
nych składników, dodać kapary i delikatnie 
przemieszać. Włoży na godzinę do lodówki.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

15 min

ŁOSOŚ RAS EL HANOUT

SKŁADNIKI (4 porcje):
filet z łososia - porcje po 100 - 150 g - 4 szt.
sól himalajska - do smaku
przyprawa marokańska Ras El Hanout - 2 ły-
żeczki
olej do gotowania i smażenia - 4 łyżki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Łososia myjemy, osuszamy papiero-
wym ręcznikiem.

KROK 2: Każdy kawałek łososia nacieramy 
solą i przyprawą Ras El Hanout, zostawiamy 
na 30 min do zamarynowania. Łososia sma-
żymy na rozgrzanym oleju po 5 min z każdej 
strony.

Dorota Wdowińska - Rozbicka

45 min

TARTINKI ZE ŚLEDZIEM Z PASTĄ 
AWOKADO

SKŁADNIKI (4 porcje):
chleb żytni kromki (duże) - 3 szt.
awokado - 1 szt.
śledź filet - 3 szt.
sok z cytryny - 2 łyżeczki
majonez lub jogurt - 2 łyżeczki
sól i pieprz - do smaku
jaja przepiórcze - 5 szt.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Z kromek kieliszkiem do wina wytnij 
krążki.

KROK 2: Z awokado, soku z cytryny majonezu 
(jogurtu) i pieprzu zrób pastę. Użyj blendera 
miksując pulsacyjnie, wtedy są wyczuwalne 
kawałki awokado.

KROK 3: Posmaruj tartinki pastą, na wierzch 
połóż kawałek śledzia i jajko. Zepnij wykałacz-
ką. Posyp ziołami, które lubisz.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

5 min

ŚLEDZIE W SOSIE TATARSKIM

SKŁADNIKI (4 porcje):
płaty śledziowe - 4 szt.
pieczarki lub grzybki marynowane - 2/3 
szklanki
ogórki konserwowe - 3 - 4 szt.
cebula - 1 szt.
śmietana - 2 łyżki
majonez - 1 łyżka
pieprz - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Płaty śledziowe wymoczyć 2-3 go-
dziny. Cebulę drobno posiekać i przelać 
wrzątkiem na sicie.

15 min KROK 2: Pieczarki (grzybki) i ogórki drob-
niutko posiekać można użyć blendera 
(idzie błyskawicznie).

KROK 3: W misie połączyć grzybki, ogór-
ki, cebulę, śmietanę i majonez. Wymieszać 
razem i doprawić do smaku pieprzem.
Wymoczone śledzie osuszyć i pokroić na 
drobną kostkę (2 × 2 cm). Na dno naczy-
nia ułożyć warstwę sosu tatarskiego.

KROK 4: Na sos warstwę pokrojonych śle-
dzi i tak do wyłożenia wszystkiego. Scho-
wać do lodówki na kilka godzin, aby smaki 
się przegryzły.

 Monika Więckowska (Nikita)



ŚLEDZIE 
W SOSIE SŁODKO-KWAŚNYM

SKŁADNIKI (1 porcja):
śledzie filety - 500 g
cebula - 2 szt.
marchew - 1 szt.
papryka - 1 szt.
czosnek ząbki - 2 szt.
ziele angielskie - 5 szt.
olej - 100 ml
koncentrat pomidorowy - 100 g
cukier trzcinowy - 2 łyżki
ocet ryżowy - do smaku
sól - 0,5 łyżeczki
imbir mielony - 0,5 łyżeczki
chili - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Zaczynamy od ryby. Jeśli używamy śledzi solonych, zalewamy je 
zimną wodą i zostawiamy do namoczenia na jakieś 2-3 godziny, spraw-
dzając czy ich smak już nam odpowiada. Śledzie w oleju są gotowe do 
przygotowania dania od razu.

KROK 2: Śledzie kroimy w mniejsze kawałki. W woku lub na dużej patelni 
rozgrzewamy olej, podsmażamy na nim pokrojoną w półplasterki cebulę 
aż się zeszkli. Dodajemy marchew pokrojoną w drobne słupki, przesmaża-
my minutę. Dodajemy paprykę pokrojoną w kostkę, czosnek przeciśnięty 
przez praskę, przesmażamy minutę. Następnie dodajemy przecier pomi-
dorowy, ocet, ziele angielskie, mieszamy, gotujemy minutkę. Zostawiamy 
do ostygnięcia.

KROK 3: Finalnie zimny sos mieszamy ze śledziami. Zostawiamy na kilka 
godzin, aby smaki przegryzły się.

                                        Dorota Wdowińska - Rozbicka

20 min

KONCENTRAT
POMIDOROWY 

28 % BIO 
 - ALCE NERO

polecamy!
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CARPACCIO Z DYNI Z OLEJEM 
ARGANOWYM

SKŁADNIKI (2 porcje):
dynia hokkaido - 1 szt.
imbir mielony - do smaku
sól morska - do smaku
chili - do smaku
olej arganowy - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Dynię, najlepiej hokkaido, kroimy w grubsze 
półksiężyce (najlepiej w ćwiartki jeśli dynia 
jest mała), obieramy, pozbawiamy pestek i 
nacieramy solą, chili i mielonym imbirem. Dy-
nię ustawiamy w blaszce wyłożonej papierem 
do pieczenia i pieczemy do miękkości w 200 
°C (ok. 10 - 20 min). Zostawiamy do ostygnię-
cia. Upieczoną dynię kroimy w cienkie plastry 
i układamy na dużym talerzu, polewamy ole-
jem arganowym. 

Dorota Wdowińska - Rozbicka

45 min

CARPACCIO Z AWOKADO

SKŁADNIKI (1 porcja):
awokado dojrzałe - 1 - 2 szt.
kolendra - do smaku
sos:
olej - 2 - 3 łyżki
kapary - 1 łyżeczka
zielony pieprz marynowany - 1 łyżeczka
papryczka chili - 1/2 szt.
cebula np. szalotka - 1/3 szt.
anchois - 1-2 szt.
sok z cytryny lub ocet winny - 1 łyżeczka
sól - do smaku
miód - 1 łyżeczka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1 (SOS): Posiekaj w kosteczkę cebulę i 
papryczkę, anchois rozetrzyj na papkę. Włóż 
składniki do miski i wymieszaj z olejem, bia-
łym octem winnym lub sokiem z cytryny, mio-
dem, kaparami i zielonym pieprzem, dopraw 
solą. 

KROK 2: Awokado pokrój na cieniutkie „fileci-
ki”. Ułóż na talerzu, polej sosem. 

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

5 min

CARPACCIO Z BURAKA 
I KALAREPY

SKŁADNIKI (1 porcja):
kalarepa - 1 szt.
ugotowany burak - 1 szt.
majonez ostry wegański - 1 łyżka
pieprz czarny, sól, koperek - do smaku
oliwa dobrej jakości, sok z cytryny - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1:  Kalarepę oraz gotowanego buraka 
pokroić w bardzo cieniutkie plasterki. Wyłożyć 
na talerzyk.

KROK 2:  Przykryć majonezem. My nałożyli-
śmy go w postaci kilku małych kleksów, jed-
nak to do Was należy decyzja, jak danie bę-
dzie wyglądało.

KROK 3:  Na majonezowych kleksach umie-
ścić listki botwinki lub rukoli. Wierzch skropić 
sokiem z cytryny, oliwą, solą, pieprzem. Wy-
kończyć kilkoma gałązkami koperku.

Mikołaj Bator

10 min

Przekąski, zakąski
      szybkich przepisów
   na każdą uroczystość7
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LEKKIE SPRING ROLLS

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

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Wszystkie warzywa kroimy w słupki. Papier 
ryżowy moczymy w wodzie, kładziemy na 
desce, układamy na środku warzywa i rybę, 
zwijamy jak tradycyjne sajgonki/krokiety. Se-
zam prażymy na suchej patelni. Składniki sosu 
mieszamy, dodajemy sezam, podajemy z rol-
lsami.

Iwona Kuczer

15 min

ROLLSY Z LIMONKOWĄ 
PASTĄ AWOKADO I TOFU

SKŁADNIKI (2 porcje):
tortille pszenne lub kukurydziane - 2 szt.
awokado - 1 szt.
czosnek - 1 ząbek
sok z połowy limonki - trochę
tofu wędzone - kawałek
sól i pieprz - do smaku
świeże warzywa: papryka czerwona, żółta, 
ogórek, liście sałaty lodowej

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Awokado oddziel od skóry i pestki. Przełóż do 
miski, dodaj obrany i przeciśnięty przez pra-
skę ząbek czosnku, sok z połowy limonki, sól i 
pieprz. Zmiksuj blenderem na gładko. Papry-
kę, ogórki i tofu pokrój w słupki, przygotuj li-
ście sałaty. Tortille podgrzej na suchej patelni. 
Następnie grubo i bardzo dokładnie posma-
ruj tortillę pastą z awokado tak, aby brzegi się 
skleiły. Następnie w odległości dwa palce od 
dolnej krawędzi układaj liść sałaty, paprykę 
żółtą, czerwoną, ogórka i tofu. Zwiń tortillę i 
dokładnie sklej krawędzie. Pokrój pod skosem 
na około 2 centymetrowe rollsy. 

Agata Dominiak - wegeweda

15 min

KORECZKI Z SERA BRIE 
I POMIDORKÓW CHERRY

SKŁADNIKI (1 porcja):
ser brie - 1 opakowanie
pomidorki cherry - 100 g
kapusta - trochę
wykałaczki - kilka szt.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Kapustę kroimy na pół i kładziemy na talerzu przeciętą stroną, tak by leżała sta-
bilnie. Ser brie (możemy wybrać klasyczny smak albo z ulubionymi dodatkami, 
np. z orzechami), kroimy w niewielkie kawałki. Pomidorki myjemy i kroimy na 
pół (można wybrać różne rodzaje pomidorków koktajlowych np. cherry, zebra, 
żółte). Na wykałaczki nabijamy kawałek sera i pomidora. Gotowy koreczek wbi-
jamy w kapustę. Powtarzamy tak ze wszystkimi wykałaczkami aż do wykończe-
nia składników.

Dorota Wdowińska - Rozbicka

15 min

WEGAŃSKIE SPRING ROLLS

SKŁADNIKI (12 porcji):
papier ryżowy - 12 szt.
makaron gryczany -150 g
marchewka - 1 szt.
papryka czerwona, ogórek - po 1/2 szt.
awokado - 1 szt.
rukola, świeża mięta - po 1 garści
sos :
sok wyciśnięty z jednej cytryny
syrop klonowy - 3 łyżeczki
sos chili, sos sojowy - po 1/2 szklanki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Ogórka i marchewkę obrać, pokroić 
na wąskie słupki a paprykę pokroić w wąskie 
paseczki. Awokado wydrążyć i pokroić, można 
skropić sokiem z cytryny. Rukolę oraz miętę 
umyć i posiekać.

KROK 2: Makaron ugotować w wodzie zgod-
nie z instrukcją na opakowaniu, odcedzić, 
przepłukać wodą i odstawić do odsączenia. 
Przygotować sos, mieszając wszystkie skład-
niki w miseczce.

KROK 3: Do dużej patelni wlać gorącą wodę. 
Włożyć pierwszy arkusz papieru i namoczyć 
przez ok. 15 sekund, po czym wyjąć na talerz. 
Na środek namoczonego papieru położyć 
trochę makaronu, warzyw, awokado, rukolę i 
miętę i polać trochę sosem. Zwijać jak krokie-
ta. Posyp sezamem.

Paula223

40 min
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Pomysł 
na prezent 
ze smakiem 
Szukasz wyjątkowych prezentów świątecznych dla najbliższych? Spraw im radość wysokogatunkowy-
mi, tłoczonymi na zimno olejami z upraw ekologicznych! W naszym poradniku znajdziesz pyszny prezent  
dla każdego smakosza. Perfumy to idealny prezent! Polecamy „Perfumy do kuchni” w formie naszych olejów 
gourmet o smaku orzechowym! Oto Twoi bohaterowie smaku:

OLIWA Z OLIWEK 
FRAÎCHEUR BIO
· EXTRA VIRGIN 

OLIWA Z OLIWEK 
Z EKSTRAKTEM Z 

TRUFLI BIO
MASŁO SHEA BIO

»Fraîcheur« to pierwsza 
oliwa z oliwek z nowych 

zbiorów. Tłoczy się ją 
z ręcznie zbieranych 

oliwek Arbequina i nie 
poddaje się jej filtrowa-
niu. Ta wykwintna oliwa 

jest znana ze swoich 
świeżych nut przywo-

dzących na myśl zieloną 
trawę. 

Sprezentuj komuś 
»kulinarny diament«, 

czyli włoską oliwę z oli-
wek wysokiej jakości. 
Kilka kropli wystarczy, 
aby zwieńczyć smak 

dań takich jak risotto, 
makarony lub potrawy 
z ziemniaków, a także 
eleganckie carpaccio. 

Zaletą Masła Shea jest to, 
że nadaje ono wypiekom 
wspaniale chrupiącą, ru-

mianą skórkę. Oprócz tego 
zastępuje zwykłe masło 

pochodzenia zwierzęcego 
i może być stosowane jako 
wegańska pasta do smaro-

wania chleba.



Masło Shea 
BIO

Oliwa z Oliwek 
 z ekstraktem z Trufli 

BIO

POMYSŁ NA PREZENT  
ZE SMAKIEM

Dystrybutor:

www.bioplanet.pl

 www.bioplanete.com/pl

Passion for Fine Organic Oils

Szukasz wyjątkowych  
prezentów świątecznych  
dla najbliższych? 

Oliwa z Oliwek  
Extra Virgin Fraîcheur 

BIO

Spraw im radość 
wysokogatunkowymi, 
tłoczonymi na zimno 
olejami z upraw 
ekologicznych!
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Olej 
słonecznikowy 
bio planète wygrał test!
Magazyn „Öko-Test” (niemiecki magazyn konsumencki), testujący produkty codzien-
nego użytku z ekologicznego punktu widzenia, ocenił nasz olej słonecznikowy BIO 
PLANÈTE w numerze 8/2021 jako „bardzo dobry”. Spośród 21 przebadanych produk-
tów, nasz olej został wybrany jako zwycięzca testu. Żaden inny olej nie uzyskał tak 
wysokiej oceny.

„Öko-Test” oceniał właściwości sensoryczne olejów, tj. smak i zapach. Ponadto oleje 
były oceniane pod względem zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aro-
matycznych (WWA), składników olejów mineralnych (MOSH/POSH), toksyn Alternaria, 
plastyfikatorów i glifosatu. We wszystkich tych testach nasz olej słonecznikowy został 
oceniony jako „bardzo dobry”.

W firmie BIO PLANÈTE olej słonecznikowy ma wyjątkową tradycję: to pierwszy olej, 
jaki założyciel firmy, Franz J. Moog, wyprodukował w 1984 roku. Tłoczony na zim-
no olej słonecznikowy to nieodzowny składnik codziennej zrównoważonej diety.  
To doskonałe źródło witaminy E, która pomaga w ochronie komórek przed stresem 
oksydacyjnym. Olej słonecznikowy ceniony jest także ze względu na wysoką zawartość 
nienasyconych kwasów tłuszczowych, takich jak kwas linolowy.

Olej słonecznikowy jest lekkostrawny i wyjątkowo uniwersalny. Najbardziej war-
tościowy jest w oryginalnej postaci, np. dodany do sałatki albo surowych 
warzyw lub owoców. Jego lekko orzechowy smak wzbogaca dressingi, 
dipy i sosy. Bardzo się cieszymy, że „Öko-Test” potwierdza wysoką 
jakość naszego Oleju Słonecznikowego BIO PLANÈTE tłoczone-
go na zimno.
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EKOLOGICZNE RYBY - TO ZNACZY JAKIE?
Aby rybę można było nazwać “ekologiczną” i sprzedawać ją pod 
taką nazwą musi ona pochodzić z hodowli spełniającej wiele 
wymogów, określonych w aktach prawnych. Gospodarstwo, w 
którym są hodowane ryby musi uzyskać certyfikat, potwierdza-
jący wdrożenie i przestrzeganie prawnych wymogów stawianych 
ekologicznej akwakulturze. Certyfikat taki wystawiany jest przez  
jednostkę certyfikującą, uprawnioną przez Ministerstwo Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi.

W JAKICH WARUNKACH MUSZĄ BYĆ HODOWANE EKOLOGICZNE RYBY?
Ekologiczny chów ryb ma pozytywny wpływ na ochronę przy-
rody i wspieranie jej bioróżnorodności. Jednym z najważniej-
szych aspektów jaki powinien zostać spełniony w ekologicznej 
hodowli ryb to zapewnienie im dobrostanu, czyli odpowiedniej 
przestrzeni do bytowania i żerowania. Ekologiczna hodowla ryb 
zakłada określoną gęstość obsady, czyli wagę żywych zwierząt 
na metr sześcienny wody w dowolnym momencie ich życia. 
Oznacza to, że ryby hodowane w sposób ekologiczny mają dużo 
więcej przestrzeni życiowej w porównaniu z rybami chowu kon-
wencjonalnego. Dopuszczalna gęstość obsady jest różna w za-
leżności od rodziny ryb i rodzaju wód (morskiej lub słodkowod-
nej). Woda w ekologicznej akwakulturze powinna być dobrej 
jakości, z temperaturą, zawartością tlenu i oświetleniem dosto-
sowanym do wymogów danego gatunku ryby. W przypadku ryb 
słodkowodnych rodzaj dna powinien być możliwie zbliżony do 
dna występującego w warunkach naturalnych, zaś w przypadku 
hodowli karpia dno powinna stanowić naturalna gleba.

W ekologicznej hodowli ryb stan ich zdrowia podlega okreso-
wemu monitoringowi przez lekarza weterynarii. Sprawdzane są 
uszkodzenia płetw i inne zranienia, tempo wzrostu czy zacho-
wanie. 

Ekologiczne ryby 
i zrównoważone 

rybołówstwo 
Akwakultura to forma gospodarki polegająca na hodowli wybranych organizmów wodnych, głównie ryb, 
w naturalnych lub sztucznych zbiornikach wodnych. Produkty z akwakultury są pozyskiwane ze specjalnie 

przeznaczonych do tego celu hodowli, zamiast z naturalnych ekosystemów. 
Dba się o to, by wszelkie czynności wykonywać ostrożnie, przy 
użyciu odpowiednich narzędzi oraz z  zachowaniem ściśle okre-
ślonych procedur. Ogranicza się je także do niezbędnego mini-
mum, aby uniknąć uszkodzeń fizycznych ryb i ich stresu.

Hodowcy ekologicznych ryb zobowiązani są zachować naturalny 
cykl produkcji, bez jego przyspieszania, przy maksymalnym wy-
korzystaniu naturalnej produktywności stawów. Do nawożenia 
stawów używa się jedynie obornik lub nawozy zielone. W trakcie 
cyklu produkcyjnego ryb nie wykorzystuje się genetycznie mo-
dyfikowanych organizmów oraz hormonów. 

ŻYWIENIE
Pokarm ryb hodowanych w ekologiczny sposób powinien za-
pewniać im zdrowie i zaspokajać ich indywidualne potrzeby 
żywieniowe. Przepisy określają, aby podstawą pożywienia było 
środowisko naturalne, czyli to, co jest dostępne w stawach i je-
ziorach. W sytuacji, gdy naturalne zasoby nie są wystarczające 
ryby można karmić ekologicznymi paszami roślinnymi, granu-
latem roślinnym,  paszami mineralnymi lub wodorostami mor-
skimi. Ryby mogą być również dokarmiane ekologicznymi, nie-
przetworzonymi zbożami takimi jak jęczmień, owies, pszenica 
i pszenżyto, nasionami roślin strączkowych czy kukurydzą. Po-
karm dla ryb mięsożernych stanowić może mączka rybna, olej 
rybny lub fragmenty (okrawki) ryb pochodzące  z ekologicznych 
akwakultur lub pozyskane ze zrównoważonego rybołówstwa. 

RYBY Z EKOLOGICZNEJ AKWAKULTURY
Do najczęściej hodowanych ryb w ramach ekologicznej akwa-
kultury zaliczyć możemy: łososie, karpie, pstrągi, amury i dorady.
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Sklepy z żywnością ekologiczną oferują ryby hodowlane np.  
w postaci świeżej, wypatroszone, w formie filetów ze skórą czy 
płatów. Ryby z hodowli ekologicznej są dostępne także w wersji 
wędzonej na zimno lub na ciepło, popularne są także wędzone 
plastry, często z dodatkiem np. koperku. 

RYBY Z EKOLOGICZNEJ AKWAKULTURY, 
A RYBY ZE ZRÓWNOWAŻONEGO RYBOŁÓWSTWA
Zasadnicza różnica między powyższymi pojęciami polega  
na tym, iż ryby z ekologicznej akwakultury pozyskiwane są ze 
specjalnie przeznaczonych do tego celu hodowli, natomiast ryby 
ze zrównoważonego rybołówstwa pozyskiwane są z naturalne-
go środowiska: mórz i oceanów. Zrównoważony połów (w od-
różnieniu od zwykłych połowów ryb morskich i oceanicznych)  
w mniejszym stopniu wpływa na ekosystem, pozostawiając 
więcej dzikich ryb w morzach i oceanach oraz sprzyja innym 
zwierzętom w nich żyjącym. Można powiedzieć, że są to poło-
wy, które nie zaburzają naturalnej równowagi w ekosystemie.  
Połowy muszą utrzymywać się na poziomie zapewniającym cią-
głość populacji danego gatunku. Rybacy muszą stosować się do 
odpowiednich przepisów i zmieniających się warunków środo-
wiskowych np. zmiany liczebności ryb danego gatunku.

Najbardziej rozpoznawalnym standardem dla zrów-
noważonych połowów dziko żyjących 
populacji ryb i owoców morza 
jest certyfikat MSC (Marine 
Stewardship Council). Ry-
bołówstwo otrzymując 
certyfikat MSC zyskuje 
możliwość dostarczania 
ryb i owoców morza na 
coraz liczniejsze rynki, 
które oczekują produk-
tów z niebieskim logo 
MSC. 

Restrykcyjne wytyczne dotyczące nadawania certyfikatów MSC 
dają pewność, że cały proces - od łowiska do sklepu, jest moni-
torowany, a ryby, które trafiają na nasze stoły, pochodzą z pew-
nego, identyfikowalnego źródła. 

Innym rodzajem certyfikatu wskazującym na zrównoważone po-
łowy jest islandzki certyfikat IRF (Iceland Responsible Fisheries). 
Logo IRF na produktach pochodzących z islandzkiego prze-
mysłu rybnego potwierdza, iż wyrób spełnia wymagania rynku  
w zakresie zrównoważonego pozyskiwania ryb i owoców morza.
 
Niektóre produkty rybne ze zrównoważonych połowów dotyczą 
min.: tuńczyka (np. białego, żółtopłetwego, bonito), śledzia, sar-
dynek, sardeli, dorsza, łososia, makreli, kałamarnic, małż.

Kamila Koźniewska
- Dyrektor Departamentu 

Jakości Bio Planet S.A.

Ryby i owoce morza pochodzące 
z hodowli bio, czyli ekologicznej 

akwakultury. Na produktach z nich 
wytworzonych znajdziesz certyfikat 

zielonego liścia UE.

KARP ŚWIEŻY 
FILET BIO 
(TACKA) 
- RYBY Z SERCA NATURY 

PSTRĄG 
TĘCZOWY 

PATROSZONY BIO 
 - GOSPODARSTWO 

RYBACKIE 
ZIELENICA 

ŁOSOŚ ATLANTYCKI WĘDZONY 
NA GORĄCO PORCJA BIO 

 - BETTER FISH

Produkty, na których opako-
waniach znajdziesz certyfikat 

MSC, to dziko żyjące ryby lub 
owoce morza poławiane w 

sposób zrównoważony  
i odpowiedzialny.

KREWETKI PÓŁNOCNE ZIMNO-
WODNE MSC GOTOWANE I OBRANE 

MROŻONE - BETTER FISH

TUŃCZYK 
BIAŁY 

MSC W BIO 
OLIWIE 

Z OLIWEK 
EXTRA 

VIRGIN 
- EMPERATRIZ

(DLA KOTA) PASZTET ZE ŚLEDZIEM 
I ALGAMI MORSKIMI BIO - YARRAH
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TERRINA Z ŁOSOSIA 
I KREWETEK

SKŁADNIKI (6 porcje):
żelatyna w listkach  - 6 listków
mąka bezglutenowa - 1 łyżka
cukier - 1 łyżka
sól, pieprz do smaku
jajka - 2 szt.
śmietana kremówka - 1/2 szklanki
mleko - 1/4 szklanki
ocet winny - 1/4 szklanki
masło - 1 łyżeczka
łosoś (np. 125 g wędzonego i resztę upie-
czonego w piekarniku) - 250 g
ugotowane krewetki - 100 g
koperek - 1 pęk

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Łososia dzielimy na mniejsze ka-
wałki (płatki), a krewetki siekamy na mniejsze 
kawałki. W szklance z zimną wodą moczymy 
żelatynę.

KROK 2: W misce mieszamy mąkę, przyprawy 
oraz cukier - umieszczamy w kąpieli wodnej 
i dodajemy rozbełtane jajka. Dodajemy mle-
ko, ocet i gotujemy, aż całość lekko zacznie 
gęstnieć. Dodajemy masło i żelatynę, aż się 
rozpuszczą (mieszając, powinno to zająć max. 
5 minut) i dorzucamy łososia.

KROK 3: Na samym końcu, gdy masę zdej-
miemy już z ognia, dodajemy ubitą kremów-
kę. Masę przelewamy do foremki lub kilku 
mniejszych foremek i umieszczamy na noc w 
lodówce. Terrina świetnie sprawdzi się jako 
nowość na wigilijnym stole, smakuje z chle-
bem.

Szybko Tanio Smacznie

30 min

PULPETY RYBNE Z RYŻEM 
CZARNYM

SKŁADNIKI (1 porcje):
filety z ryby np. dorsza, mintaja, morszczu-
ka - 0,5 kg
bułka tarta - 3 łyżki
ugotowana kasza jaglana - 0,5 szklanki
jajko - 1 szt.
cebula - 1 szt.
sól - do smaku
pieprz - do smaku
masło - 2 łyżki
mąka - 2 łyżki
mleko - 2 szklanki
koperek - 1 pęk
czosnek granulowany - 1 łyżeczka
ryż czarny - 2 szklanki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Najpierw ryż płuczemy na sicie pod 
bieżącą wodą, przesypujemy do garnka. Na-
stępnie zalewamy wodą w proporcji ryż 1:1,5 
woda, solimy. Gotujemy do miękkości na ma-
łym ogniu pod przykryciem.

KROK 2 (przygotowanie ryby): Jeśli filet ma 
skórę, musimy ją zdjąć. Jeśli są ości, pozby-
wamy się ich za pomocą pęsety lub wycina-
my nożem. Tak przygotowane filety mielimy 
w maszynce do mięsa lub malakserze. Na-
stępnie obieramy cebulę i mielimy z rybą. Do 
masy dodajemy ugotowany ryż, bułkę tartą i 
przyprawy oraz jajko. Mieszamy, aż wszystkie 
składniki się połączą.

KROK 3: Z powstałej masy formujemy małe 
pulpeciki i układamy je na talerzu jeden obok 
drugiego.

KROK 4 (sos): W garnku rozpuszczamy ma-
sło i przesmażamy na nim mąkę przez kilka 
sekund. Do masła z mąką dodajemy mleko i 
mieszamy, aż składniki się połączą. Następnie 
dodajemy posiekany koperek i przyprawy. Sos 
podgrzewamy, ciągle mieszając, aż zgęstnieje 
i się zagotuje.

KROK 5: Na gorący sos w garnku wrzucamy 
jeden obok drugiego pulpeciki. Na końcu 
zmniejszamy grzanie, przykrywamy garnek i 
dusimy wszystko ok. 10 min, w razie potrzeby 
podlewamy sos wodą.

