


Ekologiczny
Olej kokosowy bezwonny

Swoje szczególne właściwości zawdzięcza delikatnemu procesowi 
produkcji z użyciem pary wodnej, zatem nie jest rafinowany

Łagodny, neutralny smak
Dla wegan

Bogaty w kwas laurynowy* (ok. 50 %)
Podgrzewanie do 190° C

Pakowany próżniowo w atmosferze ochronnej

Ekologiczny
Olej kokosowy virgin

Olej kokosowy virgin jest uzyskiwany poprzez  tłoczenie  
na zimno, więc zachowuje swoje naturalne właściwości

 Naturalny smak i świeży zapach kokosa
Odpowiedni dla wegan i w diecie surowej

Bogaty w kwas laurynowy* (ok. 50 %)
Podgrzewanie do 190° C

Pakowany próżniowo w atmosferze ochronnej

Oleje kokosowe BIO PLANÈTE 
doświadczenie i pasja, w których się rozsmakujesz!

Dystrybutor:

FR-BIO-01
www.bioplanet.pl

Więcej informacji o naszych produktach znajdziesz na stronie internetowej  
www.bioplanete.com 

Pass ion  for  Fine  Organic  Oi l s

  |  30 ml  |  200 ml | 400 ml | 1 L | 2,5 L | 400 ml | 1 L

zapach i smak 
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Redaktor naczelny portalu:

Redaktor naczelny
Kwartalnika:

Lato to przede wszystkim czas odpo- 
czynku i relaksu. Jest to także okres, 
w którym nasze organizmy nastawiają  
się na otrzymywanie dużych porcji wita- 
min i mikroelementów, które w sposób 
naturalny pojawiają się w przyrodzie 
i których brakowało nam w ostatnich 
miesiącach. Zapraszam do przeczyta-
nia pierwszego drukowanego numeru 
Gotujwstylueko.pl, w którym pokażemy  

Wam jak zachować słodycz lata na kolejne pory roku. Zapraszam czytelników do wspólnego 
gotowania. Podpowiemy jak łączyć smaki egzotycznych składników, zaś nasi eksperci dora-
dzą, na co warto zwracać uwagę, dokonując ekologicznych wyborów. Nie zabraknie również 
pomysłów na koktajle, napoje oraz lodowe desery, które umilą każdy letni upalny dzień. 
W przepisach zastosowaliśmy oznaczenia mówiące o ich cechach szczególnych. Dzięki 
nim łatwiej rozpoznać, które przepisy są wegańskie, a w których nie znajdziemy dodatku  
cukrów. Oznaczyliśmy również przepisy dla osób, które cierpią na wybrane nietolerancje 
pokarmowe. Wszystkich czytelników zapraszam także na stronę naszego portalu 
www.gotujwstylueko.pl, gdzie każdy może dołączyć do grona użytkowników. Zachęcam 
do dzielenia się swoimi przepisami z innymi użytkownikami portalu – najciekawsze 
z nich umieścimy w kolejnych drukowanych wydaniach naszego kwartalnika.
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Ekologia
co to znaczy?
Algi
skarby z morskiej toni
Dieta wegańska
sprawdź, czy jest dla Ciebie
Wszystkie kolory soli
sól morska, himalajska i kala namak
Słodka akcja
zamykamy lato w słoiku
Woda kokosowa
naturalny izotonik
Koktajle z superfoods
funkcjonalne i proste
Letnie desery, sorbety i lody
każdy je pokocha!
Arbuz
idealny na upały i nie tylko
Poznaj i zasmakuj w:
kakao, sorgo, matcha
Oleje kosmetycznie
zastosowanie olejów w domowej kosmetyce

TERRASANA

FARMA ŚWIĘTOKRZYSKA

COCO Dr. Martins

SÖBBEKE

LITTLE MIRACLES

BIO PLANET

BIO PLANÈTE

Sklepy Specjalistyczne
specjalnie dla was odwiedzamy cztery 
wybrane sklepy z ekologiczną żywnością

ŚWIEŻE WARZYWA I OWOCE

SUPERFOODS

JOGURTY

NAPOJE EKOLOGICZNE

OKIEM EKSPERTA,  
CZYLI EKOLOGICZNE TRENDY:

Z WIZYTĄ U: 

ARTYKUŁY:

Czym jest dla mnie ekologia? To po pro-
stu moja miłość, druga zaraz po rodzinie.  
Nie chodzi mi tylko o produkty ekologiczne 
oraz sposób ich przyrządzania, ale o po-
strzeganie świata. Szacunek do ziemi, ro-
ślin i zwierząt wyniosłam z domu i bardzo 
się cieszę, że ekologia jest coraz popular-
niejsza w Polsce. Trend ten nie tylko służy 
naszemu zdrowiu, ale także uświadamia 
nam różnice między konwencjonalnym, 

a ekologicznym sposobem uprawy roślin oraz hodowli zwierząt. Zwrot ku zdrowemu odży-
wianiu pozwala szerzej spojrzeć na gamę dostępnych produktów, wartościowych i smacznych, 
cenionych na całym świecie, jak choćby kokos lub quinoa. To, co mnie cieszy jeszcze bardziej, 
to spojrzenie wstecz i czerpanie z wiedzy naszych babć. Zaczęliśmy korzystać ze starych receptur, 
w naszym menu ponownie znalazły się takie produkty jak kasza jaglana, orkisz czy soczewica. 
Doceniamy polskie „superfoods”: pokrzywę, czarny bez czy jagody. Pasjonuje mnie odkrywanie 
nowych produktów, smaków, poznawanie gospodarstw i metod produkcji ekologicznej. Cały 
ten świat chciałabym przedstawić właśnie na portalu i w gazecie gotujwstylueko.pl – także i Ty 
możesz uczestniczyć w jego tworzeniu.

oznaczenia przepisów kulinarnych: 

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

bez glutenubez dodatku cukrów bez laktozy

bez jajprzepisy wegańskie czas przygotowania
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58
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80
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QUINOA BIO

PL -EKO-07

Bio Planet S.A.
www.bioplanet.pl

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

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

Pełna smaku,
wartości odżywczych ,

naturalnie bezglutenowa!
Quinoa, zwana również komosą ryżową pochodzi z Peru  
i znana już była w starożytności, często w tamtych  
rejonach jest nazywana matką zbóż, chociaż nie jest  
zbożem. To bogate w białko, nienasycone kwasy tłuszczowe, 
witaminy i składniki mineralne, naturalnie bezglutenowe 
pseudozboże. Dzięki zawartości flawonoidów ma właści-

wości antyoksydacyjne.

EKOLOGICZNA QUINOA BIO PLANET: 

Quinoa Biała Bio - najbardziej powszechna, najdelikatniej-
sza w smaku, najbardziej pęcznieje podczas gotowania, 

ale nie zwiększa znacząco swojej objętości.

Quinoa Czerwona Bio - najbardziej wartościowa 
pod względem zawartości składników m.in.: ma mniej 
białka i więcej węglowodanów niż biała, ale za to więcej 
błonnika; nie pęcznieje podczas gotowania, zachowuje 

twardość i chrupkość.

Quinoa Czarna Bio - najrzadszy rodzaj komosy, charakte-
ryzuje się orzechowym posmakiem, również nie pęcznieje 

podczas gotowania, zachowuje twardość i chrupkość.

Quinoa Trójkolorowa Bio - produkt, w którego składzie   
zawarte są wszystkie trzy rodzaje komosy.

SPRAWDŹ. KTÓRA TOBIE 
SMAKUJE NAJLEPIEJ!

Teraz dostępne również
 w opakowaniach 500g!
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„Żadna dziedzina ludzkiej działalności, nawet medycyna, 
nie ma takiego wpływu na zdrowie człowieka jak rolnictwo.”

Pierre Delbet

Żywność 
ekologiczna - co to znaczy?

Żywność ekologiczna 
Żywność ekologiczna to żywność wysokiej jakości uzyskiwana  
z produktów roślinnych lub zwierzęcych, które wytwarzane są  
w systemie gospodarstwa ekologicznego, tzn. takiego, w któ-
rym unika się stosowania chemicznych środków ochrony roślin, 
nawozów sztucznych, regulatorów wzrostu, dodatków  
do pasz. To produkty bezpieczne, bogate w substancje odżywcze,  
zawierające więcej witamin, minerałów i innych cennych skład-
ników, niż produkty otrzymane w konwencjonalny sposób.  
Nie dostarczają żadnych toksycznych substancji chemicznych 
i są gwarantem dobrego, naturalnego smaku, pozbawionego 
takich dodatków, jak np. wzmacniacze smaku. Co ważne pod-
kreślenia, żywność ekologiczna jest produkowana bez użycia  
organizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz nie jest pod-
dawana promieniowaniu jonizującemu. To również produkty,  
których negatywne oddziaływanie na środowisko jest maksy-
malnie ograniczone lub całkowicie zlikwidowane.

Jakie standardy są przestrzegane w gospodar-
stwach ekorolniczych?
Produkcja ekologiczna to taki system zarządzania gospodar-
stwem, który łączy najkorzystniejsze dla środowiska praktyki, 
wysoki stopień różnorodności biologicznej, ochronę zasobów 
naturalnych, zapewnienie dobrostanu zwierząt i stosowanie 
naturalnych metod produkcji. W gospodarstwie ekologicznym 
prowadzona jest kontrola całego sposobu produkcji, a nie tyl-
ko produktu końcowego. Jakość produktów zależy zarówno  
od warunków środowiskowych, jak i od sposobu ich wytwarza-
nia. W gospodarstwach takich, m.in:
• nie stosuje się syntetycznych środków ochrony roślin 

(pestycydów, fungicydów, herbicydów itd.), w celu zwal-
czania chorób, szkodników i chwastów wykorzystuje  
się przede wszystkim prawidłowy płodozmian oraz metody 
biologiczne i agrotechniczne;

• unika się wielohektarowych monokultur, za to prowadzi 
się uprawy na niewielkich polach, oddzielonych od siebie 
uprawami osłonowymi oraz barierami z drzew i krzewów; 

• w terenie uprawnym pozostawia się zbiorniki i cieki wodne, 
a nawet buduje nowe zamiast stosowanej dotychczas to-
talnej melioracji;

• powszechnie stosuje się nawozy zielone, szczególnie z ro-
ślin motylkowych co w połączeniu z kompostem, oborni-
kiem i z udziałem wapnowania pozwala utrzymać strukturę 
i żyzność gleby na prawidłowym poziomie;

• przygotowuje się siano i kiszonki zgodnie z prawidłowo-
ściami biologicznymi;

• w odżywianiu zwierząt hodowlanych nie stosuje się sub-
stancji czynnych takich jak antybiotyki, hormony a sto-
sowana pasza pochodzi z własnego gospodarstwa  
(o znanych właściwościach);

• zwierzęta hoduje się w tak zwanym systemie ściółkowym, 
w efekcie powstaje obornik, a nie gnojowica.

Jak wygląda system kontroli i certyfikacji w rol-
nictwie ekologicznym?
Przedsiębiorcy wytwarzający i wprowadzający do obrotu pro-
dukty ekologiczne podlegają obowiązkowej certyfikacji i sys-
temowi kontroli produkcji. Certyfikat zgodności wydawany jest 
przez upoważnioną jednostkę na okres 12 miesięcy. Jednostka 
taka przeprowadza kontrole, wydaje i cofa certyfikaty zgodno-
ści. Każda jednostka posiada swój własny numer identyfikacyj-
ny. W Polsce organem upoważniającym jednostki certyfikują-
ce do przeprowadzenia kontroli oraz wydawania certyfikatów 
zgodności w zakresie rolnictwa ekologicznego jest Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, natomiast nadzór nad upoważniony-
mi jednostkami certyfikującymi oraz nad produkcją ekologiczną 
prowadzi Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rol-
no-Spożywczych. Funkcjonowanie systemu kontroli i certyfika-
cji w rolnictwie ekologicznym jest podstawowym gwarantem 
dla konsumenta, że środki spożywcze znajdujące się na rynku 
wyprodukowane zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami 
dotyczącymi rolnictwa ekologicznego i są wolne od zanieczysz-
czeń, takich jak: pozostałości środków ochrony roślin, hormony, 
a podczas ich produkcji nie stosowano nawozów sztucznych 
i organizmów zmodyfikowanych genetycznie.



Które przepisy prawa muszą być spełnione 
w produkcji żywności ekologicznej?
Aby producent rolny, przetwórca, dystrybutor czy importer 
mógł zgodnie z prawem posługiwać się określeniem „bio” czy 
„eko” w odniesieniu do produktów spożywczych, towary muszą 
spełniać wiele bardzo restrykcyjnych przepisów prawa. Zasady 
produkcji, przetwórstwa i oznakowania żywności ekologicznej 
reguluje ustawodawstwo unijne (rozporządzenia Rady i Komisji 
Unii Europejskiej z lat 2007-2008) oraz polska ustawa o rolnic-
twie ekologicznym z 2009 roku.

Jak rozpoznać żywność ekologiczną?
Na całym świecie rośnie popyt na żywność wysokiej jakości, 
wyprodukowaną pod ścisłą kontrolą jednostek certyfikują-
cych, czyli na żywność ekologiczną. Dlatego bardzo ważne było 
stworzenie i ujednolicenie wytycznych dotyczących znakowania 
tych produktów, aby ułatwić konsumentom ich rozpoznawanie. 
Oprócz zastosowania w oznakowaniu żywności terminów „BIO” 
i „EKO”, obowiązkowym oznaczeniem wyrobów wyproduko-
wanych metodami rolnictwa ekologicznego jest wspólnotowe 
logo produkcji ekologicznej:

W bezpośrednim sąsiedztwie logo powinien się znaleźć numer 
upoważnionej jednostki certyfikującej, której podlega dany pro-
ducent (np. PL-EKO-07) oraz określenie rolnictwa (np. Rolnic-
two UE). Wspólnotowe logo produkcji ekologicznej może być 
stosowane również w znakowaniu, prezentacji i reklamie pro-
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Ekologiczne pasty warzywne!
Idealne dla Wegetarian,

 z pomidorami i porem

z dynią i imbirem

 z pomidorami cherry i rukolą 

Wegan i nie tylko!

PINIOWYMI

ze szpinakiem i orzeszkami piniowymi

www.allos-hof-manufaktur.de

Dystrybutor w Polsce: 
Bio Planet S.A.

www bioplanet.pl

Dostępne w 5 wyszukanych smakach:

 z trzema rodzajami papryki

Kupując produkt oznaczony tym logo mamy pewność, że jest on ekologiczny.

duktów spożywczych. Jeśli produkt posiada na etykiecie takie 
oznakowanie, oznacza to, że producent spełnia wymagania 
ustawy o rolnictwie ekologicznym i posiada certyfikat upraw-
nionej jednostki certyfikującej, oraz że przynajmniej 95% skład-
ników zostało wyprodukowane metodami ekologicznymi,  
a produkty były nadzorowane podczas procesu produkcji i przy-
gotowania zgodnie z przyjętymi, obowiązującymi wytycznymi.

Ile kosztują produkty ekologiczne?
W krajach Unii Europejskiej gdzie rolnictwo ekologiczne roz-
wija się od wielu lat, produkty wytwarzane taką metodą są 
droższe średnio o 30-60% od produktów konwencjonalnych.  
W Polsce, gdzie rolnictwo ekologiczne jest w fazie początkowej,  
ta różnica jest jeszcze większa. Jednak wraz ze zwiększającym 
się popytem, rozwojem sieci dystrybucji, przyrostem producen-
tów surowców, ceny te z pewnością będą spadać. Mimo tego 
będą jednak wyższe niż ceny żywności konwencjonalnej, choć-
by dlatego, że:

• rośliny uprawiane metodami ekologicznymi dają o ok. 20% 
niższy plon;

• produkcja żywności Bio generuje wyższe koszty związane  
z większymi nakładami pracy;

• wydajność produkcji zwierzęcej, a w szczególności mleka  
i mięsa jest znacznie niższa;

• uprawy ekologiczne wymagają więcej przestrzeni;
• uprawy organiczne oraz hodowla zwierząt ekologicznych 

wymagają wielu kosztownych zabiegów pielęgnacyjnych;
• dochodzą dodatkowe koszty kontroli i certyfikacji;

Potraktujmy jednak inwestycję w produkty ekologiczne jako 
lokatę na przyszłość dla siebie i swojej rodziny, gdyż dbając  
o właściwe odżywianie, mamy pewność, że mądrze inwestuje-
my w swoje zdrowie, od którego zależy nasze samopoczucie, 
witalność i radość z życia!



Lato 2017   gotuj w stylu eko       7

Jedz zdrowo 

i ciesz się życiem!

Dystrybutor w Polsce:
Bio Planet S.A.
www.bioplanet.pl

Przepisy z wykorzystaniem ekologicznych produktów marki 
VITAQUELL znajdziesz na www.gotujwstylueko.pl

Margaryny marki VITAQUELL nie 
zawierają tłuszczów trans oraz sztucz-
nych dodatków smakowych i kon-
serwujących. W celu poprawy sma-
ku stosuje się wyłącznie naturalne 
aromaty certyfikowane ekologicznie. 

Powierzchnia upraw ekologicznych w Polsce rośnie, chociaż zdarzają  się  też spadki, ogólnie 
tendencja jest wzrostowa.

Dla kogo żywność ekologiczna?
Żywność ekologiczna jest obecnie jedynym spo-
sobem na to, aby nie spożywać syntetycznych 
środków chemicznych i sztucznych dodatków. 
Naturalne, ekologiczne produkty przeznaczone 
są dla wszystkich ludzi, bez względu na wiek, płeć 
czy stosowaną dietę. Są odpowiednie dla każdego 
i każdy powinien przekonać się o ich dobroczyn-
nym działaniu. Żywność ekologiczną warto poda-
wać przede wszystkim dzieciom.

Czy żywność ekologiczna to zdrowa 
żywność?
Potocznie określenie „żywność ekologiczna” 
często bywa używane zamiennie z określeniem 
„zdrowa żywność”. Jednakże, podczas gdy pierw-
sze z pojęć określa żywność certyfikowaną i od-
powiednio oznakowaną, drugie jest w zasadzie 
tylko nazwą stworzoną dla celów marketingowych  
i nienarzucającą żadnych określonych standar-
dów.

Trochę danych statystycznych…
Rolnictwo ekologiczne zyskało w ostatnim cza-
sie wielu zwolenników i stanowi obecnie jedną  
z najszybciej rozwijających się gałęzi rolnictwa 
na świecie, w tym w szczególności w Unii Euro-
pejskiej. Rozwój sektora rolnictwa ekologiczne-
go znajduje również odzwierciedlenie w liczbie 
przetwórni, jak i dostępnym na rynku asortymen-
cie produktów ekologicznych. Poniżej wykresy 
charakteryzujące rolnictwo ekologiczne w Polsce  
w latach 2004-2014.

We współczesnym świecie, aby żywność przyczyniała się  do nasze-
go zdrowia, musi mieć najwyższą biologiczną wartość, a takie surowce  
i produkty otrzymamy tylko z certyfikowanych upraw ekologicznych. Tylko 
żywność uprawiana metodami ekologicznymi czy uzyskiwana ze zwierząt, 
które były hodowane w humanitarnych warunkach, może nam gwaranto-
wać, że nasz organizm przyswoi potrzebne mu składniki o doskonałej jako-
ści - służące naszemu zdrowiu.

Sylwia Kaczmarek

Źródło: Dane IJHARS



Dystrybutor w Polsce:
Bio Planet S.A.
www.bioplanet.pl

Makarony KONJAC to produkty, które nie 
zawierają glutenu, tłuszczu, cukrów oraz 
soli i praktycznie nie mają kalorii. Są ideal-
ne dla osób walczących o lepszą sylwetkę. Ich 
dodatkowym atutem jest zawartość błon-
nika, który wspomaga trawienie. Wytwarza-
ne są z korzenia azjatyckiej rośliny noszącej 
nazwę konjac. To tradycyjny produkt cieszą-
cy się popularnością w kuchni chińskiej i japoń-
skiej. Makaron idealnie wchłania aromat do-
danych przypraw i składników. Odpowiedni dla 
wegan, wegetarian i osób na diecie bezglutenowej!

aus 100 % Bio-Butter
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Autentycznie japońskie smaki

Positive Eating w skrócie oznacza pozytywne odczucia ludzi, 
którzy czerpią radość ze spożywania prawdziwie zdrowej, 
smacznej, ekologicznej żywności. Produkty TerraSana są pełne 
składników odżywczych: organiczne, z niewielką zawartością 
cukrów (lub zupełnie bez ich dodatku), zawierają niewiele tłusz-
czów i tylko ich zdrowe odmiany, bez sztucznych dodatków, 
z jasną i przejrzystą listą składników, szczerymi i uczciwymi 
deklaracjami oraz informacjami na etykietach. Firma zwraca 
uwagę i dba nie tylko o jakość i smak, ale i na cały proces  
produkcji, dbając jednocześnie o ochronę przyrody i pozyskując 
surowce wyłącznie ze sprawdzonych i odpowiedzialnych 
społecznie źródeł. Wspiera rolników, a proces produkcji nie  
zanieczyszcza ziemi, gleby ani wody. Wyprodukowano  
ją z wykorzystaniem „zielonej” energii, więc promuje prawdzi-
we wartości zrównoważonego rozwoju. Oferta firmy jest bardzo 
zróżnicowana i obejmuje autentyczne smaki z całego świata. 

Skupmy się na wybranych specjałach kuchni japońskiej.
Japończycy są świetni w tworzeniu charakterystycznych potraw. 
Mają ogromne doświadczenie z fermentacją żywności i wie-
dzą, jak wydobyć najlepszy smak z potrawy. Sos sojowy i miso 
to najważniejsze przyprawy w kuchni japońskiej. Stanowią pod-
stawę wielu wyśmienitych, japońskich dań. Fermentacja wzbo-
gaca i wzmacnia naturalny smak potraw. W rzeczywistości jest 
to proces rozpadu substancji organicznych. Może nie wydawać 
się, że to coś smacznego, ale sfermentowane potrawy są na-
prawdę pyszne! Fermentacja odgrywa ogromną rolę w kuchni 
japońskiej. Częściowo jest to spowodowane klimatem panują-
cym w Japonii: wysoka temperatura, wilgotność i koji. Koji to ja-
pońskie grzyby, które wykorzystywane są w procesie fermentacji.

Stosowane od wieków, stanowią ważny składnik w kuchni  
japońskiej. Przy ich użyciu Japończycy tworzą wiele ciekawych 
i smacznych potraw. Bez koji nie byłoby: miso, amazake, shoyu, 
tamari, a nawet sake! Produkty z koji posiadają unikalny smak, 
przypominający piąty smak umami, z japońskiego: „pyszny”, 
który doskonale wzbogaca i wzmacnia smak każdej potrawy! 
Kultury Koji rozwijają się w wysokiej temperaturze i przy dużej 
wilgotności powietrza. Podczas aktywnej fermentacji rozwija-
ją się bardzo raptownie. Potrzebują od dwóch do trzech dni,  
aby namnożyć się w takich produktach jak: soja, ryż, czy pszenica. 
Szybki rozwój koji jest korzystny, gdyż chroni przed rozwojem 
pleśni i innych bakterii. Jeden gram koji zawiera aż 10 mld za-
rodników! W przeciwieństwie do tradycyjnych metod fermenta-
cji, do fermentacji Koji konieczne jest zachowanie odpowiednich 
warunków. Po etapie gwałtownego namnażania Koji przechodzi 
w łagodniejszy etap fermentacji. Poza niezwykłym smakiem, 
który koji tworzy, chroni również produkty przed drobnoustroja-
mi z zewnątrz. Dlatego też dobre pomieszczenia do fermentacji 
Koji w Japonii są często pokryte grzybami Koji aż po dachówkę!

Smakiem japońskich sosów Terrasana (Shoyu i Tamari) moż-
na się zachwycać w nieskończoność! Nie można ich porównać 
do innych sosów tego typu - wyróżnia je mocny aromat i auten-
tyczny smak prosto z Japonii. Sosy poddawane są specjalnemu 
procesowi fermentacji, według tradycyjnych japońskich receptur.

Sos Shoyu produkowany jest w Japonii, na wyspie Shodo zgod-
nie z tradycyjną recepturą znaną Japończykom od ponad 400 
lat. Ekologiczną soję namacza się za pomocą pary, a następnie 
miesza z pszenicą i grzybami koji. 

TerraSana to jeden z wielkich europejskich pionierów w zakresie produkcji i dystrybucji  
żywności ekologicznej. Założycielem i właścicielem tej firmy jest Kees Barnhard, który 35 lat temu 
rozpoczął swoją odnoszącą sukcesy działalność. Od 2012 roku funkcję Dyrektora Generalnego spółki 
TerraSana pełni Peter Jacobs, który jest odpowiedzialny za markę, i poprawę jakości codziennego  
żywienia, aby uczynić nas szczęśliwszymi. Jakość, Sens i Zaangażowanie. Pod hasłem „Positive eating” 
(„Pozytywne odżywianie”) kryje się cała filozofia firmy.

Produkcja sosu Shoyu odbywa się na japońskiej wyspie Shodo zgodnie z tradycjyjną recepturą, która liczy ponad 400 lat!



18 MIESIĘCZNY
PROCES FERMENTACJI
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Całość poddawana jest 3-dniowemu procesowi aktywnej fer-
mentacji. Po tym czasie dodaje się do mieszanki filtrowaną 
wodę i sól morską. Wszystko trafia do ogromnych 100 letnich 
cedrowych kadzi znajdujących się w specjalnym pomieszczeniu 
o nazwie kura (pokój do fermentacji). W kadziach rozpoczyna 
się proces powolnej fermentacji, który trwa aż 18 miesięcy. 
Temperatura i wilgotność powietrza w kura są ustawione w taki 
sposób, aby wydobyć jak najlepszy smak Shoyu. W Kura można 
usłyszeć japońską muzykę i przekonać się o pełnym szacunku 
podejściu Japończyków do procesu produkcji. Pomieszczenie 
wprost „oddycha” Koji. Im więcej obecnych Koji (na ścianach, 
suficie), tym lepszy proces fermentacji. Podczas tych 18 mie-
sięcy wytwarza się pięć smaków: słony, słodki, gorzki, kwaśny 
i umami. Ten piąty smak określa jakość Shoyu. To jednak nie  
koniec. Po długim procesie fermentacji następuje kolejny pro-
ces tzw. ręcznego tłoczenia. Mieszanina trafia do tłoczarni, 
gdzie układana jest w warstwy o grubości 1 cm - jedna na dru-
giej. Każda warstwa chroniona jest specjalnym arkuszem. Kiedy 
warstwy osiągną wysokość 100 cm, całość przekładana jest pod 
prasę, która przez dwa dni wyciska sok z masy. Cały proces trwa 
tydzień. Resztki wykorzystywane są na paszę dla zwierząt. Nic 
się nie marnuje! To niesamowite, prawda?

Tamari przygotowuje się tam, gdzie narodziło się Tamari, 
na półwyspie Chita. Produkuje je rodzina Deguchi, która zajmuje 

się tradycyjną produkcją sosu od 9 pokoleń. Cały proces prze-
biega podobnie do procesu produkcji Shoyu - Tamari również 
przechodzi przez 18-miesięczny proces fermentacji. Jedynie  
cedrowe kadzie pokryte są tkaninami z juty i warstwą 
kamieni rzecznych. Kilka razy w tygodniu, mieszani-
nę starannie zgarnia się z kamieni. W przeciwieństwie do 
Shoyu, Tamari przygotowuje się bez pszenicy (co ozna-
cza, że jest bezglutenowy) i posiada silniejszy smak.
Miso Genmai miso wykonane jest z mieszanki soi i brązowe-
go ryżu z koji. Po trzech dniach aktywnej fermentacji mieszan-
kę umieszcza się w cedrowych kadziach, pokrytych tkaninami 
z juty i kamieniami. Zawartość fermentuje przez co najmniej 
18 miesięcy, to idealna podstawa do zup miso, ryb i dań 
z warzyw, sosów i dressingów. Mugi miso jest wykonany 
z mieszanki soi i jęczmienia. Przygotowywany jest podobnie 
do genmai miso. Proces fermentacji trwa od 12 do 18 miesięcy. 

Sos Tamari przechodzi proces fermentacji w specjalnie przygotowanych kadziach.

Mugi miso wspaniale łączy się z warzywami, tofu i wodorostami.
Kuzu i maranta są często wykorzystywane w kuchni japońskiej.  
To produkty roślinne i bezglutenowe. Służą do zagęszczania 
potraw. Ich działanie można porównać do skrobi ziemniaczanej,  
różnica jest tylko taka, że kuzu i maranta nie wpływają na smak 
potrawy. Na uwagę zasługują również inne specjały kuchni 
japońskiej, jak makarony ryżowe, czy gryczane. Syrop imbirowy  
o łagodnym smaku - Imbir jest jednym z najczęściej stosowanych 
ziół na świecie. Świetnie łączy się z wieloma japońskimi potra-
wami. Jest doskonały do dań warzywnych i ryb. Krakersy z ryżu 
z sezamem, które stanowią idealną przekąskę. Posiadają lekko 
orzechowy smak. Są w 100% bezglutenowe, przede wszystkim 
bardzo smaczne!

Dzięki naturalnym i ekologicznym produktom marki TerraSana możemy tworzyć prawdziwie tradycyjne, japońskie dania!

Miso Genmai fermentuje conajmniej 18 miesięcy w cedrowych kadziach.

Powolne suszenie jest jednym z etapów produkcji makaronu.

Przedstawiliśmy wam proces produkcji jedynie kilku wybra-
nych produktów z szerokiej oferty TerraSana. Możecie nam 
wierzyć, że o tej marce spokojnie moglibyśmy napisać jeszcze 
wiele artykułów. Każdy z nich to osobna, często bardzo ciekawa 
historia, za którą kryją się: tradycja, odległe zakątki świata, 
doświadczeni ludzie z pasją i bardzo dużo smaku.
Wszystko możemy zamknąć w dwuch słowach „positive eating”.
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Od kilku tysiącleci podstawowym składnikiem diety mieszkańców Azji są algi, cenione jako niezwykle 
wartościowe źródło pożywienia o niepowtarzalnym smaku. Od najdawniejszych czasów wykorzy-
stywane również w kosmetyce i zielarstwie. Wodorosty, czyli samożywne rośliny żyjące w akwenach 
morskich, to cenne źródło składników odżywczych o szerokim zastosowaniu kulinarnym. Z tego powo-
du często nazywa się je „warzywami morskimi”.

Algi - skarby z morskiej toni

Ze względu na duże zróżnicowanie pod względem budowy ko-
mórek, składu ściany komórkowej, barwy, czy kształtu, klasyfika-
cja glonów jest skomplikowana, dlatego cały czas jest przedmio-
tem badań naukowców. Obecnie znanych jest ponad 20 tysięcy 
gatunków glonów, należących do kilku odrębnych królestw 
o zróżnicowanej budowie i kształcie. W zależności od gatunku 
wyróżniamy mikroskopijne algi jednokomórkowe (mikroalgi), 
a także makroalgi i wodorosty, osiągające wymiary nawet kilku 
metrów, które porastając dno mórz, tworzą tzw. podwodne łąki.
Algi morskie to wartościowy surowiec, bogaty w składniki 
odżywcze potrzebne do prawidłowego funkcjonowania 
organizmu człowieka. Zawierają białka, lipidy, węglowodany, 
błonnik pokarmowy, witaminy oraz makro i mikroelementy. 
Są zdolne do podwajania swojej masy, dzięki czemu w przyszłości 
mogą stać się pożywieniem dla całej ziemi.

Białko
W niektórych algach czerwonych, czyli Palmaria palmata (dulse) 
oraz Porphyra tenera (nori), ilość białka porównywalna jest 
do jego zawartości w soi, gdzie stanowi ono 35%. To pełnowar-
tościowe białko, z kompletem aminokwasów egzogennych, 
niezbędnych dla naszego organizmu. Ponadto, w skład białka alg 
wchodzi kwas glutaminowy, który nadaje glonom charaktery-
styczny smak umami. Zawartość białka w algach zależy od pory 
roku - najwyższy poziom zaobserwowano zimą i wczesną wiosną.

Węglowodany i błonnik pokarmowy. 
Węglowodany stanowią większość suchej masy alg, w której 
przeważają polisacharydy (ok. 60%). Ponadto glony zawierają 
około 35% błonnika pokarmowego, zarówno rozpuszczalne- 
go, jak i nierozpuszczalnego, wykazując tym samym pozytyw-
ny wpływ na pracę układu pokarmowego.

Tłuszcze
Algi to źródło niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych 
(NNKT), reprezentowanych przez kwasy omega-3 i omega-6,  
mających znaczenie w zapobieganiu chorobom układu krąże-
nia. Oprócz kwasów tłuszczowych zawierają karotenoidy: beta
-karoten i luteinę o silnych właściwościach antyoksydacyjnych.

Składniki mineralne i witaminy
Zawartość składników mineralnych w algach morskich jest 
znacznie wyższa w porównaniu do roślin lądowych. Spośród 
mikroelementów z plech glonów pozyskuje się przede wszystkim 
żelazo, cynk i miedź, natomiast główne makroelementy 
to wapń, magnez, fosfor, potas i sód Szczególne miejsce 
spośród wszystkich składników mineralnych zajmuje jod. 
„Morskie warzywa” spożywane regularnie są jego najlepszym 
naturalnym źródłem, co pozwala w łatwy sposób uzupełnić 
dzienne zapotrzebowanie organizmu na ten składnik. Pod 
tym względem algi przewyższają nawet ryby morskie! 
Dzięki temu wykazują szczególnie korzystny wpływ 
na prawidłową pracę tarczycy i produkcję hormonów:  
tyroksyny i trójjodotyroniny, niezbędnych do prawidłowego  
rozwoju i funkcjonowania mózgu, układu nerwowego i kostnego. 
Należy jednak pamiętać o zachowaniu ostrożności u osób 
przyjmujących leki i z zaburzeniami tarczycy. Na szczególną 
uwagę zasługuje zawartość witamin A, D, z grupy B, 
w tym B12, która wspomaga układ odpornościowy, zmniejsza 
uczucie zmęczenia i anemię. 



Obecność witaminy B12 ma szczególne znaczenie dla osób 
na diecie wegańskiej, gdyż jest to witamina „zarezerwo-
wana” głównie dla żywności pochodzenia zwierzęcego.
Skład wodorostów jest zależny od czystości wód, w których 
żyją, pory roku i pochodzenia. Koncentracja mikroelemen-
tów ulega zmianie w ciągu życia glonów, jedynie makro-
elementy utrzymują się na stałym poziomie, a ich stężnie 
w algach jest proporcjonalne do ich stężenia w oceanie.

Algi w kuchni
Coraz większą popularnością wśród mieszkańców Europy  
i Ameryki Północnej cieszą się glony, które urozmaicają nasze 
tradycyjne menu. Należą do nich: kombu (Laminaria japonica), 
wakame (Undaria pinnatifida), nori (Porphyra spp.), arame 
(Eisenia bicyclis) i dulse (Palmaria palmata). Wodorosty moż-
na spożywać zarówno na surowo, jak również jako dodatek 
do potraw. Stanowią doskonały składnik zup, sosów, gulaszu, 
gotowanych i duszonych warzyw, ryżu, kasz, czy deserów. Bulion 
ugotowany na wywarze z wodorostów nadaje zupie charaktery-
styczny, morski smak i zapach, natomiast dodatek do potrawy 
namoczonych glonów, zmiękcza włókna gotowanej żywności, 
a także ułatwia trawienie. Szczególnie warto dodawać je do 
dań z fasoli, grochu, czy ciecierzycy. Glony mogą być również 
wykorzystywane  na kanapki, stanowiąc idealny zamiennik sa-
łaty. Arkusze nori najczęściej wykorzystuje się do sushi, w które 
zawija się ryż i rybę, a następnie kroi na małe krążki. Przyrządza-
jąc suszone wodorosty, musimy pamiętać, aby przed gotowa-
niem namoczyć je w zimnej wodzie z dodatkiem szczypty soli. 
Namoczone algi znacznie zwiększają swoją objętość. Ważne 
jest, żeby moczyć je przez odpowiedni czas, lecz nie za długo, 
aby zachowały swoją konsystencję. W związku z tym, że glony 
morskie są dostępne zarówno w formie suszu, jak i w zalewie, 
ich morski smak oraz bogactwo witamin i składników mineral-
nych, powodują, że są idealnym dodatkiem i urozmaiceniem 
potraw. Jednak ze względu na wysoką koncentrację składni-
ków odżywczych należy pamiętać o zrównoważonym sposobie 
odżywiania i zbilansowanej diecie.

Katarzyna Wroniak

Wakame -
Smak: łagodny, lekko morski;
Konsystencja: mięsista;  
delikatnie chrupiąca;
Przygotowanie:
Namaczamy ok. 10 minut;
Gotujemy ok. 5 minut;
Obiętość po namoczeniu: x 10.

Kombu - 
Smak: słony, wędzony;
Konsystencja: półtwarda;
Przygotowanie:
Namaczamy ok. 8 minut;
Gotujemy ok. 35-40 minut;
Obiętość po namoczeniu: x 4. 

Nori -
Smak: bardzo delikatny;
Konsystencja: półtwarda;
Przygotowanie:
Namaczamy ok. 5 minut;
Gotujemy ok. 10 minut;
Obiętość po namoczeniu: x 4.

Arame - 
Smak: bardzo delikatny;
Konsystencja: półtwarda;
Przygotowanie:
Namaczamy ok. 5 minut;
Gotujemy ok. 15 minut;
Obiętość po namoczeniu: x 4.

Dulse - 
Smak: Krabowy;
Konsystencja: półtwarda;
Przygotowanie:
Namaczamy ok. 10 minut;
Gotujemy ok. 10 minut;
Obiętość po namoczeniu: x 4. 
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Zaproś wodorosty do swojej kuchni!



WYPRÓBUJ SOSY SOJOWE
MARKI LIMA

WSZYSTKO KRĘCI SIĘ WOKÓŁ SMAKU!

Dystrybutor w Polsce:
Bio Planet S.A.
www.bioplanet.pl

SOS TAMARI DZIĘKI WYŻSZEJ ZAWARTOSCI BIAŁEK I BARDZIEJ SKONCENTROWANEMU SMAKU, DOSKONALE NADAJE SIĘ DO DŁUŻSZEGO 
GOTOWANIA. SPRAWIA, IŻ POZOSTAŁE SKŁADNIKI DANIA STAJĄ SIĘ DELIKATNIEJSZE. TRADYCYJNIE TAMARI STOSOWANY JEST DO 
UWYDATNIANIA SMAKU DUSZONYCH MIĘS, ZUP, MAKARONÓW, SMAŻONYCH WARZYW, DRESSINGÓW, MARYNAT. DOSKONAŁY 

W POŁĄCZENIU Z OCTEM LUB WINEM RYŻOWYM, IMBIREM, CZOSNKIEM, MUSZTARDĄ I PIEPRZEM.

SOS SHOYU NAJLEPIEJ DODAĆ POD KONIEC GOTOWANIA, ABY SOS NIE UTRACIł CHARAKTERYSTYCZNEGO 
AROMATU. SHOYU DOSKONALE KOMPONUJE SIĘ Z PIKLAMI, W POTRAWACH Z WOKA, Z RYŻEM, MAKARONEM, SUSHI, SASHIMI 
I DUSZONYMI WARZYWAMI. UŻYWAJĄC SOSÓW SOJOWYCH LIMA ZAMIAST SOLI, ZMNIEJSZAMY JEJ ILOŚĆ PRZY JEDNOCZESNYM 

ZWIĘKSZENIU NATURALNEGO SMAKU POTRAW.

Shoyu:
UŻYWAJ 
ZAMIAST 
SOLI.

Tamari:
100% SOI, 
INTENSYWNY 
SMAK.

TAMARI



Pan do Mar
Pan do Mar
Conservas Antonio Pérez Lafuente, S.A.

NASZE 
PRODUKTY

CHIŃSKA SAŁATKA CURRY

SKŁADNIKI: (6 porcji)
biała komosa ryżowa - 350 g
olej - 2 łyżki
pasta miso - 1 łyżka
syrop imbirowy - 1 łyżka
sól himalajska - 1 szczypta
tymianek - 1 szczypta
kurkuma - 1 szczypta
curry - 1 szczypta
papryka słodka - 1 szczypta
kolendra - 1 szczypta
brokuł - 1 szt.
papryka czerwona - 1 szt.
papryka zielona - 1 szt.
marchew - 2 szt.

SKŁADNIKI (4 porcje):
pierś kurczaka - 2 szt.
makaron sojowy - 1 op.
marchew - 1 szt.
mała cebula - 1 szt.
grzyby mung - 2 garści
glony wakame - 2 garści
curry w proszku - 1 łyżka
pieprz - 1 szczypta
sól - 1 szczypta
olej do smażenia - 2 łyżki
sos sojowy ciemny  
bezglutenowy - 1 łyżka

i podsmażać przez kilka minut.
KROK 3: Na patelnię dorzucić 
drobno pokrojony bro-
kuł oraz plastry cukinii, zalać 
szklanką wody wymieszaną 
z pastą miso. Całość dusić, 
aż odparuje nadmiar płynu.
KROK 4: Na sam koniec  
do warzyw dodać szpinak  
oraz ugotowane algi, przez chwi-
lę wszystko razem podgrzać. 
Do gotowych warzyw wmieszać 
wcześniej ugotowaną komosę. 

Magdalena Nagler (foodmania)

KOMOSA Z WARZYWAMI I ALGAMI
mała cukinia - 2 szt.
szpinak świeży - 200 g
algi arame - 2 garści
cebula - 1 kawałek
czosnek - 3 ząbki
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Komosę ugotować, algi 
namoczyć i również ugotować.
KROK 2: Na patelni rozgrzać 
olej, podsmażyć posiekaną 
cebulkę i czosnek z dodatkiem 
syropu imbirowego. Następ-
nie dodać pokrojone papryki  
oraz marchewki, całość doprawić

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Grzyby mung i glo-
ny wakame włożyć do dwóch 
osobnych misek, zalać gorą-
cą wodą. Zostawić na 20 min. 
Pierś kurczaka pokroić w wąskie 
paski, wymieszać z sosem sojo-
wym. Marchew pokroić w słupki,  
cebulę w cienkie piórka. Od-
sączyć grzyby i glony, pokroić  
w cienkie paski.
KROK 2: Makaron zalać wrzącą 
wodą, odstawić na 10 minut. Po 
tym czasie odsączyć go na sicie 

KROK 3: Na gorący olej wrzucić 
pokrojoną pierś kurczaka, sma-
żyć ok. 1 minuty. Dodać mar-
chew, glony, grzyby i cebulę, 
posypać curry i smażyć jeszcze 
przez 5 minut. Pod koniec sma-
żenia dodać makaron, wymie-
szać.

Iwona Kuczer

30 min.

45 min.
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Dieta wegańska zyskując coraz większe rzesze zwolenników, niesie za sobą też wiele pytań. 
Są to zazwyczaj pytania o ilość spożywanego białka oraz składników mineralnych. Weganizm 
to styl życia, którego głównym filarem jest dieta niezawierająca nie tylko mięsa, ale również 
produktów pochodzenia zwierzęcego, np. jajek, jogurtów, mleka, miodu.

Dieta wegańska -
sprawdź, czy jest dla Ciebie

Powszechny trend na zdrowy tryb życia eliminuje spożycie mię-
sa oraz produktów odzwierzęcych. Należy pamiętać, że wyklu-
czając te grupy produktów, przede wszystkim trzeba zapewnić 
organizmowi inne ich źródła. Można wyróżnić kilka podstawo-
wych grup pokarmowych, na których opiera się dieta wegańska, 
są to: pełne ziarna zbóż, rośliny strączkowe, warzywa i owoce, 
orzechy oraz nasiona.