Dorota Wdowińska - Rozbicka

60 min

ŁOSOŚ NA PARZE Z IMBIREM 
I PAPRYCZKĄ CHILI

SKŁADNIKI (2 porcje):
filet z łososia - 2 szt.
imbir kłącze - 10 cm
papryczka chili - 2 szt.
świeża kolendra - 1 pęk
sos sojowy - 2 łyżki
sos rybny - 1 łyżka
olej sezamowy - 1/2 łyżki
cukier trzcinowy - 2 łyżeczki
kapusta pekińska - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Sos rybny, sos sojowy, olej seza-
mowy i cukier łączymy, mieszamy aż do roz-
puszczenia cukru. Odstawiamy na bok. Imbir 
obieramy i kroimy w słupki. Szczypior tniemy 
w długie paski. Paprykę kroimy w paseczki, 
pozbywając się nasion.

KROK 2: W bambusowym parowniku układa-
my liść lub dwa kapusty pekińskiej (żeby sos 
nie wyciekał). Jeżeli używamy innego parow-
nika, możemy pominąć liście kapusty. Wrzu-
camy połowę imbiru, szczypioru i papryki. 
Układamy nasze filety z łososia skórą do dołu, 
polewamy przygotowanym wcześniej sosem 
i przykrywamy resztą składników. Na koniec 
kładziemy pęczek świeżej kolendry. Zamyka-
my i gotujemy na parze 20 minut.

Dagooshya

30 min

SMAŻONA RYBA W TRADYCYJ-
NEJ ZALEWIE OCTOWEJ

SKŁADNIKI (2 porcje):
dowolne ryby - 1 kg
woda - 1 litr
ocet jabłkowy - 200 ml
sól - 1 łyżka
liść laurowy, ziele angielskie, pieprz ziarno 
- kilka szt.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Połączyć składniki zalewy: wodę, ocet, sól i cu-
kier. Dodać przyprawy. Zagotować. Włożyć po-
krojone w piórka cebule i marchew pokrojoną w 
plasterki. Gotować 10 minut. Zalewę wystudzić. 
Rybę usmażyć i ułożyć na głębokim półmisku. 
Zalać przestudzoną zalewą. Przykryć naczynie 
i odstawić w chłodne miejsce (najlepiej na 24 
godziny).

Dorota Woźniak - Twins Pot

30 min

cukier - 2 łyżki
marchew - 1 szt.

cebula - 2 szt.



RYBA PO TAJSKU 

SKŁADNIKI (4 porcje):
filet z łososia lub innej morskiej ryby - 500 g
świeże gałązki trawy cytrynowej (pocięte) - 2 szt.
mleko kokosowe 17 % - 400 ml
prażone orzeszki ziemne (posiekane) - 2 łyżki
świeże liście bazylii lub kolendry -  kilka
czerwone papryczki chili - 2 szt.
plasterek korzenia galgantu 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Oczyść paprykę z nasion i utrzyj z czosnkiem, liśćmi limonki Kaffir, ga-
langą, trawą cytrynową i odrobiną mleka kokosowego na gładką masę. 
Odfiletuj rybę i pokrój na kawałki. Podgrzej 200 ml mleka kokosowego 
w woku na łagodnym ogniu, aż do wydzielenia oleju (ok. 10 minut). 
Dodaj pastę chili i duś mieszając, aż do wydzielenia zapachu. Dodaj 
rybę i przykryj mieszaniną. Dodaj resztę mleka kokosowego, wodę i sos 
rybny. Wymieszaj i gotuj rybę do czasu, aż będzie gotowa (do 15 min). 
Dodaj orzeszki i podawaj z bazylią lub kolendrą.

Amaizin

45 min

PSTRĄG W 10 MINUT

SKŁADNIKI (2 porcje):
pstrąg tęczowy - filet (ok. 500 g) - 4 szt.
pieprz cytrynowy, sól - do smaku
masło lub masło ghee - 2 łyżki
mąka do oprószenia - trochę
cytryna - 1 szt.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Pstrąga myjemy, osuszamy, nacieramy solą, pieprzem cytrynowym, 
lekko skrapiamy sokiem z cytryny, oprószamy mąką. Masło / masło 
ghee rozpuszczamy na patelni i smażymy pstrąga po dwie minuty z 
każdej strony. Na patelni możemy też podsmażyć plasterki cytryny. 
Podajemy z warzywami lub pieczywem. Barbara Strużyna

10 minwoda - 250 ml
sos rybny - 2 łyżki
czosnek - 2 ząbki

liście limonki kaffir - 2 szt.
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RYBA W AROMATYCZNEJ 
MARYNACIE

SKŁADNIKI (1 porcja):
ryba morska - 1 szt.
cytryna - 1 szt.
cebula - 1 szt.
czosnek - 2 ząbki
rozmaryn siekany - 2 łyżeczki
masło - 1 łyżka
oliwa - 2 łyżki
miód - 1 łyżeczka
imbir starty szczypta
sos sojowy - 1 łyżeczka
sól, pieprz - do smaku

100 min

KARP SMAŻONY

SKŁADNIKI (2 porcje):
karp - filet - 500 g
mąka, olej do smażenia - trochę
sól, pieprz - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Rybę myjemy, osuszamy ręcznikiem ku-
chennym i jeśli jest taka potrzeba, kroimy na 
mniejsze kawałki. Następnie każdy kawałek 
solimy i lekko pieprzymy. Na talerzyk wysypu-
jemy mąkę i obtaczamy w niej każdy kawałek. 
Smażymy na złoty kolor na średnim ogniu.

Barbara Strużyna

40 min

RYBA CURRY

SKŁADNIKI (2 porcje):
filet z dorsza, miruny lub innej ryby o 
białym, zwartym mięsie - 500 g
szalotki - 2 szt.
cebula dymka - 3 szt.
mieszanka curry - 2 łyżki
słodka śmietanka 30 % - 250 ml
por (biała część) - trochę
olej do smażenia - trochę
sól, pieprz - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Rybę umyć, osuszyć. Pokroić w nie-
wielką kostkę. Pora, szalotki i dymkę (część 
szczypiorku zostawić do posypania gotowe-
go dania) posiekać. Na patelni rozgrzać olej, 
wrzucić cebule z porem, szybko zeszklić. Wło-
żyć rybę, posypać curry, smażyć kilka minut.

KROK 2: Zalać śmietanką, dusić około 20 mi-
nut. Doprawić do smaku solą i ewentualnie 
pieprzem. Podawać z ryżem.

Iwona Kuczer

45 min

PSTRĄG TĘCZOWY 
W GALARECIE

SKŁADNIKI (6 porcji):
pstrąg tęczowy filet - 40 dag
marchew - 2 szt.
liść laurowy, ziele angielskie - trochę
seler korzeń - 1/4 szt.
groszek - 1/2 szklanki
cebula mała - 1 szt.
żelatyna - 12 listków
pieprz, sól - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Cebulę obrać, pokroić w krążki, a obrane mar-
chew i seler pokroić w kostkę dodać do mar-
chewki, wsypać groszek, dodać liść laurowy i 
ziele angielskie. Zalać 1 litrem wody i zagoto-
wać. Gdy warzywa będą już miękkie dodać do 
nich pokrojony w grube plastry filet pstrąga 
tęczowego. Gotować na małym ogniu około 8 
minut, następnie wycedzić. Do wywaru dodać 
żelatynę i mieszać aż się rozpuści, ostudzić 
wywar. Plastry ryby położyć na półmisku ob-
kładając warzywami. Zalać zimnym wywarem. 
Pozostawić aż galareta stężeje.

paulina2157

65 min

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Czosnek przecisnąć przez praskę. Rozmaryn 
drobno posiekać. Cytrynę sparzyć wrzącą wodą, osuszyć, 
zetrzeć skórkę odkroić 1 plasterek i wycisnąć sok.

KROK 2: Przygotowane składniki włożyć do miski, dodać 
olej, sos sojowy, miód, imbir i 2 łyżki soku z cytryny, wy-
mieszać.

KROK 3: Umytą rybę osuszyć papierowym ręcznikiem, 
oprószyć solą i pieprzem. Włożyć do naczynia żaroodpor-
nego, dokładnie natrzeć marynatą, przykryć i odłożyć na 
pół godziny.

KROK 4: Przed pieczeniem do środka ryby włożyć pokro-
joną cebulę, plasterek cytryny i masło. Następnie przy-
kryć, wstawić do nagrzanego do 180°C piekarnika i piec 
około 35-40 minut.

Stokrotka

1 2 3 4
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WYBIERAJ MĄDRZE
Dziś wiele zależy od Konsumentów, którzy podczas zakupu 
powinni wybierać produkty pochodzące z odpowiedzialnych  
i zrównoważonych połowów i wymagać poprawnej identyfikacji, 
czyli podstawowych informacji o pochodzeniu, metodzie poło-
wu i gatunku ryby.

PAN DO MAR – ŚWIADOMY WYBÓR
Dobrym przykładem definicji zrównoważonego rybołówstwa są 
praktyki hiszpańskiej marki Pan do Mar. Nasza historia sięga lat 
dziewięćdziesiątych XIX wieku. Ponad stuletnia tradycja nakazu-
je nam korzystać z zasobów natury, tak aby kolejne pokolenia 
mogły cieszyć się bogactwem otaczającej nas przyrody. Wyko-
rzystując najmniej inwazyjne, tradycyjne metody połowów mi-
nimalizujemy wpływ na środowisko morskie. Jednocześnie stale 
dostosowujemy się do zaleceń jednostek certyfikujących, aby 
nasze produkty były jeszcze bardziej zrównoważone.

PRAKTYKI PAN DO MAR
• Nasze ryby poławiane są kutrami (rybołówstwo przybrzeżne 

lub zbliżeniowe) najczęściej przez lokalnych rybaków o głę-
boko zakorzenionych tradycjach rodzinnych.

• Wszystkie ryby, które przetwarzamy, pochodzą z rybołów-
stwa sklasyfikowanego jako zrównoważone przez FAO i inne 
organizacje zajmujące się ochroną przyrody. Przetwarzamy 
ryby złowione przy użyciu tradycyjnych narzędzi, zgodnie  
z kryteriami zatwierdzonymi przez FAO.

• 100 % naszych tuńczyków zostało złowionych przy uży-
ciu tradycyjnych wędek. Makrele są łowione na węd-
ki lub podobnie jak sardynki za pomocą płytkich sie-
ci rozkładanych przy brzegu na jedną noc, zapobiega  
to schwytaniu chronionych gatunków. Nasze omułki hodu-
jemy w ekologicznej akwakulturze, na linach zwisających  
z małych pływających, drewnianych platform. Hodowla  
ta jest zlokalizowana tuż obok ich naturalnego siedliska. 

• Myjemy, filetujemy, gotujemy i pakujemy nasze produkty 
zawsze ręcznie.

 
Zrównoważone połowy mamy w tradycji!

Trwająca od dziesięcioleci obsesja na punkcie zysku spowodowała niewyobrażalne spustoszenie morskich 
zasobów. Aby zaspokoić popyt na niektóre gatunki ryb, statki rybackie dosłownie zamiatają duże oceany, 

pozostawiając niewystarczającą liczbę dorosłych osobników niezbędnych do ponownego zasiedlenia 
łowisk. Ponadto 1/3 ryb na świecie jest wprowadzana i sprzedawana na rynek jako zupełnie inny gatunek 

pod obcą nazwą, fałszuje się także informacje o pochodzeniu i metodach połowu. Poza bezpośrednimi 
zagrożeniami spowodowanymi przez nadmierne połowy, w miarę ocieplania się klimatu na Ziemi wzrasta 

zakwaszenie wód, co prowadzi do utraty różnorodności gatunków.
• Nasze receptury są wynikiem tradycji i galicyjskiego do-

świadczenia w przygotowaniu przetworów, dzięki czemu 
zapewniamy ciągłość tradycji przodków lokalnej kuchni.

• Produkty rolnictwa, których używamy, pochodzą z cer-
tyfikowanych upraw ekologicznych i biodynamicznych.  
Od warzyw, octu, oliwy z oliwek extra virgin do najprost-
szych przypraw.

• Stawiamy na lokalne rybołówstwo, zmniejszając w ten 
sposób nasz ślad węglowy poprzez unikanie transportu  
na duże odległości i unikanie wysokiej emisji CO2.

Podczas połowów na niewielką skalę łatwiej o bezpieczną  selekcję  i ochronę 
gatunków zagrożonych.
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Pierwsze co nasuwa nam się na myśl o Norwegii to góry i fior-
dy. Właśnie to połączenie czyni przyrodę norweską tak unikalną  
i fascynującą – morze wdzierające się w głąb lądu otoczone wy-
sokimi skałami. Jest to widok bardzo malowniczy i kolorowy – 
intensywnie niebieska woda, soczysto zielone zbocza, ziemiste 
skały i przycupnięte na nich kolorowe budynki farm. W głębi 
lądu krajobraz się zmienia – znajdziemy tu ośnieżone szczy-
ty i lodowce. Surowe piękno tutejszych krajobrazów zachwyca  
i uderza dostojeństwem i powagą.
Charakterystyczne dla krajobrazu Norwegii są szkiery, czyli małe, 
wygładzone przez lodowiec skaliste wysepki. Stanowią tu dość 
powszechny widok. Na wybrzeżu Norwegii naliczono około 150 
tysięcy wysp. Są one różnej wielkości, od maleńkich do takich 
nadających się do zamieszkania.

Najbardziej znane są dwa większe archipelagi na północy kra-
ju – Lofoty i Vesterålen. Pierwszy znany jest z przepięknych 
krajobrazów i najlepszych sztokfiszy (suszonych na słońcu ryb)  
w Norwegii. Lofoty to archipelag położony na północy Norwegii, 
około 300 kilometrów za linią koła podbiegunowego. W jego 
skład wchodzi pięć większych wysp: Austvågøy, Vestvågøy,  
Moskenesøya, Flakstadøy, Gimsøya oraz setki mniejszych.  
To tutaj powstaje jeden z najbardziej znanych norweskich pro-
duktów, doceniany na całym świecie i eksportowany w ogrom-
nych ilościach suszony dorsz.

Tørrfisk - sztokfisz, inaczej suszony dorsz. Lofoty to jedyne miej-
sce na świecie, gdzie warunki klimatyczne pozwalają na suszenie 
ryb w tradycyjny sposób. Zwyczaj suszenia dorsza jest znany od 
tysiąca lat i od tamtych czasów prawie w ogóle się nie zmienił. 
Świeżo złowione ryby są natychmiast pozbawiane głów i patro-
szone. Związuje się jej parami za ogony i wiesza na drewnianych 
stelażach pod gołym niebem na sześć do dwunastu tygodni. 
Zimny arktyczny wiatr powoli wyciąga z nich wilgoć i po upływie 
tego czasu są sztywne i twarde. Można je przechowywać latami.
Odmianą sztokfisza jest klippfisk. Dorsze czyści się, patroszy, 
usuwa kręgosłup i soli (tørrfisk jest niesolony). Następnie wie-
sza się je na stelażach i suszy. Dawniej ryby suszono rozłożone 
na skałach.

Lutefisk to najpopularniejszy sposób przyrządzania suszonego 
dorsza. Suszoną rybę moczy się kilka tygodni w ługu przyrzą-
dzonym z popiołu brzozowego. Obecnie lutefisk rzadko przy-
rządza się w domu z powodu czasochłonnej procedury, a go-
towy produkt można bez problemu kupić w tutejszym sklepie 
rybnym lub na targu. Mrożony słynie na całym świecie jako nor-
weski przysmak. Lutefisk jest tradycyjnych daniem podawanym 
w czasie Świąt Bożego Narodzenia.

Na północy Europy żywność zachowała swój naturalny smak  
i aromat – ziemi, morza, gór, lasów. Zwyczaje kulinarne Norwe-
gów kształtowane były przez Wikingów. Podejmowali oni go-
ści prostymi, ale smacznymi potrawami – na południu mięsem 
owczym, na północy mięsem łosi, poza tym łososiami, dorszami, 
makrelami, darami lasów – jagodami i grzybami. 

Królestwo Norwegii to jeden z najbardziej fascynujących i tajemniczych krajów północnej Europy. Stał się on 
ponownie suwerennym państwem dopiero w 1905 roku. Wcześniej, w latach 1380 - 1814 kraj był częścią 
monarchii duńsko-norweskiej, a w roku 1815 został przyłączony do Szwecji.

 
Norwegia
kulinarnie

Wypatroszone dorsze suszone zimnym arktycznym wiatrem. Gimsøya - piąta pod 
względem powierzchni (46,4 km²) wyspa należąca do archipelagu Loflotów.

Rybacka wioska Hamnøy na wyspie Moskenesøya, Lofloty28    Zima 2021/22
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Co jada się w Norwegii?
Norwegowie stosunkowo późno poznali przyprawy, dlatego 
stosują je raczej w niewielkiej ilości, najczęściej używane są: sól, 
gałka muszkatołowa i pieprz. Podstawowym dodatkiem do dań 
są ziemniaki, a niewielka obecność świeżych warzyw wiąże się 
z brakiem gruntów rolnych.

Norwegowie mimo surowego klimatu nie tracą chęci do biesia-
dowania i czerpania przyjemności z jedzenia i picia. Tak dawniej, 
jak i teraz uwielbiają urządzać biesiady do białego rana. Jedze-
nie jest proste, ale najwyższej jakości. Mimo warunków natural-
nych kraju, które powodowały trudną sytuację komunikacyjną,  
w kuchni norweskiej nie ma istotnych różnic kulinarnych.

RYBOŁÓWSTWO
Norwegia zalicza się do krajów o największym zatrudnieniu  
w rybołówstwie, ustępuje tylko Islandii. Na tutejszych łowiskach 
żyją niezliczone gatunki ryb, ale najczęściej łowionymi są dor-
sze, makrele, łososie i śledzie.
Ryby przyrządza się na różne sposoby, najpopularniejsze jednak 
są najprostsze: najczęściej jada się ryby gotowane, w drugiej ko-
lejności smażone lub pieczone.

• Fiskeboller – gotowane w bulionie rybnym klopsiki rybne;
• Fiskepudding (pudding rybny) – rodzaj lekkiego pasztetu 

z ryby;
• Torkestunge – ozorki z dorsza – przysmak z północnej 

Norwegii. Ugotowane polewa się stopionym masłem lub 
białym sosem;

• Rakørett – lekko posolona, ukiszona ryba, najczęściej łosoś, 
pstrąg lub troć;

• Fiskesuppe – zupa rybna;
• Ristet laks – łosoś z rusztu, podawany z warzywami;
• Fiskekaker – smażone placki rybne;
• Gravet laks (gravlaks) – jeden z najbardziej znanych spo-

sobów przyrządzania łososia – nazwa potrawy wywodzi się 
od pierwotnej metody konserwowania (solenia na sucho). 
Polegała ona na posypaniu ryby solą, cukrem i pieprzem, 
pokryciu siekanym koperkiem i zakopaniu (gravet) na parę 
tygodni w ziemi. Pod ciężarem ziemi mięso przesiąkało 
przyprawami. Obecnie do obciążenia ryby używa się drew-
nianej deski, obciążonej np. puszkami z konserwą. Gotową 
potrawę podaje się pokrojoną w cienkie plasterki z sosem 
musztardowym i pieczywem.

PRODUKTY Z MLEKA
Istotną rolę w Norwegii odgrywa gospodarka pastwiskowa. 
Większość hal leży na granicy lasów, a także powyżej, z dala  
od wiejskich gospodarstw. Tereny te wykorzystuje się do wypasu 
kóz, owiec i krów. Bydło przepędza się na hale w środku czerwca, 
a z powrotem sprowadza na początku września.

Sery stanowią ważną część norweskiego bufetu śniadaniowego. 
Jest on bardzo zbliżony do szwedzkiego smörgåsbord – szeroki 
wybór dań regionalnych, od ryb przyrządzonych na różne spo-
soby, przez różne gatunki pieczywa, sera, płatki śniadaniowe, 
jajka gotowane i smażone, soki owoce, mleko, maślanka, a także 
oczywiście kawa i herbata.

• Rømmengrøt - rodzaj owsianki z kwaśną śmietaną i gorą-
cym mlekiem, polanej roztopionym masłem,

• Lefse – kołaczyki ziemniaczane – placuszki z purée ziemnia-
czanego z mąką, podawane na wytrawnie z masłem i kozim 
serem lub na słodko z masłem i cukrem/śmietaną.

Jedne z najbardziej znanych gatunków norweskich serów to:
• Snøfrisk – świeży ser z koziego mleka;
• Rider – łagodny ser półtwardy;
• Jarlsberg – średnio pikantny twardy ser o lekko słodkim, 

orzechowym smaku;
• Pultost – ser o słodkim smaku i zapachu, wytwarzany z ser-

watki, karmelizowany;
• Brunost —brązowy ser twarogowy. Ma smak karmelowy, 

słodki, ale z ostrym posmakiem.

MIĘSO
Mięsem charakterystycznym dla tego regionu Europy jest mię-
so renifera. Ich hodowla jest ściśle związana z dawnym ludem 
koczowniczym – Samami (nazwa Lapończycy nie jest już uży-
wana). Żyją oni w tundrowym i górzystym krajobrazie północnej 
Norwegii, w rejonie Finmark. Niegdyś Samowie przemieszczali 
się za stadami dzikich reniferów poszukujących pożywienia, zimą 
głównie porostów. Obecnie Samowie prowadzą osiadły tryb ży-
cia – poza hodowlą reniferów zajmują się także hodowlą bydła, 
rybołówstwem i rolnictwem.

Dawniej mięso reniferów można było dostać tylko na północy, 
obecnie dzięki lepszej komunikacji dostępne jest we wszyst-
kich zakątkach kraju. Można je kupić świeże lub mrożone. Jest 
bogatym źródłem wartości odżywczych. Ma wysoką zawartość 
kwasów oleinowych (obniżają zły cholesterol), a tłuszcz w nim 
zawarty może zastępować tłuszcz rybi. Mięso bogate jest w ma-
gnez wapń i potas, jak również wiele witamin z grup A, B, D  
i witaminę C.  Dzięki temu potrawy z renifera są bardzo pożywne 
 i zdrowe. Mięso z renifera przyrządzane jest na kilka sposobów: 
suszone i uwędzone – łopatka i udziec, przyrządzone jak dziczy-
zna – comber, w potrawach jednogarnkowych – twardsze i mniej 
delikatne części mięsa.

• Reinsdyrstek – kotlet z renifera, jedna z najpopularniej-
szych mięsnych potraw w Norwegii;

• Samekok – gotowane w rosole z mięsa renifera ozór, wą-
troba i kości zawierające szpik. W skład tej zupy wchodzą 
także ziemniaki, kapusta i warzywa korzeniowe;

• Bidos – ragu z mięsa renifera;
• Røkt reinsdyrhjerte i fløtesaus – wędzone serce renifera  

w sosie śmietanowym.
Wypas owiec  nad norweskim fjordem.

Mała górska wioska nad Geirangerfjorden, fjordem wpisanym na listę UNESCO. 
Domki pokryte są tu tradycyjnym dachem z darni.
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Podczas wizyty w Norwegii warto też spróbować takich narodowych 
potraw jak:

• Fenalår — suszony i solony udziec jagnięcy;
• Fårikål — jagnięcina z kapustą i ziarnami pieprzu;
• Kjøttkaker – tradycyjny rodzaj klopsików lub kotletów mielonych 

podawanych z ziemniakami oraz brązowym sosem;
• Ribbe – pieczony boczek;
• Risgrøt – pudding z ryżu;
• Sveler – placki naleśnikowe, w rodzaju amerykańskich pancakes, 

jadane na ciepło lub zimno, na słodko z dżemem lub śmietaną,  
albo na ostro z masłem oraz kozim serem;

• Multekrem – malina moroszka podawana z bitą śmietaną.

Kuchnia norweska niewątpliwie ma wiele do zaoferowania – najwyższej 
jakości składniki, oryginalne mięso, ogromny wybór ryb. Na pewno warto 
odwiedzić Norwegię, dla jej przepięknych krajobrazów i niezapomnia-
nych smaków.

Iwona Kuczer - Szef Kuchni

DORSZ 
ATLANTYCKI 

MSC 
FILET BEZ SKÓRY 

MROŻONY 
 - BETTER FISH

ŁOSOŚ
ATLANTYCKI 
PLASTRY 
GRAVLAX 
Z KOPREM 
BIO 
- BETTER FISH

Polecamy!

Kuter rybacki u wybrzeży wyspy Moskenesøya, Lofloty

ZUPA RYBNA

SKŁADNIKI (4 porcje):
ryba filet (np. dorsz) - 500 g
marchew - 3 szt.
pietruszka - 1 szt.
seler (mały kawałek) - 1 szt.
por - kawałek 6 cm
koperek - do smaku
natka pietruszki - do smaku
ziele angielskie - 2 szt.
liść laurowy - 1 szt.
sól - do smaku
pieprz - do smaku
papryczka ostra mała (opcjonalnie) - 1/2 szt.
cebula - 1 szt.
czosnek - 1 szt.
imbir kłącze - kawałek 1 cm
sok z cytryny - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Rozmrażamy rybę, jeśli była zamrożona, myjemy i osuszamy. Rybę 
kroimy na kawałki, solimy, posypujemy pieprzem, kropimy cytryną i odstawiamy 
na chwilę.

KROK 2: Warzywa: marchewkę, pietruszkę, seler myjemy, obieramy i ścieramy 
na grubej tarce jarzynowej. Zagotowujemy wodę w garnku, wkładamy warzywa, 
liść laurowy, ziele angielskie, papryczkę (opcjonalnie), imbir. Jeśli mamy łodygi 
od natki pietruszki lub koperku też możemy włożyć do garnka, potem możemy 
je wyciągnąć.

KROK 3: Warzywa gotujemy 15 min, następnie dodajemy rybę, por, czosnek 
i cebulę (cebulę możemy ogrzać na żywym ogniu). Całość gotujemy jeszcze 
10 min. Doprawiamy do smaku solą i pieprzem. Wyciągamy łodygi pietruszki i 
kopru, jeśli były. Dodajemy natkę pietruszki i koperek.
 

Barbara Strużyna

35 min

SÓL MORSKA DROBNO 
MIELONA 

 - CRYSTALLINE PLANET

polecamy!
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KLOPSIKI WOŁOWE

SKŁADNIKI (4 porcje):
mielone mięso wołowe - 800 g
bułka pszenna - 1 szt. 
mleko - 1/2 szklanki
jajko - 1 szt.
mała cebula - 1 szt.
sól, pieprz, pieprz ziołowy lub ulubiona przy-
prawa do mięsa mielonego - trochę
masło klarowane/olej do smażenia - 6 łyżek

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Bułkę namaczamy w ciepłym mleku, odsta-
wiamy na 15 min. Siekamy bardzo drobno ce-
bulę. Do miski przekładamy mięso, posiekaną 
cebulę, dobrze odciśniętą z mleka bułkę oraz 
przyprawy. Dokładnie wyrabiamy na jednolitą 
masę. Z mięsnej masy formujemy małe klo-
siki, wielkości orzecha włoskiego. Na patelni 
rozgrzewamy masło/olej. Klopsiki partiami 
wkładamy na rozgrzany tłuszcz, smażymy na 
małym ogniu z każdej strony, łącznie ok. 10 
min. Podajemy z ulubionym sosem i/lub bo-
rówką do mięs. Iwona Kuczer

45 min

PASTA Z WĘDZONEGO 
ŁOSOSIA

SKŁADNIKI (2 porcje):
wędzony łosoś - 1 plaster
koperek - 1/4 pęku
sok z cytryny - 2 łyżeczki
jajko ugotowane na twardo - 1 szt.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Składniki połączyć i zblendować. Można po-
dawać z surowymi warzywami lub pieczywem

zyjezebyjesc

15 min
PASTA Z WĘDZONEGO 
ŁOSOSIA #2

SKŁADNIKI (20 porcji):
kremowy serek kanapkowy - 250 - 300 g
opakowanie crème fraîche - 200 g
wędzony łosoś - 150 - 200 g
czerwona cebula - 1 szt.
sok z cytryny - do smaku
świeży koperek - 1 pęk
sól, pieprz - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
W misce mieszamy serek z crème fraîche. 
Koperek, cebulę drobno siekamy i łososia 
również kroimy możliwie jak najdrobniej. 
Wszystko mieszamy. Dodajemy sok z cytryny 
oraz startą skórkę, przyprawiamy do smaku. 
Zostawiamy w lodówce na 2-3 h, żeby całość 
się przegryzła, ale można od razu postawić na 
stół. 

Szybko Tanio Smacznie

20 min

KRUPNIK Z WĘDZONEGO 
ŁOSOSIA Z RYŻEM

SKŁADNIKI (1 porcja):
wędzony łosoś - 30 dag
marchew - 1 szt.
cebula - 1 szt.
pietruszka - 1 szt.
ryż - 1 szklanka
sól, pieprz - do smaku
tymianek - do smaku
ziele angielskie - kilka ziaren
liść laurowy - 1 szt.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: Marchew i pie-
truszkę obieramy, myjemy, kroimy w kawałki i 
wrzucamy do garnka. Ryż płuczemy i dodaje-
my do garnka. Rybę kroimy w małe kawałki i 
dodajemy do garnka. Zalewamy wodą, doda-
jemy przyprawy i gotujemy ok. 20 - 30 min, aż 
ryż będzie miękki. Sprawdzamy smak i ewen-
tualnie doprawiamy.

Dorota Wdowińska - Rozbicka

45 min

ŁOSOŚ ATLANTYCKI 
PLASTRY WĘDZONE 

NA ZIMNO BIO 
 - BETTER FISH

polecamy!

KOTLETY ŁOSOSIOWO
- ZIEMNIACZANE

SKŁADNIKI (4 porcje):
drobno posiekany surowy filet z łososia 
- 1 i 1/2 szklanki
gotowane ziemniaki - 1 i 1/2 szklanki
koperek - 4 łyżki
szalotka - 2 szt.
jajko - 1 szt.
bułka tarta - 1/2 szklanki
oliwa do smażenia - trochę
sól, pieprz - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Cebulkę drobno siekamy, podsmażamy na 
łyżce oliwy. Ziemniaki przeciskamy przez pra-
skę, dodajemy łososia, cebulkę, jajko, koperek, 
sól i pieprz. Dokładnie mieszamy. Formujemy 
kotlety średniej wielkości, lekko spłaszczamy. 
Obtaczamy w bułce tartej. Układamy na bla-
sze posmarowanej oliwą, pieczemy ok. 20 min 
w 200°C. Podajemy z sosem koperkowym.

Iwona Kuczer

30 min
ŁOSOŚ 
Z IMBIREM I WARZYWAMI

SKŁADNIKI (2 porcje):
filet łosoś - 40 dag
oliwa z oliwek - 3 łyżki
imbir starty - 2 łyżki
brokuł różyczki - 6 szt.
ziemniaki - 2 szt.
marchew - 3 szt.
sól morska, pieprz kolorowy ziarnisty, sok z 
cytryny - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Zmieszać oliwę z oliwek ze startym imbirem, 
sokiem z cytryny i pieprzem. Natrzeć opłuka-
ny i osuszony filet łososia. Marchew, ziemniaki 
obrać, pokroić, wypłukać. Warzywa gotować 
na parze wraz z łososiem przez około 20 mi-
nut. Podczas gotowania posolić do smaku 
solą morską.

paulina2157

35 min
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KLOPSIKI FIT Z MIĘSA 
INDYKA I KASZY JAGLANEJ

SKŁADNIKI (12 porcji):
mięso mielone z indyka - 500 g
kasza jaglana ugotowana - 150 g
jajo - 1 szt.
sezam - 2 łyżki
sól, pieprz mielony - do smaku
olej kokosowy do wysmarowania foremek 
- trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Mielone mięso połączyć z ugoto-
waną kaszą jaglaną. Dodać jajko i przyprawy. 
Dokładnie wymieszać.

KROK 2: Foremki do muffinek wysmarować 
olejem kokosowym. Masę mięsną podzielić na 
12 części. Uformować kulki, które układamy 
we wgłebieniach foremki. Posypać sezamem. 
Piec około 40 minut w temperaturze 190 °C

Dorota Woźniak - Twins Pot

60 min

PASZTET Z WĘDZONEJ 
MAKRELI

SKŁADNIKI (8 porcji):
wędzona makrela - 400 g
jaja - 4 szt.
płatki jaglane - 100 g
cebula duża - 2 szt.
olej rzepakowy - 3 łyżki
natka pietruszki - 1 pęk
tymianek - 1 pęk
sól -  do smaku
pieprz młotkowany z kolendrą - trochę
jaja - 2 szt.
masło - 2 łyżki plus masło do wysmarowania 
formy

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Rybę obrać ze skóry i pozbawić ości. 4 jajka 
ugotować na twardo. Cebule obrać, pokroić w 
grube plastry i zeszklić na oleju. Kaszę jaglaną 
zalać gorącą wodą i pozostawić na ok. 15 min. 
Przez maszynkę (drobne oczka) przepuścić 
rybę, płatki jaglane, jajka, cebulę, natkę pie-
truszki i tymianek. Dodać jeszcze jajka, masło, 
olej z patelni, pieprz, sól (zależnie od potrze-
by). Wszystko dokładnie wyrobić na jednoli-
tą masę. Do wysmarowanej masłem foremki 
przełożyć pasztet i wstawić do nagrzanego 
piekarnika. Pieczenie 60 min w 180 °C. Po wy-
jęciu wystudzić.

ewaeu.

120 min

GULASZ Z KURCZAKIEM 
I PIECZARKAMI

SKŁADNIKI (4 porcje):
pieczarki - 500 g
pierś z kurczaka - 300 g
pomidory - 2 szt.
średnia cebula - 1 szt.
średnia cukinia - 1 szt.
6 ząbków pieczonego czosnku (lub 4 surowe-
go)
słodka czerwona papryka - 4 łyżki
oliwa z oliwek - 2 łyżki
chili - 1 łyżeczka
liście laurowe - 3 szt.
kilka gałązek świeżego tymianku
sól - do smaku
świeżo mielony czarny pieprz - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Pierś z kurczaka myjemy i kroimy w 
kostkę. Pomidory parzymy i obieramy ze skó-
ry. Kroimy w kostkę. Pieczarki obieramy i kro-
imy w ćwiartki. Cukinię kroimy w półplasterki. 
Cebulę kroimy w piórka.

KROK 2: W dużym garnku rozgrzewamy oli-
wę z oliwek. Smażymy na niej cebulę, aż się 
zeszkli. Dodajemy kurczaka i smażymy, aż 
mięso zmieni kolor. Dodajemy pieczarki, cu-
kinię, liście laurowe i czosnek (pieczony wy-
ciskamy z łupinek, surowy przeciskamy przez 
praskę). Mieszamy i dusimy pod przykryciem, 
aż pieczarki zmiękną.

KROK 3: Dodajemy pomidory, słodką papry-
kę, chili i tymianek. Doprawiamy solą i pie-
przem. Dokładnie mieszamy. Przykrywamy i 
dusimy na średnim ogniu ok. 30 minut. Od 
czasu do czasu mieszamy. Gulasz z kurcza-
kiem i pieczarkami podajemy na gorąco z ulu-
bionym pieczywem lub bez.

My Chcemy Jeść

70 min

MLECZNA RYŻANKA 
Z PRAŻONYM JABŁUSZ-
KIEM

SKŁADNIKI (2 porcje):
ryż biały okrągły - 1 szklanka
mleko / napój roślinny - 2 szklanki
miód - 1 łyżka
jabłka - 3 szt.
cynamon - 1/2 łyżeczki
kurkuma - szczypta
pieprz, sól - po 1 szczypcie
syrop klonowy - 1 łyżka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Ryż przepłukujemy, zalewamy dwiema 
szklankami płynu i gotujemy do wchłonię-
cia płynu pod pokrywką na bardzo małym 
płomieniu. Na końcu dodajemy trochę 
miodu i mieszamy. Jabłka obieramy ze 
skórki cieniutko, kroimy w kawałki, wrzu-
camy do rondelka, dodajemy trochę wody 
(1/2 szklanki) i dusimy do miękkości. Do-
dajemy przyprawy i słodzidło, mieszamy. 
Do miseczek wykładamy porcję ryżu na to 
porcję jabłek.

Barbara Strużyna

35 min



CIASTO MARCHEWKOWE 
WEGAŃSKIE BEZGLUTENOWE

SKŁADNIKI (1 porcja):
marchew - 2 - 3 szt.
płatki owsiane bezglutenowe - 2 szklanki
banany - 3 szt.
cukier kokosowy - 1/2 szklanki
cynamon - 1 czubata łyżeczka
proszek do pieczenia bezglutenowy 
- 1 łyżeczka
soda oczyszczona - 1 łyżeczka
olej do pieczenia - 200 ml

70 min

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Płatki owsiane miksujemy na mąkę. Smaruje-
my olejem formę, w której będziemy piec cia-
sto i obsypujemy 1 łyżką mąki. Marchew ście-
ramy na tarce o średnich oczkach, tyle, aby 
otrzymać 1 szklankę. Banany ścieramy na tar-
ce, dodajemy cukier kokosowy i miksujemy. 
Następnie dodajemy mąkę owsianą, proszek 
do pieczenia, sodę i cynamon. Miksujemy. Do 
masy dodajemy marchew i mieszamy wszyst-
ko łyżką do połączenia się składników. Ciasto 
przekładamy do formy i pieczemy w nagrza-
nym do 180 °C piekarniku, funkcja góra/dół 
przez godzinę (czasami + 5 minut).  Ciasto 
wyciągamy z piekarnika, aby wystygło. Ostu-
dzone ozdabiamy wg uznania.

Alicja

PIERNICZKI 
ORKISZOWE 
ŚWIĄTECZNE 
(DO PUDEŁKA)

SKŁADNIKI (4 porcje):
mąka orkiszowa + do podsypywania - 300 g
cukier mascobado ciemny - 125 g
miód - 125 g
masło - 50 g
przyprawa do piernika - 5 g
soda - 2,5 g
sól szczypta
jajo - 1 szt.

30 min

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Cukier mascobado, masło i miód podgrzewa-
my na małym ogniu, aż zrobi się konsystencja 
sosu ( cukier nie musi się rozpuścić całkowicie, 
ważne, żeby nie było grudek, a cała masa się 
nie zagotowała). Odstawiamy do wystudze-
nia. Suche składniki przekładamy do miski i 
przelewamy wystudzoną mieszankę cukru, 
miodu i masła. Wbijamy jajko i zagniatamy 
ciasto, podsypując mąką, jeśli trzeba. Zagnie-
cione ciasto formujemy w kulę, owijamy pa-
pierem do pieczenia i chowamy do lodówki 
na 2-3 dni. Po tym czasie wyjmujemy ciasto 
z lodówki i czekamy, aż nabierze pokojowej 
temperatury ok. godziny. Na stolnicę wysypu-
jemy trochę mąki i wałkujemy ciasto na 3 mm. 
Wycinamy pierniczki. Pieczemy w 190 - 200 
˚C 8 minut. Wystudzić. Dekorować według  
uznania.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

Rodzinne Święta 

masa makowa 
z bakaliami 

bio 850 g 
(puszka)

ze smakiem…
kajmak 

masa krówkowa 
bio 460 g 
(puszka) 



Organic. Simple. Delicious.
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W tradycji polskiej kuchni zupa to pierwsze danie wchodzące  
w skład menu obiadowego. Zupy mleczne spożywane są  
na śniadanie a owocowe na deser. Zupa z powodzeniem może 
być serwowana na kolację.

W Japonii na śniadanie podawana jest zupa miso, w Kolumbii 
króluje zupa changua z mleka, sera i szalotki. W Korei Południo-
wej zupy z kimchi i miękkiego tofu oraz zupa tteokguk - zupa 
noworoczna z cienkimi plastrami ciasta ryżowego. A jeśli zawę-
drujecie do Kambodży to można tam zjeść zupę samlar kako 
- z ryżem, zielonym curry i mnóstwem azjatyckich przypraw.  
Te nazwy zup brzmią nieco egzotycznie.

Co serwuje Europa? Francja to zupa rybna bouillabaisse oraz  
zupa cebulowa z białym winem. Włoska zupa to pappa al po-
modoro, ribollita, imbrecciata czy minestrone. W Grecji poda-
wana jest zupa cytrynowa, fakes, revithia oraz horiatiki; w Rosji 
szczi, ucha, okroszka, soljanka; na Ukrainie - barszcz ukraiński, 
juszka; w Hiszpanii popularne zupy to - gazpacho, salmore-
jo i zupa czosnkowa, w Norwegii - blomkal suppe z kalafiora;  
na Węgrzech zjemy - Korhelyleves (zupa na kaca)... A polska 
zupa to najwspanialsze rosoły, żury, barszcze, kapuśniak, kwa-
śnica, krupniki, zupy z warzyw strączkowych i warzyw korzenio-
wych lub kwiatów takich jak kalafior.

ZUPA SKŁADA SIĘ Z:
• wywaru, czyli wody z wkładem (mięsa, mięsa i warzyw, mię-

sa i kości, kości, drobiu, ryb, grzybów, warzyw, owoców);
• składnika głównego (warzywa, grzyby, owoce, ryby, mięso 

kluski, kasze, ser);
• podprawy (zaprawy, zagęstnika) - to ona wpływa na kon-

systencję zupy (śmietanka, mleko, kefir, maślanka, żółtka, 
zawiesina z mąki pszennej lub ziemniaczanej, zasmażki, 
śmietanki roślinne, mleczko kokosowe);

• przypraw, które ostatecznie wpływają na smak, podkreślają 
go oraz nadają aromat (sól, pieprz, liść laurowy, ziele angiel-
skie, zioła: cząber, majeranek, czosnek, cebula, zielona pie-
truszka, koper, lubczyk, kolendra, kminek, cukier, cynamon, 
goździki, wanilia, kurkuma, pieprz, papryczka).

„Marcheweczkę ciach-ciach-ciach, pietruszeczkę ciach-ciach-ciach, porek i selerek trach - siekam i nasta-
wiam gaz na ful, rosołeczek bul-bul-bul, a ja siadam jak ten król - czekam. Śmietaneczka tak-tak-tak, za-
smażeczka - co za smak, kiełbaseczka sucha jak wiórek.... Tak gotuję sobie przez dłuższy czas, aż gotów jest 
najwspanialszy lek na stres - żurek!”

- Wojciech Młynarski „Żurek”

Dobra zupa

ZE WZGLĘDU NA KONSYSTENCJĘ ZUPY DZIELIMY NA:
• płynne (bulion, rosół, wywar, czysta zupa np. grzybowa lub 

pomidorowa);
• półpłynne (krupnik, grochówka, ogórkowa, kapuśniak);
• zupy kremy (głównie z warzyw lub strączków).

Zupy w większości można pasteryzować, wekować lub zamrozić. 
Służą temu słoiki lub naczynia, w których można zamrozić np. 
porcję zupy.

PROCES PRZYGOTOWANIA ZUP MOŻNA PODZIELIĆ NA KILKA ETAPÓW:
• Sporządzenie wywaru: gotowanie składników wywaru 

(czasami zagotowujemy rosoły od zimnej wody, czasami 
wkładamy składniki do wrzątku).

• Przygotowanie głównego składnika: obranie i krojenie 
warzyw, siekanie ziół, pieczenie, smażenie i przecieranie 
składników.

• Połączenie wywaru ze składnikiem głównym, doprawianie.
• Dekorowanie zup, czyli garnirowanie: to posypanie róż-

nego rodzaju dodatkami: pociętą natką, szczypiorkiem lub 
koperkiem, miętą, kolendrą, dodanie prażonych ziaren i na-
sion np. nasion słonecznika, pestek dyni, sezamu, skropie-
nie smakową oliwą np. z pestek dyni, truflową czy z nasion 
sezamu lub udekorowanie grubo zmielonymi przyprawami. 
Dodatkowo można użyć groszku ptysiowego lub drobnych 
grzanek, pieczonych warzyw np. pomidorków cherry lub 
chipsów z jarmużu.

Dawniej zupa była czasami jedynym posiłkiem w ciągu dnia. 
Była gęsta, zawiesista i często z mięsną wkładką. Obecnie zupy 
przygotowuje się znacznie szybciej. Dziś wyposażeni w blendery 
możemy przygotować zupy kremy z warzyw w kilka minut. Pysz-
ny smak uzyskamy z lekkiego podsmażenia składników na oleju. 
Karmelizacja warzyw znacząco wpływa na smak zupy, a pod-
smażenie przypraw uwydatnia ich aromat. Ryż i kasza jaglana to 
zagęstniki, jakich możemy użyć do zup - kremów. Do zabielenia 
zup możemy użyć wegańskich śmietanek, jogurtów lub mlecz-
ka kokosowego zamiast produktów mlecznych w zależności od 
naszych upodobań smakowych, lub uwarunkowań zdrowotnych.
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GOTUJĄC ZUPY WARTO WZIĄĆ POD UWAGĘ KILKA RAD:
• Gotuj sezonowo; wybieraj warzywa dostępne w sezonie;
• jedz, jeśli tylko to możliwe te uprawiane ekologicznie;
• warzywa i owoce myj dopiero przed przygotowaniem;
• dodając szczyptę cukru do pomidorowej uzyskasz wspania-

ły smak (cukier podkreśla smak pomidorów);
• jeśli chcesz uzyskać czysty bulion lub inną czystą zupę 

dobrze mieć garnek z sitkiem do gotowania na parze, w 
których umieścisz warzywa i mięso. Takie naczynie pozwoli 
szybko odcedzić zupę;

• pyszny esencjonalny rosół ugotujemy w szybkowarze, war-
to też mieć jeden garnek przeznaczony tylko do gotowania 
wywarów, bulionów, rosołów!

• tłuszcz z rosołu usuniesz poprzez wstawienie chłodne-
go rosołu do lodówki, a kiedy tłuszcz się zetnie z łatwo-
ścią zdejmiesz go z wierzchu zupy. Jeśli masz gorący rosół,  
a tłuszczu jest zbyt dużo wystarczy, że w gazę zawiniesz 
kostkę lodu i zaczniesz dotykać nim powierzchni zupy.  
Na gazie osiądzie cały zastygły od zimna tłuszcz.

PRZECHOWYWANIE ZUP:
• W lodówce zupa wytrzyma 2-3 dni;
• około tygodnia “zamknięta na ciepło” w lodówce (wrzącą 

zupę przelewany do wyparzonych słoików pozostawiając 
2-3 cm od góry, zakręcamy, a kiedy wystygnie, wkładamy 
do szuflady lodówki);

• kilka tygodni w zamrażarce w naczyniach przeznaczonych 
do zamrażania.

Kiedy przygotujemy za dużo zupy, a następnego dnia nie chce-
my jej jeść, to można ją zawekować. Przy wekowaniu ważne jest, 
aby słoiki i zakrętki były dobrej jakości. Jeśli zakrętka budzi naszą 
wątpliwość lepiej jest zaopatrzyć się w nowe, które łatwo można 
kupić. Wrzącą zupę nalewamy do czystych słoików, pozostawia-
jąc od góry 2 cm miejsca. Po zakręceniu można postawić do góry 
dnem, aż do wystygnięcia. Inną metodą jest zagotowanie zakrę-
conych słoików włożonych do garnka z wodą, pasteryzujemy 20 
minut od momentu zagotowania. Po wystygnięciu przekładamy 
do lodówki. Nie wekujemy zup z jogurtem, śmietaną i mlekiem. 
Nie polecamy wekować makaronu oraz zup z ryżem. Źle również 
bez lodówki przechowują się zupy, które nie są kwaśne np. roso-
ły, mogą skisnąć podczas przechowywania.

ZUPY KREMY - WSKAZÓWKI
• Są smaczne, zdrowe i można je przyrządzać przez cały rok 

wykorzystując świeże lub mrożone warzywa.
• warzywa warto lekko podsmażyć na oliwie lub oleju lub 

upiec w piekarniku np. bakłażany, pomidory, dynię, buraki, 
seler korzeniowy, paprykę;

• aby zupa nie wyszła za rzadka zalewaj warzywa płynem do 
wysokości warzyw w garnku;

• jeśli twoja zupa wyjdzie za rzadka zagęścisz ją kaszą jaglaną, 
ziemniakiem, soczewicą (najlepiej żółtą lub czerwoną) lub 
ryżem;

• jeśli zupa jest za gęsta najlepszy do rozcieńczenia będzie 
bulion, napój roślinny lub woda;

• aksamitność zupy osiągniesz miksując ją kilka minut;
• dodaj do zupy „coś” do chrupania np. orzechy, nasiona, 

grzanki;
• polej smakową oliwą.

ZUPA BŁYSKAWICZNA
Wiele lat temu na rynek weszły chińskie zupki błyskawiczne. Cie-
szyły się wielką popularnością. Niestety w takiej zupce możemy 
znaleźć wiele szkodliwych dla zdrowia składników. Alternaty-
wą dla błyskawicznej chińskiej zupki będzie zupa błyskawiczna  
do słoika. Wystarczy, że składniki zalejesz wrzątkiem (patrz prze-
pis: Zupa błyskawiczna DIY).

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz - Szef Kuchni

KREM Z PIECZONYCH POMIDORÓW 
Z PESTKAMI DYNI

SKŁADNIKI (4 porcje):
pomidory żółte i czerwone najlepiej podłużne - 1 kg
oliwa - 2 łyżki
sól - do smaku
chili - 1 szczypta
pestki dyni - 50 g
czosnek - 1/2 szt.
cebula - 1 szt.
natka piertruszki - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Pestki dyni namocz w wodzie przez całą noc. Pomidory umyj pod bie-
żącą wodą, przekrój na ćwiartki, cebulę także przekrój na ćwiartki. W 
naczyniu żaroodpornym umieść warzywa, dodaj czosnek i całość polej 
oliwą. Piecz w 140 ˚C przez 60 minut. Przełóż całość do garnka, zmik-
suj, dodaj przyprawy: sól, pieprz i papryczkę chili oraz odsączone 
pestki dyni. Czasami pomidory puszczają dużą i lość 
wody. Zlej wtedy wodę do szklanki, a gęstość zupy 
reguluj właśnie zlaną wodą. Zupę można przygo-
tować szybciej dusząc warzywa w garnku. Gorącą 
zupę można przelać do wyparzonych słoików i 
mocno zakręcić i odwróć do góry dnem.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

70 min

PESTKI DYNI 
CIEMNOZIELONE BIO 

 - BIO PLANET

polecamy!



ZIMOWY KREM BROKUŁOWY

SKŁADNIKI (4 porcje):
brokuł duży - 1 szt.
cebula - 1 szt.
czosnek - 5 ząbków
oliwa - 4 łyżki
sól i pieprz - do smaku
bulion warzywny - 500 - 700 ml
opcjonalnie (ser pleśniowy z zieloną pleśnią) - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Cztery ząbki czosnku oraz cebulę pokrojoną w kostkę lekko 
uduś w 3 łyżkach oliwy. Brokuł podziel na różyczki, obierz ło-
dygę i pokrój na małe kawałki. Dodaj do duszonych warzyw. 
Wlej bulion do momentu aż zakryje warzywa. Gotuj ok. 10 
minut. Zblenduj. Pozostały ząbek czosnku pokrój w drobne 
plasterki i zrumień na oliwie. Wlej zupę, polej aromatyzowaną 
czosnkową oliwą.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

15 min

BULION - KOSTKI WARZYWNE 
O OBNIŻONEJ ZAWARTOŚCI SOLI BIO

 - NATUR COMPAGNIE

polecamy!

100 %

u B n
Poznaj 

Producenta:
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ZUPA MIGDAŁOWO 
- KALAFIOROWA KREM

SKŁADNIKI (4 porcje):
kalafior - 1 szt.
napój migdałowy bez cukru - 500 ml
śmietanka z ryżu - 1 opakowanie
gałka muszkatołowa do smaku
wanilia - 1/3 łyżeczki
prażone płatki migdałów - 4 łyżeczki
sól i pieprz - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Kalafior podziel na różyczki, opłucz. Przełóż 
do garnka. Zalej napojem migdałowym i go-
tuj z niewielką ilością soli do miękkości (ok. 
12 minut). Dopraw wanilią, gałką oraz wlej 
śmietankę ryżową i zagotuj. Zmiksuj. Podawaj 
z prażonymi płatkami migdałowymi.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

15 min

ZUPA KREM Z PIECZONYCH 
LUB GOTOWANYCH  
NA PARZE BURAKÓW

SKŁADNIKI (4 porcje):
czosnek - 2 cm
imbir świeży - kawałek
przyprawa garam masala - 1 łyżeczka
cynamon - 1/2 łyżeczki
sól i pieprz - do smaku
sok z kiszonych buraków - 3/4 szklanki
oliwa z oliwek - 2-3 łyżki
woda - 500 ml
do posypania na wierzch: posiekane i prażo-
ne orzechy włoskie, łuskane nasiona konopi, 
kozi ser

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 
Przy okazji pieczenia czegoś w piekarniku bu-
raki upiecz zawinięte w papier do pieczenia 
lub w naczyniu żaroodpornym z pokrywką ok. 
godziny, lub użyj gotowych na parze paczko-
wanych. Na oliwie podsmaż garam masalę, 
starty imbir wraz z czosnkiem. Dodaj obrane 
i pokrojone np. w ćwiartki buraki i wodę. Go-
tuj kilka minut, wlej sok z kiszonych buraków. 
Zmiksuj. Posyp zupę orzechami lub kozim se-
rem. Resztę zupy zamroź lub zawekuj.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

70 min

ZUPA 
BŁYSKAWICZNA DIY

SKŁADNIKI (1 porcja):
makaron ryżowy biały 
lub np. ramen z czarnego ryżu 
lub naturalnego, gryczany trochę
sos sojowy - 2 łyżeczki
miso (opcjonalnie) - 1 łyżeczka
suszony czosnek
suszona cebula - 1/2 łyżeczki
suszona natka pietruszki - 1/2 łyżeczki
sól do smaku
cukier szczypta
mielona ostra papryka - 1 szczypta
kiełki fasoli mung lub inne - 1 garść
marchewka pocięta na zapałki - 1 szt.
listki szpinaku - 1 garść
smażone tofu lub ugotowana pierś z kurcza-
ka - 50 g
wrzątek - 200 ml

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Makaron (ramen z czarnego ryżu) 
przygotuj zgodnie z opisem na opakowaniu 
- ugotuj, odcedź, przelej wodą i odsącz na 
durszlaku. Marchew potnij na zapałki, tofu 
potnij w kostkę, posól delikatnie i podsmaż. 
Jeśli używasz piersi z kurczaka, to ugotuj ją 
w osolonym wrzątku lub z dodatkiem kostki 
warzywnej w niewielkiej ilości wody (do przy-
krycia mięsa). Gotuj ok. 10-15 minut. Możesz 
też wykorzystać pierś grillowaną lub smażoną 
z obiadu.

KROK 2: Na dno słoika wsyp przyprawy, mar-
chew, makaron, mięso lub tofu, cebulę, szpi-
nak, glony, kiełki. Zalej wrzątkiem. Poczekaj 
chwilę, aż składniki się zagrzeją. Jedz od razu, 
nie można dopuścić do tego, aby makaron 
zbytnio napęczniał, bo danie nie będzie już 
takie pyszne.

KROK 3: Jeśli chcesz zabrać zupę do pracy, to 
do słoiczka włóż wszystkie składniki (makaron 
na samej górze) i zalej zupę wrzątkiem dopie-
ro tuż przed zjedzeniem w pracy.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

5 min

NAPÓJ MIGDAŁOWY 
BEZ DODATKU CUKRÓW 

BEZGLUTENOWY BIO
 - NATUMI

polecamy!

NASIONA 
KONOPI 

ŁUSKANE BIO 
 - BIO PLANET

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

BIO jakości!
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Producenta:
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Jeśli Twój sposób odżywiania opiera się głównie na produktach 
roślinnych, uważnie przypatrz się swojej diecie właśnie zimą, kie-
dy Twój organizm potrzebuje zdecydowanie więcej energii, aby 
się ogrzać. Co jeść na diecie wegańskiej zimą oraz jak przygoto-
wać rozgrzewające roślinne dania, które będą korzystnie działać 
na Twoją odporność? Sprawdź!