Pełne ziarna zbóż to nieprzetworzone ziarna zbóż,  
które zawierają okrywę owocowo - nasienną (łuskę, zarodek  
i wewnętrzną część ziarna). Łuska to zewnętrzna okrywa na-
sienna, zawierająca błonnik, minerały (takie jak żelazo, cynk, 
czy fosfor), czy witaminy z grupy B. Zarodek jest z kolei bogaty  
w tłuszcze, białka oraz witaminy A i E. Najbardziej odżywczą 
częścią pełnego ziarna zboża jest jego wewnętrzna część,  
na którą składają się skrobia i białko. Pełne ziarna zbóż składają 
się z ziaren, które są przetwarzane (rozdrabniane, mielone, wy-
tłaczane), jednak zachowują takie same proporcje każdego ele-
mentu składowego oraz wszystkie prozdrowotne właściwości. 
Pełne ziarna zbóż to m.in. brązowy ryż, kasza gryczana, kasza ja-
glana, czy owies. Spotkać się też możemy z produktami pełno-
ziarnistymi, które wytwarzane są z pełnych ziaren zbóż, jednak 
finalnie przyjmują inną formę, niż ziarna, np. płatki, makarony. 

Warzywa i owoce to najbogatsze grupy produktów, cha-
rakteryzują się bardzo dużą zawartością błonnika, witamin 
i minerałów, ale również białka. Proporcje ilości warzyw i owoców 
w diecie powinny być zachowane ze wskazaniem na znacznie 
większe spożycie warzyw niż owoców. Warzywa powinny być 
dodawane do każdego dania, natomiast owoce doskonale 
sprawdzają się jako samodzielna przekąska między posiłkami. 

Rośliny strączkowe to rośliny z rodziny bobowatych, 
o dużych nasionach. Ze względu na bardzo wysoką zawartość 
dobrze przyswajalnego białka stanowią jeden z filarów diety 
wegańskiej. Rośliny strączkowe zawierają nie tylko białko, 
ale również węglowodany i tłuszcze, ponadto są bogatym źró-
dłem witamin z grupy B i enzymów. Aby ułatwić organizmowi 
ich trawienie, przed spożyciem najlepiej je namoczyć, a na-
stępnie gotować, nawet przez godzinę. Kiełkowanie to również 
świetny sposób, aby sprawić, by były bardziej strawne. Podczas 
kiełkowania zawarte w nich białko rozkłada się na aminokwasy, 
a skrobia i trójsacharydy na cukry proste. 

Grzyby są ważnym składnikiem diety wegańskiej, ponie-
waż jest to jedyne roślinne źródło bardzo ważnej witaminy D,  
która odpowiada za prawidłową budowę kości oraz wspomaga 
odporność!

Orzechy oraz nasiona zawierają wszystkie składniki 
pokarmowe niezbędne do zachowania dobrej kondycji oraz wi-
talności, m.in. witaminy, minerały, aminokwasy, węglowodany  
i tłuszcze. Jednak należy pamiętać, że tracą swoje właściwo-
ści, gdy ulegną zjełczeniu. Najlepiej kupować je w łupinie 
bądź łusce, od sprawdzonych producentów, a także zwró-
cić uwagę na ich odpowiednie przechowywanie w szczelnym 
pojemniku, w ciemnym i chłodnym miejscu. Ich namoczenie,  
tak jak w przypadku roślin strączkowych, spowoduje lepsze tra-
wienie.

Ze względu na mnogość produktów ciężkostrawnych w diecie 
wegańskiej należy pamiętać, aby włączać do swojej diety również 
te produkty, które ułatwiają trawienie. Takimi produktami mogą 
być przeróżne przyprawy i świeże zioła, np. majeranek, kminek, 
koperek. Świeżo wyciskane soki warzywne i owocowe to kolej-
na propozycja, która wspomoże nasz układ trawienny. Warto 
też sięgnąć po różnego rodzaju wodorosty i glony, które nie 
tylko poprawią strawienie cięższych dań (np. strączkowych),  
ale również urozmaicą ich smak! Niestety dieta wegańska, 
jak każda dieta, która wyklucza duże grupy produktów spo-
żywczych, może nieść za sobą również zagrożenia. Jednym  
z nich są niedobory pełnowartościowego białka, witaminy B12,  
czy wapnia. Oczywiście można się przed nimi ustrzec, kom-
ponując dobrze zbilansowane posiłki, które będą obfitować  
w roślinne źródła białka oraz witamin i składników mineralnych. 
Warto też być ostrożnym w stosowaniu takiej diety u dzieci, 
które podczas aktywnego wzrostu muszą mieć zapewnione od-
powiednie porcje poszczególnych składników odżywczych. Na-
leży pamiętać, że po wprowadzeniu diety wegańskiej najlepiej 
co kilka miesięcy wykonywać badania kontrolne, aby upewnić 
się, że ma dobry wpływ na nasz organizm. Bardzo często re-
zygnacja ze spożywania produktów pochodzenia zwierzęcego 
otwiera przed nami nowe możliwości poznania produktów do 
tej pory omijanych. Dieta wegańska to dieta, która może wpro-
wadzić do naszego życia więcej smaków, kolorów i zdrowia!
Magdalena Nagler (foodmania)



Sojade
– produkty ekologiczne, 
które czynią Twoją codzienną  
kuchnię bardziej kolorową. 

Dystrybutor w Polsce:
Bio Planet S.A.
www.bioplanet.pl
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DESER Z KONOPI CZEKOLADOWY BIO

DESER SOJOWY Z MANGO 

I KOKOSEM BIO

SOJA Z FRANCUSKICH UPRAW
Zawierają żywe kultury bakterii (bifidus i acidophilus)
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Wybierając produkty Sojade otwierasz się na różnorodność kreatywnych 
przepisów na bazie soi, ryżu, a nawet konopi. Dzięki Sojade możesz 
codziennie czerpać korzyści wynikające z roślinnej diety. 
Produkty Sojade są wynikiem wieloletniej współpracy 
ze sprawdzonymi rolnikami ekologicznymi. 
Dzięki niej, na Twoim stole gości to, 
co najlepsze – naturalne jedzenie, 
które zawsze smakuje tak 
dobrze, jak wygląda!



18   gotuj w stylu eko        Lato 2017 Dystrybutor w Polsce: 
Bio Planet S.A. 
www.bioplanet.pl

NIESAMOWITE 
ŚRÓDZIEMNOMORSKIE SMAKI

chleb brązowy  
pita bio 280 g

hummus  
z suszonymi  
pomidorami 

bezglutenowy 
bio 170 g 

hummus  
bezglutenowy  

bio 200 g 

Bogactwo naturalnych, ekologicznych składników!

Idealne dla wegetarian,  
vegan  i dla każdego kto 
ceni sobie doskonałą jakość 
produktów - bez sztucz-
nych dodatków, aromatów 
i cukrów.

HUMMUS Z SUSZONYMI POMIDORAMI

SKŁADNIKI (4 porcje):
zielony groszek (może być mrożony) - 450 g
ziemniak - 1 szt.
woda - 1 szklanka
bulion (wywar) warzywny - 2 szklanki
pestki słonecznika - 1 garść
sól - do smaku
świeżo mielony pieprz - do smaku
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Ziemniaka obieramy, kroimy  
na mniejsze kawałki i gotujemy w osolonej 
wodzie (1 szklanka). Do większego garnka

SKŁADNIKI (4 porcje):
ugotowana ciecierzyca - 16 łyżek
suszone pomidory 3 - 4 szt.
czosnek - 2 ząbki
tahina biała - 2 łyżki
kolendra mielona - 2 szczypty
kozieradka mielona - 2 szczypty
sok z cytryny - 2 łyżki
sól - 2 szczypty
pieprz - 1 szczypta
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Cieciorkę moczymy całą noc w wodzie. 
Jeśli boisz się o wzdęcia wymień 2 -3 razy wodę, 
w której się moczy. Naprawdę pomaga. Możesz 
także dodać do gotowania kawałek wodorostu,

a także 10 minut przed końcem gotowania dodać 
1 łyżeczkę soku z cytryny. Pamiętaj również, 
aby nie solić cieciorki (oraz innych strączków) podczas 
gotowania, ponieważ będzie twarda.
KROK 2: Pomidory suszone moczymy 2 – 3 godziny 
w przegotowanej ostudzonej wodzie (można nawet 
całą noc, pomidory muszą być całe przykryte wodą)
KROK 3: Nieobrane ząbki czosnku pieczemy w piekar-
niku przez 15 minut w temperaturze 180 stopni.
KROK 4: Za pomocą blendera miksujemy razem:  
cieciorkę, tahinę, pomidory, czosnek bez skórki, sok 
z cytryny i przyprawy, następnie odajemy wodę  
z moczenia pomidorów, ale w takiej ilości, aby uzyskać  
gęstość, która Ci odpowiada. Ja wlałam prawie całą.
KROK 5: Kosztuj i doprawiaj wedle gustu. Kozieradka 
jest lekko gorzka więc nie przesadź z ilością. Skrop hu-
mmus oliwą i oprósz świeżo zmielonym pieprzem. 

Magda G.

KREMOWA ZUPA Z ZIELONEGO GROSZKU wlewamy dwie szklanki bulionu warzywnego i dopro-
wadzamy do wrzenia. Dodajemy zielony groszek i go-
tujemy przez 10 minut. Wyjmujemy dwie łyżki groszku, 
który później posłuży do dekoracji.
KROK 2: Ziemniaka odcedzamy i dodajemy do zielo-
nego groszku. Gotujemy razem jeszcze 5 minut. Całość 
blendujemy i przyprawiamy solą i obficie posypujemy-
świeżo zmielonym pieprzem.
KROK 3: Pestki słonecznika prażymy. Zupę nalewamy 
do głębokich talerzy lub misek. Dekorujemy groszkiem 
i ciepłymi, prażonymi pestkami słonecznika. 

My Chcemy Jeść

45 min.

20 min.
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Sól to znana już w starożytności przyprawa, którą stosuje się na całym świecie i we wszystkich 
kulturach! Odgrywa istotną rolę w życiu społeczeństw skupionych na obszarach, gdzie się ją  
pozyskuje i często jest głównym źródłem dochodów lokalnej ludności. Sól poprawia smak każdej  
potrawy oraz nadaje jej charakteru. W słodkich potrawach szczypta soli podbija smak i pozwala dodać 
mniej cukru. Sól naturalnie konserwuje i wzbogaca smak potraw. 

Kolorowe oblicza soli

CO TO JEST SÓL?
Sole to związki chemiczne, które są wynikiem reakcji kwasów  
z zasadami. Jednak czym tak naprawdę jest sól, którą uży-
wamy w naszej kuchni? Otóż to prawie czysty chlorek sodu, 
który w naturalnym środowsku zawiera również mniejsze 
lub większe dodatki minerałów i pierwiasków, a nawet szcząt-
ków organicznych. 

ILE MOŻEMY JEJ ZJEŚĆ?
Sól nie ma kalorii, jednak spożywanie jej w odpowiedniej ilości 
pozytywnie wpływa na nasz organizm. Pamiętajmy, że zalecane 
dzienne spożycie soli przez WHO (Światowa Organizacja Zdro-
wia) to maksymalnie 5 g (płaska łyżeczka ma ok. 5 g). Należy pa-
miętać o tym, że sól naturalnie występuje w każdym pożywieniu. 
 

Najwięcej jej jednak znajdziemy w produktach przetworzonych, 
ponieważ sól podobnie jak cukier bardzo często ma za zadanie 
poprawić smak. Produkty słone mają też dłuższy termin przy-
datności. Najwięcej soli znajdziemy w przekąskach, wędlinach, 
serach, pieczywie, a nawet w sokach warzywnych!

SKĄD SIĘ BIERZE I JAKIE SĄ RODZAJE SOLI?
Sól wydobywana lub pozyskiwana jest w wielu miejscach na ca-
łym świecie. Może być wydobywana w kopalniach, które milio-
ny lat temu były dnem morza bądź innego zbiornika wodnego. 
Jednak najpopularniejszym procesem produkcji jest odparowy-
wanie słonej wody. Jest to bardzo mozolny proces, który polega 
na wydzieleniu zbiornika słonej wody i pozostawieniu do odparo-
wania. Jest to opłacalne jedynie w bardzo slonecznych i ciepłych 
rejonach. Przedstawimy wam sześć najważniejszych jej rodzajów: 
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Sole kopalne:
SÓL KUCHENNA (WARZONA) - to najbardziej popularna odmiana soli. Jest ona rafinowana, czyli oczyszczo-
na, przez co zyskuje swój śnieżnobiały kolor i nie pozostawia osadu po rozpuszczeniu jej w wodzie. Po-
zyskuje się ją poprzez odparowanie na gorąco roztworu wody z solą kamienną. By uzyskać sypką formę, 
dodaje się antyzbrylacz (żelazocyjanek potasu). Ten rodzaj soli w niemal 99,9% składa się jedynie z chlorku 
sodowego. Często również sól ta jest wzbogacana o związki jodu, wtedy cechuje ją lekko gorzkawy smak. 
Ze względu na jej ubogi skład nie polecamy jej do częstego stosowania. 

SÓL KAMIENNA - W Polsce pozyskiwana jest głównie z trzech kopalni: w Bochni, Wieliczce oraz Kłodawie. 
Zawiera nieco więcej pierwiastków niż sól kuchenna, jednak również w niewielkich ilościach, np. żelazo, 
wapń, magnez, cynk, potas i jod. Zazwyczaj jest koloru szaro-białego, jednak może przybierać różne barwy: 
od białej, poprzez różową, czy pomarańczową (zawartość związków żelaza), zieloną (związki miedzi) 
do niebieskiej.

SÓL RÓŻOWA HIMALAJSKA - jest to sól kamienna, wydobywana w kopalniach, które znajdują się u podnóża 
pasma górskiego Karakorum w Pakistanie, z głębokości około 500 metrów. Jest uważana za najczystszą sól  
na ziemi, jej złoża powstały kilkaset milionów lat temu, gdy ekosystem nie był jeszcze zanieczyszczony. Za-
wiera aż 84 minerały i pierwiastki, m.in. azot, fluor, magnez, krzem, fosfor, wapń, chrom, mangan, miedź, 
czy cynk. Charakteryzuje się barwą biało - różową, którą zawdzięcza domieszce związków żelaza. Spożywana 
w rozsądnych ilościach może pomóc uzupełnić niedobory mikroelementów w codziennej diecie. Ponadto 
może stanowić niezwykle wdzięczną ozdobę stołu i potraw ze względu na swój urzekający, różowy kolor.

SÓL CZARNA KALA NAMAK- to sól kamienna wydobywana w pakistańskich kopalniach bądź pozyskiwana 
z indyjskich jezior. W momencie wydobycia posiada w swoim składzie siarczan sodu, następnie poddawana 
jest prażeniu w wysokiej temperaturze (powyżej 800°C) z węglem drzewnym i często dodatkiem ziół. Podczas 
tego procesu zostaje stopiona, a na skutek reakcji chemicznej z węglem, siarczan sodu zostaje zredukowany 
do siarczku sodu, który nadaje jej wyjątkowego jajecznego zapachu i smaku. Stopiona sól zastyga w formie 
bloków, a następnie jest kruszona na mniejsze części. Jej zabarwienie przechodzi od koloru fioletowego 
do czarnego. Jest ona powszechnie stosowana w kuchni indyjskiej. Ze względu na charakterystyczny, jajeczny 
aromat bardzo chętnie sięgają po nią weganie. Kala Namak wykazuje właściwości poprawiające trawienie.

Sole morskie:
SÓL MORSKA- w porównaniu do dwóch powyżej opisanych rodzajów zawiera o wiele mniej chlorku sodu 
(około 98%), na rzecz innych pierwiastków i związków (około 2%), tj. magnezu, wapnia, potasu, czy siarczanów, 
to czyni ją najzdrowszym rodzajem soli. Co ciekawe może zawierać również śladowe ilości alg, w zależności 
od miejsca, w którym jest uzyskiwana. Oryginalnie pozyskuje się ją poprzez odparowanie w promieniach sło-
necznych wody morskiej. Ze względu na taki proces produkcji pochodzi zazwyczaj z krajów o ciepłym klimacie.

KWIAT SOLI MORSKIEJ – W regionie Algarve, w obrębie parku narodowego Ria Formosa (Portugalia) znajdu-
ją się baseny wypełnione wodą z Atlantyku, na których powierzchni w sposób naturalny tworzą się wspa-
niałej urody, delikatne jak puch kryształy. Są one zbierane, według dawnych technik, za pomocą siatek 
zawieszonych na drewnianych kijach, a następnie pozostawia się je do wysuszenia pod wpływem powie-
trza i promieni słońca. Sól ta nie jest później poddawana żadnej obróbce i otrzymujemy ją w takiej formie,  
którą przybrała w naturalny sposób! Możemy odnieść wrażenie, że kryształy są lekko lepkie, a nawet wilgot-
ne. Ma szarą barwę i mocniejszy smak, więc można jej dodawać do potrawy nieco mniej niż innych rodzajów 
soli. Dodatkowo użycie kwiatu, do przyprawiania mięs sprawia, że mięso nie twardnieje podczas obróbki 
cieplnej. Obecnie jest powszechnie ceniona przez najsłynniejszych szefów kuchni i ekskluzywne restauracje.

O soli często się mówi, że to „biała śmierć”, jednak warto wiedzieć, że bez niej, podobnie jak bez wody nie mogłoby istnieć życie. 
Znajduje się w każdej żywej komórce. Pełni ważną funkcję w wielu niezbędnych do życia procesach, jak zachowanie równowagi 
wodnej w organizmie, jest niezbędna w procesie odkwaszania komórek, bierze też aktywny udział we wchłanianiu pokarmów  
w przewodzie pokarmowym. Sól ma również wpływ na zachowanie prawidłowego ciśnienia krwi. Sole wykazują korzystny wpływ 
na naszą urodę i samopoczucie, zwłaszcza przy problemach skórnych, nawracających infekcjach, czy reumatyzmie. Szczególnie  
w tym przypadku sprawdzi się kąpiel w soli himalajskiej, która szczyci się najbogatszym składem wśród innych.

Magdalena Nagler (foodmania)
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Najczystsze sole na Ziemi!



SKŁADNIKI (1 porcja): 

ciecierzyca - 1 szklanka
czarna sól kala namak - 1 łyżeczka
natka pietruszki - 1 łyżka
olej z prażonych pestek dyni - 2 łyżki
por świeży (zielona część) - 1 kawałek

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1:  Namaczamy ciecierzycę przez ok. 12 
godzin.

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

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Wodę gotujemy i studzimy.
KROK 2: Buraki szorujemy, obieramy i kroimy na 
kawałki (mogą być plastry lub ćwiartki). Obieramy 
ząbki czosnku,

ZAKWAS BURACZANY

WEGAŃSKA PASTA JAJECZNA

30 min.

05 min.

KROK 3: Buraki ciasno układamy we wcześniej 
dokładnie umytych i wyparzonych słoikach. 
Dokładamy do każdego słoika ząbki czosn-
ku, liście laurowe i ziele angielskie. Wlewamy 
wodę z kiszonych ogórków. Rozpuszczamy 
sól - 1 łyżka na 1 litr wody i zalewamy buraki,  
tak aby były całe przykryte wodą. Ponieważ 
buraki wypływają, powinno się je przycisnąć 
ciężkim przedmiotem, podobnie, jak podczas 
kiszenia ogórków.
KROK 4:  Słoiki przykrywamy ściereczką i od-
stawiamy w ciepłe miejsce. Jeśli na powierzchni 
pojawi się piana, to ją zbieramy i wyrzucamy. 
Po 4 - 5 dniach zakwas jest gotowy do użycia. 
Przelewamy go do butelek, które należy prze-
chowywać w lodówce. Buraki możemy wyko-
rzystać do barszczu lub sałatek. 

Barbara Strużyna

KROK 2: Po tym czasie gotujemy do miękkości 
(ok. godzinę od wrzenia).

KROK 3:  Wsypujemy ciecierzycę do blendera, 
wlewamy wodę z gotowania, olej z pestek dyni, 
czarną sól i miksujemy do uzyskania gładkiej 
konsystencji. W razie potrzeby dolewamy wody.

KROK 4:  Na koniec wsypujemy pietruszkę 
i posiekanego drobno pora. Po wymiesza-
niu przekładamy na talerzyk lub do miseczki.

Katarzyna Burzyńska
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Uprawa ziemi to dla nas coś więcej niż produkowanie warzyw i owoców. To wkład w zdrowsze jutro 
wszystkich tych, którzy obdarzają nas zaufaniem - naszych dzieci, przyjaciół. To szacunek dla Planety. 
Wierzymy, że każdy ma prawo do czystej, pełnowartościowej żywności. Bez względu na zasobność 
portfela. Ekologia to nie luksus, ani organiczne „junk food”!

Farma Świętokrzyska

Farma Świętokrzyska powstała w 2002 r. jako gospodarstwo 
ekologiczne początkowo ukierunkowane na produkcję warzyw 
z przeznaczeniem do przetwórstwa. Założycielem oraz obec-
nym prezesem spółki Farma Świętokrzyska Sp. z o.o. jest Łukasz 
Gębka, absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie, kierunku Inżynierii Środowiska, członek Polskiej 
Izby Żywności Ekologicznej. Impulsem do zmiany prowadzenia 
uprawy warzyw była nabyta wiedza i doświadczenie w zakresie 
technologii upraw konwencjonalnych. Świadomość szkodliwości 
dla środowiska oraz ogromnego wpływu na zdrowie ludzi sto-
sowanych w rolnictwie środków ochrony roślin oraz nawozów 
zadecydowała o podjęciu decyzji o założeniu gospodarstwa 
w 100% ekologicznego. Początkowo było to 7 ha. Dziś Far-
ma Świętokrzyska to ponad 100 ha, na których uprawiane są 
warzywa ekologiczne w szerokim asortymencie. Stworzenie 
takiego miejsca było niezwykle trudnym, ale podyktowanym 
pasją i przekonaniem wyzwaniem dla Łukasza Gębki oraz jego 
żony Olgi, która od samego początku wspierała przedsięwzięcie 
własną wiedzą i ciężką pracą. Małżeństwo każdego dnia posze-
rzało swoją wiedzę, zdobywało doświadczenie oraz nawiązy-
wało kontakty w celu ulepszenia stosowanych metod hodowli. 
Czas pokazał, iż odpowiednio dobrane naturalne ekologiczne 
środki ochrony roślin, systematyczna kontrola oparta na anali-
zach laboratoryjnych oraz adekwatne nawożenie organicznym 
nawozem daje bardzo dobre rezultaty, odnoszące się zarówno 
do niepowtarzalnego smaku, jak również jakości warzyw. Upra-
wa ekologiczna niewątpliwie sprawiała znacznie więcej pro-
blemów oraz wymagała mozolnej i ciężkiej pracy w stosunku 
do konwencjonalnej, stała się jednakże głównym celem i wielką 
pasją dla Olgi i Łukasza. Doświadczając sami na sobie zmian stanu 
zdrowia, samopoczucia i jakości życia związanych z dietą opar-
tą wyłącznie na produktach ekologicznych, pełni entuzjazmu 
wspólnie podjęli decyzję o stopniowym poszerzeniu świadczo-
nych przez firmę usług. Powiększanie asortymentu oraz areału 
postawiło wobec właścicieli kolejne niezwykle trudne wyzwanie, 
a mianowicie stworzenie zespołu odpowiedzialnych pracowni-
ków oraz wykształcenie umiejętności zarządzania nimi. 