NIE ZAPOMINAJ O ŚNIADANIU!
Mówi się, że śniadanie, to najważniejszy posiłek dnia. Chociaż 
powstało już wiele badań, które przeczą tej teorii, my jesteśmy 
zdania, że dobrze zbilansowane wegańskie śniadanie pomoże Ci 
przetrwać chłodne dni, doda energii, rozgrzeje organizm i po-
budzi do pracy umysł. Zimowe śniadanie, które spełni te funkcje 
może składać się z gotowanych zbóż, np. płatków owsianych, 
płatków orkiszowych, płatków żytnich lub kaszy jaglanej. Pro-
dukty te dostarczają energii i zapewniają uczucie sytości na kilka 
godzin. Owsianka lub jaglanka ze świeżymi i suszonymi owo-
cami, orzechami, pestkami i nasionami oraz szczyptą rozgrze-
wających przypraw np. cynamonu, kurkumy lub imbiru to nie 
tylko źródło witamin i minerałów takich, jak witaminy z grupy 
B, żelazo, wapń czy magnez. To także bogactwo aminokwasów 
egzogennych, których organizm nie jest w stanie wytworzyć sam 
i muszą być one dostarczane z pożywieniem. Śniadanie w tej 
postaci będzie korzystnie wpływać na Twoją odporność, pracę 
mózgu, rozgrzewać, pobudzać, a w dodatku jest bardzo smacz-
ne, szybkie oraz proste w przygotowaniu.

POSTAW NA ROZGRZEWAJĄCE PRZYPRAWY!
Przyprawy i zioła to niezbędny element każdej potrawy. Nie tylko 
podkręcają walory smakowe dania, ale mają także wiele wspa-
niałych właściwości leczniczych. Zimą sięgaj zwłaszcza po przy-
prawy o działaniu rozgrzewającym oraz przeciwwirusowym. Roz-
grzewające przyprawy doskonale sprawdzają się podczas infekcji. 
Hamują namnażanie bakterii, wzmacniają organizm, pobudzają 
system odpornościowy do prawidłowej pracy. Działają także ko-
rzystnie na układ krążenia. Stosowanie rozgrzewających przypraw 
ma swoje źródło w medycynie chińskiej i Ajurwedzie. Koncepcje 
te zakładają, że rozgrzewające potrawy z dodatkiem przypraw 

Rozgrzewające 
dania wegańskie
Zima to w Polsce  okres, kiedy mamy niedosyt światła i ciepła, narzekamy na mrok za oknem oraz wietrzną, czę-
sto mokrą pogodę. Najchętniej spędzamy czas w domowym zaciszu, pod ciepłym kocem, z ulubionym filmem  
lub książką oraz kubkiem gorącej herbaty. Pamiętaj, że na odczuwanie temperatury i komfort cieplny wpływa także 
jedzenie, które spożywasz!

pomagają zachować zdrowie, równowagę i zapewnić prawidłowy 
przepływ życiowej energii. Po jakie przyprawy warto sięgać zimą?  

CZOSNEK
Czosnek, w ludowej medycynie od wieków stosowany jest jako 
naturalny antybiotyk. Rzeczywiście, czosnek działa przeciwbak-
teryjnie i napotnie, zwalcza infekcje, łagodzi stany zapalne oraz 
obniża ciśnienie krwi. Najcenniejszym składnikiem czosnku są 
zawarte w nim olejki eteryczne, zawierające siarczki i allicynę, 
które odpowiadają za ostry, mocny zapach czosnku. Czosnek 
najlepiej jeść na surowo, jednak wiele osób nie potrafi przekonać 
się do charakterystycznego zapachu i smaku czosnku, dlatego 
dodaje go do potraw na ciepło. Czosnek to niezastąpiony do-
datek w każdej kuchni. Wykorzystaj czosnek jako aromatyczną 
bazę do swoich dań. Możesz podsmażyć go na oliwie lub upiec 
z warzywami w piekarniku.

KURKUMA
Kurkuma o słonecznym, żółtym kolorze nadaje naszym daniom 
atrakcyjny, apetyczny wygląd. Jest to jedna z najbardziej ce-
nionych przypraw Azji, dzięki wspaniałym właściwościom pod-
stawowego składnika kurkumy - kurkuminy. Udowodniono, że 
kurkuma nie tylko rozgrzewa i działa przeciwzapalnie, ale jest 
także skutecznym remedium na bóle kostno-stawowe, wspo-
maga pracę mózgu, usprawnia trawienie, reguluje pracę układu 
odpornościowego i zwalcza infekcje. Dodawaj kurkumę do dań 
na ciepło, jak i na zimno. Świetnie sprawdzi się jako dodatek do 
ryżu, zup czy duszonych warzyw, deserów, czy koktajli. Możesz 
też sporządzić rozgrzewającą herbatkę z kurkumą.

CZARNY PIEPRZ
Czarny pieprz obecny jest chyba w każdej kuchni i stanowi uni-
wersalną podstawę smaku każdego dania. Pieprz i obecna w nim 
piperyna ma także wiele właściwości zdrowotnych. Rozgrzewa, 
wspomaga trawienie, zmniejsza zgagę, działa przeciwzapalnie, 
przeciwbakteryjnie oraz przeciwgrzybiczo. Piperyna zwiększa 
także przyswajalność niektórych składników odżywczych i wita-
min, np. kurkuminy - składnika kurkumy.
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IMBIR
Imbir łatwo dostępny zarówno w wersji mielonej, jak i w postaci 
świeżego kłącza jest niezastąpioną przyprawą, która wzmacnia  
i rozgrzewa nas zimą. Wspaniały nie tylko jako dodatek do her-
baty, ale także jako baza do potraw inspirowanych kuchnią azja-
tycką. Sprawdzi się również jako dodatek do pierników i ciast. 
Ma lekko ostry, kamforowy zapach i smak oraz niezwykłe wła-
ściwości przeciwbólowe, przeciwzapalne, wykrztuśne, a nawet 
przeciwgorączkowe. Imbir polecany jest także kobietom w ciąży 
jako środek na złagodzenie nudności.

PAPRYKA CHILI
Papryczki chili bogate są w witaminę C, która wspiera odpor-
ność organizmu, ale najważniejszym składnikiem chili jest 
kapsaicyna, która odpowiada za ostry smak papryczki. Sub-
stancja ta często nazywana jest panaceum na nowotwory. 
Kapsaicyna w naturalny sposób chroni organizm przed rozwo-
jem komórek nowotworowych, ale także hamuje ich namna-
żanie. Papryczka chili ma także silne właściwości przeciw-
bakteryjne, przeciwbólowe i wspomagające odchudzanie. 
Chili jest doskonałym dodatkiem do dań na ciepło - zup, sosów  
do makaronu, ryżu, kasz, a także jako składnik sałatek, czy pi-
kantna ozdoba kanapki.

CYNAMON
Cynamon uwielbiają zarówno dzieci, jak i dorośli. W starożyt-
ności nazywany był pokarmem bogów, który wzmacnia ciało 
i umysł. Cynamon ma lekko ostry i równocześnie słodki smak. 
Wspaniale komponuje się z owsianką, idealny jako dodatek do 
kawy, herbaty, ciast i dań na słodko, ale używany także jako 
przyprawa do potraw wytrawnych. Cynamon słynie z właściwości 
przeciwzapalnych, przeciwbólowych, ściągających, wzmacniają-
cych i obniżających ciśnienie krwi.

W swojej kuchni i w sklepach spożywczych na pewno znajdziesz 
jeszcze więcej cudownych przypraw o działaniu rozgrzewającym 
i wspierającym odporność np. goździki, kardamon, kmin rzymski 
czy gałka muszkatołowa. Sięgaj po swoje ulubione przyprawy  
i wzbogacaj nimi smak potraw. Twoje ciało na pewno będzie  
Ci za to wdzięczne, a Ty mniej boleśnie odczujesz zimową aurę.

WARZYWA GÓRĄ
W okresie zimowym często doskwiera nam mała dostępność 
świeżych, sezonowych warzyw i owoców. Korzystajmy jednak  
z tego, co jest, bo to właśnie warzywa i owoce stanowią pod-
stawę piramidy żywieniowej, a tym bardziej diety wegańskiej, 
tuż po aktywności fizycznej. Gotowane i duszone warzywa takie, 
jak por, cebula, czosnek, ziemniaki, marchew, pietruszka, dynia, 
bataty, warzywa strączkowe dostarczą Ci witamin i minerałów, 
dzięki czemu Twoje ciało wzmocni się, nabierze odporności, co 
przekłada się także na komfort cieplny Twojego ciała. Dodatek 
wymienionych wyżej przypraw wzmocni właściwości rozgrze-
wające Twojej potrawy. Często zastanawiamy się, jak to jest  
z warzywami niesezonowymi? Czy warto je jeść, czy raczej uni-
kać i ograniczyć się tylko do produktów naturalnie dostępnych 
zimą w Polsce? Jeśli masz ochotę na importowanego bakłażana, 
cukinię, czy paprykę to nie odmawiaj sobie tej przyjemności. Na-
wet importowane warzywo ma dużo witamin, błonnika i innych 
odżywczych substancji, które wzmocnią Twój organizm. Warzy-
wa są pełne witamin, minerałów oraz antyoksydantów, które za-
wsze potrzebne są Twojemu organizmowi. Zimą świetnie spraw-
dzą się także kiszone warzywa, które dostarczają witamin oraz 
przeciwutleniaczy, a z dodatkiem ostrych przypraw działają roz-
grzewająco i przeciwwirusowo. Jesienią i latem pamiętaj także  
o przetworach. Zawsze możesz samodzielnie przyrządzić własną 
kiszoną kapustę czy przecier pomidorowy i sięgać po smak lata 
w środku zimy. To samo dotyczy owoców. Mrożone i suszone 
bądź liofilizowane owoce, to idealny sposób na zapewnienie so-
bie witamin i składników mineralnych poza sezonem.

A MOŻE ZUPA?
Zupy składają się z wielu warzyw i esencjonalnego wywaru, 
dzięki temu są źródłem dobrze przyswajalnych składników od-
żywczych. Nic tak skutecznie nie rozgrzewa, jak talerz gorącej 
zupy. Jeśli znajdzie się w niej dodatkowo cebula, czosnek, chili, 
kurkuma, to jeszcze bardziej wzmocnimy rozgrzewające działa-
nie zupy. Atutem zup jest także ich mała kaloryczność, lekko-
strawność oraz prostota przygotowania. W dodatku jest to danie 
bardzo sycące. Zaletą zupy jest również możliwość ugotowania 
większej ilości, dzięki czemu możesz cieszyć się gorącym obia-
dem przez kilka dni.

Agata Dominiak (wegeweda) - Szef Kuchni

Polecamy 
na rozgrzanie:

CYNAMON CEJLOŃSKI 
MIELONY BIO

 - LEBENSBAUM

KURKUMA MIELONA Z 
CZARNYM PIEPRZEM BIO 

- BIO PLANET

OLEJ DO PIZZY I MAKARO-
NU O SMAKU CHILI 

I POMIDORA BIO
- BIO PLANETE

SHOT OWOCOWY JABŁKO 
- MARAKUJA Z IMBIREM 

BIO - RABENHORST

CHILI BIO 
 - DARY NATURY

IMBIR KANDYZOWANY BIO 
- BIO PLANET

CZEKOLADA DO PICIA CY-
NAMONOWA FAIR TRADE 

BEZGLUTENOWA BIO
 - BECKS COCOA

PRZYPRAWA DO PIERNIKA 
Z CYNAMONEM CEJLOŃ-
SKIM BEZGLUTENOWA 

- BIO VEGAN
CUKIER CYNAMONOWY 

BIO - AMYLON
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Kupując ten produkt wspierasz program stypendialny dla dzieci na Sri Lance

WESOŁYCH
ŚWIĄT

Niezwykła herbatka świąteczna YOGI TEA®
na najpiękniejszy czas w roku
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DOMOWE KIMCHI

SKŁADNIKI (1 porcja):
kapusta pekińska - 1 szt.
marchewka pokrojone w cienkie słupki - 2 szt.
cebulka dymka wraz ze szczypiorem - 2 szt.
sól morska - 4 łyżki
woda - 1 litr
składniki na pastę kimchi:
woda - 1 szklanka
czosnek przeciśnięty przez praskę - 5 ząbków
mąka ryżowa - 2 łyżki
cukier trzcinowy - 1 łyżka
starty imbir - 1 łyżeczka
słodka papryka - 2 łyżki
papryka gochugaru - 2 łyżeczki
sos sojowy - 4 łyżki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Kapustę przekrój na pół i wytnij głąb. 
Podziel na liście i dobrze umyj, a następnie 
porwij na kawałki ok. 5 cm. Przełóż kapustę do 
dużej miski. Zalej wodą, dodaj sól morską, wy-
mieszaj dłońmi i przykryj talerzykiem. Wstaw 
do lodówki na około 3 godziny co jakiś czas 
mieszając.

KROK 2: Teraz przyrządź pastę. Do garnka 
wlej wodę, dodaj mąkę ryżową i dokładnie 
wymieszaj. Gotuj na małym ogniu cały czas 
mieszając, aż powstanie kleik. Odstaw do 
ostudzenia. Następnie dodaj do garnka prze-
ciśnięty czosnek, imbir, sos sojowy, cukier, 
słodką paprykę, paprykę gochugaru i dokład-
nie wymieszaj.

KROK 3: Wyjmij kapustę z lodówki i dokład-
nie odsącz z wody, przełóż do dużej miski. 
Dodaj pastę i dokładnie natrzyj kapustę pastą. 
Możesz użyć rękawiczek ochronnych, gdyż 
pasta będzie brudzić dłonie. Na koniec, dodaj 
posiekany szczypior i cebulkę oraz pokrojoną 
w słupki marchewkę, jeszcze raz wymieszaj.
Przełóż kapustę z warzywami do wyparzo-
nego słoja, delikatnie zakręć i odstaw do fer-
mentacji w temperaturze pokojowej na ok. 
2-5 dni. Jeśli po tym czasie kapusta jest już 
smaczna, wstaw słoik do lodówki.
 

Agata Dominiak (wegeweda) 

30 min
ZUPA DYNIOWA Z IMBIREM, 
KURKUMĄ I MLEKIEM 
KOKOSOWYM

SKŁADNIKI (5 porcji):
dynia piżmowa - 1 szt.
marchewka - 3 szt.
pietruszka - 1 szt.
cebula - 1 szt.
czosnek - 4 ząbki
papryczka chili - 1 szt.
kawałek świeżego imbiru
kurkuma w proszku - 1 łyżka
słodka papryka w proszku - 1 łyżka
mleko kokosowe - 3 łyżki
bulion warzywny - 2 litra
sól i pieprz - do smaku
oliwa - trochę
płatki chili - do dekoracji

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Na dużą patelnię z rozgrzaną oliwą 
przełóż pokrojoną w kostkę cebulę i drobno 
posiekany czosnek. Dodaj obrany i starty na 
tarce o drobnych oczkach imbir oraz posieka-
ną papryczkę chili.

KROK 2: Obraną i wydrążoną z pestek dynie 
pokrój w kostkę. Marchew i pietruszkę obierz 
i pokrój w plastry o grubości ok. 1 cm. Przełóż 
wszystkie warzywa na patelnię, wymieszaj z 
cebulą i czosnkiem. Podsmażaj ok. 10 minut.

KROK 3: W międzyczasie dodaj sól, pieprz 
oraz kurkumę i słodką paprykę. Wymieszaj ca-
łość. Przełóż całą zawartość patelni do garnka 
i zalej bulionem warzywnym. Gotuj pod przy-
kryciem ok. 1 godziny, aż wszystkie warzywa 
zmiękną.

KROK 4: Odstaw zupę do ostygnięcia. Dodaj 
mleko kokosowe i całość zblenduj na gładki 
krem. Podawaj z płatkami chili do dekoracji. 

Agata Dominiak (wegeweda) 

90 min
WEGAŃSKIE CHILI 
Z PAPRYKĄ, FASOLĄ, 
KUKURYDZĄ I KOLENDRĄ

SKŁADNIKI (4 porcje):
papryka czerwona - 2 szt.
papryczka chili - 1 - 2 szt.
czerwona cebula - 1 szt.
czosnek - 3 ząbki
kukurydza ze słoika - 1 szklanka
czerwona, ugotowana fasola - 1 szklanka
przecier pomidorowy - 2 szklanki
wędzona słodka papryka - 1 łyżeczka
ostra papryka - 1 łyżeczka
kmin rzymski - 1/2 łyżeczki
cynamon - 1 szczypta
sól i pieprz - do smaku
wegańska śmietana - 1 łyżka
listki świeżej kolendry - 1 garść
oliwa - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Cebulę pokrój w kostkę, czosnek po-
siekaj i przełóż na patelnię z rozgrzaną oliwą. 
Dodaj posiekaną papryczkę chili wraz z nasio-
nami. Podsmażaj przez 2 minuty.

KROK 2: Paprykę oczyść z gniazd nasiennych 
i pokrój w kostkę. Przełóż na patelnię. Pod-
smażaj, aż papryka puści sok i duś pod przy-
kryciem ok. 7 minut.

KROK 3: Na patelnię wlej przecier pomido-
rowy. Dodaj fasolę, kukurydzę i wszystkie 
przyprawy. Wymieszaj i duś jeszcze przez 10 
minut.

KROK 4: Na koniec dodaj posiekane listki 
świeżej kolendry i śmietankę. Dokładnie wy-
mieszaj.

Agata Dominiak (wegeweda) 

30 min
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OWSIANKA ZE ŚLIWKĄ, 
MORWĄ I ORZECHAMI 
LASKOWYMI

SKŁADNIKI (1 porcja):
płatki owsiane górskie - 1/2 szklanki
świeże lub mrożone śliwki - 4 szt.
orzechy laskowe - 1 garść
mleko migdałowe - 1,5 szklanki
cynamon - 1/2 łyżeczki
syrop daktylowy - 1 - 2 łyżeczki
olej kokosowy - 1 łyżka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: W rondelku zagotuj mleko migda-
łowe z syropem daktylowym. Dodaj płatki 
owsiane. Gotuj na małym ogniu przez ok. 5 
minut.

KROK 2: Na małej patelni rozgrzej łyżkę oleju 
kokosowego. Dodaj mrożone śliwki przekro-
jone na ćwiartki i posyp cynamonem. Pod-
smażaj, aż śliwki się zrumienią. Przełóż do 
rondelka z płatkami, wymieszaj, a następnie 
przełóż całość do miseczki.

KROK 3: Wierzch owsianki posyp posiekany-
mi orzechami laskowymi, morwą i odrobiną 
cynamonu. 

Agata Dominiak (wegeweda) 

15 min

INDYJSKA ZUPA Z SOCZEWI-
CY Z ZIEMNIAKAMI

SKŁADNIKI (4 porcje):
cebula, papryczka chili - po 1 szt.
czosnek - 4 ząbki
ziemniaki - 6 szt.
czerwona soczewica - 1 szklanka
bulion warzywny - 1 litr
puszka krojonych pomidorów - 1 szt.
passata - 1 szklanka
kurkuma - 1 łyżka
papryka słodka - 1 łyżeczka
kmin rzymski - 1/2 łyżeczki
mleko kokosowe - 3 łyżki
sól i pieprz - do smaku
oliwa - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
W garnku z rozgrzaną oliwą, podsmaż pokro-
joną w kostkę cebulę i posiekany czosnek oraz 
papryczkę chili Ziemniaki obierz, pokrój w 
niedużą kostkę i przełóż na patelnię. Następ-
nie dodaj soczewicę, kurkumę, paprykę, kmin 
rzymski, sól, pieprz oraz pomidory w puszce. 
Wymieszaj i podsmażaj przez ok. 10 minut. 
Zalej warzywa bulionem i gotuj pod przykry-
ciem ok. 1 godziny. Dodaj passatę. Zagotuj. 
Dodaj mleko kokosowe. Wymieszaj i gotowe!

Agata Dominiak (wegeweda) 

90 min

WŁOSKA CAPONATA

SKŁADNIKI (4 porcje):
bakłażan - 2 szt.
łodyga selera naciowego - 2 szt.
cebula - 1 szt.
czosnek - 3 ząbki
puszka krojonych pomidorów - 2 szt.
kapary - 3 łyżki
oliwki czarne - 10 szt.
ocet balsamiczny - 1 łyżka
cukier trzcinowy - 1 łyżeczka
sól i pieprz - do smaku
świeża bazylia do podania - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Na patelni rozgrzej oliwę, podsmaż 
cebulę pokrojoną w kostkę oraz czosnek. 

KROK 2: Selera pokrój w plasterki, a bakłaża-
na w kostkę. Przełóż na patelnię. Podsmażaj 
przez kilka minut. Dodaj 2 puszki krojonych 
pomidorów, kapary oraz oliwki przekrojo-
ne na pół. Dopraw solą i pieprzem. Duś pod 
przykryciem przez ok. 20 minut. 

KROK 3: Na koniec dodaj łyżkę octu balsa-
micznego oraz cukier trzcinowy. Wymieszaj. 
Podawaj ze świeżą bazylią.

Agata Dominiak (wegeweda) 

30 min

WEGAŃSKIE FARFALLE A’LA PUTTANESCA

SKŁADNIKI (4 porcje):
makaron farfalle - 1 opakowanie
cebula - 1 szt.
czosnek - 4 ząbki
papryczka chili - 1 szt.
kapary - 4 łyżki
pomidory suszone - 6 szt.
oliwki czarne - 4 łyżki
sos sojowy - 1 łyżka
syrop z agawy - 1 łyżeczka
świeże listki bazylii - 1 garść
świeże listki oregano - 1 garść
suszone oregano - 1 łyżeczka
passata - 1 litr
sól i pieprz - do smaku
oliwa z oliwek - trochę
płatki drożdżowe - do posypania

Agata Dominiak (wegeweda) 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Makaron ugotuj w osolonej wodzie, zgodnie z 
instrukcją na opakowaniu.

KROK 2: Na patelni rozgrzej kilka łyżek oliwy. Dodaj po-
krojoną w kostkę cebulę i posiekany czosnek, podsmażaj 
chwilę. Dodaj przecier pomidorowy, kapary, pokrojone w 
plasterki oliwki i pokrojone w paski suszone pomidory. 
Zagotuj.

KROK 3: Dodaj sos sojowy, syrop z agawy, suszone ore-
gano i świeże posiekane zioła.

KROK 4: Wymieszaj makaron z sosem, posyp płatkami 
drożdżowymi. 

30 min
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Podaruj 
odporność
W świecie, w którym niemal wszystko możemy kupić, kilka rzeczy nadal jest bez-
cennych. Do takich „towarów” deficytowych z pewnością zalicza się zdrowie.

”Mikołaj Bator. 
Tata, mąż, pasjonat fermentacji. 
Ekspert w dziedzinie organicznej 
kuchni roślinnej. 
Twórca marki Zakwasownia”.

Większość z nas umieszcza zdrowie wy-
soko na liście najważniejszych wartości  
w życiu, tuż obok miłości, rodziny i pie-
niędzy. Powstaje pytanie, czy potrafimy 
o nie dbać równie dobrze, jak o dobro-
stan naszych bliskich czy finanse? Musimy 
zdać sobie sprawę z tego, że każdy z nas 
ma realny wpływ na własne zdrowie. Tro-
chę przykra prawda: to ty odpowiadasz za 
większość swoich chorób.

Co możemy zrobić, żeby nie chorować 
i żyć dłużej, zachowując sprawność? 
Przede wszystkim powinniśmy zadbać 
o odporność naszego organizmu. Naj-
większy wpływ na sprawny układ im-
munologiczny, czyli odporność, mają: 
dieta, aktywność fizyczna, eliminacja 
stresu i zachowywanie rytmu dobowe-
go. Skupię się na diecie, żywieniu, po-
nieważ ten temat zgłębiam od kilku lat,  
z pasją, nieustannie...

Czy słyszeliście kiedykolwiek zachętę ze 
strony lekarzy, by kupować leki na odpor-
ność w aptekach? Nie. Wszyscy specjaliści 
podkreślają, że właściwa dieta ma bezpo-
średni wpływ na zdrowie. Szkoda, że tak 
trudno nam uwierzyć w to, że żywiąc się 
odpowiednio, możemy zapobiegać cho-
robom czy nawet je leczyć.

DIETA NA ODPORNOŚĆ
Powinniśmy przede wszystkim zadbać  
o to, by z pożywieniem dostarczać nasze-
mu organizmowi składników odżywczych 
pochodzenia naturalnego i, jeśli to możli-
we, nie korzystać z farmakologicznej su-
plementacji. Codzienna dieta sprzyjająca 
zdrowiu powinna być bogata w błonnik, 
którego dostarczą warzywa, owoce oraz 
orzechy i otręby. Kolejnym ważnym jej 
składnikiem powinny być produkty fer-
mentowane i kiszonki, które są wspania-
łym źródłem substancji odżywczych oraz 
bakterii probiotycznych. Warto wprowa-
dzić do naszego życia zdrowe rytuały. 
Dzień rozpocznijmy wypijając pół szklanki 
zakwasu z czerwonych buraków. Zakwas 
z buraka zawiera wiele antyoksydantów, 
jest bogatym źródłem żelaza, witamin C, 
A, E, K i z grupy B, kwasu foliowego, pota-
su, kobaltu, magnezu czy fosforu. 

Zakwasem, na który szczególnie warto 
zwrócić uwagę jest nasz najnowszy za-
kwas z nukleotydami, owoc rocznych 
badań w Szwajcarii. Nukleotydy to czą-
steczki budulcowe DNA i RNA, które 
przyjmowane w pożywieniu, w postaci 
suplementu, wspomagają regenerację 
komórek i produkcję nowych. Naukowcy 
odnotowali także ich pozytywny wpływ 
na stan jelit: wzrost Bifidobakterii, hamu-
jących wzrost bakterii patogennych i ob-
niżenie pH jelita.

Okresowo warto także wspomagać or-
ganizm dodatkowymi produktami. Mogą 
być to shoty, zawierające składniki znane 
z działania przeciwzapalnego i rozgrze-
wającego, jak kurkuma czy imbir, pełne 
witaminy C lub Oxymel – nowy członek 
rodziny produktów Zakwasowni.

Oxymel to naturalny napój przygoto-
wany na bazie macerowanych w ży-
wym occie jabłkowym warzyw i ziół.  
W jego skład wchodzi pięć roślin, któ-
re zaliczane są do żelaznej dziesiątki tak
zwanych naturalnych antybiotyków. 
Chrzan, imbir, cebula, czosnek i orega-
no pomagają leczyć wiele zakażeń bak-
teryjnych, niszczą pierwotniaki i grzyby, 
oszczędzając jednocześnie „dobre” bakte-
rie, które są nam tak niezbędne do ochro-
ny przed wieloma patogenami. Wspierają 
silnie nasz układ odpornościowy, a robią 
to bez uszczerbku dla zdrowia i bez ryzy-
ka, że się na nie uodpornimy, jak to może 
być w przypadku syntetycznych antybio-
tyków. Polecam także naszą nową wersję 
Oxymelu, z dodatkiem nukleotydów, który 
ma wspaniałe właściwości regeneracyjne.
I na zakończenie, pamiętajmy, że nasz 
organizm to fenomenalna fabryka, której 
celem jest utrzymanie przy życiu samej 
siebie, czyli nas. Musimy tylko pozwolić 
tej fabryce spokojnie pracować - dostar-
czać niezbędnych składników odżyw-
czych i nie zaśmiecać. Dobra, ekologiczna 
żywność jest najlepszym paliwem dla na-
szej fabryki.

Życzę wszystkiego najzdrowszego 
i wznoszę Wasze zdrowie zakwasem 

z nukleotydami.
Mikołaj Bator

 

JAK PIĆ OXYMEL?
Naszą odporność budujemy sys-
tematycznie, każdego dnia, przez 
cały rok. Właśnie dlatego dobrze 
jest pić Oxymel codziennie. Opty-
malna dawka to 1 łyżka stołowa. 

Jeśli jednak towarzyszy Ci infekcja, 
na czas choroby zwiększ dawkę 

do 3 łyżek w ciągu dnia.

Oxymel możesz stosować również 
jako napar. Pamiętaj jednak, by 
mieszać go z wodą o tempera-
turze nie większej niż 40°C. Zbyt 
gorąca woda może obniżyć jego 

pro zdrowotną wartość.

Jeśli chcesz przemycić smak 
Oxymelu w Twojej kuchni, skorzy-
staj z niego jako składnika sosu 
vinegrette. W takiej formie ten 

macerat jest łatwiejszy do poda-
nia dzieciom, a przede wszystkim 

genialnie smakuje.
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Mango
Mango (Mangifera indica L.) to jeden z najpopularniejszych owoców tropikalnych, znany  

z silnego aromatu, wyśmienitego smaku i wysokiej wartości odżywczej. Często jest określane 
mianem „króla owoców”, ze względu na właściwości prozdrowotne, które zawdzięcza związ-
kom przeciwutleniającym. Powszechnie rośnie w strefie podzwrotnikowej i rejonach tropikal-

nych oraz Ameryce Południowej, Środkowej i południowo – wschodniej Azji.

WITAMINY
C (mg) A (µq) E (mg) B1 (mg) B2 (mg) B3 (mg) B5 (mg)

13,2 – 92,8 54 0,79 – 1,02 0,01 – 0,04 0,02 – 0,07 0,2 – 1,31 0,16 – 0,24
SKŁADNIKI MINERALNE

Ca (mg) Na (mg) Fe (mg) Mg (mg) P (mg) K (mg) Zn (mg)
7 – 16 0 – 3 0,09 – 0,41 8 – 19 10 – 18 120 – 211 0,06 – 0,15

Mango to narodowy owoc Pakistanu, Indii i Filipin. Największym 
producentem mango na świecie są Indie, gdzie produkuje się 
ponad 20 mln ton mango rocznie, co stanowi ok. 40 % świato-
wej produkcji. Warto zaznaczyć, że przy tak dużej produkcji na 
eksport przeznacza się zaledwie 1 % owoców!
Należy do rodziny nanerczowatych (Anacardiaceae). Drzewo 
jest wiecznie zielone i może osiągać do 45 m wysokości. Liście 
mango są podłużne, zielone i czerwonawe, które po przerwaniu 
wydzielają aromatyczny zapach. Kwiaty mają żółtozielone lub 
białoczerwone zabarwienie. Owoce są owalne, mają dużą pestkę 
i soczysty, żółty miąższ. Zależnie od odmiany, mango może mieć 
różną barwę (zielona, żółta, czerwona, pomarańczowa) i wagę – 
osiąga od ok. 300 g do nawet 1 kg!

Istnieje wiele odmian mango, które różnią się między sobą wiel-
kością, kształtem, zabarwieniem skórki, smakiem oraz wartością 
odżywczą. Popularnymi odmianami są: Ataulfo, Osteen, Kent, 
Keitt, Van Dyke, Tommy Atkins

WARTOŚĆ ODŻYWCZA MANGO
Mango jest dobrym źródłem witamin (A, C, E, z grupy B), skład-
ników mineralnych, przeciwutleniaczy (mangiferyna, związki fe-
nolowe, antocyjany, kwercetyna, beta-karoten, kwas askorbino-
wy), węglowodanów, błonnika i pektyn, aminokwasów (leucyna, 
lizyna, cysteina, arginina, walina, metionina), garbników, kwasów 
organicznych (kwas, jabłkowy, cytrynowy), kwasów tłuszczowych 
(kwas stearynowy, palmitynowy, linolowy, oleinowy) oraz barw-
ników (karotenoidy, chlorofil) i związków lotnych.

Mango zawiera także enzymy z grupy amylaz, dzięki którym  
w miarę dojrzewania, owoce stają się słodsze. Wartość energe-
tyczna mango wynosi ok. 70 kcal/100 g części jadalnych. Jedna 
sztuka owocu o wadze 250 g dostarczy nam zatem blisko 175 
kcal. Charakteryzuje się średnim Indeksem glikemicznym (IG) to 
ok. 50. Dojrzałe mango może mieć 60, zaś niedojrzałe 40. Wartość 
odżywczą mango warunkują czynniki, takie jak: odmiana, stopień 
dojrzałości i część morfologiczna rośliny, warunki klimatyczne i 
agrotechniczne, obróbka technologiczna i przechowywanie. 

SKŁADNIKI ODŻYWCZE W 100 G CZĘSCI JADALNYCH MANGO
• Woda - 78,9 – 82,8 g
• Białko - 0,36 – 0,40 g
• Tłuszcz - 0,30 – 0,53 g
• Węglowodany - 16,20 – 17,18 g
• Błonnik  - 0,85 – 1,06 g  

W miarę dojrzewania owoców zachodzi w nich szereg zmian 
fizjologicznych, biochemicznych i strukturalnych, istotnie wpły-
wających na zawartość składników odżywczych i fitochemicz-
nych, które powodują zmiękczenie owocu, zmianę zabarwienia 
skórki oraz modyfikację zapachu, smaku i zdolności antyoksyda-
cyjnej. Podczas dojrzewania wzrasta głównie zawartość kwasów 
tłuszczowych (omega-3, omega-6), skrobi, pektyn i cukrów, zaś 
zmniejsza się zawartość aminokwasów i kwasów organicznych. 
Owoce mango są nietrwałe, nie mogą być długo składowane. 
Najlepiej szybko je zjeść lub wykorzystać do produkcji różnego 
rodzaju przetworów (pulpy, przeciery, kiszonki).

Zawartość witamin i składników mineralnych w 100 g części jadalnych mango



PROZDROWOTNE WŁAŚCIWOŚCI MANGO
Jakich korzyści zdrowotnych można spodziewać się po włącze-
niu mango do diety? Okazuje się, że bardzo wielu, co zostało 
udowodnione naukowo. A oto jak korzystnie wpływają na nasz 
organizm składniki zawarte w mango:

• błonnik reguluje pracę jelit, zapobiegając zaparciom;
• enzymy wspomagają trawienie;
• witamina C pomaga w produkcji kolagenu i ułatwia wchła-

nianie żelaza;
• duża zawartość witaminy A korzystnie wpływa na skórę  

i wzrok;
• antyoksydanty niwelują wolne rodniki, zapobiegając po-

wstawaniu nowotworów i spowalniając procesy starzenia;
• potas regulując gospodarkę wodno – elektrolitową wspiera 

serce i kontroluje ciśnienie krwi;
• witamina B6 kontroluje poziom homocysteiny we krwi, 

zmniejszając ryzyko chorób sercowo – naczyniowych oraz 
wywiera pozytywny wpływ na układ nerwowy;

• dzięki dużej zawartości garbników, ekstrakty z mango 
wchodzą w skład wielu środków ściągających oraz wspo-
magających w leczeniu zapalenia błon śluzowych.

Na dużą uwagę zasługuje obecny w mango ksanton – mangi-
feryna. To związek o właściwościach przeciwutleniających, któ-
ry występuje obficie w korze i liściach mangowca. Mangiferynę 
często wykorzystuje się do produkcji suplementów diety.
W badaniach farmakologicznych udowodniono, że związek ten 
wykazuje silne działanie przeciwutleniające oraz przeciwzapalne 
i przeciwbólowe. Dowiedziono, że ksanton z mango skutecznie 
hamuje powstawanie produktów glikozylacji, w związku z czym 
może przeciwdziałać następstwom cukrzycy (nefropatia, retino-
patia, miażdżyca). Badania in vitro pokazują, że mangiferyna wy-
kazuje działanie antybakteryjne, przeciwgrzybiczne, przeciwwi-
rusowe i przeciwpasożytnicze. 

Ponadto, poprzez obniżenie stężenia trójglicerydów i choleste-
rolu całkowitego, mangiferyna może zapobiegać zaburzeniom 
gospodarki lipidowej.

WSZECHSTRONNE WYKORZYSTANIE
Mango znalazło szerokie zastosowanie w przemyśle spożyw-
czym i kosmetycznym. Można spożywać je na surowo i po prze-
tworzeniu. Świeże owoce nadają się do przygotowania koktajlu 
(np. mango lassi lub jako dodatek do sałatek, jogurtu, musli czy 
owsianki. Mango często dodaje się także do różnych potraw (np. 
sos curry) oraz ciast i deserów (deser ryżowy z mleczkiem koko-
sowym).
Na rynku dostępne jest mango suszone, liofilizowane i puffin-
gowane oraz różnego rodzaju produkty z mango: soki, kremy, 
musy, przeciery, napoje, koktajle, nektary, sosy, cukierki, dese-
ry i jogurty. Na szczególną uwagę zasługuje mango puffingo-
wane, uzyskiwane poprzez suszenie próżniowe pod ciśnieniem 
w niskiej temperaturze. Proces umożliwia uzyskanie produktu 
o wysokiej wartości odżywczej bez utraty cennych składników. 
Puffing to idealna przekąska zastępująca słodycze.

suszone mango

Poznaj 
Producenta:
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Polecamy 
mango:

SOS MANGO
 - CHILI BIO

 - BIO BANDITS

MUS Z MANGO 
(75 % OWOCÓW) 

BIO - ALLOS

NAPÓJ Z MANGO DEMETER BIO 
 - BEUTELSBACHER

MANGO MROŻONE 
BIO - 2beBIO

MANGO LIOFILIZOWANE 
BIO - BIO PLANET

MANGO SUSZONE BIO
- BIOGOL

W Indiach często wykorzystuje się niedojrzałe, kwaśne mango. 
Suszony i zmielony owoc stanowi przyprawę „amchur”, którą 
wykorzystuje się jako środek zakwaszający do sałatek, pikli czy 
chutneya. Podobnie, w krajach azjatyckich mango niedojrzałe 
spożywa się w formie przekąski z dodatkiem chilli i sosu rybnego 
lub w sałatce z dodatkiem suszonych ryb lub krewetek.

Dzięki dużej zawartości przeciwutleniaczy i kwasów tłuszczo-
wych, mango znalazło zastosowanie przy produkcji kosmetyków 
(szampony, odżywki, balsamy, kremy, mydła, pomadki do ust) 
Ekstrakty z mango mogą zapobiegać degradacji keratynocytów, 
spowodowanej promieniowaniem UVB oraz wykazują działanie 
przeciwbakteryjne, stąd też wykorzystywane są w preparatach 
o działaniu odżywczym, nawilżającym, przeciwstarzeniowym  
i ochronnym przed szkodliwym promieniowaniem. Kosmetyki za-
wierające w składzie olej z nasion mango wykazują działanie oklu-
zyjne (ochronne) i nawilżające. Z nasion mango wytwarza się białe, 
bezzapachowe mydło bogate w nienasycone kwasy tłuszczowe, 
które jest bardzo dobrym emolientem, łagodzi podrażnienia  
i zaczerwienienia oraz dobrze nawilża skórę. Mydło można sto-
sować do ciała i włosów.

DOMOWE KOSMETYKI Z MANGO:
Maseczka z mango dla cery naczyniowej

3 łyżki miąższu z mango wymieszać z 2 łyżkami soku z cytryny 
i 5 łyżkami miąższu z aloesu. Schłodzoną papkę nałożyć na 

twarz, zmyć letnią wodą po 15 minutach.

Tonik z mango
Wycisnąć sok z mango i codziennie przemywać twarz. Tonik 

odżywia i złuszcza skórę. Nie jest przeznaczony dla cery wrażli-
wej, gdyż może uczulać.

Maska do włosów z masłem z pestek mango
2 łyżki masła z pestek mango rozpuścić w kąpieli wodnej, a 

następnie wsmarować w wilgotne włosy. Nałożyć ręcznik na pół 
godziny, po czym dokładnie umyć włosy. Maska nada włosom 

elastyczność i blask.

W medycynie ajurwedyjskiej, do celów leczniczych wykorzystuje 
się prawie wszystkie części mango: miąższ, korę, nasiona, liście, 
gumę. Nasiona stosuje się w astmie oraz jako środek ściągający 
i przeciwbiegunkowy Liście są spalane, a ich opary wdychane  
w celu złagodzenia dolegliwości gardła i czkawki. Gumę wy-
korzystuje się na świerzb i popękane stopy. Kora ma działanie 
tonizujące, ściągające i przeciwgorączkowe, stosuje się ją w reu-
matyzmie i błonicy. Ponadto ekstrakty z kory zawierają garbniki, 
które używa się jako środek barwiący.

MANGO NIE DLA KAŻDEGO
Chociaż mango jest wartościowym owocem nie każdy może je 
spożywać. Szczególną ostrożność powinny zachować:
• osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe – substancje za-

warte w owocu mogą wchodzić z nimi w interakcje;
• alergicy – możliwość wystąpienia reakcji alergicznych;
• diabetycy – mango zawiera duże ilości cukrów prostych.

JAK PRZYGOTOWAĆ MANGO?
Należy obkroić mango z obydwu stron pestki, następnie kawał-
ki położyć skórką do dołu, naciąć kratkę, tak aby nie uszkodzić 
skórki i wypchnąć środek. Mango można także obrać nożykiem
i kolejno odkrajać kawałki miąższu.

CZY WIESZ, ŻE...
Intensywny, owocowy zapach przy ogonku mango świadczy, że 
owoc jest dojrzały.
„Afrykańskie mango” znane jako środek na odchudzanie to nie 
mango! Nazwa wzięła się stąd, że roślina Irvingia gabonensis 
pochodzi z Afryki, a jej owoce wyglądem przypominają mango.
Na świecie jest blisko 1000 odmian mango!

Marta Kowalska - Departament Jakości Bio Planet S.A.

MASŁO MOCNO 
REGENERUJĄCE Z PESTEK
MANGO - MOHANI
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MROŻONE MANGO 
Z BANANEM I MARAKUJĄ

SKŁADNIKI (2 porcje):
mrożone mango - 300 g
banan - 1 szt.
marakuja - 1 szt.
mięta - kilka listków
chipsy kokosowe prażone - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Mrożone mango z pokrojonym bananem 
umieszczamy w wysokim naczyniu i miksu-
jemy blenderem. Przekładamy do naczyń i 
dekorujemy chipsami kokosowymi, marakują 
oraz miętą.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

5 min

CZERWONE CURRY 
Z KURCZAKIEM I MANGO

SKŁADNIKI (3 porcje):
czerwona pasta curry - 1 łyżka
mango - 1 szt.
pierś z kurczaka - 1 szt.
czerwona papryka - 1/2 szt.
mleko kokosowe - 250 ml
śmietana 18 % - 3 łyżki
cebula - 1/2 szt.
czosnek - 2 ząbki
świeżo starty imbir - 2 łyżeczki
sos rybny - 1 łyżka
mielona kolendra - 1/2 łyżeczki
ostra papryka - 1/2 łyżeczki
cukier trzcinowy - 1 łyżeczka
sok z limonki - 1/2 szt.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: W woku lub na głębokiej patelni roz-
grzewamy 2 łyżki oliwy. 

KROK 2: Wrzucamy pastę curry i smażymy 
ok. 1 min. Następnie dodajemy czosnek prze-
ciśnięty przez praskę, cebulę pokrojoną w 
piórka i imbir. Smażymy kolejną minutę. Do-
dajemy pokrojoną w kostkę paprykę i dusimy 
5 minut. 

KROK 3: Wrzucamy kurczaka pokrojonego w 
kostkę i smażymy aż mięso się „zetnie”.

KROK 4: Wlewamy mleko kokosowe wymie-
szane ze śmietaną, wrzucamy mango (obra-
ne i pokrojone w kostkę), dodajemy cukier, 
kolendrę i ostrą paprykę. Całość dusimy, aż 
mango zrobi się miękkie (5 min). 

KROK 5: Na koniec dodajemy sok z połowy 
limonki i sos rybny. Gotujemy jeszcze przez 
minutę. 

KROK 6: Curry można podawać z ryżem ja-
śminowym, makaronem ryżowym, noodlami, 
lub makaronem sojowym.

Dagooshya

25 min

OWSIANKA NA MLEKU 
KOKOSOWYM

SKŁADNIKI (2 porcje):
mleko kokosowe - 400 ml
cynamon - 1/2 łyżeczki
sól - 1 szczypta
miód - 4 łyżki
masło - 3 łyżeczki
płatki owsiane błyskawiczne - 4 łyżki
mango - 1 szt.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Do garnka wlewamy mleko koko-
sowe, dodajemy cynamon i szczyptę soli. 
Wsypujemy płatki owsiane (ja dodaję około 
3 łyżek, ponieważ nie lubię gęstej owsianki). 
Doprowadzamy do wrzenia, zmniejszamy 
ogień i gotujemy jeszcze ok. 3 - 4 minuty. 
Zdejmujemy owsiankę z ognia, dodajemy 1 
łyżkę miodu i 2 łyżeczki masła, przykrywamy 
i odstawiamy na bok.

KROK 2: Na patelni rozpuszczamy 1 łyżeczkę 
masła, dodajemy 2 łyżki miodu. Gdy zacznie 
się karmelizować, wrzucamy mango pokro-
jone w plasterki i mieszamy około 4 minut. 
Ciepłą owsiankę mieszamy i przekładamy do 
miseczki. Podajemy z karmelizowanym man-
go i karmelem powstałym na patelni.

Dagooshya

10 min

ZIMOWA OWSIANKA

SKŁADNIKI (1 porcja):
płatki owsiane górskie - 1/2 szklanki
wiórki kokosowe - 1 łyżka
orzechy włoskie - 1 garść
świeżo starta skórka pomarańczowa - trochę
banan - 1 szt.
mango - 1/2 szt.
cynamon -1 szczypta
mleko owsiane - 1 szklanka
syrop klonowy - 1 łyżeczka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Płatki owsiane zalej mlekiem i od-
staw do namięknięcia.

KROK 2: W tym czasie posiekaj orzechy, 
wyparz i dokładnie umyj pomarańczę, a na-
stępnie zetrzyj trochę skórki pomarańczowej. 
Banana pokrój w plastry, a mango w kostkę.

KROK 3: Do płatków z mlekiem dodaj sło-
dzidło i dokładnie wymieszaj. Następnie do-
daj wiórki kokosowe, skórkę pomarańczową, 
orzechy, cynamon i dokładnie wymieszaj. Na 
koniec dodaj pokrojone świeże owoce i jesz-
cze raz delikatnie przemieszaj. Jeżeli owsiankę 
masz zamiar zabrać ze sobą do pracy, możesz 
przygotować ją dzień wcześniej i wstawić do 
lodówki. Nie dodawaj tylko owoców, a zabierz 
je w całości do pracy, przygotuj i dodaj do 
owsianki chwilę przed zjedzeniem.

Agata Dominiak (wegeweda) 

10 min
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SAŁATA Z DOMOWYM 
SOSEM MANGO

SKŁADNIKI (4 porcje):
mała główka zielonej sałaty - 1 szt.
mango świeże - 1 szt.
musztarda dijon - 1 łyżka
ostra papryczka chilli (posiekana) - 1 kawałek
słodki sok np. mango, pomarańcza (gdy sos 
będzie za gęsty) - 1/4 szklanki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Mango obrać i pokroić na kawałki.
Owoc, musztardę, papryczkę chili i sok zmik-
sować do otrzymania jednolitej konsystencji.
Schłodzić w lodówce przez noc. Sos się prze-
gryzie i zniknie musztardowy posmak.

KROK 2: Następnego dnia umytą sałatę pole-
wamy sosem, mieszamy i można zjadać.

Szybko Tanio Smacznie

10 min

ZIELENINA Z EGZOTYCZNĄ 
SŁODYCZĄ

SKŁADNIKI (1 porcja):
sałata masłowa - 1 szt.
kapusta pekińska - kilka liści
natka pietruszki - 1/2 pęku
fasola czerwona - 1 słoik
mango - 1 szt.
olej z pestek dyni - 1 łyżka
olej rzepakowy - 2 łyżki
ocet balsamiczny - 1 łyżka
płatki chili - 1 szczypta
sól - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Sałaty myjemy, osuszamy bardzo starannie w 
papierowym ręczniku lub suszarce do sałaty, 
rwiemy na mniejsze kawałki. Fasole odsą-
czamy z puszki na durszlaku i płuczemy pod 
bieżącą wodą, odsączamy, dodajemy do sałat. 
Mango myjemy, obieramy ze skóry, kroimy w 
kostkę i dodajemy do sałat. Przygotowujemy 
sos - ubijając małą trzepaczką wszystkie jego 
składniki, polewamy nim sałatkę tuż przed 
podaniem.

Dorota Wdowińska Rozbicka

15 min

SAŁATKA Z MANGO, OSCYP-
KIEM I PRAŻONYMI ORZE-
CHAMI ARACHIDOWYMI

SKŁADNIKI (4 porcje):
sałata lodowa, roszponka  - 4 garście
kiełki (mieszanka lub te, które lubimy) - 1 opa-
kowanie
ogórek zielony - 1 - 2 szt.
mango świeże i dojrzałe - 1 szt.
oscypek ewentualnie inny serek wędzony - 4 
szt.
orzeszki arachidowe (ziemne) - 4 łyżki
olej rzepakowy - 2 łyżki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Na talerzu układamy roszponkę. 

KROK 2: Na roszponce - lodowa, kiełki i ogór-
ki. Na to po prawej mango w kosteczkach, po 
lewej oscypek pokrojony w plasterki. 

KROK 3: Sypiemy prażonymi orzechami i po-
lewamy olejem rzepakowym.

mohoyoga

15 min

SAŁATKA ZE SZPINAKIEM, OWOCAMI 
I OCTEM BALSAMICZNYM

SKŁADNIKI (4 porcje):
szpinak baby - 1 opakowanie
mango - 1 szt.
maliny - 1 opakowanie
pestki słonecznika - 1 garść
pestki dyni - 1 garść
orzeszki piniowe - 1 garść
ocet balsamiczny - 2 łyżki
oliwa z oliwek - 2 łyżki
granat - 1/2 szt.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Szpinak myty wykładamy na cztery talerze. Mango kroimy w 
kostkę. Owoce wykładamy na szpinak, posypujemy orzechami 
piniowymi, pestkami dyni i słonecznika. Całość polewamy oc-
tem balsamicznym i oliwą z oliwek.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

5 min
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MUS CZEKOLADOWY 
Z AQUAFABY Z PRAŻONYM 
MANGO

SKŁADNIKI (3 porcje):
aqufaba (woda z 1 puszki ciecierzycy) - 1 
szklanka
czekolada gorzka min. 70% - 100 g
mango - 1 szt.
cynamon - 1 szczypta
mięta - kilka listków

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Czekoladę rozpuścić w kąpieli wodnej. Pocze-
kać, aż przestygnie. Aquafabę (podobnie jak 
białka jajek) miksować na wysokich obrotach 
miksera, aż ubije się piana ok. 5 minut. Wle-
wać powoli czekoladę i mieszać ostrożnie łyż-
ką. Przelać do półmisków i włożyć do lodówki 
na około 1 godz., aż stężeje. W międzyczasie 
pokroić w kostkę mango, wrzucić na rozgrza-
ną patelnię i trzymać, aż zmięknie ok. 4 minut. 
Posypać cynamonem i wymieszać. Wyłożyć 
mango na mus czekoladowy i przystroić list-
kami mięty.

skorskadietetyk

15 min

DOMOWE MUSLI 
Z SUSZONYM MANGO

SKŁADNIKI (12 porcji):
płatki owsiane - 1 opakowanie
płatki otrębowe - 1 opakowanie
płatki migdałowe lub kokosowe - 1 opako-
wanie
suszone mango - 1 opakowanie
deser kokosowy waniliowy - jogurt kokosowy 
na 2 osoby - 1 opakowanie

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Płatki owsiane, otrębowe i migdałowe pod-
prażyć na suchej gorącej patelni ciągle mie-
szając, aby się nie przypaliły. Odstawić do 
wystygnięcia. Pociąć suszone mango na 
mniejsze kawałki. W dużym naczyniu układać 
warstwami składniki lub dowolnie wymieszać.
Pysznie smakuje z kokosowym jogurtem wa-
niliowym.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

5 min

SAŁATKA Z ŁOSOSIA, RUKOLI 
I MANGO

SKŁADNIKI (1 porcja):
rukola - 1 garść
łosoś wędzony - 100 g
mango - 1/2 szt.
papryczka chilli - 1 szczypta
sok z cytryny - 1 łyżeczka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Sałatę umyć i osuszyć. Mango obrać i pokro-
ić lub zetrzeć na tarce do warzyw. Na talerzu 
ułożyć rukolę, mango, a na wierzchu łososia. 
Posypać odrobiną papryczki chili. Skropić so-
kiem z cytryny. 

ewaeu.

15 min

CIASTO Z MANGO

SKŁADNIKI (forma 35 x 14 cm):
mango (średniej wielkości) - 1 szt.
mąka ryżowa - 1/2 szklanki
cukier trzcinowy lub kokosowy - 1/2 szklanki
olej rzepakowy - 50 ml
jaja - 2 szt.
soda oczyszczona - 1/3 łyżeczki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Jaja (białka włącznie z żółtkami) ubić z cukrem 
na wysokich obrotach miksera do uzyskania 
puszystej piany, masa powinna trzykrotnie 
zwiększyć objętość. Mango przekroić na pół, 
wyjąć pestkę i wydrążyć łyżką. Zmiksować na 
gładką masę. Do masy jajecznej dodać man-
go, mąkę, olej, i sodę, delikatnie wymieszać. 
Wylać masę na formę wyłożoną papierem. 
Wstawić do piekarnika.Temperatura piecze-
nia: 170 °C (termoobieg). Czas pieczenia: oko-
ło 25-30 minut.

smaczliwka.pl

45 min

SZARLOTKA EGZOTYCZNA 
Z MANGO FIT

SKŁADNIKI (forma 20 × 20 cm):
ciasto:
mąka orkiszowa jasna - 1/2 szklanki
mąka orkiszowa pełnoziarnista - 1/2 szklanki
olej kokosowy zimny - 120-130 g
mielona wanilia lub cukier waniliowy z ksylito-
lem - 1/2 łyżeczki
erytrol / ksylitol / cukier trzcinowy - 3 łyżki
proszek do pieczenia - 1 łyżeczka
płatki owsiane - 3/4 szklanki
mąka kokosowa - 2 łyżeczki
mąka migdałowa - 2 łyżeczki
inulina - 1 łyżeczka
owoce:
mango dojrzałe - 2 szt.
mąka ziemniaczana - 2 łyżeczki
mielony kardamon - 1 łyżeczka
sok z cytryny - 10 ml
skórka z cytryny - do smaku
puder ksylitol - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Zaczynamy od mango, które należy 
pokroić w małą kostkę. Dodać, mielony karda-
mon, sok z cytryny i skórkę oraz mąkę ziem-
niaczaną. Odstawiamy na bok.

KROK 2: Składniki na ciasto umieszczamy w 
malakserze lub w misce i mieszamy do po-
wstania mokrej kruszonki.

KROK 3: Małą foremkę wykładamy papierem 
do pieczenia. Na dno foremki przekładamy 
1/2 ciasta i dość mocno dociskamy do dna. 
Wstawiamy do nagrzanego piekarnika na 180 
°C i podpiekamy ok. 10-15 minut. Następnie 
na podpieczony spód kładziemy owoce, które 
przykrywamy resztą ciasta. Pieczemy ok. 40 
minut.

KROK 4: Wystudzone ciasto posypujemy pu-
drem z ksylitolu.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

60 min
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SERNIK Z MANGO

SKŁADNIKI (16 porcji):
twaróg sernikowy mielony - 1 kg
masło - 200 g
cukier - 3/4 szklanki
jaja - 6 szt.
sól - 1 szczypta
proszek do pieczenia - 1 łyżeczka
mąka orkiszowa - 1 i 1/2 szklanki
czekoladowe kryształki - trochę
mąka ziemniaczana lub budyń - 2 łyżki
mango - 2 szt.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Kruche ciasto: połączyć składniki: 1 i 
1/2 szkl. mąki, 2 żółtka, 100 g masła, 1 łyżecz-
ka proszku do pieczenia, szczypta soli. Szybko 
wyrobić kruche ciasto i schłodzić w lodówce.

KROK 3 (Przygotowanie masy serowej):
Żółtka oddzielić od białek. Białka ubić z cu-
krem. Żółtka utrzeć z masłem. Dodawać twa-
róg i mąkę ziemniaczaną i dalej ucierać. Na 
koniec dodać pianę ubitą z białek. Delikatnie 
wymieszać.

KROK 4: Blachę wysmarować masłem i wysy-
pać tartą bułką (lub wyłożyć papierem do pie-
czenia). Wsypać na dno kruche ciasto i lekko 
ugnieść dłonią. Na ciasto wylać masę serową. 
Na wierzchu ułożyć pokrojone mango. 