Dzisiaj Farma Świętokrzyska to zespół ludzi o różnych kwalifika-
cjach i doświadczeniu zawodowym stosownym do stanowiska, 
których łączy jednak wspólny cel, wiara w lepsze jutro dla Ziemi 
i jej mieszkańców oraz pełne zaangażowanie w rozwój Farmy 
jako właśnie takiej małej cegiełki budującej lepszą przyszłość. 
Zapewnienie konsumentom możliwości dostępu do świeżych 
ekologicznych warzyw okazało się na początku niezwykle 
trudnym zadaniem. Dzięki owocnej współpracy z profesjonal-
nym zespołem Bio Planet S.A. świeże warzywa prosto z pola 
trafiają na talerze niemalże w każdym zakątku Polski, każdego 
dnia. W 2015 r. powstała Przetwórnia Ekologiczna, w której 
produkowane są najwyższej jakości odżywczej przetwory, takie  
jak: kiszonki, sałatki warzywne, pasty, musy oraz da-
nia gotowe. Komponentami tych produktów są do-
kładnie wyselekcjonowane warzywa w myśl zasady „ni-
gdy nie oferujemy naszym klientom tego, czym sami 
nie jesteśmy zachwyceni i z czego nie jesteśmy dumni”.
Przetwórnia to serce Farmy Świętokrzyskiej, w którym skupiamy 
i wyrażamy wszystkie nasze emocje kulinarne. Zespół pracują-
cy nad recepturami skupia w sobie osoby będące weganami, 
jak również zwolenników tradycyjnej zdrowej zbilansowanej 
diety. Niejednokrotnie takie twórcze spotkania to istna burza, 
której jednak rezultatem są kolejne produkty o wyjątkowym 
składzie i aromacie. Proces kiszenia w Przetwórni Farmy Świę-
tokrzyskiej to jeden z najbardziej wymagających dokładności  
i rzetelności etap produkcji, ze względu na fakt, iż każdy pro-
dukt kiszony jest niepasteryzowany w celu zachowania tego, 
co w nim najcenniejsze i dla niego swoiste, a więc bogactwo wi-
tamin, oraz pulę probiotyków. Warzywa, które na trwale zago-
ściły w jadłospisach pracowników Farmy Świętokrzyskiej, takie 
jak dynia hokkaido, burak ćwikłowy, ogórek, kapusta biała stały 
się dla nas inspiracją i objęły rolę główną w asortymencie. Dzięki 
współpracy z Bio Planet S.A. przetwory Farmy Świętokrzyskiej 
dystrybuowane są do większości specjalistycznych sklepów.

Łukasz Gębka z żoną Olgą oraz córką Emilią.

Przetwórnia to dziś serce Farmy, na zdjęciu przy pracy Pani Żaneta Szczepańska.
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Dlaczego żywność ekologiczna?
Ekolodzy to ludzie kojarzeni głównie z przywiązywaniem 
się do drzew, obroną wielorybów czy też nieustannie powtarza-
jący o zagrożeniu efektem cieplarnianym. Po części to prawda, 
gdyż ekologia to dbałość o środowisko i zasoby naturalne Ziemi. 
Skażenie spowodowane stosowaniem syntetycznych środków 
ochrony roślin oraz sztucznego nawożenia jest jednym 
z najpoważniejszych problemów, z jakimi boryka się dzisiej-
sze rolnictwo i ma ogromny wpływ na zdrowie ludzi, zwierząt 
oraz stan ekosystemów. Nie możemy również zapominać, iż w la- 
tach czterdziestych bez żadnych kontroli na dużą skalę między 
innymi, również w Polsce używano DDT środka owadobójczego
znanego również pod nazwą Azotox. W Polsce do połowy lat 
siedemdziesiątych zużyto go prawie 5000 ton, a pierwsze trans-
porty, jakie do nas trafiły były dedykowane jako pomoc ze stro-
ny amerykańskiej. Dichlorodifenylotrichloroetan (DDT) jak ża-
den inny pestycyd był wyjątkowo skuteczny i jak żaden inny nie 
zabijał owadów tak skutecznie, łatwo przenika do organizmu 
insekta i poprzez paraliż układu nerwowego bardzo szybko go 
uśmierca. Niestety doskonały pomysł na niezwykły pestycyd 
(Szwajcar Paul Müller otrzymał za to odkrycie w 1948 r. Na-
grodę Nobla) okazał się jednocześnie katastrofą dla środowiska 
oraz niezwykle niebezpiecznym związkiem dla zdrowia ludzi 
i zwierząt. DDT rozkłada się w glebie wyjątkowo wolno, jego 
czas rozpadu dochodzi do 60 lat! I w związku z tym działa efekt 
kumulacji trucizny (biokumulacji), a szczególnie właśnie w or-
ganizmach żywych. DDT powoduje zaburzenia pracy gruczołów 
wydzielania wewnętrznego, zmiany w układzie nerwowym 
i nowotwory, choroby alergiczne szczególnie u dzieci. W Pol-
sce zaczęto wycofywanie z użycia DDT (Azotoxu) w 1976 roku, 
ale z powodu jego długiego okresu rozpadu, dziesiątki tysięcy 
ton trucizny nadal jest „uwięzionych” w środowisku naturalnym 
naszego kraju, w organizmach naszego pokolenia i tych poko-
leń, które przyszły po nas. Najgorsze jest to, że w niektórych 
krajach wciąż się go stosuje. Jest to tylko jeden ze środków, 
a każdy z nas zdaje sobie sprawę, na jaką skalę stosowane są 
syntetyczne środki chemiczne, których przeznaczenie w sto-
sowaniu bywa bardzo różne. Ważnym zjawiskiem na rynku 
spożywczym, z którego obecności należy sobie jak najszyb-
ciej zdać sobie sprawę i podejść do niego bardzo poważnie 
to polityka tak zwanej jakości wizualnej. Produkt musi być ład-
ny, kształtny o określonym kalibrze, odpowiednio wybarwio-
ny, bez jakichkolwiek skaz i uszkodzeń. Eksperci od masowych 
sprzedaży korzystając z badań nad poszczególnymi grupami 
konsumenckimi, już dawno znaleźli jeden wspólny mianownik, 
który świadczy o sukcesie danego produktu, a mianowicie jest 
to jego wygląd. Narzędziem to uzyskania „idealnego” wyglądu 
warzyw i owoców są przeróżne związki chemiczne, począwszy 
od sztucznych nawozów, środków biobójczych poprzez woski 
i inne środki nanoszone bezpośrednio na warzywa lub owoce 
podczas ich przechowywania. Piękna pomarańczowo-czerwona 
marchew, bez żadnych wad o idealnym kształcie i kalibrze 
na pewno może cieszyć swoim wyglądem, ale przy jej regular-
nym spożywaniu może doprowadzić nas do poważnych pro-
blemów zdrowotnych, a tym samym złej jakości życia dzięki 
nieustannej walce z różnego rodzaju dolegliwościami, a nawet 
przedwczesnej śmierci.

Przerażające jest uświadomienie sobie,      jak wiele każdego 
roku wchodzi nowych środków do sprzedaży i jak ta „strefa” 
jest poza kontrolą, w jak małym stopniu chroni nas pod tym 
względem prawo, gdyż z licznych przypadków wiemy, iż rolnicy 
znajdują również liczne sposoby na skracanie okresów karen-
cji oraz zwiększanie zalecanych dawek. Wyścig o „perfekcyjny 
wygląd” kosztuje ludzkość utratę zdrowia, wzrost zapadania 
na choroby nowotworowe, utratę ekosystemów i poważne 
zmiany w genomach bytujących w nich zwierząt, czy napraw-
dę warto? Czy nie czas obudzić się ze snu o „amerykańskim 
pięknie”? Dla mnie znamiennym było przeczytanie w instrukcji 
BHP stosowanej podczas stosowania środków ochrony roślin:

„Bezwzględnie należy przestrzegać obowiązujących okresów prewencji 
i karencji po zastosowaniu środków ochrony roślin. Każde przeoczenie, 
zaniedbanie, czy mała pomyłka podczas pracy ze środkami ochrony 
roślin może skończyć się tragicznie. Ze wszystkich substancji szkodliwych, 
odpowiedzialnych za ostre zatrucia, to właśnie pestycydy najczęściej po-
wodują śmierć, co dziesiąte zatrucie pestycydami kończy się zgonem!
Najczęstsze objawy zatrucia, to złe samopoczucie, nudności, wymio-
ty, bóle i zawroty głowy, bóle brzucha, biegunka, niepokój, pocenie się,  
ślinotok, łzawienie, nadmierne pobudzenie. Zagrożenie zatruciem pesty-
cydami wzrasta, gdy na organizm jednocześnie oddziałują leki, alkohol, 
rozpuszczalniki, farby, a nawet tytoń, czy kawa. Zagrożenia chemiczne, 
na które narażeni są rolnicy, zaliczane są do największych. Wykony-
wanie zabiegów ochrony roślin wiąże się z podjęciem ryzyka uszczerb-
ku na zdrowiu, a nawet zagrożenia życia. Zadbaj, by sprzęt używany 
do oprysków był w pełni sprawny technicznie! Trzeba mieć tego pełną 
świadomość i uzmysłowić sobie, że szczególną ostrożność należy zachować 
przez cały czas i przy każdej czynności związanej z użyciem pestycydów”.

Dla porównania w przypadku przedostania się do układu pokar-
mowego środka stosowanego w ekologii nie ma żadnych prze-
ciwwskazań i nie powoduje to żadnych objawów ze strony orga-
nizmu. Warzywa ekologiczne mogą nie cieszyć swoim wyglądem, 
ale niewątpliwie każdego z nas zaskoczą smakiem i aromatem 
oraz co najważniejsze nie spowodują w naszym organizmie nie-
odwracalnych zmian prowadzących do ciężkich przewlekłych 
chorób. Ponadto posiadają wyższy procent suchej masy i mniej 
wody, co objawia się wyższą gęstością energetyczną produktu 
i większą ilością dostarczanych składników mineralnych do orga-
nizmu. Ziemniaki, papryka, porzeczki i pomidory wykazują więk-
szą zawartość witaminy C. Również owoce i warzywa czerwone, 
pomarańczowe i żółte zawierają większą ilość beta-karotenu. Ze-
spół Farmy Świętokrzyskiej ze względu na własne doświadcze-
nia gorąco wszystkim poleca dokonywanie zakupów opierając 
się wyłącznie o wiedzę oraz unikanie decyzji podyktowanych 
wyglądem produktu, który zamierzamy zjeść, to zdradliwe 
piękno może naprawdę nas i naszych bliskich wiele kosztować.

Dzisiaj Farma Świętokrzyska to zespół ludzi o różnych kwalifikacjach i doświad-
czeniu zawodowym stosownym do stanowiska. Na zdjęciu: Katarzyna Kraska, 
Katarzyna Sołtys i Małgorzata Wąsik.

Katarzyna Kraska, manager ds. jakości - Farma Świętokrzyska
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Dystrybutor w Polsce: 
Bio Planet S.A. 
www.bioplanet.pl

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

Wybierając dokładnie wyselekcjonowane warzywa do naszych przetworów, 
kierujemy się złotą zasadą: „Nigdy nie oferujemy naszym Klientom tego,  
czym sami nie jesteśmy zachwyceni i z czego nie jesteśmy dumni”.  
Farma Świętokrzyska to zespół ludzi z doświadczeniem, których łączy  
wspólny cel, wiara w lepsze jutro dla Ziemi i jej mieszkańców oraz pełne 
zaangażowanie w rozwój Farmy jako właśnie takiej małej cegiełki budującej  
lepszą przyszłość.

Każdy ma prawo do czystej, pełnowartościowej żywności. 
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Delikatesy Ekologiczne BIOVERT to dwa największe w Krakowie sklepy 
oferujące ekologiczną certyfikowaną żywność oraz sklep internetowy. 
Klienci mogą wybierać spośród 3700 produktów, z czego 80% jest 
z atestem ekologicznym, a pozostałe to dietetyczne: bezglutenowe, 
bezcukrowe, bezlaktozowe. Głównym wyróżnikiem Delikatesów BIO-
VERT jest szeroka oferta świeżych produktów ekologicznych (warzyw 
i owoców, jaj, nabiału, pieczywa, mięsa, wędlin). Uzupełnieniem 
bogatej oferty żywnościowej są kosmetyki i środki higieny.

Świeże warzywa i owoce

Pani Barbaro, na wstępie, proszę opowiedzieć nam jak 
to się wszystko zaczeło?
Delikatesy Ekologiczne BIOVERT powstały w 2004 r .Jak większość 
w tej branży z przekonania i doświadczeń żywieniowych za-
łożycieli. Nie byliśmy handlowcami, a nasze wykształcenie  
i wykonywane zawody dalekie były od branży spożywczej. Za-
wsze zwracaliśmy uwagę na właściwe odżywianie i zdrowy styl 
życia, więc kiedy zastanawialiśmy się, na co zamienić korpo-
racyjne etaty - wybór, tego, co jest naszą pasją, był naturalny. 
Rynek żywności ekologicznej zaczynał się rozwijać, w Krakowie 
funkcjonowało już kilku lat tego typu sklepów, ale dostępność 
produktów certyfikowanych była jeszcze bardzo ograniczona. 
Jednocześnie zainteresowanie ze strony klientów nie było jesz-
cze tak duże, jak obecnie. Przez kilkanaście lat zmieniła się świa-
domość Polaków, nie tylko przywiązują wagę do jakości swoje-
go pożywienia, ale też zwracają uwagę na ekologię i ochronę 
środowiska. Staramy się nadążać za oczekiwaniami klientów, 
rozbudowaliśmy przed sześcioma laty nasz pierwszy sklep, pod-
wajając jego powierzchnię oraz asortyment. W 2016 r. otworzy-
liśmy nowe Delikatesy w północnej części Krakowa o powierzch-
ni ponad 250 m2, co pozwala na rozszerzanie oferty produktów, 
szczególnie świeżych. Właśnie asortyment świeży: warzywa  
i owoce, nabiał, mięso i wędliny jest naszym priorytetem, chociaż 
wymaga szczególnie dużo zaangażowania i stałej troski o jakość.

Proszę powiedzieć jakie trudności napotyka sklep prowadzą-
cy sprzedaż Bio produktów w obrocie świeżymi warzywami  
oraz owocami?
Głównym problemem jest ciągle małe zainteresowanie klien-
tów i niska świadomość. Brak edukacji w zakresie rolnictwa 
ekologicznego i „czarny PR” w internecie sprawiają, że certy-
fikat ekologiczny jest postrzegany w społeczeństwie, jak setki 
innych, które można nabyć u organizatorów tzw. rankingów 
czy „opinii konsumentów”. Brakuje powszechnej informa-
cji, że za certyfikatem rolnictwa ekologicznego stoją najwyż-
szej rangi przepisy: Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rol-
nictwie ekologicznym i rozporządzenie Rady nr 834/2007.
System kontroli w rolnictwie ekologicznym to nie tylko 
firmy przyznające certyfikaty, ale też Inspekcja Jakości Han-
dlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspekcja Wetery-
naryjna, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennic-
twa. Jednostki Certyfikujące, które kontrolują gospodarstwa 
rolne i przetwórnie muszą mieć akredytację Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi do wydawania certyfikatów ekologicznych.

Funkcjonowanie systemu kontroli i certyfikacji w rolnictwie 
ekologicznym jest podstawowym gwarantem dla konsumenta, 
że środki spożywcze znajdujące się na rynku wyprodukowa-
ne zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 
rolnictwa ekologicznego i są wolne od zanieczyszczeń, takich 
jak: pozostałości środków ochrony roślin oraz hormonów,   
a podczas ich produkcji nie stosowano nawozów sztucznych 
i organizmów zmodyfikowanych genetycznie. Sprzedaż 
świeżych produktów ekologicznych zawsze wiąże się 
z pewnymi utrudnieniami jak choćby duża ilość ubytków, 
zaangażowanie personelu do przeglądania i wykładania, 
konieczność przechowywania w warunkach chłodniczych. 
W przypadku ekologicznych warzyw i owoców pojawiają 
się też problemy z dostępnością, szczególnie w okresie zi-
mowym, gdy brakuje produktów lokalnych i nie zawsze im-
port zaspokaja potrzeby rynku. Zdarzają się również pro-
blemy wynikające z klimatu, jeśli zima daje się we znaki 
na Sycylii, gdzie mamy główne zimowe zaopatrzenie w warzywa 
i owoce, to u nas brakuje pomidorów, cukinii, kalafiorów.

Barbara Grzybek - Korgól, 
właścicielka Delikatesów Biovert.

Zespół delikatesów ekologicznych Biovert przy ulicy Miłkowskiego w Krakowie.
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Jak zmieniał się handel w kategoriach świeżych warzyw i owoców 
na przestrzeni lat?
W ciągu kilkunastu lat poszerzyło się znacznie grono dostawców 
zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Zmieniła się też jakość 
przygotowanych do sprzedaży warzyw, czy owoców. Kiedy 
zaczynaliśmy prowadzić sklep, mieliśmy 2 dostawców warzyw 
i owoców – byli to lokalni rolnicy i ich oferta ograniczała się 
do sezonowych tradycyjnych polskich warzyw typu marchew, 
ziemniaki, buraki, kapusta, sałata, pietruszka. W dodatku ci 
rolnicy nie mieli chłodni, przechowywane w kopcach warzy-
wa już pod wiosnę często się psuły i zanim urosły nowe, to w 
maju i czerwcu brakowało nawet podstawowych warzyw. O im-
portowanych mogliśmy tylko marzyć. Dziś wgląda to zupełnie 
inaczej, można powiedzieć, że asortymentowo zbliżyliśmy się 
do zaopatrzenia konwencjonalnego. Przede wszystkim wzrosła 
liczba gospodarstw ekologicznych, nasi rolnicy rozwinęli gospo-
darstwa, posiadają lepsze warunki przechowywania i warzywa 
z jesiennego zbioru zachowują świeżość i jakość do następne-
go sezonu. Do tego mamy regularny import świeżych warzyw 
i owoców niemal z całego świata. Obok pierwszych 2 dostaw-
ców mamy obecnie 6 innych, którzy zapewniają szeroki asorty-
ment zarówno krajowych, jak i importowanych produktów. 

Proszę wymienić największe topy sprzedaży i co motywuje kon-
sumentów do zakupu?
Na czele naszej listy najlepiej sprzedających się owoców i wa-
rzyw znajduje się od lat marchew, tuż za nią ziemniaki, banany, 
jabłka, brokuły, kalafiory, pomidory, pietruszka, cytryny, cukinia, 
ogórki, pomarańcze, buraki, sałata, bataty. Popularność mar-
chwi nie dziwi, bo to podstawowe warzywo na soki, zarówno 
dla dzieci, jak i dla dorosłych np. prowadzących terapię wg dr. 
Gersona. Banany są wygodną i szybką przekąską do szkoły,  
czy do pracy, coraz popularniejsze są też przepisy na ciasta, de-
sery czy inne dania z bananów. Dużym powodzeniem od kilku 
lat cieszą się dynie Hokkaido i butternut, bataty, avocado, seler 
naciowy i borówka amerykańska. Zauważamy, że dużą grupę 
klientów kupujących regularnie warzywa i owoce stanowią oso-
by z małymi dziećmi, którzy wybierają ekologiczne produkty 
ze względu na dzieci.

Czy wyobraża sobie Pani swój sklep bez tej kategorii?
Raczej trudno byłoby prowadzić ekologiczne delikatesy bez tak 
ważnego asortymentu, jakim są warzywa i owoce stanowiące 
podstawę zdrowego odżywiania.

Prowadząc sprzedaż, zauważyła Pani sezonowość czy zwiększo-
ne zapotrzebowanie na dane produkty ze względu na pory roku?

Niektóre warzywa czy owoce nie podlegają sezonowości, za-
wsze dobrze sprzedają się marchew, pietruszka, brokuły, sałata, 
banany, jabłka, cytryny. Zauważamy jednak, że w okresie let-
nim, kiedy mamy dużo krajowych owoców: truskawki, maliny, 
porzeczki, śliwki – spada popyt na owoce południowe, sprzeda-
jemy mniej kiwi, pomarańczy, grejpfrutów. Trochę też wpływ ma 
na to ograniczona wtedy dostępność i wysoka cena cytrusów.

Z punktu widzenia sklepu, jakie potrzeby ma konsument, który 
sięga po warzywa i owoce z półki w Pani sklepie?
Konsument oczekuje przede wszystkim pełnej dostępności i do-
brej jakości. Nasi klienci to najczęściej osoby aktywne zawodo-
wo i społecznie, zakupy realizują w drodze z pracy, lub w sobotę 
i zawsze spodziewają się znaleźć potrzebne produkty. Staramy 
się, by regały z warzywami były zawsze zapełnione, choć nie 
wszyscy dostawcy przyjeżdżają codziennie. Dlatego w każdym 
z naszych sklepów posiadamy oddzielną chłodnię na warzywa 
i owoce, by na bieżąco wykładać jak najświeższe produkty.