KROK 5: Piec w temp. 190 °C przez godzinę 
(albo trochę dłużej). Sernik powinien być lek-
ko rumiany. Po upieczeniu sernik zostawić w 
uchylonym piekarniku do lekkiego przestu-
dzenia (wtedy sernik nie opadnie). Po wystu-
dzeniu można polukrować i posypać czeko-
ladą.

Dorota Woźniak - Twins Pot

45 min

BUDYŃ O SMAKU 
WANILIOWYM BIO 

 - BIO PLANET

polecamy!

MAKARON TAJSKI 
Z KURCZAKIEM 
I SUSZONYM MANGO

SKŁADNIKI (3 porcje):
makaron z ryżu - 250 g
filet z kurczaka - 1 szt.
pomidorki koktajlowe - kilka szt.
suszone mango - 50 g
świeża bazylia - kilka listków
jogurt naturalny - 100 g
passata pomidorowa - 7 łyżek
czarnuszka - 1 łyżeczka
sól himalajska - 1 szczypta
curry - 1 szczypta
papryka słodka - 1 szczypta
papryka ostra - 1 szczypta

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Makaron ugotować i odcedzić.

KROK 2: Filet pokroić w kostkę, obsypać cu-
rry, papryką słodką i ostrą i podsmażyć (lub 
zgrillować w piekarniku).

KROK 3: Na patelni podgrzać passatę z do-
datkiem soli, zdjąć z kuchenki i wymieszać z 
jogurtem. Następnie dodać ugotowany wcze-
śniej makaron, kawałki kurczaka, pomidorki 
koktajlowe i całość wymieszać.

KROK 4: Danie posypać świeżą bazylią i czar-
nuszką.

Magdalena Nagler - foodmania

50 min

SÓL 
HIMALAJSKA 

RÓŻOWA 
DROBNO

 MIELONA
- CRYSTALLINE 

PLANET

polecamy!

DROŻDŻOWE BUŁECZKI
ORKISZOWE Z MUSEM 
Z MANGO I MAKIEM

SKŁADNIKI (10 porcji):
mąka orkiszowa razowa - 350 g
cukier kokosowy - 2 łyżki
cukier waniliowy - 1 opakowanie
jajko - 1 szt.
olej kokosowy - 30 g
mus z mango - 150 g
mak - trochę
zaczyn:
mleczko kokosowe - 150 ml
woda - 50 ml
świeże drożdże - 30 g
cukier kokosowy - 1 łyżka
mąka orkiszowa razowa (z puli 350 g) - 1 łyżka
dodatkowo: 
mąka do posypywania - trochę
żółtko - 1 szt.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Zrób zaczyn. Podgrzej lekko mlecz-
ko kokosowe wraz z wodą i rozpuść w płynie 
drożdże, cukier kokosowy oraz mąkę. Pamię-
taj, nie zagotuj ani nie podgrzej za mocno pły-
nu, bo drożdże nie urosną. Całość odstaw do 
wyrośnięcia w ciepłym miejscu, wierzch przy-
kryj ściereczką lub ręcznikiem papierowym. 
Drożdże powinny być gotowe za ok. 15 minut.

KROK 2: Do miski wsyp wszystkie składniki 
(oprócz musu z mango i maku), dodaj wyro-
śnięte drożdże i wyrabiaj ciasto rękoma do 
momentu, aż będzie odklejać się od dłoni. 
Jest to ok. 10 - 15 minut. Ponownie odstaw do 
wyrośnięcia przykryte w misce ściereczką lub 
ręcznikiem papierowym.

KROK 3: Blat obsyp mąką. Wyłóż wyrośnię-
te ciasta i dłońmi uformuj średniej grubości 
okrągły placek. Za pomocą dużej szklanki wy-
cinaj koła, do środka nałóż 1 małą łyżeczkę 
musu z mango i dokładnie, ale delikatnie za-
wiń ciasto w kształt bułki.

KROK 4: Uformowane bułeczki układaj na 
blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. 
Każdą posmaruj rozrobionym z odrobiną cie-
płej wody żółtkiem i posyp makiem.

KROK 5: Piecz w piekarniku przez 15 minut w 
150 °C, a następnie przez 10 minut w 180 °C. 

Zdrowie na języku

90 min
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Świeżo zamrożone, 
czyli jakie? Oto jest pytanie!

Wielokrotnie produkty mrożone są odrzucane przez konsumen-
tów, bo w naszej mentalności wciąż pokutuje przekonanie, że są 
to surowce gorsze niż świeże. Dziś nadszedł czas, by skonfron-
tować się z tymi mitami.

DLACZEGO BIO?
Bez trudu można zauważyć, że produkty BIO od dłuższego czasu 
cieszą się dużą popularnością wśród konsumentów. Dlaczego? 
Dlatego, że proces ich wytworzenia na każdym etapie podlega 
ścisłej kontroli. W 2beBIO bada się glebę, na której rośnie rośli-
na, ale także wszystkie inne pola dookoła. Później, wraz ze wzro-
stem owoców, bada się je na różnych etapach rozwoju.

NA CZYM POLEGA PROCES FRESH-FROZEN?
Wiele osób myśli, że jeśli kupi owoce lub warzywa mrożone – 
straci ich walory smakowe lub odżywcze. Nic bardziej mylne-
go. Trzeba wyraźnie powiedzieć, że mrożenie to nic innego, jak 
szybkie schłodzenie produktów do maksymalnie -30°C, a potem 
przechowywanie ich w ok. -18°C. Owoce są przewożone tuż po 
zbiorze do skupu, a następnie do mroźni. Dzięki tak opracowa-
nej metodzie zachowujemy niemal wszystkie ich wartości od-
żywcze. Co ciekawe, świeże owoce, które pokonują kilometry do 
sklepów i marketów, z każdą minutą tracą swoje walory. Są więc 
mniej odżywcze niż mrożone produkty BIO.

DROGA SUROWCA – Z POLA NA TALERZ
Aby jeszcze bardziej obrazowo przedstawić proces przygotowa-
nia produktów 2beBIO - weźmy na warsztat ulubienicę wszyst-
kich – truskawkę!
• Truskawka, bezpośrednio po zakończonym danego dnia 

zbiorze, jest transportowana do zakładu, który jest zloka-
lizowany najbliżej rejonu zbioru. Dlaczego? Bo skrócenie 
czasu między dostawą, a mrożeniem jest kluczowe dla za-
chowania najwyższej jakości produktu.

• Surowiec w zakładzie przechodzi skrupulatną kontrolę jako-
ści. Oceniane są parametry organoleptyczne i mierzona jest 
zawartość cukru. Po akceptacji zgodności wyników badań 
ze specyfikacją UE, truskawka trafia do „komory zerowej”, 
gdzie w temperaturze 0 - 4°C jest schładzana. Po co? By 
zahamować rozwój drobnoustrojów i przygotować ją do 
mrożenia. 

• Następnie truskawka jest myta na płuczkach (wodno-po-
wietrznych i szczotkowych).

x x

KONKURS Uwielbiasz gotować? Jesteś lub chcesz być bardziej EKO? 
Świetnie! My Ci pomożemy! Weź udział w naszym 
KONKURSIE i wygraj fantastyczne nagrody!  

● Przygotuj przepis z jednym z produktów 2beBIO. 
Daj się ponieść fantazji – szukamy niestandardowych 
pomysłów dań na słodko i na słono.  

● Wygraj nagrody!

● Zaloguj się na stronie www.gotujwstylueko.pl 
i dodaj swój przepis wraz ze zdjęciem potrawy. 
W tytule napisz nazwę potrawy oraz „Konkurs 2beBIO”.

GOTUJ W STYLU 
EKO I 2BEBIO

• Później produkt sortuje się ręcznie w celu eliminacji ewen-
tualnych zanieczyszczeń organicznych.

• Wreszcie truskawka trafia do tunelu zamrażalniczego,  
w którym w temperaturze około -25° C jest zamrażana (IQF- 
Individual Quick Freezing). Mrożenie trwa zaledwie kilka 
minut. Ten rodzaj mrożenia pozwala na zachowanie właści-
wości organoleptycznych i zamrożenie oddzielnie każdego 
owocu (brak zbryleń).

• Zamrożona truskawka przechodzi przez sito wibracyjne  
w celu eliminacji śniegu, lodu i drobnych połamanych owo-
ców. Przed zapakowaniem w worki weryfikowana jest tem-
peratura produktu (musi mieć co najmniej -18°C). Towar 
pakowany jest w worki i trafia do komory składowej z tem-
peraturą powietrza co najmniej -22°C.

Tak kończy się etap mrożenia i przygotowania towaru do pół-
produktu.  Następnie sortujemy truskawkę do wyrobu gotowe-
go:

• Towar trafia na linię produkcyjną.
• Sito wibracyjne odseparowuje fragmenty owoców poniżej 

15 mm.
• Następnie towar przechodzi przez elektroniczne urządze-

nia sortujące, które za pomocą nowoczesnych technologii 
odseparowują owoce z wszelkimi wadami oraz ciała obce.

• Na taśmie sortowniczej truskawki są sortowane ręcznie.
• Potem przeprowadzana jest kolejna kontrola jakości zwią-

zana ze sprawdzeniem wyglądu, smaku i zapachu truska-
wek na zgodność ze standardami 2beBIO.

• Po zapakowaniu w kartony towar przechodzi detekcje me-
talu.

• Na koniec towar transportowany jest do zakładu, w któ-
rym jest rozparcelowany na porcje do sprzedaży detalicz-
nej 2beBIO. Na tym etapie przeprowadzane są kolejne dwie 
kontrole jakości (jedna w momencie dostawy, druga pod-
czas procesu pakowania). Ba! Na każdym etapie produkcji 
wykonywane są badania laboratoryjne (pestycydy, mikro-
biologia, metale ciężkie, chlorany, wirusy).

Stąd właśnie teza, że produkty mrożone wcale nie są gorsze od 
świeżych. Wręcz przeciwnie – możliwie najkrótszy łańcuch do-
staw pozwala „zahibernować” surowiec, który zachowuje całą 
paletę wartości odżywczych i sensorycznych.

xx

KONKURSUwielbiasz gotować? Jesteś lub chcesz być bardziej EKO? 
Świetnie! My Ci pomożemy! Weź udział w naszym 
KONKURSIE i wygraj fantastyczne nagrody!  

● Przygotuj przepis z jednym z produktów 2beBIO. 
Daj się ponieść fantazji – szukamy niestandardowych 
pomysłów dań na słodko i na słono.  

● Wygraj nagrody!

● Zaloguj się na stronie www.gotujwstylueko.pl 
i dodaj swój przepis wraz ze zdjęciem potrawy. 
W tytule napisz nazwę potrawy oraz „Konkurs 2beBIO”.

GOTUJ W STYLU 
EKO I 2BEBIO
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W dniach 30 września - 2 października 2021 r. w Nadarzynie pod 
Warszawą po raz trzeci odbyły się w pełni ekologiczne Targi BIO-
EXPO. Najważniejszymi wydarzeniami mającymi miejsce podczas 
Targów były międzynarodowe Organic Food Conference, współ-
finansowane przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Klimatu, 
Infrastruktury i Środowiska (CINEA) i  zorganizowane przez IFO-
AM Organics Europe we współpracy z Polską Izbą Żywności Eko-
logicznej (PIŻE), a także Polskie Forum Żywności Ekologicznej.  
Dyskutowano dużo i na temat. Przede wszystkim poruszono naj-
ważniejsze kwestie dotyczące całej branży ekologicznej oraz jej 
przyszłości. Wszystko wskazuje na to, że rynek będzie się rozwijał 
w dobrym kierunku, a ekologia będzie wciąż dynamicznie wypie-
rać produkcję konwencjonalną. Ogromny wzrost świadomości 
Konsumentów rzuca także nowe wyzwania na bio producentów, 
którzy coraz bardziej zwracają uwagę także na inne aspekty doty-
czące tworzenia bio żywności, takie jak zrównoważona produkcja, 
surowce Fair Trade oraz ekologiczne opakowania.

BIOEXPO 
Jedyne takie Targi!

Organic Food ConferenceCzłonkowie PIŻE

25 września 2021 r. w Lesznie koło War-
szawy, na stadionie Partyzanta (boisku, na 
którym swoje pierwsze piłkarskie kroki sta-
wiał Robert Lewandowski) odbyła się kolej-
na już czwarta rywalizacja sportowa BIO firm  
o puchar BIO TYTANÓW!
Na Turniej przybył Przemysław Świercz, kapi-
tan reprezentacji Polski w Amp Futbolu, który za-
jął z nią trzecie miejsce w mistrzostwach Europy 
i czwarte w Mistrzostwach Świata (oraz prowa-
dzi treningi dla niepełnosprawnych dzieci), dał  
pokaz swoich umiejętności na boisku!
W Turnieju wzięło udział 10 Bio firm: Bartoli-
ni, Bio Berry (2BeBio), Bio Planet, Bioveri, 
Eko-Wital, Farma Świętokrzyska, Ordowski, 
Pięć Przemian, Smak Natury oraz Soligrano. 
Firma Wasąg – producent ekologicznych wę-
dlin wziął udział w organizacji Turnieju i zadbał 
o przepyszne wyżywienie. Podziękowania na-
leżą się także Fairtrade Polska za ufundowa-
nie piłek i Polskiej Izbie Żywności Ekologicz-
nej za patronat.

Rywalizacja była zacięta, ale ostatecznie go-
spodarz, czyli firma Bio Planet zdobyła tytuł 
Mistrza Turnieju Bio Tytanów. Drugie i trze-
cie miejsce zdobyli kolejno piłkarze z Soligra-
no oraz Farmy Świętokrzyskiej. 

BIO TYTANI
 - ekologiczny turniej piłkarski

Narada drużyny Smaku Natury Drużyna Bio Planet z Przemysławem Świerczem

Bio Planet vs. SoligranoBioveri (żółte koszulki) vs. Bartolini

Wicemistrzowie Soligrano Kapitan Drużyny Bio Planet - Damian Rąg

Eko aktualności 
i newsy: 

Katarzyna Malewska

Stoisko Bio Planet Polskie Forum Żywności Ekologicznej
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BIAŁKO 
RYŻOWE 
O SMAKU 
BANANA 
I LUCUMY 

BEZGLUTE-
NOWE 

BIO 400 g

BIAŁKO 
KONOPNE 
O SMAKU 

KAKAOWYM 
BEZGLUTE-

NOWE 
BIO 400 g

BIAŁKO 
KONOPNE 
BEZGLUTE-

NOWE 
BIO 400 g 

IZOLAT BIAŁKA 
GROCHU 

I RYŻU 
O SMAKU 
BANANA 
I WANILII 

BEZGLUTE-
NOWY 

BIO 400 g

KONCENTRAT 
BIAŁKA 

SERWATKOWE-
GO O SMAKU 

WANILIOWYM 
BEZGLUTE-

NOWY 
BIO 400 g

KONCENTRAT
BIAŁKA

SERWATKO-
WEGO

BEZGLUTE-
NOWY

BIO 400 g

nasze produkty = naturalna ochrona Twojego zdrowia
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Kongres BIOEXPO 2021 za nami!
Trzy dni, dwie konferencje branżowe, pięć paneli tematycznych  
i blisko pięćdziesięciu ekspertów – Kongres BIOEXPO zakoń-
czył się. Wydarzenie to było niepowtarzalną okazją do poznania  
i rozpoczęcia swojej drogi z produktami ekologicznymi. Goście 
opowiedzieli m.in. o żywności ekologicznej i jej produkcji, dba-
łości o naszą planetę oraz przybliżyli ekoprodukty do pielęgnacji 
ciała i domu. W tym roku w Kongresie wzięło udział około 300 
osób.

„Bardzo się cieszymy, że w tym roku również udało nam  
się zorganizować Kongres BIOEXPO. Wydarzenie było skierowa-
ne do całej branży ekologicznej. Rolnicy mogli wyjść z konkretną 
i praktyczną wiedzą na temat przejścia na rolnictwo ekologicz-
ne, lekarze czy dietetycy dowiedzieć się o zaletach ekożywności, 
a producenci skorzystać z wystąpień prawników czy partnerów 
m.in. banku czy dużej sieci sklepów” – mówi Krystyna Radkow-
ska, prezes Polskiej Izby Żywności Ekologicznej.

PROGRAM TEGOROCZNEGO KONGRESU
Tegoroczny Kongres był podzielony na 3 części: Polskie Forum 
Żywności Ekologicznej, Organic Food Conference oraz panel 
Eko dla ciała, domu i planety.

Organizatorzy podczas trzeciej edycji wydarzenia podjęli tema-
tykę nowych przepisów, jakie zaczną obowiązywać w krajach 
UE od 1 stycznia 2022, warunków rozwoju i tendencji na ryn-
ku bio w Polsce i na świecie, jego szans i barier oraz kana-
łów dystrybucji. Prelegenci nawiązali również do najnowszych 
badań, przybliżyli temat procesu certyfikacji oraz procesu kon-
wersji gospodarstw rolnych z konwencjonalnych na ekologiczne. 
Nie zabrakło również tematów dotyczących zdrowego żywienia 
i wpływu żywności ekologicznej na nasz organizm. W tym roku 
specjalnie dla rolników konwencjonalnych została przygotowa-
na cała część kongresu: Jak zostać rolnikiem ekologicznym. 
Wśród prelegentów były osoby, które od lat związane są z branżą 
ekologiczną oraz partnerzy m.in.: bank BNP Paribas, kancelaria 
Moyers, firma Rekopol, Fundacja Fairtrade Polska, Carrefour Pol-
ska, Polskie Wydawnictwo Rolnicze. Poza tym osoby ze środo-
wiska naukowego – przedstawiciele SGGW czy Wyższej Szkoły 
Inżynierii i Zdrowia oraz członkowie Polskiej Izby Żywności 
Ekologicznej, czyli najważniejsi gracze na rynku ekologicz-
nym.

Polskie Forum Żywności Ekologicznej było finansowane przez 
Fundusz Promocji Owoców i Warzyw oraz Fundusz Promocji 
Ziaren Zbóż i Przetworów Zbożowych. Udział w polskojęzycz-
nej części był bezpłatny.

Wyjątkowo tegorocznej edycji Kongresu towarzyszył Organic 
Food Conference, czyli międzynarodowa konferencja branżowa 
przygotowywana wspólnie z IFOAM. W ramach OFC 2021 Po-
land poruszone zostały tematy najnowszych, światowych tren-
dów w branży EKO, przedstawiono aktualne badania i prognozy 
na przyszłość oraz odbyły się prelekcje międzynarodowych au-
torytetów. Główne tematy, jakie zostały poruszone podczas OFC 
2021 Poland, to ekologiczne rolnictwo i produkcja jako część pro-
jektu Europejskiego Zielonego Ładu, rozwój rynku EKO teraz,  
w roku 2030 i 2050, opakowania oraz nowe zasady etykietowania 
produktów (NutriScore). Wśród prelegentów byli przedstawiciele 
m.in. IFOAM, PIŻE, ITAB Planet-Score, czy EkoPlaza.

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

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

Ptak Warsaw Expo to największe Międzynarodowe Centrum 
Targowo-Wystawienniczym w Polsce i Europie Środkowej, 
które zlokalizowane jest na przedmieściach Warszawy. Posiada 
143 000 m2 powierzchni wystawienniczej w sześciu pawilonach 
oraz 500 000 m2 powierzchni zewnętrznej, która może być wy-
korzystana do organizacji wystaw, jak i wydarzeń plenerowych.



Poznaj 
Producenta:
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Domowe sposoby 
na eko sprzątanie

Sprzątanie jest nieodłączną częścią życia każdej dbającej o swój dom osoby, dlatego powin-
niśmy się postarać, aby sposób, w jaki to robimy pasował do naszych przekonań i stylu życia. 
Wróćmy do sprawdzonych, domowych metod sprzątania – są one zazwyczaj przyjazne dla 

środowiska, ekologiczne, tanie i proste. Dzięki sprzątnięciu „chemii” z szafki kuchennej możemy 
zatroszczyć się o środowisko i portfel – czego chcieć więcej!

Do ekologicznego sprzątania świetnie nadaje się kwasek cytry-
nowy, soda oczyszczona, cytryna, oraz król eko sprzątania 
– ocet. Historia wykorzystywania octu w kuchni, medycynie czy 
też w kosmetyce sięga już czasów antycznych. Ocet to inaczej 
wodny roztwór kwasu octowego o charakterystycznym ostrym

zapachu i kwaśnym smaku. W sklepach zwykle jest dostępny 
roztwór sześcio- lub dziesięcioprocentowy. W kuchni nadaje się 
do zakwaszania i konserwowania, dodatkowo w niewielkich ilo-
ściach pobudza apetyt. Co właściwie możemy wysprzątać octem 
i innymi produktami z kuchni?

NIECH SZTUĆCE 
I SREBRA BŁYSZCZĄ!

Przed Świętami warto wypolerować nasze sztućce, by 
pięknie komponowały się z Bożonarodzeniową zastawą. 

W miseczce wymieszaj czubatą łyżkę sody oczyszczonej z 
taką ilością soku z cytryny, by powstała papka. Mieszanina 
będzie się na początku mocno pienić, mieszaj dynamicznie! 

Gotową papkę nałóż na gąbkę, 
a następnie pocieraj nią sztućce. Wypłucz 

ciepłą wodą, a następnie wytrzyj do sucha miękką baweł-
nianą szmatką.

Zarówno sztućce, jak i zastawę srebrną (cukierniczki, 
solniczki, talerze i inne kuchenne akcesoria) oraz srebrną 

biżuterię bardzo ładnie czyści się pastą do zębów. Wystar-
czy przetrzeć powierzchnię szmatką 

z niewielką ilością pasty do zębów, następnie 
przepłukać przedmiot i wytrzeć suchą i miękką 

ściereczką. Drobne elementy i wgłębienia 
możemy potrzeć nieużywaną 

już szczoteczką 
do zębów z odrobiną 

pasty.

DWIE METODY 
NA CZAJNIK Z KAMIENIEM

Ocet - Jedna z najpopularniejszych metod usunięcia 
kamienia z czajnika. Do urządzenia wlej pół szklanki octu 
i pół szklanki wody. Po zagotowaniu odczekaj godzinę i 

wszystko wylej. Po takim zabiegu czajnik może nieprzyjem-
nie pachnieć, ale trwa to chwilę, wystarczy zagotować w nim 

czystą wodę i po chwili wylać, aby pozbyć się nieprzyjemnego 
zapachu.

Kwasek cytrynowy - 20 g kwasku cytrynowego wsyp do 
czajnika wypełnionego do połowy wodą. Zagotuj wodę. 

Gdy osad zniknie, wylej wodę i zalej czajnik ponow-
nie, tym razem czystą wodą. Zagotuj jeszcze raz i 

wylej, by pozbyć się resztek kwasku.
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DESKA DO KROJENIA
Po przygotowaniach do świąt war-
to również zadbać o oczyszczenie 
naszych desek do krojenia z inten-
sywnych zapachów, plam i przebar-
wień. Deskę do krojenia nacieramy 

grubym plastrem cytryny,  
a następnie czekamy ok. 20 minut. 

Deskę płuczemy i wycieramy.

EKO SPOSÓB 
NA ZATKANE RURY!

Zapchane rury to problem, który potrafi 
przysporzyć wiele problemów w codziennym funkcjono-

waniu. Jeżeli nasze rury zapchały się resztkami organicznymi 
(zanieczyszczenia to np. fusy, resztki posiłków, obierki, włosy 

itp.) świetną, ekologiczną metodą przeczyszczenia rur jest 
soda oczyszczona z octem. Do rury wsyp dwie-trzy łyżki sody 

oczyszczonej, a następnie zalej rurę ½ szklanki octu. Rurę 
zasłoń szmatką/odwróconym kubeczkiem i poczekaj ok. 20 

minut. Po tym odsłoń rurę i wszystko przepłucz dużą 
ilością ciepłej wody.

PRZYKRE ZAPACHY
Przykry zapach z lodówki.  - Do 

lodówki włóż szklaną/ceramiczną 
miseczkę z mieloną lub ziarnistą 

kawą.
Piękny zapach w szafie oraz natu-

ralny odstraszacz moli - Do lnianego 
bądź bawełnianego woreczka wsyp 
suszoną lawendę. Zawiąż wstążką, a 
woreczek połóż na półce w szafie.
Brzydko pachnące obuwie - Do 

szafki z butami/do każdego z butów 
osobno włóż suchą saszetkę czarnej 

herbaty. Herbata pochłonie 
wilgoć i przykryje przykry 

zapach!.

PRANIE W STYLU EKO!
Nasz rynek zdobywają od jakiegoś czasu 

orzechy piorące, czyli ekologiczna, naturalna 
alternatywa dla klasycznych detergentów.

 Orzechy pochodzą najczęściej z Indii i Nepalu. 
W krajach tych od wieków stosowane są do prania 

oraz zmiękczania wody. Cała magia orzechów piorących 
ukryta jest w ich łupinach, które zawierają saponinę – 

swoisty naturalny „płyn do prania”, który myje, odtłuszcza 
i oczyszcza z zanieczyszczeń. Po zetknięciu orzechów 
piorących z wodą (np. w bębnie pralki) wydzielają się 

saponiny, a woda nabiera właściwości piorących, lekko 
się pieni. Saponina nie uszkadza odzieży, jest świetna do 
prania ubrań dziecięcych, materiałów delikatnych oraz 
wszelkich tkanin domowych. Orzechy piorące możemy 
używać kilka razy. Jest to uzależnione od temperatury 
prania. Tych samych orzechów możemy użyć 3 razy 

piorąc w 30° C, gdy pierzemy w temperaturze
od 40° C do 60° C dwa razy i raz, gdy pierzemy

 w temperaturze powyżej 60° C. Do prania 
wrzucamy 5 do 7 szt. orzechów zamkniętych 

w bawełnianym woreczku. Doskonałą biel 
uzyskamy, dodając do prania 2 łyżki sody 

oczyszczonej, uciążliwe plamy należy 
wcześniej namoczyć w wodzie 

z mydłem.

CZYSTA WANNA, 
ZLEW, JASNE PŁYTKI I FUGI!

Brudne, pokryte kamiennym osadem miejsca w wannie, zlewie lub 
płytkach przykrywamy szmatką obficie namoczoną w occie. Zostawia-

my na 1/2 godziny, aby ocet zadziałał na zanieczyszczenia. Szmatkę płu-
czemy, a namoczone wcześniej miejsca przecieramy i spłukujemy (ewentual-

nie możemy użyć delikatnych środków czyszczących). Uporczywy brud zejdzie 
bez większego trudu. Nieprzyjemny, ostry zapach szybko ustąpi i pochłonie przy 
okazji inne zapachy. Tej metody nie należy stosować zbyt często, tylko na szcze-
gólnie trudne do wyczyszczenia zabrudzenia, gdyż może to spowodować zmato-
wienie czyszczonej powierzchni. Gdy zabrudzenia są mniej uporczywe, można do 
octu dodać ciepłej wody i takim rozcieńczonym, słabszym roztworem wyczyścić 
powierzchnię. Octu nie wolno używać do powierzchni z kamienia naturalnego,

 a zwłaszcza marmuru, ponieważ ocet wchodzi w reakcję ze skałą wapienną 
i rozpuszcza ją. Jeśli chcemy zdezynfekować kamienne powierzchnie 

przecieramy je szmatką z kilkoma kroplami olejku eterycznego 
z drzewa herbacianego.

Agnieszka Strużyna



MYDŁO MARSYLSKIE 
W KOSTCE 
OLIWKOWE ECO 
 - LA CORVETTE
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Eko detergenty
Odżywiasz się produktami bio, praktykujesz zero waste i sprzątasz domowymi sposobami?

Ocet w kuchni to Twój ulubiony środek czyszczący, a soda i cytryna idzie kilogramami? Jeśli tak, to wiesz, 
że domowe sposoby czasem zawodzą lub po prostu mogą zaszkodzić czyszczonej powierzchni, tak jest 

np. z marmurem, stalą nierdzewną czy drewnianym parkietem, które mogą zostać uszkodzone pod wpły-
wem kwasów zawartych w occie czy cytrynie. Dlatego z pomocą przychodzą Eko detergenty, ekologiczne, 

wegańskie środki czystości, którymi wysprzątasz wszystkie miejsca w swoim domu.