Ile obecnie znajduje się owoców i warzyw bio w Pani sklepie 
oraz czym się Pani motywuje zamawiając nowe indeksy?
Obecnie mamy 62 produkty w kategorii świeże warzywa i owo-
ce. Liczba ta wzrasta, kiedy pojawiają się sezonowe owoce. 
Przy wprowadzaniu nowych produktów w pierwszej kolejno-
ści kierujemy się zapytaniami klientów, ale też śledzimy oferty  
na rynku i staramy się wprowadzać  nowości, z różnym skutkiem, 
bo nie wszystkie warzywa przypadają Polakom do gustu. 
Nie jesteśmy tak, jak Włosi, czy Francuzi rozmiłowani 
w sałatach, np. lodowa i masłowa sprzedają się dobrze, rzymska 
(choć bardzo smaczna i delikatna) już rzadziej, a radiccio 
nie ma szans. W przypadku niektórych produktów, choć nie 
cieszą się powodzeniem, jesteśmy konsekwentni i „uparcie” 
je sprowadzamy np. ze względu na walory zdrowotne, tak jest 
np. ze świeżą kurkumą. Bywa, że z czasem taki wartościowy 
produkt staje się bardziej popularny i doceniany przez klientów.

Proszę powiedzieć, jak reagują klienci Pani delikatesów na ceny 
warzyw owoców, czy zdarzają się porównania?
Mamy zróżnicowanych klientów pod względem zamożno-
ści, dlatego np. na podstawowe krajowe warzywa staramy 
się utrzymywać w miarę stabilne ceny od lat. Jest to możliwe 
dzięki stałej współpracy z tymi samymi rolnikami, dla których je-
steśmy znaczącym odbiorcą. W przypadku importowanych pro-
duktów niestety występują często wahania cen i to klienci zauwa-
żają. Kiedy nagle wzrasta cena cytryn, czy cukinii, to oczywiście 
widzimy „komentarze” w postaci spadku sprzedaży. Nie spoty-
kamy się z porównaniami cen do produktów konwencjonalnych, 
bo nasi klienci raczej nie kupują warzyw i owoców w marketach. 

Delikatesy Biovert mogą się pochwalić naprawdę imponującą półką z certyfikowanymi, świeżymi warzywami i owocami.

Rozmawiał: Łukasz Bojnowski



Nasz cel to dostarczenie Tobie najwyższej jakości i najlepszego, jaki tylko jest możliwy smaku. 
Produkty LifeFood są ręcznie wytwarzane ze starannie wyselekcjonowanych, certyfikowanych, 
ekologicznych, składników. Naszą misją jest postępowanie w zgodzie z etyką Vegan oraz utrzy-
mywanie jakości „prawdziwie raw”. Z entuzjazmem, który towarzyszy nam przy tworzeniu, 
życzymy Wam radosnego życia! Taki jest LifeFood i zawsze takim będzie. Dziękujemy Wam za to, 
że wspólnie możemy dzielić naszą pasję.  

Tereza Havrandova
założycielka Lifedood

Batony energetyczne, które przyspieszają
pracę mózgu i ciała. Wyrafinowana gama 
produktów, które kuszą niekonwencjo-
nalnym smakiem. Połączenie orzechów, 
owoców i superfoods sprawią, 
że poczujesz, że żyjesz gdziekolwiek się 
znajdujesz.

LIFEBAR

Pomysłowa! Pyszna! Wciągająca!
Rawsage to pikantna przekąska 
o znakomitym smaku.

KIEŁBASKA WEGAŃSKA RAW 
BEZGLUTENOWA

Z JAGODĄ I QUINOA

Z ACAI I BANANEM

Z KAROBEM I ORZECHAMI LASKOWYMI

CZEKOLADOWY Z BIAŁKIEM 
KONOPNYM I SPIRULINĄ

CZEKOLADOWY

Z KOKOSEM

Dystrybutor w Polsce: Bio Planet S.A.
www bioplanet.pl

Drzewo Życia
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Bajeczne kolory, soczyste i orzeźwiające aromaty, to wszystko dostajemy każdego lata w darze 
od natury. Owoce, które dojrzewają w pełnym słońcu, mają najwięcej witamin i wartości odżywczych, 
a ich smak zachwyca naturalną słodyczą. Trudno jest sobie zorganizować w obecnym, zabieganym 
świecie, wolny czas na samodzielne przygotowanie przetworów. Kiedyś pełna spiżarnia gwarantowa-
ła przetrwanie dla całej rodziny, dzisiaj może być cennym elementem zdrowej diety bez sztucznych 
aromatów, konserwantów i nadmiernej ilości cukru. Warto zatem poświęcić trochę czasu i zamknąć 

odrobinę lata w słoiku - podpowiemy Wam jak to zrobić!

Słodka akcja: 
zamykamy lato w słoiku!

ZACZNIJMY OD SŁOIKÓW:
Do przetworów potrzebne są nam słoiki, ewentualnie butelki, 
musimy je wcześniej odpowiednio przygotować, aby nasze prze-
twory były zdrowe i smaczne po otwarciu. Możemy kupić nowe 
lub w trosce o środowisko wykorzystać używane. Pamiętaj: za-
miast wyrzucać, warto gromadzić puste słoiki i butelki szklane  
z zamknięciem. Zwróćmy szczególną uwagę na to, żeby szklane 
naczynia nie były wyszczerbione lub popękane, a zakrętki zardze-
wiałe lub wygięte. W przypadku słoików z gumką sprawdźmy 
stan gumek czy nie są stare, popękane lub rozciągnięte. Wszyst-
kie potrzebne naczynia, nakrętki, gumki dokładnie myjemy i wy-
parzamy. Nakrętki możemy dodatkowo przetrzeć spirytusem.

CZAS NA OWOCE:
Pamiętajmy, aby zawsze zaczynać od dokładnego przebrania 
owoców – odrzucamy zgniłe i nadpsute, usuwamy również: 
szypułki, liście i pestki. Owoce zawsze dokładnie myjemy pod 
bieżącą wodą i odsączamy. Obieramy i kroimy je dopiero  
po umyciu, by uniknąć  wniknięcia zanieczyszczeń do wnętrza 
oraz zminimalizować utratę soku.

CAŁE OWOCE W SŁOIKACH
W tej roli najlepiej się sprawdzą: porzeczki, jagody, poziomki, 
maliny, agrest, wiśnie, czereśnie, borówki, żurawina, jeżyny. 
Owoce wkładamy do przygotowanych słoików, potrząsamy 
wypełnionym słoikiem, aby jak najwięcej owoców zmieściło  
się w środku. Pozostawiamy około 1-2 cm wolnej przestrzeni  
od brzegu słoika - i tutaj musimy podjąć decyzję czy dodajemy  
cukier (ksylitol, syrop daktylowy, cukier kokosowy itp.). Je-
żeli tak, dosypujemy słodycz wg uznania. Zakręcamy słoiki  
i pasteryzujemy.

DŻEMY, PRZECIERY I INNE POWIDŁA
Tak przerabiane mogą być praktycznie wszystkie owoce. 
Możemy je przetrzeć, pokroić lub gotować w całości podlane nie-
wielką ilością wody. Im dłużej gotujemy, tym bardziej gęsty bę-
dzie nasz przetwór. Truskawki, śliwki lub jabłka możemy smażyć 
po kilka godzin dziennie, przez kilka dni. Owoce puszczą szybciej 
sok, jeśli dodamy cukier na początku, polecamy jednak zrobić  
to na końcu, kiedy masa jest zredukowana, by lepiej dopa-
sować poziom słodkości do własnego gustu. Według sta-
rych receptur stosunek ilości cukru do owoców w dżemach 
wynosi nawet 1:1. My zalecamy dodanie naturalnie bardzo 
słodkich owoców np. winogron lub ich soku. Zamiast zwykłe-
go cukru możemy użyć zdrowszych, naturalnych słodzików,  
jak syrop daktylowy, czy ksylitol. Gotowe przetwory nakła-
damy do wcześniej przygotowanych słoików, pozostawiając 
około 2 cm wolnej przestrzeni od krawędzi. Jeżeli wkładamy 
bardzo gorący dżem do słoików, możemy je odwrócić i po-
zostawić na nakrętce do ostygnięcia. Ten sposób polecamy 
dla przetworów, które planujemy zjeść w niedalekiej przyszłości.

KOMPOTY
Do przygotowania kompotów najlepiej nadają się: wiśnie, cze-
reśnie, śliwki, morele, brzoskwinie, agrest, porzeczki, truskawki 
i gruszki. Przygotowane owoce ściśle układamy w wyparzo-
nych słojach do wysokości około 3 cm poniżej brzegu słoika  
i zalewamy gorącą zalewą (1 litr wody z 30 dag do 50 dag  
np. syropu z agawy lub ksylitolu, zależnie od kwaśności owo-
ców). Zalewa powinna przykrywać owoce, ale sięgać nie wyżej  
niż 1 cm od krawędzi słoika. Brzegi słojów dokładnie wycieramy 
czystą wygotowaną ściereczką, zakręcamy słoiki i pasteryzujemy.
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WARTO WIEDZIEĆ: 
PAMIĘTAJMY - PRZETWORY ZAWSZE
PRZECHOWUJEMY W CHŁODNYM, 
SUCHYM I CIEMNYM MIEJSCU!

JAK PORADZIĆ SOBIE Z PESTKAMI? 
Durszlak i łyżka – rozgotowane owoce z pestkami może-
my przetrzeć przez durszlak o drobnych oczkach lub sito, 
pomagając sobie łyżką.
Kompoty dla leniwych – do kompotów możemy użyć 
owoców z pestkami, aby nie pękały podczas gotowania, 
wystarczy nakłuć owoc wyparzonym patyczkiem lub wy-
kałaczką.

NIE TYLKO NA SŁODKO
Przyprawy – Jeśli unikamy cukru, warto użyć przy-
praw w celu wzbogacenia smaku naszych prze-
tworów. Róbmy to jednak z umiarem. W trakcie 
leżakowania aromat przypraw ma więcej czasu na przenik-
nięcie do smakołyku. Jeśli przesadzimy, możemy sprawić, 
że nasze przetwory nabiorą nieprzyjemnej gorycz-
ki lub przyprawa całkowicie zdominuje smak. Do jabłek 
i truskawek doskonale pasuje rozmaryn oraz tymianek. 
Sprawdzą się także tradycyjne przyprawy jak cynamon, im-
bir, kardamon. Zachęcamy do eksperymentów także z in-
nymi, bardziej egzotycznymi dodatkami: kurkuma dosko-
nale podkreśli kolor żółtych owoców, sok z cytryny nada 
kwaskowatości, a chili zaostrzy apetyt na kolejne pyszności.

PASTERYZACJA, CZYLI JAK ZATRZYMAĆ CZAS.
Pasteryzowanie, to gotowanie przetworów w butelkach,  
lub słojach umieszczonych w naczyniu z wodą. Pasteryzo-
wać możemy całe owoce, przeciery, dżemy, soki owocowe 
lub kompoty. Jest, to jeden z najtańszych sposobów prze-
twarzania. 

1  Wybieramy słoje o zbliżonej wysokości.

2  Zamknięte słoje z przetworami wstawiamy do garnka wy-
łożonego ręcznikiem papierowym lub ściereczką, słoiki nie 
powinny przylegać do siebie, w szczeliny możemy wcisnąć 
kawałki ręcznika. Dzięki temu zapobiegniemy ich pękaniu 
podczas gotowania.

3 Wlewamy ciepłą wodę do poziomu 3/4 wysokości słojów.

4 Podgrzewamy na wolnym ogniu do zagotowania i pozo-
stawiamy w stanie wrzenia od 10 do 25 minut, w zależności  
od wielkości słoików. Przykrycie garnka przyśpieszy pod-
grzewanie i przy okazji pozwoli nam zaoszczędzić sporo 
cennej energii.

5 Po zakończeniu gotowania ostrożnie wyciągamy słoje 
i ustawiamy na ściereczce, zapobiegnie to pękaniu gorą-
cych słoików w zetknięciu z zimnym blatem. Drugim spo-
sobem jest pozostawienie słoików w garnku do ostygnięcia. 

6 Po ostudzeniu sprawdzamy, czy się poprawnie zamknęły 
tzn. czy pokrywka jest wklęsła . Jeżeli słoik nie jest zamknię-
ty, należy ponownie powtórzyć cały proces po uprzednim 
wyjęciu zawartości.

Barbara Strużyna
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CZEKOLADOWE POWIDŁA 
ŚLIWKOWE

SKŁADNIKI (6 porcji):
śliwki (najlepiej węgierki) - 1 kg
cukier trzcinowy - 4 łyżki
kakao - 2 łyżki 
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Śliwki myjemy, kroimy na po-
łówki, następnie wkładamy do rondla 
z grubym dnem i smażymy ok. 1 godziny, czę-
sto mieszając, po tym czasie odstawiamy.
KROK 2: Następnego dnia dodajemy cukier 
i ponownie smażymy śliwki ok. 1 godziny.  
10 min przed końcem smażenia dodajemy  
kakao, dokładnie mieszamy. 
KROK 3: Wrzące powidła wkładamy 
do wyparzonych, małych słoików, szczel-
nie zakręcamy. Stawiamy słoiki do góry 
dnem, na zakrętkach i pozostawiamy  
do ostygnięcia. 
KROK 4: Odwracamy, dopiero kiedy będą 
zimne.

Iwona Kuczer

OWOCE NA ZIMĘ 

SKŁADNIKI (10 małych słoików):
jagody - 1 kg
cukier na jeden słoiczek - 1 łyżka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Słoiczki myjemy, wyparzamy wraz 
z pokrywkami. Ja dodatkowo przecieram na-
krętki spirytusem. 
KROK 2: Jagody myjemy kilka razy 
w zimnej wodzie. Chwilkę pozwalamy ociec 
jagodom na durszlaku lub sitku.
KROK 3:  Napełniamy słoiczki owocami 
prawie do pełna. Zasypujemy łyżką cukru 
i mocno zakręcamy. Jeśli zakrętka się kręci 
w kółko należy ją odrzucić, bo słoiczek się nie 
zamknie.
KROK 4:  Pasteryzujemy.

„Podobnie postępujemy z innymi owo-
cami. Dobrze w tej roli spisują się wiśnie, 
brzoskwinie, maliny (choć te tracą kolor) 
i królowa witaminy C - czarna porzeczka,  
która jest wyjadana przez moją córkę prosto 
ze słoiczka.”

Barbara Strużyna

MUS MIRABELKOWY 
Z WANILIĄ

SKŁADNIKI (6 porcji):
mirabelki żółte lub czerwone - 1 kg
cukier trzcinowy BIO - 300 g
wanilia sproszkowana BIO - 2 łyżki
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Mirabelki dokładnie myjemy, wkła-
damy do dużego garnka, wlewamy pół 
szklanki wody i zagotowujemy. Gotujemy  
ok. 15 minut. Przecieramy przez sito, aby od-
dzielić pestki.
KROK 2: Mus wkładamy do garnka, dodajemy 
cukier, gotujemy ok. 20 minut od zagotowa-
nia. 5 minut przed końcem gotowania doda-
jemy wanilię. 
KROK 3: Gorący mus przekładamy  
do wyparzonych słoików, zakręcamy, ustawia-
my do góry dnem. Odwracamy, kiedy słoiki 
zupełnie wystygną. 

Iwona Kuczer 

60 min.

120 min 60 min

CUKIER
chociaż nie posiada wielu korzyści prozdrowotnych, jest naturalnym konserwantem, który wydłuża termin przydatności naszych 
przetworów. Jeśli decydujemy się na brak jego dodatku, wybierajmy możliwie najsłodsze, dojrzałe owoce (winogrona, mango, 
gruszki), pamiętajmy jednak o tym, że takich przetworów nie przechowujemy zbyt długo. Naturalnymi produktami, które wyka-
zują właściwości konserwujące są również: sok z cytryny, goździki, a nawet oregano, szałwia i tymianek.



SKŁADNIKI (1 porcja):
śliwki - 1 kg
nasiona chia - 4 łyżki
orzechy włoskie - 100 g
miód - 2 łyżki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1:  Śliwki myjemy i osuszamy. Kro-
imy na ćwiartki, usuwając pestki. Wrzucamy 
do rondla i dusimy, aż śliwki zupełnie się roz-
padną. Można dodać odrobinę wody. Odsta-
wiamy do lekkiego ostygnięcia. 

SKŁADNIKI (6 porcji):
płatki kwiatowe dzikiej róży - 15 dag
cukier - 2 szklanki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1:  Zebrać płatki po rozkwitnieniu. 
Przebrać, opłukać, oderwać białe końcówki 
płatka, które są gorzkie. Włożyć do słoika.
KROK 2:  Zasypać płatki 1 szklanką cukru. 
Przykryć słoik i odstawić na 24 godziny 
w nasłonecznione miejsce.

KROK 2:  Następnie do jeszcze ciepłych 
śliwek dodajemy nasiona chia i miód. Do-
kładnie mieszamy. Na koniec dodajemy orze-
chy włoskie. Można je wcześniej posiekać 
na mniejsze kawałki.

KROK 3:  Dżem przekładamy do słoika 
lub innego szczelnie zamykanego pojemnika  
i wstawiamy do lodówki na kilka godzin.

My Chcemy Jeść

KROK 3:  Następnego dnia zagotować 
w garnku 1/4 szklanki wody z drugą szklan-
ką cukru. Włożyć płatki ze słoika. Pogotować 
około 20 minut.

„Największy problem ze zdobyciem płatków. 
Zrobienie to sama przyjemność bo z płatków 
unosi się piękny zapach, a smak takich 
konfitur nie ma sobie równych.”

Skoter

30 min

30 minDŻEM ŚLIWKOWY Z ORZECHAMI WŁOSKIMI

KONFITURA Z PŁATKÓW DZIKIEJ RÓŻY
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NA JESIEŃ I ZIMĘ POLECAMY UZBROIĆ SIĘ W SYROP Z MNISZKA

SKŁADNIKI (1 Porcja):
kwiaty mniszka lekarskiego - 400 szt.
cukier - 1 kg
woda - 1 l
cytryna - 1 szt. 
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 
KROK 1: Zebrane kwiaty rozłożyć na jasnym 
papierze lub materiale na ok. 30 minut, żeby 
uciekły z nich wszyscy niepożądani lokatorzy. 
Następnie kwiaty opłukać, włożyć do garnka.
KROK 2:  Zalać gorącą wodą. Kwiaty ugnieść, 
aby zmniejszyć ich objętość. Gotować na ma-
łym ogniu ok. 10 minut. 
KROK 3:  Po tym czasie można dodać 
do syropu 1 wyszorowaną, wyparzoną, po-
krojoną w plasterki cytrynę. Gotować razem 
przez 10 minut. 

KROK 4: Przykryć pokrywką i odstawić 
na 24 godziny.
KROK 5: Po upływie 24 godzin wywar prze-
lać przez sitko i odcisnąć wodę z kwiatów. Do 
wywaru wsypać cukier zagotować. Gotować 
na małym ogniu 2-3 godziny, od czasu 
do czasu mieszając, aż zgęstnieje i będzie miał 
konsystencję syropu.
KROK 6: Przelać do wcześniej przygotowa-
nych, wyparzonych słoiczków, zakręcić od-
wrócić do góry dnem, do całkowitego wysty-
gnięcia.

Cotakpachnie?

KOMPOT JABŁKOWY 
Z PORZECZKAMI

SKŁADNIKI (1 Porcja):
jabłka - 1/2 kg
porzeczki na gałązce - kilka
cukier lub inne słodzidło (stewia, ksilitol,  
syrop daktylowy) - 3 łyżki
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 
KROK 1: Jabłka myjemy, kroimy na części, 
wykrawamy gniazda nasienne. Wkładamy 
do słoika, dokładamy umyte i oberwane z ga-
łązki porzeczki. Dodajemy słodzidło i zalewa-
my wodą tak, aby całkowicie przykryć owoce.
KROK 2: Słoik dokładnie zakręcamy i wsta-
wiamy do garnka wyłożonego ściereczką 
bawełnianą lub papierem kuchennym. Zale-
wamy wodą do wysokości 3/4 słoika. Zago-
towujemy na małym ogniu (przy zbyt dużym 
ogniu słoiki mogą nam popękać). Gotujemy 
słoik od momentu zagotowania 15 minut. 
Zostawiamy w garnku z wodą do ostygnię-
cia. Następnie wyciągamy, wycieramy słoik 
i odstawiamy w ciemne, suche miejsce. 

 Barbara Strużyna

KOMPOT RABARBAROWO 
- IMBIROWY 

SKŁADNIKI (4 Porcje):
rabarbar - 1 i 1/2 szklanki
cukier trzcinowy - 4 łyżki
syrop imbirowy - 4 łyżki
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1:  Rabarbar dokładnie myjemy, 
kroimy na małe kawałki, wkładamy do garnka. 
Wlewamy 3 szklanki wody, wsypujemy cukier,  
gotujemy ok. 10 minut na średnim ogniu. 
Lekko studzimy, dodajemy syrop imbirowy. 
Pyszny na zimno i na ciepło.

Iwona Kuczer

KOMPOT RABARBAROWY 
Z BURAKIEM

SKŁADNIKI (1 Porcja):
rabarbar - 1 kg
mały, młody burak - 1 szt.
cukier trzcinowy - trochę
sok z cytryny - trochę
woda - 1 l
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1:  Rabarbar myjemy i kroimy na mniej-
sze kawałki (bez wcześniejszego obierania 
go). Rabarbar zalewamy wodą i gotujemy. 
Kiedy woda zawrze pozwalamy mu gotować 
się ok 10 min. Buraka obieramy, dokładnie 
myjemy i kroimy w plastry. Kompot słodzi-
my, wyłączamy z ognia, dodajemy sok z cy-
tryny oraz buraka. Zostawiam na kilka minut 
(do 5-ciu). Po tym czasie buraka wyławiamy  
lub przecedzamy zupełnie kompot. Burak 
nada mu niesamowicie różowego koloru, 
a ponieważ będzie w kompocie tylko kilka mi-
nut nie wpłynie na smak.

dorota 20w

60 min. 15 min. 60 min.

60 min.
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Opowiemy wam o napoju, który obecnie zyskuje coraz większą popularność, szczególnie wśród 
sportowców, ale i nie tylko! Sięgają po nią fani zdrowego odżywiania, a nawet młode matki,  
które wodę kokosową podają swoim dzieciom.

Woda kokosowa 
najlepszym izotonikiem!