Środek do zadań 
specjalnych. Usuwa 

trudne zabrudzenia np. 
gumę, ślady po trawie, 

kleje oraz atrament; 
certyfikat: ECO 

GARANTIE

KONCENTRAT DO 
MYCIA WSZYSTKICH 
POWIERZCHNI ECO 

- ALMAWIN

PŁYN DO MYCIA 
NACZYŃ SENSITIVE ECO 

- KLAR

Wegański płyn do 
mycia naczyń, który jest 

łagodny dla skóry. Nie tylko 
umyje naczynia, ale świetnie 

sprawdzi się tam, gdzie 
potrzebujesz łagodnego 

detergentu.
certyfikat: 

ECO GARANTIE

PŁYN DO TOALET 
(DO WC) ECO 

 - ALMACABIO

Wegański 
płyn w formie 
żelu do toalet.

certyfikat: 
BIO CEQ

Mydło 
marsylskie ma 

mnóstwo zastosowań 
nie tylko w higienie, 

doskonale umyjesz nim 
większość powierzchni; 

certyfikaty: 
ECOCERT, COSMOS 

NATURALChociaż ocet jest 
genialnym środkiem 
do mycia szyb warto 

mieć pod ręką 
dedykowany płyn, 

który także może być 
używany do usuwania 
plam z poduszek oraz 
dywanów. W tym celu 

należy nanieść płyn 
na plamę, następnie 
delikatnie przetrzeć 
szmatką; certyfikat: 

ECO GARANTIE

PŁYN DO SZYB ECO
 - KLAR

Chyba nie 
istnieje na świecie 
bardziej naturalny 

środek piorący. W 100 % 
naturalne, ekologiczne, 

ekonomiczne 
biodegradowalne
orzechy piorące.

ORZECHY
PIORĄCE
 - ALEPIA

Katarzyna Malewska

Zeskanuj kod QR
i poznaj wszystkie 
certyfikaty, które 
znajdziesz na 
ekologicznych 
detergentach 
oraz kosmetykach.
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SOK Z DYNI Z OXYMELEM 
NA ZIMĘ

SKŁADNIKI (4 porcje):
dynia - 1 kg
jabłka - 1 kg
kurkuma kłącze - 1 kawałek
imbir kłącze (opcjonalnie)
oxymel - 4 łyżki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Wszystkie składniki wyciskamy w wyciskarce. 
Z podanych składników wyszło ok. 800 ml 
napoju. Na każde 200 ml dodajemy 1 łyżkę 
oxymela (kupnego lub domowej roboty).

SAŁATKA Z CZARNYM 
CZOSNKIEM I OXYMELEM

SKŁADNIKI (1 porcja):
sałata mix (np. z jadalnymi kwiatami) - 1 opa-
kowanie
awokado - 1/2 szt.
czarny czosnek - 2 ząbki
papryka żółta mała - 1 szt.
mango - 1/3 szt.
sos:
oliwa łagodna (np. do sałatek) - 3 łyżki
oxymel - 1 łyżka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Sałatę myjemy i odwirowujemy. 
Układamy na talerzu. Paprykę kroimy w ka-
wałki, wykładamy. Awokado przekrawamy na 
pół, przekręcamy i łyżką wydłubujemy miąższ, 
kroimy go w plasterki, wykładamy na sałatę. 
Wyrywamy dwa ząbki czosnku z główki i wy-
ciskamy czarną zawartość ząbka, rwiemy lub 
tniemy go na kawałeczki i kładziemy na sa-
łatce. Odcinamy kawałek mango i kroimy w 
kostkę bez skórki, wykładamy.

KROK 2: Do słoiczka wlewamy oliwę i oxy-
mel, zakręcamy słoik i potrząsamy. Powstałym 
sosem polewamy sałatkę. Możemy obsypać 
uprażonymi ziarnami.

SHIITAKE W SOSIE

SKŁADNIKI (2 porcje):
shiitake świeże - 20 dag
cebula - 1 szt.
śliwki suszone - 2 szt.
czarny czosnek - 1 ząbek
pomidorki cherry - kilka szt.
sól - do smaku
pieprz - do smaku
ostra papryka - 1 szczypta
śmietanka roślinna lub zwykła słodka - 1/2 
szklanki
olej do gotowania i smażenia - 1 łyżka
masło ghee - 1 łyżka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Shiitake myjemy i tniemy w plasterki. Cebulę i 
śliwki w kostkę. Podsmażamy cebulę na oleju 
z dodatkiem masła ghee. Dodajemy grzyby i 
śliwki, dusimy chwilę, dokładamy przekrojo-
ne na pół pomidorki koktajlowe. Zalewamy 
grzyby śmietanką z roztartym w niej ząbkiem 
czosnku czarnego. Doprawiamy do smaku. 
Posypujemy zielenią.

Zima już puka do naszych drzwi. Co zrobić, aby nie poddać się wiatrom, śniegom i mrozom. Suplementacja może 
i jest dobra, ale najlepiej budować zdrowie na talerzu. Szukając nowych składników wspomagających odporność  
znalazłam takie, w których się zakochałam. Czarny czosnek, oxymel i oczywiście grzyby. Czarny czosnek to smak, 
którego się nie spodziewasz, słodki, lekko ostry i pełno w nim umami. Oxymel, to mocna rzecz, którą możesz wypić 
samodzielnie (bardzo ostry i rozgrzewający) lub dodać jako przyprawę do sosu winegret, koktajlu lub zupy. Oba  
te składniki podnoszą odporność, mają działanie wirusobójcze, bakteriobójcze i dodają smaku potrawom. Wraz  
z grzybami leczniczymi takimi jak shiitake mogą stanowić wartościowe uzupełnienie naszej diety.

Odporność na zimę
Redaktor naczelny portalu:

15 min
35 min

15 min
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Adaptogeny
– antidotum na stres, sposób na wzmocnienie odporności?

A gdyby się okazało, że i na stres, i na odporność i na dobre samopoczucie? I jeszcze są  
na to dowody naukowe? No to nie pozostaje nam nic innego, jak je poznać i spróbować!

Te właściwości, rośliny zawdzięczają zawartym w nim związkom 
aktywnym. Różnorodność tych związków jest ogromna. Można 
tu wymienić np. saponozydy, rodiolozydy, flawonoidy, witano-
lidy i wiele, wiele innych. Nie znaczy to jednak, że każda rośli-
na zawierająca np. flawonoidy jest adaptogenem. Pamiętajmy,  
że adaptogen musi spełniać trzy warunki definicji sformułowa-
nej przez Brekhmana i Dardymova i na pewno nie jest lekar-
stwem na jedną chorobę.

Adaptogeny wzmacniają układ odpornościowy, więc należy roz-
ważyć ich stosowanie w przypadku choroby autoimmunologicz-
nej, np. problemów z tarczycą, Wzmacniamy wtedy nasz układ 
odpornościowy, który z kolei nas atakuje, jednak rośliny adapto-
genne nie są toksyczne, więc warto w takim przypadku zapytać 
o opinię lekarza.
Lista adaptogenów pozostaje otwarta. Ze względu na dość sze-
roką definicję, istnieje sporo roślin, których przynależność do tej 
grupy jest ciągle dyskutowana.
Adaptogeny to substancje, które w naturalny sposób przywraca-
ją w naszym organizmie równowagę, niwelują stres, wzmacniają 
odporność, wpływają pozytywnie na nasze samopoczucie, a za 
wieloma dodatkowo przemawia mądrość medycyny ludowej.

Mimo że początki adaptogenów sięgają lat 50 - tych ubiegłego 
wieku, termin „adaptogen” jest obecnie nadal mało znany. Po-
jęcie adaptogenu wymyślił Mikołaj Lazarev, rosyjski naukowiec  
i lekarz. Poszukiwał substancji podnoszących odporność  
na stres. Adaptogen od łac. „adaptare” to dostosowywać się, 
dopasowywać. Lazarev opisał zdolność niektórych surowców 
pomagających organizmowi dostosowywać się do stresowych 
warunków. Pracami Lazareva zainteresował się jego współpra-
cownik Israel Brekhmann. Założył własną szkołę badającą ada-
ptogeny. Wspólnie z Igorem Dardymovem stworzyli klasyczną 
definicję adaptogenu, stosowaną do dziś. 

Wg niej, adaptogen musi spełniać trzy warunki:

1. Musi być nietoksyczny dla odbiorcy! Nie może dawać skut-
ków ubocznych i nie może być szkodliwy dla organizmu, 
jeśli będzie spożywany przez dłuższy czas (np. kozłek le-
karski nie może być adaptogenem, ponieważ spożywany 
w większych ilościach może być szkodliwy, jest to roślina 
o potencjale adaptogenicznym, ale nie jest adaptogenem);

2. Musi wyzwalać niespecyficzną odpowiedź na czynniki stre-
sowe! Brzmi zawile, ale oznacza, że adaptogen musi działać 
na cały organizm, nie na wybraną część.

3. Musi mieć normalizujący efekt na organizm! To znaczy, że 
działa wielokierunkowo, normalizuje funkcje życiowe – np. 
grzyby reishi nie leczą bezpośrednio, ale wzmacniają orga-
nizm.

Najważniejsze to zapamiętać, że adaptogeny są nieszkodliwe, 
nie blokują normalnych funkcji organizmu, uodparniają orga-
nizm na szkodliwe wpływy czynników zewnętrznych, wzmacniają 
i pomagają w walce ze stresem. Stresem, który jest nieodłącznym 
elementem życia każdego człowieka i w większości przypadków 
wywiera szkodliwe działanie na organizm. Powoduje przeciąże-
nie organizmu i może doprowadzić do wyczerpania fizycznego, 
psychicznego, depresji, a także wystąpienia wielu chorób. Kto z 
nas żyje bezstresowo? Nikt. Bywa, że stres jest ciągle obecny w 
naszym życiu. I nie chodzi tutaj o stres związany np. z fizycznym 
bólem po uderzeniu, ale stres środowiskowy, spowodowany 
niewłaściwymi warunkami życia, przewlekłą sytuacją stresową w 
pracy, wychowaniem dziecka czy chorobami.

Naukowcy zajmujący się tematem, zalecają rośliny adaptogenne 
jako antidotum na stres, ponieważ wzmagają one odporność na 
czynniki zaburzające równowagę wewnętrzną. Mechanizm dzia-
łania roślin adaptogennych nie jest jeszcze dokładnie poznany. 
Rośliny te stymulują rdzeń nadnerczy, w którym produkowane 
są i magazynowane neurohormony (epinefryna, norepinefryna, 
dopamina), przygotowują organizm do konfrontacji z zagroże-
niem, zwiększają zdolność przystosowawczą organizmu i odpor-
ność na przeciążenia. 

Właściwości adaptogenne 
wyrażają się m.in. poprzez:

działanie antyoksydacyjne, zmiatające wolne 
rodniki;

właściwości antytoksyczne (ochrona wątroby);
stymulację układu odpornościowego;

polepszenie procesów zapamiętywania i kon-
centracji;

wzrost witalności;

redukowanie niepokoju i nerwowości;

szybsze zdrowienie;

poprawę napięcia mięśni i wzrost siły ich skur-
czu;

poprawę snu, motywacji i produktywności  
w pracy;

polepszenie nastroju i samopoczucia.
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Przegląd wybranych surowców 
adaptogennych
ŻEŃ - SZEŃ
Rodzaj Panax - z rodziny Araliowatych liczy ok. 20 gatunków wy-
stępujących na Dalekim Wschodzie i w Ameryce Północnej. Na-
zwa żeń-szeń pochodzi od chińskich słów Dżen-Czien oznacza-
jących „człowiek-korzeń”. Korzeń żeń-szenia przypomina swoim 
wyglądem kształt ludzkiego ciała, dawniej wierzono, że właśnie 
części korzenia przypominające kształtem fragmenty ludzkiego 
ciała są skuteczne w leczeniu dolegliwości tych narządów. Naj-
bardziej znanym gatunkiem żeń-szenia jest Panax ginseng wystę-
pujący dziko w górskich lasach Półwyspu Koreańskiego, Chinach, 
Japonii i daleko wschodniej Syberii. Najważniejszą substancją ak-
tywną w korzeniu żeń-szenia są tzw. ginsenozydy. Zwiększają one 
zdolność hemoglobiny do przyłączania tlenu, co skutkuje lepszym 
dotlenieniem narządów i całego organizmu. Pobudzają też układ 
odpornościowy, powodują wzrost odporności na infekcje oraz 
przyspieszają okres rekonwalescencji. Dodatkowo korzenie żeń-
-szenia zawierają cukry, witaminy, składniki mineralne, pierwiastki 
śladowe, które również pozytywnie oddziałują na organizm ludzki. 
Żeń-szeń polecany jest osobom narażonym na przewlekły stres. 
Działa uspokajająco, relaksacyjnie, przy jednoczesnym wspoma-
ganiu procesu uczenia się oraz zapamiętywania. Wykazuje rów-
nież działanie immunostymulujące, zwiększając odporność orga-
nizmu na zakażenia bakteryjne oraz wirusowe. Działa ochronnie 
na wątrobę, zmniejsza uszkodzenia jej komórek, wygenerowane 
przez związki toksyczne, do których zaliczamy m.in. alkohol.

ASHWAGANDHA (WITHANIA SOMNIFERA) 
Pochodzi z Indii, od dawna stosowana w medycynie ajurwedy, 
zwana też żeń-szeniem indyjskim. To tzw. adaptogen modelo-
wy jest jednym z najlepszych sposobów ochrony przed stresem 
psychicznym. Zawiera witanolidy, najważniejsze bioaktywne 
składniki korzenia ashwagandhy. Przypisuje się im właściwości 
przeciwnowotworowe, przeciwbakteryjne, cytostatyczne, uspo-
kajające. Zawiera również: alkaloidy, flawonoidy, saponiny, gli-
kozydy, kumaryny, fitosterole, minerały, żelazo, cholinę, olejki 
eteryczne. Ashwagandha łagodzi stres, objawy lękowe oraz stany 
depresyjne. Pobudza funkcję oddechową, powoduje relaksację 
mięśni gładkich, stymuluje aktywność tarczycy oraz wydzielanie 
kortyzolu i testosteronu. Polecana osobom będącym w przewle-
kłym stresie, odczuwającym lęki i niepokój, intensywnie pracują-
cym oraz sportowcom.

GRZYBY
W medycynie Dalekiego Wschodu grzyby lecznicze uważane są za 
lekarstwo praktycznie na wszystko. Żaden rodzaj rośliny ani żaden 
minerał nie stał się taką sensacją w medycynie jak grzyby, dlatego 
tak wiele właściwości grzybów potwierdzają badania naukowe.
Shiitake (Lentinus edodes) - zwane również twardziakami ja-
pońskimi, uprawiane na martwych kłodach drzew liściastych.  
W ostatnich latach bardzo zyskały na popularności, nazywane „su-
perfoods”, a nawet „eliksirem życia”. Wyjątkowo bogate w składni-
ki odżywcze. Zawierają witaminy z grupy B, żelazo, polisacharydy, 
cenne kwasy tłuszczowe, niezbędne do pracy i funkcjonowania 
mózgu. Ich unikalne właściwości powodują odzyskanie wigoru  
i witalności, wzmacniają system odpornościowy oraz pomagają  
w zwalczaniu stresu.
Reischi (Ganoderma lucidum) - inaczej lakownica lśniąca, 
zwane też grzybami nieśmiertelności. Ogromna moc substancji 
bioaktywnych wzmacniających system odpornościowy. Działanie 
prozdrowotne Reishi przypisuje się głównie zawartym w ścianie 
komórkowej polisacharydom, głównie β-glukanom. Dzięki swo-
im właściwościom probiotycznym zapobiegają chorobom ukła-
du pokarmowego, mają wpływ na zwiększenie odporności or-
ganizmu. Reishi działają przeciwbakteryjnie i przeciwwirusowo.  
Są również bogatym źródłem triterpenoidów, które działają an-
tyoksydacyjnie.

Żeń-Szeń

Ashwagandha

ReishiShiitake
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OSTROPEST PLAMISTY (SILYBUM MARIANUM) 
Należy do rodziny astrowatych, nasz rodzi-
my klasyczny adaptogen, nazywany „strażni-
kiem wątroby”. Zawiera mnóstwo związków 
aktywnych biologicznie, flawonoidy, aminy 
biogenne, kwasy organiczne, witaminy C i K, 
garbniki, ale najważniejsza jest sylimaryna. Jest 
silnym przeciwutleniaczem, wykazuje działanie 
przeciwzapalne, stymulujące regenerację, ale 
przede wszystkim silne działanie odtruwają-
ce. Skutecznie wzmacnia organizm i znacząco 
wpływa na polepszenie samopoczucia.

ROKITNIK (HIPPOPHAE RHAMNOIDES) 
Nazywany „złotem Syberii” bardzo cenny  
dla naszego zdrowia i urody. Mimo kwaśne-
go, cierpkiego smaku owoców warto włączyć 
go do diety, lub spróbować w innej formie,  
np. w formie soku. Zawiera mnóstwo witaminy 
C, witaminy A, E, K, kwas foliowy, karotenoidy, 
fitosterole, kwasy organiczne. Dzięki witaminie  
C i antyoksydantom super wzmacnia od-
porność. Ponadto pomaga w regeneracji  
uszkodzeń skóry, poprawia krążenie krwi, zwal-
cza wolne rodniki, ma właściwości przeciwza-
palne. 

CZYSTEK (CISTUS INCANUS) 
Jedno z najbogatszych źródeł polifenoli,  
w przypadku czystka polifenole to słowo klucz. 
Wykazują działanie antyoksydacyjne, podno-
szą odporność, wspierają układ immunolo-
giczny oraz naczynia krwionośne. Ma działanie 
przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, przeciwwi-
rusowe, wspomaga pracę serca, opóźnia pro-
ces starzenia, łagodzi infekcje żołądkowe i je-
litowe. Jeżeli zdecydujemy się na picie naparu  
z czystka, pijmy go regularnie.

Sylwia Kaczmarek

Ostropest

Rokitnik

Czystek

OLEJ Z OSTROPESTU 
PLAMISTEGO TŁOCZONY 

NA ZIMNO BIO 
 - BIO PLANETE

SOK Z ROKITNIKA NFC 
BEZGLUTENOWY BIO 

- BIO FOOD

CZYSTEK (HERBATKA ZIO-
ŁOWA) BIO - BIO PLANET

KOKTAJL WIŚNIOWO 
- ANANASOWY 
Z ASHWAGANDHĄ

SKŁADNIKI (2 porcje):
ashwagandha - 1 łyżeczka
woda - 1 szklanka
ananas - 1/2 szt.
wiśnie świeże lub mrożone - 250 g
miód - 1 łyżka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Jedną łyżeczkę ashwagandhy (mie-
lony korzeń żeń-szenia indyjskiego) 
zalej szklaną wrzącej wody. Przy-
kryj talerzykiem i naparzaj ok.= 30 
minut. Wiśnie i obranego ananasa 
przełóż do blendera, wlej szklankę 
naparu z żeń-szenia, dodaj miód i 
zmiksuj. Przelej do szklaneczek.

Anita Zegadło 
Od A do Z ugotujesz

5 min
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Kawy zbożowe i inne
Kawa zbożowa jest napojem bezkofeinowym, otrzymywanym z prażonych ziaren zbóż: żyta, 

pszenicy, orkiszu, jęczmienia. Potocznie kawami zbożowymi również nazywamy napoje 
wytworzone z roślin, takich jak: cykoria, konopie, żołędzie, topinambur, głóg lub mniszek.

Dla podniesienia walorów smakowych i odżywczych do kawy 
zbożowej dodaje się przyprawy korzenne: imbir, kardamon, cy-
namon, goździki, a nawet figi. Napój taki chętnie spożywany jest 
przez osoby, które ze względów zdrowotnych nie powinny pić 
kawy naturalnej (m.in. ze względu na zawartość kofeiny), kobiety 
w ciąży oraz małe dzieci, które chcą się poczuć jak dorośli.

Kawa zbożowa znana była już w XIII wieku. Uprawiane przez 
rolników ziarno, było palone, mielone, a następnie zapa-
rzane jak kawa. Zdaniem ówczesnych lekarzy był to napój 
bardzo zdrowy i traktowany jako antidotum na liczne dole-
gliwości. Mimo tak dobrych rekomendacji nie zawsze była 
przyjmowana z entuzjazmem przez konsumentów, uważa-
no ją za kawę przeznaczoną dla biedoty, ludzi których nie 
było stać na zakup prawdziwej kawy. Aby poprawić jej aromat  
i wygląd, a w efekcie upodobnić do kawy naturalnej, zaczęto do-
dawać cykorię. Pierwsza fabryka kawy zbożowej w Polsce poja-
wiła się we Włocławku w 1818 roku.

Jedną z największych zalet kawy zbożowej jest zawartość błon-
nika pokarmowego, w którym znaczną część stanowi frakcja 
rozpuszczalna, dzięki czemu przyspiesza ona perystaltykę jelit  
i daje uczucie sytości, łagodzi podrażnienia śluzówki i układu po-
karmowego, wspomaga produkcję żółci oraz obniża poziom złe-
go cholesterolu. Tak samo, jak kawa naturalna kawa zbożowa jest 
bogatym źródłem przeciwutleniaczy, które pozytywnie wpływają 
na kondycję organizmu walcząc z wolnymi rodnikami. Dodatko-
wą zaletą jest pozytywny wpływ napojów na wygląd włosów, pa-
znokci i cery. Ważnym składnikiem kawy zbożowej jest inulina – 
naturalny probiotyk, idealna pożywka dla mikroflory jelitowej, 
wspomagający wchłanianie wapnia. Najwięcej znajdziemy jej  
w kawach zawierających cykorię i topinambur.

Pijąc kawę zbożową wyprodukowaną z orkiszu, jęczmienia, 
pszenicy lub żyta należy zwrócić uwagę na fakt, iż posiada ona 
wysoki indeks glikemiczny. Po jej spożyciu we krwi szybko wzra-
sta stężenie glukozy, z tego względu nie jest polecana dla osób  
z cukrzycą. Dodatkowo napoje te zawierają gluten, co uniemoż-
liwia ich spożywanie przez osoby cierpiące na celiakię. Wartość 
kaloryczna to 360 kcal w 100 g.

Powyższe właściwości nie dotyczą kaw wykonanych z topinam-
buru, cykorii, mniszka, głogu i żołędzi. Są to produkty bezglute-
nowe i o niższym indeksie glikemicznym. Tak samo, jak kawy na-
turalne kawy zbożowe mają różne profile smakowe w zależności 
od użytych surowców. Mają również właściwości prozdrowotne 
roślin, z których zostały wykonane.

Kawa z topinamburu
podobnie do kawy z dodatkiem 
cykorii zawiera wspomnianą już 
wcześniej inulinę, co sprawia, że 
kawa jest polecana osobom cho-
rującym na cukrzycę, powodu-
je ona obniżenie poziomu cukru 
we krwi. Ma również niski indeks 
glikemiczny co odróżnia ją od 
standardowej kawy zbożowej.  
Topinambur ma właściwości mo-
czopędne dlatego też kawa pita 
z topinamburu może wspomagać 
pracę nerek.

Kawę z cykorii
otrzymywana jest z prażonego 
korzenia rośliny. Zawiera inulinę 
– naturalny prebiotyk, która sty-
muluje rozwój prawidłowej mi-
kroflory jelit, wpływa pozytywnie 
na pracę przewodu pokarmowego  
i daje uczucie sytości. Polecana jest 
dla osób chcących się odchudzić. 
Pozytywnie wpływa na regulację 
gospodarki węglowodanowej, po-
przez spowalnianie wchłaniania 
cukrów z żywności. Napój sporzą-
dzony z korzenia cykorii można pić 
zarówno na ciepło, jak i na zimno. 
Polecany jest dla kobiet karmią-
cych oraz dzieci.

Kawa z konopi 
charakteryzuje się lekko orzecho-
wym aromatem. Nasiona konopi 
siewnej zawierają wiele cennych 
dla naszego organizmu składni-
ków mineralnych takich jak żelazo, 
wapń, fosfor i magnez. Wpływają 
one pozytywnie na funkcjonowa-
nie całego organizmu i wspierają 
naturalną jego odporność. Na-
siona konopi zawierają również 
witaminę E, która jest silnym prze-
ciwutleniaczem neutralizującym 
działanie wolnych rodników i chro-
ni organizm przed uszkodzeniem 
komórek.
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Kawa z korzenia mniszka 
jest niezwykle zdrowotnym napo-
jem. Korzenna w smaku, uzyskana  
z uprażonego  i wysuszonego 
korzenia rośliny, wspomaga pra-
cę wątroby, przemianę materii, 
dzięki czemu wpływa na detoksy-
kację organizmu. Mniszek lekarski 
wzmacnia wytwarzanie białych 
krwinek. Kawę z korzenia mniszka 
można przyrządzić zaparzając ją 
w kawiarce lub gotując przez kilka 
minut na małym ogniu.

Kawa z głogu
jest mniej znana niż kawa z żołędzi 
czy mniszka, lecz równie smaczna. 
Kawę wytwarza się przez ususze-
nie, następnie prażenie i zmie-
lenie owoców głogu. Kawa ma 
łagodny owocowy smak. Owoce 
głogu wspomagają krążenie krwi, 
obniżają ciśnienie krwi. Głóg ma 
również działanie przeciwzapalne 
oraz wymiata wolne rodniki.

Kawa zbożowa sprzedawana jest pod różnymi postaciami. Naj-
częściej spotykana jest w postaci instant – rozpuszczalna w for-
mie proszku, jednak można również spotkać ją w torebkach do 
zaparzania jak herbata czy sypana do zaparzania w formie tra-
dycyjnej.
Kawę rozpuszczalną wystarczy jedynie zalać gorącą wodą, za-
mieszać i jest gotowa do spożycia. W przypadku kaw sypanych 
należy je zaparzać lub gotować na wolnym ogniu, co pozwoli na 
wydobycie z napoju głębszego aromatu. W upalne dni do kawy 
po wystudzeniu można dodać kilka kostek lodu, co sprawi, że 
zamieni się ona w zimny napój gaszący pragnienie.
Kawę można wzbogacić o dodatek mleka, śmietanki, napoju ro-
ślinnego i ulubionych przypraw takich jak cynamon, kardamon, 
goździki. Dla osób kochających słodycz doradzamy dosłodzić: 
miodem lub syropem klonowym.

Justyna Busiło - Departament Jakości Bio Planet

Kawa z żołędzi „żołędziówka” 
znana była już w XIX wieku. Stanowi cenne źródło składników 
odżywczych. W tym białka, tłuszcze, węglowodany oraz skład-
niki mineralne i witaminy. Kawa ta zawiera m.in. fosfor – 100 
mg, magnez – 80 mg, potas 700 mg, wapń – 50 mg. Po żołę-
dziówkę powinny sięgać osoby zmagające się z niestrawnością, 
gdyż ma korzystne działanie na żołądek, śledzionę, jelita oraz 
wątrobę. Zalecana jest w rekonwalescencji po przebytych cho-
robach. Kawa ta daje uczycie sytości, dlatego polecana jest dla 
osób chcących zrzucić zbędne kilogramy. Ze względu na dużą 
zawartość witamin z grupy B dobrze wpływa na stan skóry oraz 
wzmacnia układ nerwowy, a także wspomaga pamięć i koncen-
trację. Jest ona idealna dla miłośników mocnej kawy espresso, 
gdyż ma intensywny smak. Można ją parzyć jak tradycyjną kawę 
w kawiarce lub gotować do uzyskania intensywnego wywaru.

Należy jednak uważać spożywając kawę żołędziową gdyż może 
wchodzić w interakcje z lekami przeciwbólowymi, przeciwdrgaw-
kowymi oraz obniżającymi krzepliwość krwi. Co ciekawe kawa 
żołędziowa w 2008 roku została wpisana na listę produktów tra-
dycyjnych ze względu na wieloletnią tradycję jej sporządzana.