Czym właściwie jest woda kokosowa?
Młody kokos zupełnie różni się od tych, które wszyscy dosko-
nale znamy ze sklepowych półek. Zielony, o miękkim wnętrzu 
wypełniony jest znaczną ilością przeźroczystego, lekko mętne-
go soku, który w trakcie dojrzewania owocu zmniejsza swoją 
objętość, a składniki odżywcze w nim zawarte budują pulpę, 
którą w finalnej formie wszyscy znamy pod postacią wiórków 
kokosowych. Dojrzałe kokosy, o brązowej i twardej skorupie 
posiadają niewiele soku, który ma zupełnie inny smak (bardziej 
słodki) i zdecydowanie mniej składników odżywczych. Więc je-
śli decydujemy się na wodę kokosową, upewnijmy się, że jest 
to woda z młodych, jeszcze zielonych kokosów. W przeci-
wieństwie do mleczka kokosowego, wytwarzanego z miąższu 
orzechów kokosowych, woda kokosowa nie zawiera tłuszczów. 
Charakteryzuje się lekko orzechowym smakiem, który orzeź-
wia i gasi pragnienie. Nawadnia także organizm po wysiłku 
fizycznym. Nie zawiera wiele kalorii (ok. 19 kcal na 100 ml),  
więc jest idealną alternatywą dla soków i innych napojów.

Naturalny izotonik bogaty w składniki odżywcze
Woda kokosowa to źródło między innymi: potasu, wapnia, ma-
gnezu, fosforu i sodu. Zawartość potasu reguluje gospodarkę 
wodną w naszym organizmie, wzmacnia również mięśnie, a tak-
że wpływa na prawidłowe funkcjonowanie serca, 100 ml wody 
kokosowej w przybliżeniu zawiera więcej potasu, niż dwa bana-
ny. Obecność magnezu działa kojąco na układ nerwowy, dlate-
go polecana jest też dla osób żyjących w ciągłym stresie, likwi-
duje powracające skurcze wywołane stresem. Poprawia również 
wygląd włosów i paznokci. Występujące w niej fosfor i wapń są 
budulcem dla naszych kości i zębów. Do tej pory była ona sto-
sowana głównie przez osoby mieszkające w krajach o klimacie 
tropikalnym, ponieważ idealnie gasi pragnienie. Jednak dzię-
ki temu, że charakteryzuje się wysoką zawartością składników

mineralnych i elektrolitów coraz częściej sięgają po nią osoby 
uprawiające sport. Działa ona dokładnie tak, jak napój izoto-
niczny, a przy tym jest w 100% naturalna! Po wysiłku fizycz-
nym uzupełnia wszystkie braki oraz pomaga zregenerować 
organizm. W jej składzie występują też cukry owocowe, które są 
źródłem energii.

Woda kokosowa jest dobra dla urody 
Picie wody kokosowej nawilża i wygładza skórę oraz nadaje jej 
jednolitego koloru, a także dodaje blasku. Można ją wykorzy-
stać również jako naturalny tonik- wystarczy nalać trochę wody 
na wacik i przetrzeć twarz. Ten zabieg stosowany codziennie 
zapewni nam cerę wolną od wszelkich zanieczyszczeń i wy-
prysków. Polecamy również maseczki na bazie wody kokoso-
wej, mleka kokosowego i jego miąższu. Woda kokosowa po-
może zniszczonym, pozbawionym blasku włosom. Wystarczy 
po umyciu włosów spłukać je właśnie wodą kokosową. Regular-
ne stosowanie tej kuracji pomoże odzyskać sprężystość włosów 
oraz poprawić kondycję często zniszczonych i przesuszonych 
końcówek.

Najzdrowszy napój na świecie?
Ma prawie identyczny skład, jak osocze ludzkiej krwi. Ponad-
to woda kokosowa polecana jest jako zamiennik tradycyjnego 
mleka. Jest ona antyalergiczna, nie zawiera laktozy, ani chole-
sterolu. Woda pochodząca z wnętrza młodego, jeszcze zielo-
nego orzecha kokosowego zawiera kwas laurynowy - składnik, 
który występuje w mleku matki. Dlatego polecana jest również 
małym dzieciom. Można ją pić, jako zamiennik zwykłej wody,  
ale może ona stać się również składnikiem wielu pysznych 
deserów, czy koktajli. To z pewnością jeden z najzdrowszych 
napojów świata.

Magdalena Nagler (foodmania)
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KOKTAJL BORÓWKOWY

SKŁADNIKI (1 Porcja):
woda kokosowa - 1 szklanka
borówki - 100 g
banan - 1 szt.
wiórki kokosowe do posypania - trochę
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 
KROK 1: Wszystkie składniki miksujemy,  
aby uzyskać gładką konsystencję. Koktajl 
przelewamy do szklanek i posypujemy wiór-
kami kokosowymi.

Zielone Koktajle

MALINOWY KOKTAJL 
ENERGETYZUJĄCY

SKŁADNIKI (2 Porcje):
woda kokosowa - 330 ml
buraki małe - 2 szt.
maliny - 1 garść
banan - 1 szt.
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Wszystkie składniki miksujemy,  
aby uzyskać gładką konsystencję. Koktajl 
przelewamy do szklanek.

Zielone Koktajle

KOKTAJL ARBUZ, MANGO, 
SELER NACIOWY, CHIA

SKŁADNIKI (3 Porcje):
arbuz - 1/4 szt.
mango - 1 szt.
seler naciowy - łodygi - 2szt. 
chia - 2 łyżeczki
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Miąższ z arbuza bez pestek prze-
kładamy do miksera, dokładamy obrane bez 
pestki mango i dwie łodygi selera naciowego. 
Miksujemy. Dodajemy nasiona chia, miesza-
my i wkładamy na chwilę do lodówki. Przele-
wamy do szklanek.

Barbara Strużyna

5 min. 5 min. 15 min.

LETNI KOKTAJL NA OPALANIE

SKŁADNIKI (4 Porcje):
brzoskwinie - 3 szt.
woda kokosowa - 500 ml
jagody goji (opcjonalnie) - garść
pomarańczowy grejpfrut - 1 szt.
sok z marchwi (opcjonalnie) - 1/2 szklanki
awokado - 1 szt.
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 
KROK 1: Wyciskamy sok z grejpfruta i marchwi, obie-
ramy awokado i wyjmujemy pestkę, dodajemy pozo-
stałe składniki (ja brzoskwinie wrzuciłam ze skórką 
- oczywiście bez pestki). Miksujemy i otrzymujemy 
wspaniały gęsty koktajl.
„Aby nasza opalenizna była piękna i długotrwała  
pamiętajmy o dostarczeniu organizmowi odpowiednich 
składników: marchew, morela, brzoskwinia i inne czer-
wone warzywa i owoce wspomogą nas w opalaniu. Pa-
miętajmy o tym, aby uzupełnić nasz organizm w mikro  
i makro elementy. Wysoka temperatura i wysiłek fizyczny 
w czasie letnich eskapad powoduje ich usunięcie z orga-
nizmu. Dlatego też idealnym rozwiązaniem jest picie na-
turalnych napoi izotonicznych, do których należy woda  
z zielonych jeszcze kokosów. Produkt ten jest szczególnie 
ceniony przez sportowców.”

Barbara Strużyna

10 min.
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... którą można kupić w butelce.”
- tak brzmi slogan reklamowy i filozofia dr. Antonio Martinsa.

„Najlepsza woda kokosowa 
na świecie, …

Historia napoju, o którym piszemy,  jest ściśle związana z życiem 
dr. Antonio Martinsa, który urodził się w Brazylii i od dziecka  
pił wodę z młodych, zielonych kokosów. Od najmłodszych 
lat był świadomy, że oprócz doskonałego zaspokajania pra-
gnienia woda ta posiada wiele innych korzystnych właściwości.  
W dorosłym życiu dr Antonio Martins pracował w wielu kra-
jach na całym świecie jako renomowany specjalista medycy-
ny: sportowej, żywienia oraz pediatrii. Wreszcie przeprowa-
dził się do Austrii. Matki odwiedzające jego praktykę lekarską 
w Wiedniu często zadawały mu pytanie: “Co jest najlepszym 
napojem dla dziecka?”. Jego odpowiedź za każdym razem 
brzmiała tak samo: woda kokosowa. Jedyny problem stanowił 
fakt, iż w Europe nie można było nigdzie jej dostać.

Wprowadzanie pomysłu w życie
Dr Antonio Martins zapragnął umożliwić dostęp do wody ko-
kosowej – takiej, którą pamiętał z czasów dzieciństwa. Chciał 
stworzyć ekologiczny produkt o najwyższej możliwej jakości 
oraz będący wynikiem zrównoważonej produkcji. Bardzo prosty, 
lecz trudny do zrealizowania pomysł... Przez wiele lat  poszu- 
kiwał rolników prowadzących niewielkie, ekologiczne plantacje 
oraz opracowywał proces, podczas którego rozlewa się i zamyka 
delikatną wodę kokosową ze świeżych orzechów kokosowych 
w sposób umożliwiający zachowanie zarówno jej wartości  
odżywczych, jak i smaku. W roku 2004 ostatecznie osiągnął za-
mierzony cel.

Green Coco Europe GmbH to firma założona przez dr. Antonio Martinsa wraz z przyjaciółmi i doświadczonymi specjalistami 
z branży napojów i ekologii. Stanowisko dyrektora generalnego piastuje Stefan Reiss. Głównym celem firmy jest umożliwienie 
czerpania z dobroczynnych zalet młodych, zielonych kokosów ludziom na całym świecie.
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Jak produkuje się wodę kokosową?
W czystej wodzie kokosowej marki Dr. Antonio Martins nie ma nic innego niż 100% 
wody kokosowej z organicznych orzechów kokosowych. I nie są to zwykłe orzechy 
kokosowe - palmy kokosowe, które wykorzystuje marka dr. Antonio Martinsa, rosną 
w strefie tropikalnej, dokładnie na obszarze 1 000 km po każdej stronie równika. 
Wynika to z faktu, że lubią mieć zawsze ten sam poziom ciepła i wilgoci.
Otwierasz orzech kokosowy – płynie z niego woda kokosowa. Brzmi to prosto, lecz 
wymaga dużego doświadczenia i posiadania specjalistycznej wiedzy, by uzyskać 
taka wodę, która ma smak i skład jak najbardziej zbliżony do tego, jaki ma woda 
kokosowa z młodych, jeszcze zielonych orzechów rosnących na piaszczystej 
wyspie tropikalnej. Rolnicy zbierają orzechy kokosowe z plantacji  i zawo-
żą je do zakładów produkcyjnych. Tam orzechy są otwierane, a świeża woda 
kokosowa jest natychmiast filtrowana, delikatnie pasteryzowana 
i bezzwłocznie zamrażana. Jako świeża woda, nie jej koncentrat. Woda kokosowa 
Dr. Antonio Martins to wiarygodny produkt. Ciecz zawarta w wodzie kokosowej 
jest tak niezmieniona, jak to tylko możliwe. Samo jej rozlewanie na kolejnym 
etapie produkcji to doskonale skoordynowany aseptyczny proces na zimno, 
który jest przeprowadzony w Europie. Wszystko to razem sprawia, że ory- 
ginalna woda kokosowa marki Dr. Antonio Martins niewiele różni się od świeżej 
wody kokosowej. Po przeprowadzeniu intensywnych badań i kilkuset godzinach 
testów dr Antonio Martins opracował kompleksowy proces mechanicznej obróbki 
i opatentował go. Przez lata był on intensywnie rozwijany w ramach całego 
łańcucha, począwszy od upraw po ich zbiory, produkcję, transport i maga- 
zynowanie, aby zawsze można było zaoferować najlepszą na świecie 
wodę kokosową bez łupiny orzecha kokosowego.

Odpowiedzialność
Dr. Antonio Martins oraz spółka Green Coco Europe podjęli prace nad procesem opar-
tym na zrównoważonym rozwoju. Wszystkie obszary upraw istniały od lat. Nie wycięto 
żadnych lasów deszczowych, aby stworzyć przestrzeń dla upraw palm kokosowych.
Jako że orzechy kokosowe nie rosną na naszej szerokości geograficznej, nieuniknio-
ne jest, że muszą być transportowane na znaczne odległości. W celu zminimalizo-
wania emisji CO2, do Europy przewozi się jedynie wyekstrahowaną wodę kokosową 
w specjalnych, zamrożonych pojemnikach, a nie całe orzechy. W ten sposób ogranicza 
się masę i wolumen ładunku, który jest transportowany przez olbrzymie konte- 
nerowce o dużej efektywności. W ramach dodatkowego projektu prowa-
dzonego w roku 2010 dr. Antonio Martins przeprowadził analizę emisji 
CO2 w czasie uprawy, transportu i obróbki orzechów kokosowych oraz dokonał 
jej interpretacji pod kątem śladu węglowego – niektóre produkty marki Dr. Antonio 
Martins są neutralne pod względem emisji CO2.

Różnorodność
Oferta produktów jest bardzo szeroka: Od czystego soku z młodych, zielonych ko-
kosów, w opakowaniach o różnej pojemności, przez soki zmieszane z przecie-
rem z różnych owoców, aby zwiększyć zawartość witamin oraz wersje wzbogaco-
ne naturalnymi aromatami w celu uzyskania niekalorycznego produktu. Oferuje  
także alternatwę dla zwykłego mleka, w formie pysznego mleczka kokosowego  
oraz dla potrzeb kuchni azjatyckiej – mleczko do gotowania o niskiej zawartości  
tłuszczu.

Stefan Reiss - 
dyrektor generalny Green Coco Europe GmbH

Woda kokosowa naturalna bio Coco (Dr. Martins) 



100  %
soku z młodych 

kokosów

naturalne wody kokosowe 
wspomagajace samopoczucie.
W 100% ekologiczne, uzyskiwane z młodych kokosów. Lekkie, orzeźwiające i klarowne. 
Delikatnie słodkie z lekką nutą kokosa. Niskokaloryczne, bogate w witaminy i minerały.
To naturalne bogactwo smaku. Przekonaj się sam …

www.bioplanet.pl www.dr-martins.com

Dystrybutor w Polsce:
Bio Planet S.A 

fl uid of life®

 ekologiczna woda kokosowa
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Dystrybutor w Polsce:
 BIO PLANET S.A.

www.bioplanet.pl

www.mogli.de

100% składników 
organicznych

bez sztuczych dodatków 
i aromatów

bez dodatku cukrów

Koktajle z superfoods
funkcjonalne i proste

W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania spo-
łeczeństwa tzw. zdrowym trybem życia, którego ważnym ele-
mentem jest prawidłowy sposób odżywiania się. Coraz częściej 
wymagamy, aby produkty spożywcze, oprócz atrakcyj-
nego wyglądu i smaku charakteryzowały się również od-
powiednim składem chemicznym. Poszukujemy produk-
tów naturalnych, zawierających unikatowe właściwości, 
dostarczających składników niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania organizmu. Pod hasłem Superfoods kryją się 
właśnie nieprzetworzone, naturalne produkty o wysokiej war-
tości prozdrowotnej. Zawierają witaminy, składniki mineralne  
i inne cenne substancje, takie jak:

• witaminy, szczególnie antyoksydacyjne A, C, E, a także   
z grupy B;

• składniki mineralne, głównie żelazo, wapń, magnez;
• cenne i niezastąpione przeciwutleniacze;
• niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe z grupy Omega 

3 i Omega 6;
• chlorofil;
• błonnik.

Warto pamiętać, że składniki bioaktywne zawarte są w produk-
tach Superfoods w stężeniu ponadprzeciętnym, co oznacza, 
że czasem jeden produkt Superfoods potrafi zaspokoić dzienne 
zapotrzebowanie organizmu na konkretny składnik odżywczy.

Dzięki super składnikom, produkty Superfoods korzystnie wpły-
wają na kondycję naszego organizmu, m.in.:

• wspierają serce;
• wspomagają układ pokarmowy; 
• umysł; 
• gwarantują moc energii, witalność 
• wspomagają układ odpornościowy;
• wspierają leczenie;
• zapobiegają powstawaniu wielu chorób, takich jak: cukrzy-

ca, nadciśnienie, czy nowotwory. 

W grupie Superfoods znajdują się produkty, które koniecznie 
powinny się znaleźć w naszej diecie. Są to suszone owoce i wa-
rzywa (m.in. owoce camu camu, jagody acai, suszony jarmuż), 
algi, białko konopne, młody jęczmień i pszenica, nasiona babki 
płesznik i jajowatej, całe lub kruszone ziarna kakao. 

Niektóre z tych produktów pochodzą z różnych stron świata, 
jednak dzięki globalizacji światowych rynków mamy możli-
wość dostępu nawet do produktów z bardzo dalekich krajów.  
Co ważne możemy je wykorzystać do wzbogacenia diety  
o nowe, egzotyczne smaki i jednocześnie dostarczyć organizmo-
wi cennych, naturalnych i istotnych dla zdrowia składników. Się-
gajmy po produkty z serii Superfoods! Dzięki nim urozmaicimy 
jadłospis, a także poprawimy stan zdrowia oraz samopoczucie!
Sylwia Kaczmarek



KOKTAJL ANANASOWY 
Z POKRZYWĄ

SKŁADNIKI (2 Porcje):
ananas świeży - 1 szt.
pokrzywa (same młode listki) - 2 garści
woda lub woda kokosowa naturalna  
(opcjonalnie) - trochę
maca (opcjonalnie) - 1 łyżka
jagody świeże lub z kompotu - 2 łyżeczki
KROK 1: Pokrzywę płuczemy w zimnej wodzie 
i odrywamy młode listki.
KROK 2: Ananasa obieramy, kroimy na ka-
wałki i odrzucamy twardy środek. Miksujemy 
ananasa z macą. Odlewamy do przygotowa-
nych szklanek 1/3 zmiksowanego ananasa. 
Pozostałą część miksujemy z pokrzywą i wy-
lewamy drugą warstwę zostawiając trochę, 
aby dodać do niej jagody i po zmiksowaniu 
wylać trzecią warstwę.
KROK 3: Dekorujemy listkiem pokrzywy,  
na samej górze możemy zrobić plamkę z ły-
żeczki anansowego lub anansowo-pokrzywo-
wego koktajlu. Barbara Strużyna

KOKTAJL SZPINAKOWY

SKŁADNIKI (2 Porcje):
napój jaglany (lub inny roślinny) - 1 szklanka
ananas świeży - pokrojony - 1 i 1/2 szklanki
szpinak - duże - 2 garści
natka pietruszki listki - kilka
avocado - kawałek
miód - 1 łyżeczka
spirulina lub chlorella - 1 łyżeczka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1:  Wszystko miksujemy i pijemy 
na zdrowie.

„Uwielbiam zielone koktajle, ale nie lubię smaku 
spiruliny lub chlorelli. Tutaj jej nie czuć. Myślę,  
że to zasługa ananasa i pietruszki. „

Barbara Strużyna

15 min.

15 min.

KOKTAJL ALA TZATZIKI

SKŁADNIKI (2 Porcje):
ogórek świeży (gruntowy) - 8 szt.
jogurt naturalny lub kefir - 200 ml
koperek świeży - 1 pęk
ząbek czosnku - 3 szt.
nasiona Chia - 1 łyżka
sól morska - 1/2 łyżeczki
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Ogórki kroimy w grube plastry, 
odrywamy delikatne gałązki koperku, i wraz 
z innymi składnikami (oprócz jogurtu) umiesz-
czamy w kielichu blendera. Następnie blendu-
jemy do uzyskania gładkiej konsystencji.
KROK 2: Dodajemy jogurt lub kefir, ja użyłam 
gęstego jogurtu. Następnie znów blendujemy 
do połączenia składników.

Katarzyna Burzyńska

15 min.





Dystrybutor w Polsce:
Bio Planet S.A.
www.bioplanet.pl

WYŚMIENITE 

SŁODKIE PRZEKĄSKI
BEZ DODATKU CUKRÓW

KOKTAJL ODKWASZAJĄCO - 
REGENERUJĄCY

SKŁADNIKI (1 Porcja):
szpinak - 1 garść
jagody acai - 1 łyżeczka
jagody goji - 1 łyżeczka
trawa jęczmienna - 1 łyżeczka
pomelo - 1/2 szt.
papryka - kawałek
woda lub napój migdałowy - 1 szklanka

KROK 1:  Zmiksuj wszystkie składniki do jed-
nolitej konsystencji koktajlu
na wierzch wysyp:
1 łyżeczka rodzynek
1 łyżka migdałów

Zielone Koktajle

15 min.

WYTRAWNY KOKTAJL
POMIDOROWY
Z BŁONNIKIEM
WITALNYM

SKŁADNIKI (3 porcje):
pomidory - 3 szt.
papryka czerwona - 1 szt.
czosnek - 1 ząbek
imbir kłącze - 1 cm
woda klonowa - 330 ml
ocet jabłkowy - 1 łyżka
oliwa - 1 łyżka
ostra papryka - szczypta
chili - szczypta
kurkuma - szczypta
sól himalajska - szczypta
babka płesznik - 1 łyżeczka
babka jajowata - 1 łyżeczka
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Błonnik witalny (nasio-
na babki płesznik i jajowatej) za-
lewamy połową wody klonowej.
KROK 2: Pomidory sparzamy wrząt-
kiem i ściągamy skórkę i wycina-
my twardą część. Paprykę kroimy 
w kawałki, imbir obieramy i tniemy  
na plasterki, czosnek obieramy  
ze skórki. Wszytko, miksujemy  
z pozostałą wodą, łyżką octu i oliwy, 
Przyprawiamy, dla równowagi moż-
na dodać łyżeczkę miodu i szczyptę 
soli. Dolewamy błonnik witalny, mie-
szamy i pijemy na zdrowie.

Alicja

15 min.



jagody goji suszone bio  
100 g

jagody goji suszone bio  
250 g

jagody goji suszone bio  
1 kg

Ekologiczne jagody goji są jednym z najbardziej odżywczych produktów na  
świecie.  Mogą być spożywane zarówno na surowo, jak również stanowiąc

dodatek do porannej owsianki, kompotu, ciast, deserów 
oraz z gorącą wodą (jako herbata ziołowa).

NOWOŚĆ

Dostępne także 
w opakowaniu 

1 kg
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Okiem eksperta:
                               Superfoods     

Coraz częściej słyszymy o superfoods – co to oznacza? I dla kogo są przeznaczone?
W dzisiejszych czasach świadomość na temat odżywiania wzra-
sta, a wraz z nią chęć poszukiwania produktów naturalnych 
bogatych w cenne dla zdrowia składniki. Coraz bardziej uwa- 
gę przykuwają produkty z kategorii superfoods. Superfoods 
to termin dedykowany dla super pokarmów, czyli żywności 
nieprzetworzonej pochodzenia naturalnego, bogatej w skła- 
dniki odżywcze, które działają korzystnie na organizm czło- 
wieka. To przede wszystkim produkty mające korzystny wpływ 
na metabolizm, oczyszczające i wzmacniające organizm 
oraz pozwalające utrzymać witalność.