KAWOWY SHAKE 
Z MROŻONYM 
BANANEM

SKŁADNIKI (1 porcje):
mrożony banan - 1 szt.
masło orzechowe - 2 łyżeczki
kawa zbożowa instant - 1 łyżecz-
ka
mleko migdałowe lub inne  
- 30 ml
maca - 1 łyżeczka
surowe kakao - do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Banana pokroić w plastry włożyć 
do woreczka układając każdy pla-
ster osobno. Zamrozić (ok. 2 go-
dziny). Wszystkie składniki wraz z 
zamrożonym bananem umieścić 
w blenderze kielichowym i zmik-
sować. Przełożyć do naczynia. 
Posypać surowym kakao i migda-
łami.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

15 min

ŚWIĄTECZNA KAWA 
Z KREMEM MAKO-
WYM I MIGDAŁAMI

SKŁADNIKI (2 porcje):
kawa zbożowa lub rozpuszczalna 
- 4 łyżeczki
gorąca woda - 400 ml
serek twarogowy quark - 1 opa-
kowanie
mielony mak - 1 łyżka
miód - 2 łyżki
mleko - 300 ml
płatki migdałowe - 1 łyżka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Płatki migdałowe lekko prażymy 
na suchej patelni i odstawiamy. 
Serek mieszamy z makiem i mio-
dem na jednolity krem. W dzba-
nuszku parzymy kawę. Łasuchy 
mogą dosłodzić kawę odrobiną 
miodu lub ksylitolu. Do wysokich 
szklanek nakładamy krem ma-
kowy. Następnie wlewamy kawę. 
Mleko spieniamy i za pomocą 
łyżki nakładamy do szklanek. 
Wierzch posypujemy płatkami 
migdałowymi.

My Chcemy Jeść

20 min
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WEGAŃSKA BIAŁA 
CZEKOLADA

SKŁADNIKI (1 porcja):
masło shea - 200 g
napój kokosowy w proszku - 100 g
wiórki kokosowe - 75 g
owoce liofilizowane - trochę
sól - 1 szczypta

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Masło shea rozpuszczamy w kąpieli 
wodnej. Zdejmujemy z ognia, dodajemy na-
pój kokosowy w proszku, sól i mieszamy. Na 
koniec wsypujemy wiórki kokosowe i całość 
mieszamy do uzyskania jednolitej masy.

KROK 2: Całość przelewamy do silikono-
wych foremek na czekoladę. Jeśli takich nie 
mamy, wystarczy podłużna blacha wyłożona 
papierem do pieczenia. Ozdabiamy owocami 
liofilizowanymi (u mnie mango i truskawka) i 
wstawiamy do lodówki.

KROK 3: Czekolada jest gotowa do spożycia 
po zastygnięciu całej masy (po około 1-2 go-
dzinach).

Zuzanna Wiśniewska

15 min

FAWORKI ORKISZOWE

SKŁADNIKI (6 porcji):
mąka orkiszowa - 175 g
spirytus - 1 łyżka
żółtka - 3 szt.
śmietana bez laktozy - 2 łyżki
puder z ksylitolu - trochę
olej - 500 ml

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Mąkę przesiej na stolnicę. Zrób kopczyk. W 
kopczyku zrób dołek, dodaj żółtka, śmietanę, 
sól, wanilię i spirytus (jeśli ciasto będzie za luź-
ne - dosyp mąki) i zagnieć. Wyrobione ciasto 
zawiń w filię spożywczą i odłóż na bok na 10 
minut. Po 10 minutach kulę wybij wałkiem kil-
kakrotnie uderzając wałkiem z góry i zwijając 
ciasto do środka. Czynność powtórz kilka razy. 
Dzięki wybiciu powstaną bąbelki. Wybite wał-
kiem ciasto rozwałkuj cienko, potnij w paski 
o szerokości 2 cm. o długości 10 cm. Natnij 
w środku wzdłuż i przełóż jeden koniec przez 
nacięcie tworząc faworka. Smaż w oleju roz-
grzanym do 180 stopni C. na słomkowy kolor. 
Wyjmij patyczkiem na ręcznik papierowy. Po 
odsączeniu i wystudzeniu oprósz pudrem np. 
z ksylitolu.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

60 min

TRUSKAWKOWE SERNICZKI 
NA ZIMNO FIT

SKŁADNIKI (1 porcja):
twaróg mielony chudy - 250 g
truskawki (mus) poza sezonem mrożone  
- 1 szklanka
jogurt naturalny - 180 ml
ksylitol - 2 łyżki
żelatyna w listkach - 20 g
dodatki: świeże truskawki, pistacje, dropsy 
czekoladki gorzkie do mleka, syrop daktylo-
wy, mięta - trochę
wanilia lub aromat waniliowy - 1 łyżka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Żelatynę w listkach namoczyć w zimnej wo-
dzie przez 5 min, następnie wyjąć i lekko odci-
snąć. W niewielkiej ilości gorącej wody rozpu-
ścić żelatynę. Do wysokiego naczynia dodać 
twaróg, jogurt, zmiksowane na mus truskawki, 
wanilię i ksylitol. Zmiksować na gładko. Ły-
żeczkę masy dodać do żelatyny, wymieszać i 
połączyć z resztą masy. Przelać do silikonowej 
formy, silikonowych foremek lub pucharków. 
Włożyć do stężenia do lodówki. Po stężeniu 
wyciągnąć z foremek i dekorować ulubionymi 
dodatkami.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

15 min

Zimowe słodkości
Nieodzownym elementem każdych świąt jest coś słodkiego. Przy ciastku czy serniczku i kawie naj-
częściej oddajemy się długim rozmowom. Niewinne ploteczki czy wspominki okraszone słodyczą 
zawsze brzmią ciekawiej. Dlatego dobrze dysponować arsenałem wybornych przepisów właśnie  

na takie okazje.



SZARLOTKA 
WEGAŃSKA BEZ CUKRU

SKŁADNIKI (10 porcji):
spód:
daktyle suszone - 150 g
orzechy włoskie - 100 g
sezam czarny - 50 g
masło shea - 1 i 1/2 łyżki
warstwy:
marchew (pulpa z wyciskarki) - 3 szklanki
cynamon - 2 łyżki
jabłka duże - 3 szt.
kardamon - 1/4 łyżeczki
kurkuma - 1/3 łyżeczki
papryka ostra mielona - szczypta
sok z cytryny z - 1/4 szt.
banan - 1 szt.
goździki - kilka szt.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Do miksera wrzucamy daktyle, orzechy, sezam i mało Shea 
(możemy je rozpuścić w kąpieli wodnej). Miksujemy do uzyskania wil-
gotnej masy.Keksówkę wykładamy papierem do pieczenia i na spód 
wykładamy masę. Ugniatamy ją łyżką, aby wyrównać powierzchnię. 
Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza i pie-
czemy 10 minut.

KROK 2: Do marchewki dodajemy 1 łyżkę cynamonu. Dokładnie 
mieszamy i wykładamy na podpieczoną słodką warstwę i wkładamy 
z powrotem do piekarnika na 20 minut. Jabłka myjemy, obieramy i 
ścieramy na grubych oczkach tarki. Mieszamy z 1 łyżką cynamonu, 
kardamonem, kurkumą, ostrą papryką. Wykładamy na podpieczony 
spód marchewkowy. Wyrównujemy powierzchnię i układamy na niej 
plasterki banana. Smarujemy z wierzchu masłem shea. Wbijamy kilka 
goździków. Wkładamy z powrotem do piekarnika i pieczemy jeszcze 
ok. 40 - 45 minut. 

Zielenina

75 min

polecamy!
DAKTYLE BEZ PESTEK 

SUSZONE 
BEZGLUTENOWE BIO 

- BIO PLANET
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BLOK CZEKOLADOWY

SKŁADNIKI (12 porcji):
mleko w proszku lub napój kokosowy 
w proszku - 250 g
cukier mascobado lub cukier kokosowy 
- 1/2 szklanki
kakao - 2 łyżki
gorzka czekolada - 1 opakowanie
olej kokosowy - 125 g
woda - 1/2 szklanki
pistacje - 100 g
suszona żurawina - 2 garści
suszona śliwka - 4 szt.
mielona wanilia - 1 łyżeczka
listki mięty - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Małą keksówkę wyłóż papierem do pieczenia 
lub użyj formy silikonowej, wtedy blok będzie 
idealny. Do garnka wlej wodę, dodaj kakao, 
olej kokosowy, cukier kokosowy lub masco-
bado oraz osiem kostek gorzkiej czekolady - 
zagotuj na średnim ogniu mieszając składniki. 
Odstaw do wystygnięcia. Posiekaj pistacje, 
żurawinę i śliwki. Do przestudzonej mieszan-
ki dodaj mleko w proszku (nie może być to 
mleko granulowane tylko proszek) i szybko 
mieszaj. Następnie dodaj do masy orzechy i 
suszone owoce. Wymieszaj. Przełóż do formy. 
Wierzch wyrównaj szpatułką lekko zwilżo-
ną olejem. Włóż do lodówki na kilka godzin. 
Z reszty czekolady i łyżki oleju kokosowe-
go zrób polewę czekoladową rozpuszczając 
składniki w kąpieli wodnej. Przestudź i oblej 
wyjęty z lodówki blok czekoladowy. Wierzch 
udekoruj posiekanymi pistacjami, płatkami 
róży oraz listkami mięty.

Anita Zegadło Od A do Z ugotujesz

30 min

WYBORNE BABECZKI 
KARMELOWO - ORZECHOWE

SKŁADNIKI (4 porcje):
mąka pszenna - 250 g
cukier trzcinowy - 80 g
proszek do pieczenia - 1 i 1/2 łyżeczki
cukier wanilinowy - 1 łyżeczka
jajo - 1 szt.
zimne masło - 125 g
sól - 1 szczypta
karmel:
mleko - 2 szklanki
cukier trzcinowy - 60 g
woda - 1 łyżeczka
masło - 1 łyżka
skrobia kukurydziana - 40 g
dodatki:
orzeszki ziemne - 20 g
tabliczka gorzka - kawałek

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Składniki na ciasto zagnieść, zawi-
nąć w folię i odstawić na godzinę do lodówki. 
Następnie rozwałkować i wykleić nim foremki.

KROK 2: Wymieszać około 5 łyżek mleka ze 
skrobią. Trzeba zrobić to dość dokładnie, żeby 
uniknąć grudek. Mleko powinno być zimne. 
Do garnka o grubym dnie wsypać cukier (2 
łyżki) i wodę. Zostawiamy, aby cukier się skar-
melizował (nie mieszając). Czekamy, aż cukier 
nabierze złocistej barwy. Wtedy dodajemy 
masło i mieszamy, dolewamy mleko. Miesza-
jąc, aż karmel całkowicie rozpuści się w mleku. 
Dodajemy skrobię rozmieszaną w mleku i już 
nie gotujemy tylko mieszamy. Masą wypełnia-
my babeczki i zdobimy wg uznania orzechami 
i gorzką czekoladą.

PawełS

40 min

BEZA 
Z SEREM MASCARPONE 
I OWOCAMI

SKŁADNIKI (1 porcja):
beza:
białka z jajek - 5 szt.
mąka ziemniaczana (skrobia) - 2 łyżeczki
sok z cytryny lub ocet spirytusowy - 1 łyżeczka
cukier - 1 szklanka
masa mascarpone:
mascarpone - 250 g
kremówka śmietana - 300 ml
sproszkowane liofilizowane owoce - 2 łyżeczki
sól - 1 szczypta
cukier puder - 2 łyżki
dżem z czarnej porzeczki - 3 łyżki
dekoracja:
owoce - maliny, borówki, jagody, jeżyny, po-
rzeczka czarna

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Ubijamy białko jajka ze szczyptą soli 
(na sztywno). Cały czas ubijając, dodajemy 
powoli cukier. Miksujemy na wysokich obro-
tach tak długo, aż cukier się rozpuści, a piana 
będzie lśniąca. Na koniec, dalej ubijając dodać 
sok z cytryny i skrobię ziemniaczaną.

KROK 2: Blachę wykładamy papierem do pie-
czenia i rysujemy koło o wielkości, jaką chce-
my aby była beza. Formujemy z piany coś na 
kształt wulkanu. 

KROK 3: Wkładamy ubite białka do nagrza-
nego piekarnika na 120 °C. Po 10 minutach 
zmniejszamy do 100 °C i pieczemy kolejne 40 
min. 

KROK 4: Następnie zmniejszamy do 50 °C i 
pieczemy kolejne 40 min. Wyłączamy piekar-
nik i zostawiamy bezę w środku do ostygnię-
cia.

KROK 5: W wysokim pojemniku miksujemy 
śmietanę kremówkę ze szczyptą soli i odro-
biną cukru pudru, następnie dodajemy serek 
mascarpone i na końcu sproszkowane owoce 
liofilizowane. 

KROK 6: Łyżkę dżemu z czarnej porzeczki 
wykładamy na spodzie „wulkanu”. Następ-
nie wykładamy ubite mascarpone, polewamy 
resztą dżemu porzeczkowego (podgrzanego 
w małym garnuszku z łyżką wody) i dekoruje-
my owocami, posypujemy liofilizatem. Schła-
dzamy w lodówce.

Barbara Strużyna

100 min

polecamy!
MASŁO EKSTRA OSEŁKA BIO 

- BIO PLANETpolecamy!
ŻURAWINA 

SŁODZONA CUKREM 
TRZCINOWYM BIO 

- BIO PLANET



bez glutenu

wegańskie

czas przygotowania
krótki

Poznaj 
Producenta:

z certyfikatem FSC

papierowe 
opakowania

KUTIA MOCY 
- WIGILIJNE KULE

SKŁADNIKI (1 porcja):
mak - 1/2 szklanki
orzechy macadamia - 1/2 szklanki
rodzynki - 1/2 szklanki
orzechy pekan pokruszone - 1/2 szklanki
morwa biała suszona - 1/2 szklanki
śliwki suszone - 4 szt.
figi - 2 szt.
miód lub syrop klonowy - 2 łyżki
kurkuma z pieprzem - 1/3 łyżeczki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Mak płuczemy i zalewamy 
wrzątkiem, zostawiamy na godzinę do 
moczenia. Przecedzamy, przekładamy 
do wysokiego naczynia, dokładamy 
miód i blendujemy.

KROK 2: Orzechy zalewamy wodą i też 
moczymy przez godzinę. Następnie 
dokładamy je do zmielonego maku, z 
pozostałymi składnikami (figi i śliwki 
wcześniej kroimy na kawałeczki). Lek-
ko wszystko blendujemy tak, aby masa 
chciała się kleić.

KROK 3: W dłoniach lepimy kulki, ukła-
damy na talerzu. Możemy schłodzić  
w lodówce lub jeść od razu.

Barbara Strużyna

45 min

MAK NIEBIESKI BIO 
 - BIO PLANET

ŚLIWKI KALIFORNIJSKIE 
BEZ PESTEK 

BEZGLUTENOWE BIO 
 - BIO PLANET

polecamy!



BOMBKI ORKISZOWO 
KOKOSOWE

SKŁADNIKI (ok. 30 małych bombek):
wiórki kokosowe – 200 g
płatki orkiszowe – 2 szklanki
cukier z wanilią bourbon - 15 g
cukier trzcinowy brązowy demerara – 50 g
jaja – 4 szt.
masło – 200 g
do dekoracji bombek: wiórki kokosowe, czekolada, różne polewy, 
posypki itp. – wedle uznania
owoce dzikiej róży suszone - do dekoracji

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Płatki orkiszowe blendujemy na gruboziarnistą mąkę. 
Do miski wbijamy jaja, wsypujemy orkiszową mąkę, wiórki koko-
sowe, cukry i masło. Zagniatamy ciasto.

KROK 2: Blachę wykładamy papierem do pieczenia. Z ciasta for-
mujemy kulki, starając się, aby były zbite i maksymalnie okrągłe. 
Układamy kulki na blasze i wstawiamy do piekarnika nastawione-
go na 150 °C. Pieczemy ok. 30 minut.

KROK 3: Po upieczeniu kulki studzimy, w międzyczasie przygoto-
wujemy polewę lub roztapiamy czekoladę w kąpieli wodnej. 

KROK 4: Ostudzone kulki nabijamy na patyczki np. do szaszły-
ków i obtaczamy je w polewie, a następnie zanurzamy w wiór-
kach kokosowych lub wybranej posypce, odstawiamy do wyso-
kiego naczynia do stężenia polewy. Aby było bardziej kolorowo 
najlepiej użyć do bombek różnych polew i posypek  Podajemy 
na patyczkach lub układamy na talerzu / paterce. Możemy kom-
pozycję udekorować np. owocami dzikiej róży, żurawiną, małymi 
bezikami lub innymi ciasteczkami. 

Katarzyna Malewska

60 min



78    Zima 2021/22

Co to znaczy dobra kawa?
Za oknem szaruga, więc coraz chętniej chcielibyśmy, zawinięci w koc, zniknąć w fotelu z kub-

kiem dobrej kawy... No właśnie: dobra kawa. Co to jest dobra kawa i czy w ogóle istnieje?
Otóż nie istnieje jednoznaczna odpowiedź na to pytanie, bo, jak 
to o kawie (i w dodatku przy kawie), można na ten temat pisać 
opasłe tomiska. Oczywiście istnieją obiektywne sposoby okre-
ślenia jakości kawy i do nich się odniosę w kolejnych akapitach, 
ale z punktu widzenia kawosza na pierwszy plan wysuwa się 
dość prosta zasada: DOBRA KAWA TO TAKA, KTÓRA CI SMAKU-
JE. Dlaczego? Bo na nic zdadzą się spowite we mgle góry Gwa-
temali i ręcznie zbierane najlepszej jakości kawowe wisienki. Na 
nic wypieszczone słońcem ziarna, które trafiają w ręce wykwali-
fikowanego roastera w małej lokalnej rzemieślniczej palarni, by 
finalnie tydzień po paleniu wylądować w Twojej filiżance. Wresz-
cie na nic godziny spędzone przy filmach wideo dotyczących al-
ternatywnych i najmodniejszych sposobów parzenia kawy, jeśli... 
no właśnie, jeśli kawa nie będzie Ci smakować. A zatem pytanie 
nie powinno brzmieć jak wybrać dobrą kawę, tylko raczej jak wy-
brać SOBIE dobrą kawę.

Zacznijmy od początku. Są rzeczy, które w obiektywny sposób 
mówią o jakości kawy lub przynajmniej o tym, czego możemy się 
po niej spodziewać. Są też te subiektywne, które będą zależeć 
od Ciebie, a konkretnie od tego, jak lubisz przygotowywać swoją 
kawę. Dziś przyjrzymy się tym obiektywnym.

PO PIERWSZE GATUNEK I ODMIANA. 
Wbrew obiegowej opinii istnieje wiele gatunków kawy, wiele z 
nich rośnie dziko w górach Etiopii i Jemenu. Komercyjnie wyko-
rzystywane są jednak przede wszystkim dwa – arabika i robusta. 
W dużym skrócie i uproszeniu: arabika jest delikatniejsza, ma 
więcej wyczuwalnych różnorodnych smaków i aromatów, jest 
bardziej wymagająca i tym samym droższa. Robusta jest bardziej 
kwaśna/cierpka, ale ma więcej kofeiny, jest zwykle niższej jakości 
i znacznie tańsza od arabiki. Dodanie robusty do mieszanki kawy 
to zatem najprostszy sposób na obniżenie jej ceny. Robusta 
zazwyczaj obniża jakość kawy, choć jest ważnym składnikiem 
tradycyjnej włoskiej kawy i dobrze pasuje do kawy rozpuszczal-
nej. Jeśli nie ma informacji na opakowaniu co jest w środku, naj-
pewniej jest to robusta lub mieszanka arabiki z robustą. Czy to 
oznacza, że zawsze robusta będzie gorsza o arabiki? Nie zawsze, 
ale zwykle tak, warto wziąć to zatem pod uwagę. Nieoficjalnie w 
kawowym świecie palarnie dzielą się na takie, które nie wpusz-
czają w swoje progi robusty i takie, które się z nią lubią i używają 
w mieszankach z arabiką. W obrębie każdego gatunku istnieją 
niezliczone odmiany: harrar, excelso, tipica, yellow bourbon itd. 
Niektóre są naturalnymi mutacjami, inne celowymi mieszankami 
kilku odmian. Każda z odmian ma swoją charakterystykę senso-
ryczną. Np. odmiany południowo- i środkowoamerykańskie są 
najczęściej słodsze, zawierają aromaty karmelu i miodu, te etiop-
skie znane są z aromatów kwiatowych czy cytrusowych.



PO DRUGIE SAMA UPRAWA. 
Rodzaj upraw ma wpływ na jakość i aromat kawy, a nawet na 
zawartość kofeiny. Dla nas kofeina jest substancją pobudzającą, 
nieszkodliwą w niewielkich ilościach. Dla rośliny jest to jednak 
substancja broniąca ją przed działaniem owadów i grzybów – 
one kawoszami zdecydowanie nie są. Dlatego też w uprawach 
ekologicznych, gdzie kawa nie jest chroniona chemicznymi opry-
skami (pestycydami, fungicydami), kofeiny w ziarnach może być 
znacząco więcej. Kawa w uprawach organicznych rośnie najczę-
ściej w cieniu drzew, pozbawiona nawozów sztucznych, wzrasta 
wolniej i gromadzi w nasionach więcej korzystnych substancji 
(w tym antyoksydantów, minerałów), które wpływają na aro-
mat napoju. Ze względu na niższą wydajność, kawy pochodzące  
z takich upraw są zwykle droższe.

PO TRZECIE JAKOŚĆ ZIAREN. 
No właśnie, to jest temat rzeka sam w sobie, bo jak będąc na sa-
mym końcu łańcucha produkcyjnego możemy rozpoznać jakość 
ziaren? Możemy zacząć drogą eliminacji, bo wprawdzie nie za-
wsze droga kawa oznacza dobrą kawę, ale odwrotnie ta zasada 
działa świetnie. Najniższej jakości kawy już na półce w sklepie

(po sprowadzeniu do Europy, wypaleniu, zapakowaniu, po marży 
producenta, hurtowni i sklepu) mają często niższą cenę niż suro-
we zielone ziarna dobrej jakości. Można na pewno kierować się 
zaufaniem do marki czy do palarni, jeśli wiemy, że tak jak Pizca 
del Mundo oferuje ona tylko kawy jakości Specialty. Są to kawy, 
które w swojej ocenie sensorycznej otrzymały minimum 80 pun-
ków na 100, są to kawy zupełnie czyste lub o bardzo niewielkim 
procencie defektów i to takich mniej ważnych. Czym są defekty? 
Mogą to być źle wykształcone ziarna, wtedy jest to mniej waż-
ny defekt, ale mogą być też ziarna nadgryzione przez szkodniki, 
spleśniałe czy posiadające inne znaczące wady. Im gorsze ziarno, 
tym większe szanse, że wyląduje w kawie mielonej lub rozpusz-
czalnej, bo... nie będzie go widać. Testowanie kaw to nasz konik, 
koniecznie zajrzyj na kanał (pizcadelmundo.pl/youtube) gdzie 
między innymi opowiadamy o tym jak to się robi u nas. 

PO CZWARTE ŚWIEŻOŚĆ KAWY. 
Tu nie ma pola do kompromisów – kawa wietrzeje z każdą chwi-
lą po jej wypaleniu, zwykle najbardziej czarująca jest po 7-10 
dniach po wypaleniu, a potem z każdym dniem traci na aro-
macie. Oczywiście, jeśli jest zapakowana w dobre opakowanie 
z filtrem i jest w ziarnach, dzieje się to znacznie wolniej, niż gdy 
jest otwarta, a zwłaszcza mielona i otwarta, ale czas nie jest tu 
sprzymierzeńcem jakości. Zatem kupując kawę zawsze spraw-
dzaj kiedy została wypalona, jeśli kawa leżała miesiącami czy 
nawet ponad rok na półce w sklepie, czy hurtowni, to lepiej ro-
zejrzeć się za świeższą. Jeśli na opakowaniu nie ma daty palenia, 
to niestety nie wywnioskujesz tego z daty ważności, ponieważ 
jedni producenci dają rok a inni dwa lata okresu przydatności do 
spożycia. To są obiektywne zasady, które będą się tyczyć każdej 
kawy, jeśli natomiast chcesz dowiedzieć się jak dobrać kawę dla 
siebie, koniecznie zajrzyj na kanał na Pizca del Mundo – Po-
dróż do źródeł smaku (pizcadelmundo.pl/youtube) – tam  
o kawie mówimy bez końca.

Aga Bińkowska - Założycielka Pizca Del Mundo



Orzeszek

To my, Biominki. Jest z nami także 
zły Pan Pestycyd.

Każda z postaci mówi coś w swoim dymku.
Większość mówi prawdę. 

Jednak jedna kłamie.
Zgadnij kto!

Wpisz w brakujący prostokąt pod każdym
z dymków słowo: „PRAWDA” lub „FAŁSZ”.

Kto okazał się kłamcą?

Praa

KONKURS!!!
Skan lub zdjęcie tej strony z rozwiązaniem przyjmujemy na maila: 
konkurs@gotujwstylueko.pl do dnia: 16.01.2022 r. 
W tytule wiadomości prosimy wpisać: 

Z nadesłanych zgłoszeń wylosujemy aż 8 zwycięzców, którzy otrzymają 
zestaw produktów BIOMINKI o wartości 100 zł każdy.

Zwycięzców ogłosimy na naszym fanpage-u na Facebooku: 
www.facebook.com/gotujwstylueko/oraz na łamach kolejnego wydania magazynu.

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

Wyniki konkursu
z numeru 

18 JESIEŃ 2021

Lista zwycięzców:
Ze zwycięzcami 

skontaktujemy się 
mailowo.

Aneta Tomczak
Barbara Kosek
joanna_idczak

Katarzyna Mitura
mahrie mahrie

Marius Sozanski
Martyna Niksa

natalka.4ta

Frytki jabłkowe Biominki
to zdrowe przekąski 

z ekologicznych 
suszonych jabłek 

bez dodatków. 

Prawda czy fałsz?

.................................................

Pestycydy i chemiczne 
środki ochrony roślin 

są zdrowe.

Miód dodawany 
do biominkowych andrutów 

jest zdrowy, a wytwarzają 
go pszczoły. 

 Orkisz to zboże 
będące źródłem 

cennych składników 
odżywczych.

Orzechy brazylijskie 
to źródło kwasów 

omega-3 oraz mikro- 
i makroelementów.

Żelki Biominki
produkowane są 

bez żelatyny 
(z użyciem pektyny). 

Doskonałe dla Wegan. 
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1 opakowanie =
PORCJA
OWOCÓW

KONSERWANTÓW
BEZ

BEZ DODATKUCukrów
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NIGDY Z KONCENTRATU

ZAWIERA NATURALNIE 
WYSTĘPUJĄCE CUKRY 

ZAWSZE  
ZE ŚWIEŻYCH  

EKOLOGICZNYCH 
OWOCÓW

PRZECIERY 
OWOCOWE 

Frulla® promuje 

Ekologiczne
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Bio Planet S. A.

Prowadzisz specjalistyczny sklep 
 z żywnością bio i chcesz 

 otrzymywać bezpłatny magazyn

?

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

ochrony środowiska 
i poszanowaniem wartości 

społecznych.

Kolejny numer                    
WIOSNA 2022  już od marca

w Twoim ulubionym sklepie eko!

Jesteś nowym Czytelnikiem? 
Przeoczyłeś ostatnie wydanie, a może 

szukasz archiwalnych numerów?

BIO PLANET
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glutenu
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SAŁATY
I INNE ZIELENINY

MAKARONOWE
SZALEŃSTWO

wszystkie 
rodzaje

EKOLOGICZNE 
REPELENTY
na odstraszanie

owadów

OCET

bez glutenu

Woda 
kokosowa 

liofilizowana

SE
ZAM

MLEKO

Chińskie rolnictwo 
ekologiczne

Z r ó b
sobie
sushi
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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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DOBROSTAN
ZWIERZĄT

CO WEGANIE JEDZĄ
ZIMĄ

GROCH
I GROSZEK

Makijaż
EKO

Wigilia
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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
5 9 0 3 9 0 0 3 6 2 9 1 7

lub 
zeskanuj 
kod QR RybyRyby
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Wegańskie dania  rozgrzewające

SŁODKOŚCI na święta i nie tylko

Wigilia

Ekologiczna akwakultura

Zrównoważone rybołówstwo

KUCHNIA  NORWESKA 

ADAPTOGENY 
na stres  i wzmocnienie  odporności

KAWY zbożowe

MANGO

EKO SPRZĄTANIE 
domowe sposoby 

Wigilia



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!