Do składników odżywczych zawartych w superfoods możemy 
zaliczyć: witaminy, minerały, substancje bioaktywne, anty- 
oksydanty, aminokwasy czy kwasy tłuszczowe omega-3. 
Nie ma jednoznacznego kryterium dla tej grupy produktów.  
Zatem będą to wszystkie pokarmy, które odznaczają się szcze-
gólną wartością odżywczą.

Najpopularniejsze z nich to: chlorella, spirulina, młody jęczmień, 
maca, jarmuż, kakao ziarna surowe czy jagody acai. Zaraz po nich 
plasują się – pszenica młoda, nasiona babki płesznik i jajowatej, 
nasiona konopi łuskane, herbata zielona matcha czy baobab 
sproszkowany. Jednak lista tego typu produktów jest dość dłu-
ga. Pomijając egzotyczne jagody acai, możemy również tym 
mianem określić nasz rodzimy czosnek, buraki czy cebulę.

Trend na super żywność staje się coraz większy, a w sklepach 
z żywnością organiczną możemy znaleźć bogatą ofertę. Coraz 
więcej produktów jest pozyskiwanych z najdalszych zakątków 
świata, co staje się pewnego rodzaju nowinką na rynku pol-
skim. Są to dla przykładu: camu camu, lucuma czy moringa.
Zapewne niedługo możemy również usłyszeć o pitaja (smo-
czy owoc), brahmi czy cibora jadalna (migdały ziemne, orzechy  
tygrysie), a także o bardzo ciekawych jagodach maqui, których 
wskaźnik ORAC wynosi 900, czyli 3 razy więcej niż w przypadku 
jagód acai.

Na rynku istnieje wiele firm oferujących produkty superfoods 
jednak certyfikat jakości bio daje nam gwarancję naturalnego 
pochodzenia składników.

Półka z superfoods w sklepie specjalistycznym Figa z makiem, w Wejherowie.

Superfoods możemy znaleźć często wśród świeżych warzyw i owoców.
Delkiatesy Biovert, w Krakowie.

Tomasz Pawłowski -
Przedstawiciel 

handlowy Bio Planet S.A., 
ekspert kategorii Superfoods
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Polecamy superfoods :
NAPÓJ BIAŁKOWY W PROSZKU 
O SMAKU WANILIOWYM  
Z TRUSKAWKĄ BIO 550 g - PUR YA!
Produkt wegański, bez laktozy. To sycący, pełno- 
wartościowy posiłek, który dostarcza orga- 
nizmowi składników odżywczych. Idealny przed 
i po intensywnych ćwiczeniach. Charakteryzuje 
się wysoką zawartością białka, które zape- 
wnia prawidłowe funkcjonowanie organizmu. 
Ekologiczne truskawki są nie tylko bardzo 
smaczne, ale również mają dobroczynny 
wpływ na nasze zdrowie. W składnikach 
 znajdziemy Naturalny aromat waniliowy.

BATON Z NASIONAMI CHIA I MŁODYM JĘCZMIENIEM RAW 
BEZGLUTENOWY BIO 47 g – LIFEFOOD
Baton RAW. Pakowany w atmosferze ochronnej. Bez dodatku cukrów, 
zawiera tylko naturalnie występujące cukry. Lekki baton owocowy 
z orzechami zapewnia dobrą porcję energii i składników odżywczych. 
Doskonały dla osób aktywnych fizycznie, ale także dla wszystkich, któ-
rzy potrzebują uzupełnienia dawki energii podczas codziennych zadań.

SEZAMKI Z BURAKIEM CZERWONYM I IMBIREM BEZGLUTENOWE 
BIO 20 g - PAPAGRIN 
Kiedy pojawi się ochota na coś słodkiego, sięgnij po sezamki! Są po-
żywną i smaczną przekąską. Produkt ekologiczny, w którego składzie 
znajdziemy także buraka czerwonego oraz imbir.

SPIRULINA W PASTYLKACH (GLONY) BIO 60 g 
(150 szt.) - MEDICURA
Spirulina istnieje od około 3,5 miliarda lat, 
co czyni ją jedną z najstarszych form życia. 
Zawiera witaminy: B1, B2, B12, C, E, chlorofil, 
beta-karoten, żelazo, cynk, potas, wapń, chrom, 
miedź, magnez, selen, fosfor, cenne amino- 
kwasy. W dzisiejszym szybkim tempie życia 
i stresie Spirulina jest cennym składnikiem diety, 
polecana zwłaszcza dla wegetarian.

MACA (KORZEŃ) W PROSZKU BIO 150 g - 
BIO PLANET
Korzeń maca cechuje wysoka zawartoś węglo- 
wodanów i białka. Zawiera znaczną ilość amino- 
kwasów, w tym również egzogennych oraz kwa-
sów tłuszczowych takich jak: linolowy, palmity-
nowy i oleinowy. Do głównych zalet tej andyj-
skiej rośliny należy wysoka zawartość wapnia, 
potasu, żelaza i fosforu. Na uwagę zasługuje 
fakt, że maca stanowi cenne źródło niacyny 
(witaminy B3), którą głównie możemy znaleźć 
w mięsie, czy rybach, przy czym jej zawartość 
w korzeniu maca jest niemal trzykrotnie wyższa!

JAGODY GOJI SUSZONE BIO 250 g - BIO 
PLANET
Małe, czerwone jagody są jednym z najbardziej 
wartościowych produktów, często są nazywane 
„najzdrowszymi” owocami świata. Zawierają wi-
taminy: A, C, E oraz witaminy z grupy B: tiaminę, 
ryboflawinę, składniki mineralne: żelazo, wapń, 
cynk, selen, potas, mangan, są również źródłem 
białka, ponadto zawierają cenne aminokwasy, 
które nie są syntetyzowane w organizmie czło-
wieka i kwasy tłuszczowe, w tym kwas linolowy. 
Są pełne antyoksydantów: m.in. beta-karoten, 
zeaksantyne i luteinę.

KAKAO  
SPROSZKOWANE 
SUROWE  
NIEODTŁUSZCZONE 
BIO 150 g 
- BIO PLANET
Dlaczego surowe jest 
najlepszym kakao? Prze-
czytasz na str. 72.

CHLORELLA W PROSZKU (GLONY) BIO 200 g 
- BIO PLANET
Ekologiczna chlorella to rodzaj ciemnozielonej, 
jednokomórkowej mikroalgi o kształcie kulistym. 
Ta słodkowodna alga dostępna w formie spro-
szkowanej pozyskiwana jest z najwyższej jakości 
glonów z kontrolowanych upraw. Ciemnozielony 
kolor oraz nazwę zawdzięcza chlorofilowi-natu-
ralnemu barwnikowi. Wyróżnia się bardzo wyso-
ką zawartością błonnika i pełnowartościowego 
białka roślinnego.

HERBATA ZIELONA 
MATCHA W PROSZKU 
BIO 100 g - BIO PLANET
Więcej o właściwościach 
tej niezwykłej herbaty 
przeczytasz na str. 76.
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Letnie desery: sorbety i lody

Ten mrożony smakołyk czyni cuda. Nie zapomnę miny dziecka 
chorego na anginę, gdy na recepcie pojawił się lek o wspaniałej 
nazwie - lody. Przed wiekami zmrożone soki lub zmiksowane 
mrożone owoce były przepisywane przez medyków jako pana-
ceum na gorączkę. W naszej wyobraźni lody funkcjonują jako 
orzeźwiający, przepyszny smakołyk. Ponoć te najlepsze robione 
są we Włoszech, w Toskanii, tam prawdopodobnie też powstały. 
Cieszyły się również uznaniem arystokracji francuskiej, zwłasz-
cza na dworze Ludwika XIV. Teraz możemy je dostać nieomalże 
w każdym sklepie spożywczym, ale tak naprawdę najzdrow-
sze są te robione w domu, ze składników najwyższej jakości. 

Smakoszom tradycyjnych lodów możemy zaproponować lody 
na bazie śmietany, mleka i jajek. Tylko fantazja nas ogranicza, 
jaki konkretny smak im nadamy, dodając w końcowym etapie 
przygotowywania owoce, orzechy, kakao, cukier kokosowy lub 
esencję np. waniliową. Schemat jest prosty: śmietankę i/lub mle-
ko zagotowujemy. W czasie gdy podgrzewamy nabiał, ucieramy 
żółtka ze słodem na puch (taki kogel-mogel). Następnie nadal 
ubijając, dolewamy do żółtek gorące mleko. Całą zawartość 
przelewamy z powrotem do garnuszka i delikatnie podgrze-
wamy, pilnując, żeby nie doprowadzić masy do zagotowania, 
ponieważ się zwarzy. Kiedy masa lekko zgęstnieje (będzie oble-
piała łyżkę) ściągamy ją z ognia i studzimy. Po ostudzeniu doda-
jemy wszystko, co się nam zamarzy – zmiksowane owoce, posie-
kane orzechy, czekoladę. Następnie zamrażamy (przez pierwsze 
3 godziny wyciągamy masę i miksujemy co 30 minut) lub wle- 
wamy do maszynki do lodów i postępujemy wg instrukcji pro-
ducenta. 

Zawierają zbyt dużo kalorii, cukru i nie nadają się na diecie odchudzającej? Niekoniecznie!
Odpowiednio dobrane składniki i sposób przygotowania mogą sprawić, że nie będą jedynie rozkoszą 
dla podniebienia.

Takie lody to rozkosz dla podniebienia oraz kalorie dla ciała, 
ale oczywiście i temu możemy zaradzić. Po pierwsze możemy 
ograniczyć dodatek słodu. Po drugie, zamiast śmietany może-
my użyć jogurtu (którego nie gotujemy, a jedynie miksujemy) 
co znacząco obniży kaloryczność, a jednocześnie nada lekko 
kwaśny posmak. 

Dla wegan proponujemy użycie tzw. śmietanki ryżowej, sojo-
wej, owsianej lub mleczka kokosowego. 

Dużo mniej kaloryczną propozycją i niezwykle orzeźwiającą są 
lody na bazie owoców lub soków owocowych. Sorbety i granity 
to właściwie zmiksowane i zamrożone owoce. Tutaj też może-
my się pokusić o rozmaite dodatki jak banan, który doskona-
le sprawdza się jako słodzik, jak i również zioła: mięta, bazylia 
lub imbir. Ciekawym składnikiem może być również matcha 
i modne teraz superfoods jak acai, goji lub camu camu. Możemy 
zamrozić zmiksowane wcześniej owoce w pojemnikach na lody 
z patyczkiem lub włożyć je do większego opakowania i co 30 
minut przez pierwsze 3 godziny miksować (nie dojdzie wtedy 
do powstania kryształków lodu - sorbet) lub skrobać widelcem 
zamarzającą masę – granita. 

Jest jeszcze jeden wręcz banalny sposób: mrożone owoce mik-
sujemy z różnymi dodatkami. Możemy wykorzystać daktyle, ro-
dzynki lub inne słodkości. Warto jednak dodać awokado, oliwę 
z bazylią lub miętą, lub kapkę oleju kokosowego, która nada nie 
tylko wspaniałego aromatu, ale również zmieni lody w delikat-
ną, zdrową przekąskę, pełną witamin i zdrowych tłuszczów.

Koniecznie spróbuj! Smacznego ! 

Barbara Strużyna



Dystrybutor w Polsce: 
Bio Planet S.A. 
www.bioplanet.pl

Jogurty Bio 
Bez Laktozy

Idealne dla osób, którzy 
nie tolerują produktów 
zawierających laktozę. 
Firma Heirler posiada  
wieloletnie doświad-
czenie w tworzeniu 
produktów  bez laktozy.

Jogurty marki Heirler mają delikatny świeży zapach oraz konsystencję.  
Smakują świetnie z owocami oraz mieszanką ulubionych musli.

Idealne na sn
iadanie

badz p
rze

kaske
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LODY Z PIECZONEJ DYNI

SKŁADNIKI (3 gałki):
dynia hokaido - 1/2 szt.
pomarańcze - 2 szt.
cukier kokosowy - 2 łyżeczki
cynamon - szczypta
kurkuma - szczypta
sól - szczypta
oliwa - kilka kropel
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Dynię przekrawamy na pół. Wyjmu-
jemy pestki, smarujemy oliwą i lekko solimy. 
Wkładamy do piekarnika na 40 minut - 180 
stopni. Ścieramy skórkę z jednej pomarańczy  
i ucieramy ją z dwiema łyżkami cukru.
KROK 2: Łyżką wybieramy ostudzony dynio-
wy miąższ, i miksujemy go ze skórką i sokiem 
z pomarańczy oraz przyprawami. Schładzamy 
i wlewamy do maszyny do lodów, postępu-
jemy zgodnie z instrukcją producenta. Lody  
te najlepiej smakują z polewą czekoladową.

Melisa

TRÓJSMAKOWE SORBETY

SKŁADNIKI (2 porcje):
arbuz - 1 plaster
truskawki - 250 g
mango - 1 szt.
rodzynki - 1 garść
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Wszystkie owoce obrać ze skórek, 
usunąć pestki i pokroić na mniejsze kawałki. 
KROK 2: Każdy owoc osobno zamrozić.
KROK 3: Na 20 minut przed przygotowaniem 
owoce wyciągnąć z zamrażalnika.
KROK 4: Każdy owoc zblendować do kon-
systencji lodów, zostawiając niewielkie  
kawałki owoców, które nadają jeszcze lepszy 
smak.
KROK 5: Całość posypać rodzynkami 
i od razu podawać.

Magdalena Nagler (foodmania)

120 min 145 min

ZIELONE LODY NA PATYKU

SKŁADNIKI (12 porcji):
szpinak - 2 garści
natka pietruszki listki - kilka
ananas - 1/2 szt.
woda kokosowa - 330 ml
mała cytryna - 1 szt.
miód - 2 łyżki
owoce do ozdoby: truskawka, borówka, 
banan - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Wszystkie składniki miksujemy.
KROK 2:  Owoce mające stanowić ozdobę 
lodów kroimy na plasterki i układamy na jed-
nym boku pojemnika, następnie delikatnie 
łyżką nakładamy miks i stawiamy w pionie  
w zamrażalce. 
KROK 3: Zamrażamy przez kilka godzin. 

Zielenina

15 min

SZPINAKOWY SORBET

SKŁADNIKI (4 porcje):
ananas - 1 szt.
szpinak - 4 garści
natka pietruszki (same listki) - 1 garść
awokado - 1/2 szt.
woda kokosowa - 330 ml
sok z małej limonki - 1 szt.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Miksujemy wszystkie składniki. 
Schładzamy i wlewamy do maszyny do lo-
dów. Postępujemy zgodnie ze wskazówkami 
producenta. Zwykle mieszanie trwa od 20 do 
40 minut.

Barbara Strużyna

60 min



sok marchewkowy  
bezglutenowy bio 

330 ml sok z czerwonych 
buraków bio  

750 ml
sok fitness cocktail 
bezglutenowy bio 

750 ml sok marchewkowy 
bezglutenowy bio 

750 ml

sok pomidorowy 
bezglutenowy bio 

750 ml

sok z kapusty kiszonej  
z sola morska bio 750 ml

SOKI TO ŚWIETNY SPOSÓB NA DOSTARCZENIE ORGANIZMOWI  
POTRZEBNYCH SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH

Soki BIO -  
soki gotowe  

do picia!

Sok firmy 
Eden - czysta, 

warzywna 
przyjemnosc!

Dystrybutor w Polsce: 
Bio Planet S.A. 
www.bioplanet.pl

KOKOSOWY DESER LODOWY  
Z KAKAOWĄ POLEWĄ
SKŁADNIKI (4 porcje):
mleko kokosowe do gotowania - 500 ml
pasta kokosowa - 100 g
orzechy nerkowca - 100 g
miód (lub syrop z agawy) - 2 łyżki
sól himalajska - szczypta
polewa: 
kakao - 2 łyżki
cukier kokosowy - 4 łyżki
olej kokosowy (płynny) - 2-3 łyżki
woda - 4 łyżki
do ozdoby:
skorupa kokosa (jako pucharek) - 4 szt.
wiórki kokosowe - trochę

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Orzechy nerkowca moczę w wodzie,  
co najmniej 15 minut. Następnie miksuję je z pozo-
stałymi składnikami deseru. Przelewam do maszyny 
do lodów i postępuję zgodnie z instrukcją producen-
ta. Lody można również zrobić bez maszyny. Należy 
wówczas włożyć opakowanie do zamrażalki i mik-
sować przez pierwsze 3 godziny co godzinę. Można 
ostatnim razem uformować kulki i w takiej postaci za-
mrozić. Przed spożyciem lodów musimy je wyciągnąć 
pół godziny wcześniej.
KROK 2:  Gdy maszyna robi lody, my robimy polewę. 
Do szklanki wlewamy 4 łyżki wody, wsypujemy kakao 
i cukier kokosowy. Mieszmy wszystko do połączenia 
składników na gładką masę. Olej kokosowy roz-
puszczamy w kąpieli wodnej i dodajemy do kakao. 
Mieszamy do połączenia składników. Podgrzewamy 
polewę na małym ogniu lub w kąpieli wodnej i taką 
gorącą „czekoladą” polewamy deser lodowy.

Barbara Strużyna

60 min
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SKŁADNIKI: (6 porcji)
banany - 3 szt.
chia - 3 łyżki
herbata matcha - 1 łyżeczka
mleko migadłowe - 1 szklanka
truskawki - kilka
orzechy nerkowca - kilka
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Chia namoczyć w mleku kokosowym 
(minimum 4 godziny).
KROK 2:  Banany pokroić w plastry i zamrozić, 
a następnie zblendować na gładko z herbatą 
matcha.
KROK 3:  Wewnątrz szklanki poukładać kawałki 
truskawek, nałożyć chia oraz lody matcha.
KROK 4:  Całość podać z orzechami nerkowca.

Magdalena Nagler (foodmania)

LODY MATCHA 
Z CHIA I TRUSKAWKAMI

15 min.

DOMOWE LODY KOKOSOWO - TRUSKAWKOWE

SKŁADNIKI: (6 porcji)
truskawki - 300 g
mleczko kokosowe (puszka) - 1 szt.
laska wanilii - 1 szt.
nasiona chia - 1 łyżka
ksylitol (opcjonalnie) - 2 łyżki
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Truskawki myjemy, usuwamy szy-
pułki i kroimy na mniejsze kawałki. Prze-
kładamy do wysokiego naczynia lub miski 
i blendujemy. Jeżeli truskawki są mało słod-
kie, dodajemy łyżkę ksylitolu. Laskę wanilii 
kroimy wzdłuż i małym nożem wydrążamy 
nasionka. Do musu truskawkowego doda-
jemy nasiona chia oraz wanilię i mieszamy.

KROK 2: Mleczko kokosowe przekła-
damy do wysokiego naczynia i ubijamy  
na puszystą masę. Można dodać 1 łyżkę 
ksylitolu.
KROK 3: Musem truskawkowym i masą 
kokosową napełniamy foremki do lodów 
lub pucharki. Do foremek najpierw nakła-
damy masę kokosową, a następnie mus 
truskawkowy. Jeżeli lody będą podawane 
w pucharkach, należy trzymając w jednym 
ręku naczynie z musem truskawkowym,  
a w drugim masę kokosową, jednocześnie 
napełnić pucharki. Najlepsze są do tego 
naczynia z dziubkami. Gotowe lody wsta-
wiamy do zamrażarki na kilka godzin. Lody 
kokosowo-truskawkowe podajemy jako 
deser. 

My Chcemy Jeść

15 min.



Dystrybutor: 
Bio Planet S.A.

www.bioplanet.pl

KOKOSOWY PUDDING CHIA  
Z LEŚNYM SORBETEM

SKŁADNIKI (2 Porcje):
mleko kokosowe - 300 ml
wiórki kokosowe - 2 łyżki
nasionka chia - 4 łyżki
ksylitol - 1-2 łyżka
mrożone owoce leśne - 1 szklanka
napój orkiszowy/migdałowy/sojowy - 50-80 ml
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 
KROK 1: W kubku łączymy mleko kokosowe  
z ksylitolem, wiórkami i chia dokładnie mieszamy  
i odstawiamy na 15 min. do lodówki. Po tym cza-
sie ponownie mieszamy i wstawiamy pudding  
na całą noc do lodówki.
KROK 2: Przed podaniem w blenderze umieszcza-
my owoce leśne, ksylitol i napój roślinny. Miksu-
jemy. Jeśli masa jest zbyt „sucha” i nie chce się 
dobrze miksować dolewamy więcej płynu.
KROK 3: Gotowy sorbet wykładamy na pudding, 
posypujemy wiórkami kokosowymi i podajemy.

„Kolejny pomysł na wykorzystanie nasionek chia, 
które po prostu uwielbiam. Tym razem połączenie 
egzotycznego kokosa i naszych rodzimych owoców 
jagodowych. Pudding nie tylko wygląda cudownie, 
ale i smakuje bajecznie.  Idealne letnie lody na lato. „

definicjasmaku

20 min.



LODY KAWOWE

SKŁADNIKI (1 Porcja):
jajka - 2 szt. 
śmietana 30 % - 1 szklanka
cukier - 100 g 
woda - 2 łyżki
kawa rozpuszczalna - 2 łyżki
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 
KROK 1: Jajka przelewamy wrzątkiem,  
oddzielamy białka od żółtek. Żółtka ubijamy 
z połową cukru i dwiema łyżkami wody 
na puszystą masę. Do masy dodajemy kawę 
i mieszamy. 
KROK 2: Osobno ubijamy białka, dodając 
stopniowo resztę cukru i ubijając do czasu 
jego rozpuszczenia. Śmietankę również ubija-
my na sztywno.
KROK 3: Ubitą śmietankę i białka dodaje-
my do masy żółtkowo-kawowej i delikatnie 
mieszamy łyżką.
KROK 4: Masę przekładamy do pojemnika 
i mrozimy w zamrażalniku przez 6-8 godzin.

Szybko Tanio Smacznie

LODY TRUSKAWKOWO WANILIOWE
SKŁADNIKI (6 Porcji):
mleko 500ml
ksylitol 150 g
ziarenka z 1 laski wanilii
żółtka jajek 6 szt.
truskawki 200 g
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 
KROK 1: Mleko wlewamy do garnka, dodajemy 120 g ksylitolu 
i ziarenka wanilii, mieszamy i na średnim ogniu doprowadzamy 
do wrzenia. W międzyczasie ucieramy  mikserem żółtka z resz-
tą ksylitolu, do uzyskania jasnego, puszystego kremu. Gotujące  
się mleko wlewamy do żółtek, ostrożnie, cały czas mieszając 
trzepaczką, żeby żółtka się nie zważyły. Następnie  wlewamy  
z powrotem do garnka i podgrzewamy na małym ogniu, mieszając 
najlepiej drewnianą łyżką, aż gęstniejący krem będzie ją lekko ob-
lepiał. Natychmiast zdejmujemy z ognia, doprowadzony do wrze-
nia krem by się zwarzył. Przelewamy do naczynia i pozostawiamy 
do wystudzenia, a następnie chłodzimy w lodówce. 
KROK 2: Truskawki miksujemy. Zimny krem dzielimy na pół: pierw-
szą połowę przekładamy do maszyny do lodów i mrozimy. Do dru-
giej połowy dodajemy truskawki. Po zmrożeniu pierwszej części 
lodów przekładamy je do pojemnika i wkładamy do zamrażarki. 
Mrozimy w maszynie drugą  część lodów, truskawkową. Wykłada-
my na lody waniliowe, lekko mieszamy.

Iwona Kuczer

TRÓJSKŁADNIKOWE LODY
TRUSKAWKOWE

SKŁADNIKI (4 Porcje):
mrożone truskawki - 400 g
mascarpone/jogurt grecki - 150 g
cukier/ksylitol - 2-3 łyżki
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Wszystkie składniki umieszczamy 
w wąskim i wysokim naczyniu. Przy pomocy 
blendera miksujemy na gładką masę. 
KROK 2: Przy pomocy łyżki lub szpatułki  
nakładamy lody do wafelków i podaje-
my. Lody należy zjeść od razu, nie powinno 
się ich mrozić, z uwagi na użycie mrożonych 
owoców, które w trakcie miksowania uległy 
już częściowemu rozmrożeniu.

definicjasmaku
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LODY PISTACJOWO -  
KOKOSOWE

SKŁADNIKI (4 porcje):
śmietanka kremowa 30 % lub mleko - 450 ml
orzechy pistacjowe prażone, solone - 100 g
cukier z kwiatów kokosa - 2 łyżki
żółtka jajek - 5 szt.
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Wyłuskujemy orzechy pistacjowe ze 
skorupek. Miksujemy orzechy z 50 g cukru ko-
kosowego na cukier puder. 
KROK 2: Wlewamy śmietanę lub mleko 
do rondelka, dosypujemy cukier pistacjowy 
i wszystko zagotowujemy i odstawiamy.
KROK 3: Żółtka ubijamy z dwiema łyżkami  
cukru, następnie, ciągle mieszając, dodajemy 
cienką strużką zawartość rondelka. Miksuje-
my. Następnie przelewamy wszystko znów do 
rondelka i mieszając powoli podgrzewamy do 
zgęstnienia kremu. Nie możemy dopuścić do 
zagotowania kremu. 
KROK 4: Krem odstawiamy do ostudzenia. 
Następnie wlewamy zawartość do maszynki 
do lodów lub wstawiamy do zamrażalki. Je-
śli korzystamy z maszynki, to po 20 - 40 mi-
nutach mamy gotowe lody. Gdy wkładamy 
do zamrażalki. Należy co godzinę albo na-
wet wcześniej wyciągnąć krem i go zmikso-
wać. Czynność powtarzamy jeszcze 3 razy, 
co godzinę.

Barbara Strużyna

30 min.

30 min.

5 min.

60 min.
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Okiem eksperta :
ekologiczne jogurty
Zmieniające się oczekiwania i potrzeby konsumentów są jednym z najważniejszych czyn-
ników kształtujących każdy rynek. Trend ekologii w Polsce dopiero się rozwija. Co sprawia, 
że klienci coraz częściej sięgają po jogurty ekologiczne, jakie są to jogurty i jak będzie 
to wyglądać w nadchodzących latach?

Niewolnicy czasu
Życie w ciągłym biegu, brak czasu, nerwowość, to wszystko 
wpływa negatywnie na układ pokarmowy, a co za tym idzie 
na ogólne samopoczucie. Z tego powodu konsumenci poszu-
kują produktów lekkich, zdrowych, a zarazem takich, które moż-
na szybko skonsumować. Idealnym rozwiązaniem są jogurty, 
szczególnie te ekologiczne, które dzięki odpowiednim certyfi-
katom gwarantują, że w ich składzie nie znajdzie się substan-
cji pochodzących z hodowli GMO, pozostałości pestycydów, 
ani żadnych konserwantów. W ofercie nabiału ekologicznego 
znajdują się jogurty z mleka krowiego, owczego, koziego, ba-
wolego, bez laktozy oraz „jogurty” roślinne.

Pogoń za długowiecznością
Innym istotnym trendem mającym ogromny wpływ na rynek 
ekologiczny jest permanentny wzrost świadomości konsu-
mentów i ich oczekiwań. Klienci coraz częściej zwracają uwagę 
na skład, jakość produktów oraz ich wpływ na zdrowie. Łatwy 
dostęp do informacji spowodował wzrost wiedzy na temat 
zdrowego odżywiania, zbilansowanej diety oraz negatywnego 
wpływu wysoko przetworzonej żywności na organizm ludzki.  
Jogurty są podstawowym składnikiem zbilansowanej diety, 
gdyż zawierają dużą ilość prebiotyków, składników mineralnych, 
takich jak: wapń, potas, fosfor, a także witaminy: A1, B1, B2, PP 
i C oraz cenne kwasy tłuszczowe omega-6. Upowszechnienie 
takich wiadomości spowodowało, wzrost zainteresowania tymi 
produktami. Trend ten ma od wielu lat mocny potencjał wzro-
stowy, który z pewnością utrzyma się w nadchodzących latach.

Alergie pokarmowe
Alergia na cukry mleka krowiego – nietolerancja laktozy, po-
jawia się u coraz większej ilości osób. Aby zapewnić sobie od-
powiednią dawkę wapnia i witamin, klienci z taką nietolerancją 
chętnie sięgają po wyroby z mleka koziego lub owczego. Kon-
systencją i smakiem różnią się od jogurtów tradycyjnych w sub-
telny sposób, natomiast zawierają zbliżone wartości odżywcze. 
Stale rośnie ilość producentów oferująca jogurty pochodze-
nia roślinnego, co jest dobrą informacją dla osób cierpiących 
na bardziej wymagającą alergię - alergię na mleko.

Weganie i wegetarianie
Coraz więcej osób deklaruje, że nie tylko nie je mięsa, ale rów-
nież produktów pochodzenia zwierzęcego, takich jak mleko, 
sery, jajka i miód. 

Wojciech Jaszczuk-
Regionalny kierownik sprzedaży 

Bio Planet S.A., - ekspert kategorii 
jogurtów

Według różnych danych wegetarian w Polsce może być od 2 do 
5 milionów! Stanowi to ogromny potencjał dla sklepów specjali-
stycznych. Rynek nabiału ekologicznego jest dobrze zaopatrzo-
ny w produkty pochodzenia roślinnego. Znajdziemy tu mleko, 
sery i jogurty. Produkty te uzyskuje się w taki sam sposób, jak jo-
gurty na bazie mleka odzwierzęcego, jednak warto wspomnieć, 
że nazwa jogurt zastrzeżona jest dla produktu mlecznego, za-
wierającego nie mniej niż 10 milionów komórek bakteryjnych na 
1 mililitr. Produktami bazowymi mogą być między innymi: soja, 
kokos, owies, kasza jaglana, migdały, sezam, nasiona konopi. 

Dyskonty i supermarkety
Według danych zawartych w raporcie „Handel spożywczy 
w Polsce w latach 2010-2020”, przygotowanego przez Roland 
Berger, dyskonty są najszybciej rosnącym segmentem nowo-
czesnego handlu spożywczego pod względem wartości rocznej 
sprzedaży w Polsce. W ostatnim roku wiele z nich wprowadziło 
do swojej oferty żywność ekologiczną, co wywołuje mieszane 
uczucia u konsumentów tych produktów. Nie zmienia to jednak 
faktu, że dla wielu klientów nie tylko wysoka jakość i certyfikat 
mają znaczenie, ale również cena.

Gusta klientów
Konsumenci w 2016 roku 
wybierali najczęściej jogur-
ty pochodzenia krowiego, 
w słoikach, o gramaturze 
powyżej 400 g. Najwięk-
szą popularnością cieszyły 
się smaki takie jak straccia-
tella, malinowy, kokosowy 
i waniliowy. Wzrost wyma-
gań wobec rynku nabia-
łu ekologicznego sprawia, 
że lista produktów stale ro-
śnie. Już dziś możemy zna-
leźć rozmaite produkty, takie 
jak: jogurty z ziarnami zbóż, 
jogurty pro biotyczne czy jo-
gurty z wkładem owocowym.

Większość sklepów specjalistycznych 
posiada szafy chłodnicze z nabia-
łem. Tu Eko Chatka, która mieści 
się w Krakowie, przy ul. Legendy.
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Polecamy jogurty :                          

JOGURT NATURALNY 1,5% BIO  
150 g – SOBBEKE
Jogurt naturalny ma delikatny świe-
ży zapach oraz lekką konsystencję. 
Jogurt naturalny smakuje świetnie  
z owocami oraz ulubionym musli.

JOGURT WANILIOWY BIO 150 g –  
SOBBEKE
Jogurt naturalny z dodatkiem ekstraktu 
z wanilii. Idealny na śniadanie, przekąskę 
lub jako dodatek do ciast! 

KREM DUO (MLECZNO -  
ORZECHOWY) BIO 145 g - 
SOBBEKE Mleczno – czekolado-
wy deser, który ma delikatną kon-
systencję. Przekąska dla dużych  
i małych. Idealnie pasuje na lekkie 
drugie śniadanie bądź pyszny wie-
czorny deser.

DESER JAGLANY Z MLEKIEM KOKO-
SOWYM BIO 160 g - YAGŁY YOGO 
Deser z kaszy jaglanej to pomysł 
na śniadanie, podwieczorek lub kola-
cję. Jest wspaniałą alternatywą dla We-
gan. Desery z dodatkiem kaszy jaglanej 
są jednymi z najlepszych!

KOZI JOGURT NATURALNY BIO 125 g - 
LEEB VITAL 
Największy potencjał wśród produktów 
z mleka koziego mają przede wszystkim jo-
gurty. Jogurty są alternatywą dla dzieci, któ-
re cierpią na nietolerancję mleka krowiego. 
Świeży jogurt – idealny do śniadania.

JOGURT NATURALNY BEZ LAKTOZY 
3,5% BIO 150 g – HEIRLER
Jogurt naturalny to cenny i wartościo-
wy produkt. Nie spotkamy tu zbęd-
nych dodatków. Dodatkowo jogurt ten 
nie zawiera laktozy.

OWCZY JOGURT GRECKI BIO 
250 g – BERGERIE 
Jogurt grecki charakteryzu-
je przede wszystkim wysoka 
zawartość białka. Jest idealny 
do deserów z owocami oraz di-
pów. Jest przyjemną, naturalną 
alternatywą dla krowiego mleka.

JOGURT NATURALNY BIO 
250 ml - EKO KNIAŹ
Produkt o niepowtarzalnych 
walorach smakowych. Produ-
kowany tradycyjną metodą, 
na bazie świeżego mleka.
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100% ekologiczne jogurty owocowe

       
 WYSMIENITY SMAK

DYSTRYBUTOR W POLSCE
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Söbbeke
Od ponad 100 lat rodzina Söbbeke z Münsterland (regionu znajdującego się w Nadrenii 
północnej - Westfalii w Niemczech) zajmuje się produkcją zdrowego nabiału.
100% BIO od 1988 roku
Jako pierwsza mleczarnia w Niemczech w 1988 roku przesta-
wiliśmy się na wytwórstwo mleka BIO. Od tej pory z wielkim 
przekonaniem produkujemy różnorodne, wysokowartościowe, 
długotrwałe i przyszłościowe produkty BIO.

Wszystkie produkty bez dodatku aromatów
Zgodnie z filozofią naszej firmy zrezygnowaliśmy z dodatku 
sztucznych aromatów. Co ciekawe nie musimy też stosować 
naturalnych. Smak każdego z naszych specjałów to zasługa 
wyłącznie specjalnie wyselekcjonowanych, najwyższej jakości 
składników. Nie używamy również sztucznych konserwantów,  
ani barwników.

Mleko z regionu:
To, co rozpoczęliśmy wiele lat temu przy współpracy z naszymi 
trzema dostawcami BIO, doprowadziło nas do wielkiego sukce-
su. Dziś współpracujemy z ok. 160 wiejskimi przedsiębiorstwami 
rodzinnymi z Nadrenii Północnej-Westfalii oraz Dolnej Saksonii. 
Gwarantujemy naszym dostawcom pełny odbiór świeżego mle-
ka BIO i uczciwe ceny. 

Ważne certyfikaty
Söbbeke posiada trzy, ważne ekologiczne certyfikaty: Bioland, 
największej jednostki certyfikującej w Niemczech, Demeter  
- organizacji, która promuje rolnictwo bio dynamiczne, czyli  
takie, które polega na celowym wspomaganiu procesów życio-
wych w glebie i w pożywieniu oraz Naturland , która jest jedną  
z najbardziej wpływowych na świecie organizacji promującej  
żywność Bio.

Naturalna przyjemność w pełnym asortymencie 
Naturalną świeżość czuć w całym asortymencie, od mleka  
po masło, od jogurtu naturalnego i owocowego przez pudding, 
pudding ryżowy, po nasze specjały serowe. Przy użyciu wy-
kwintnych składników BIO oraz naszych doskonałych umiejęt-
ności, rozwijamy autentyczne produkty, które uwodzą smakiem.

Historia Söbbeke w pigułce:
1900 powstała mleczarnia, w 1929 roku wykupili ją ów-
cześni dyrektorzy: Heinrich i Franz Rogge, którzy przez 
cały późniejszy czas wraz z dziećmi rozwijali rodzinny in-
teres. W 1988 roku Paul Söbbeke (wnuk Heinricha) roz-
począł produkcję ekologiczną. Od 1992 roku produkty 
Söbbeke można było już znaleźć w każdym ekologicznym 
sklepie na terenie Niemiec. W późniejszym czasie zakład 
przechodził regularne modernizacje, by w 2002 roku stać  
się pierwszą i jedyną mleczarnią produkującą wyłącznie 
ekologiczny nabiał. W 2005 roku całkowicie zrezygnowano 
z dodawania zbędnych dodatków i do dzisiaj firma przede 
wszystkim bazuje na bogatym składzie, najwyższej jakości 
składników. W 2010 roku Söbbeke udowodniło po raz ko-
lejny, że jest firmą świadomą i zrównoważona produkcja 
nie jest jej obojętna. Wybudowano specjalną oszczędza-
jącą energię oczyszczalnię. Od 2012 roku Firma korzysta 
wyłącznie z zielonej energii! Kupując produkty Söbbeke 
mamy pewność, że wspieramy markę, za którą stoją ludzie 
z pasją i poważnie myślący o przyszłości naszej planety!

Oczekiwania odnośnie jakości produktów sięgają znacznie wyżej, ponad wytycz-
ne użytkowania oraz prawne. Mleko BIO jest przetwarzane zgodnie z  najnowszą 
technologią, tak aby pełnowartościowe składniki pozostały nienaruszone.
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Arbuz 
idealny na upały i nie tylko

Czy znacie to uczucie, kiedy z nieba leje się żar, a Wy nie wiecie jak ugasić pragnienie? Wtedy nacho-
dzi Was ochota na soczyste, orzeźwiające owoce. Zdecydowanie do takich owoców można zaliczyć 

arbuza, który okazuje się świetnym pomysłem na ugaszenie pragnienia w letnie, upalne dni!

Arbuz to owoc pochodzący z południowej Afryki. Do Europy 
dotarł na przełomie XI i XII wieku. Obecnie jest znany na całym 
świecie, uprawia się go w 96 krajach w ponad 1200 odmianach. 
Jego miąższ może mieć różne kolory: żółty, pomarańczowy, 
ciemnobrązowy oraz ten najpopularniejszy - czerwony. Owoc 
ten składa się aż w 92% z wody, dlatego to idealny składnik 
do każdego soku, czy koktajlu orzeźwiającego i nawadniające-
go. 100 g produktu to jedynie ok. 30 kcal, co czyni go tym 
bardziej atrakcyjnym. Arbuz zawiera również bardzo dużo wita-
min i minerałów, między innymi:

• WITAMINA C- korzystnie wpływa na układ odpornościo-
wy, czy stan naczyń krwionośnych, uelastycznia skórę,

• WITAMINA A- poprawia wzrok,
• WITAMINY Z GRUPY B (B1, B2, B3, B6 ) - odpowiadają 

między innymi za system nerwowy,
• POTAS - poprawia kondycję serca i mięśni,
• MIEDŹ - wspomagająca wytwarzanie czerwonych krwinek,
• MAGNEZ - poprawia elastyczność naczyń krwionośnych, 

dzięki czemu krew może swobodnie przez nie przepływać.

Arbuz posiada wiele prozdrowotnych właściwości. Stanowi 
jedno z najbogatszych źródeł naturalnej L-cytruliny, która 
usprawnia funkcje naczyń tętniczych, dzięki temu obniża ciśnie-
nie krwi. Polecana jest dla sportowców. L-cytrulina ma wpływ 
na wydolność oraz utrzymanie mięśni w dobrej kondycji, po-
nieważ wspomaga ich ukrwienie oraz zapobiega ich zanikaniu

Arbuz zawiera też argininę, czyli aminokwas zawarty w nasio-
nach tego owocu. Pomaga on w walce z dysfunkcjami popę-
du seksualnego. Jego regularne spożywanie może pomagać  
w zapobieganiu oraz leczeniu problemów z erekcją. Nasio-
na posiadają również wspaniałe właściwości bakteriobójcze i 
przeciwgrzybiczne. Herbatka z tych pestek wspomaga funk-
cjonowanie nerek, potrafi wypłukać piasek, czy nawet kamienie  
nerkowe. Arbuz to owoc nie tylko dla zdrowia, ale też dla urody! 
Jest pełen przeciwutleniaczy, które opóźniają procesy starzenia. 
Chronią one przed szkodliwym działaniem promieni UV oraz ła-
godzą stany zapalne skóry. Co ciekawe zawiera więcej likopenu  
niż pomidory, dzięki temu związkowi do skóry wraz z krwią 
dociera więcej tlenu i substancji odżywczych, co skutkuje 
zdrowym wyglądem skóry. Również w diecie mamy karmiącej  
nie powinno zabraknąć arbuzów. Oczywiście, jak przy wprowa-
dzeniu każdego pokarmu w tym okresie, należy obserwować 
reakcję organizmu mamy, jak i dziecka. Może korzystnie wpły-
nąć na proces laktacji, wzmagając produkcję mleka i polepsza-
jąc jego jakość. Przy wyborze arbuza należy pamiętać o tym,  
aby kupować go w całości, a nie w kawałkach, ponieważ po-
krojony traci swoje właściwości. Jeżeli nie jesteście pewni,  
czy owoc jest już dobry, najlepiej jest w niego postukać - głuchy 
odgłos będzie świadczył o tym, że jest dojrzały

Arbuz ma w sobie wiele soczystego miąższu, który w całości 
składa się z wody i składników odżywczych. Spożywanie arbuza 
latem to najlepszy sposób na zaspokojenie pragnienia oraz 
uzupełnienie mikro i makroelementów.

Magdalena Nagler



Lato 2017   gotuj w stylu eko       59

CHŁODNIK ARBUZOWO - 
MELONOWY

SKŁADNIKI (4 Porcje):
miąższ arbuza - 1 kg
miąższ melona - 1 kg
ogórek gruntowy - 1 szt.
melisa listki - trochę
ocet winny - 1-2 łyżka
pieprz - do smaku
czosnek - 1 ząbek
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 
KROK 1: Arbuza i melona kroimy w mniejsze 
kawałki po czym blendujemy do otrzymania 
jednolitej konsystencji. Ogórka obieramy, 
kroimy w drobną kostkę i dodajemy do wcze-
śniej otrzymanej masy. Dodajemy pieprz, ocet 
winny i melisę, po czym raz jeszcze miksuje-
my. Wstawiamy do lodówki na kilka godzin, 
można też na całą noc. Przed podaniem prze-
mieszać.

Szybko Tanio Smacznie

ARBUZ ZMIKSOWANY

SKŁADNIKI (2 Porcje):
arbuz - 1/4 szt.
morele - 2 szt.
sól himalajska - szczypta
woda kokosowa (opcjonalnie) - 200 ml
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Wszystkie składniki miksujemy. Do 
miksowania możemy wrzucić kostki lodu lub 
dorzucić je po miksowaniu.
„Arbuza najlepiej schłodzić przed zmiksowa-
niem. Jeśli komuś przeszkadza, to może wcze-
śniej wyciągnąć pestki. Aczkolwiek jak można 
przeczytać w artykule warto zjeść te małe czarne 
nasiona.”

Barbara Strużyna

WEGAŃSKA TALARETKA 
Z ARBUZEM I GOJI

SKŁADNIKI (3 Porcje):
amarantus - 5 łyżek
len mielony - 1 łyżeczka
cynamon - 1 łyżeczka
jagody goji - 1 garść
arbuz (bez skórki) - 100 g
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: Amarantus gotujemy ok 15 min. 
w niewielkiej ilości wody. Kilka min przed 
ukończeniem gotowania amarantusa dodaje-
my mielony len i cynamon - tak na ok 3 min. 
Gotujemy stale mieszając. Ugotowany ama-
rantus przelewamy do naczynia żaroodpor-
nego i odstawiamy do ostygnięcia, po czym 
pieczemy ok 20 min. w 180 stopniach. 
KROK 2: Upieczony amarantus odstawiamy 
do ostygnięcia. Ze stężałego i wystudzonego 
amarantusa formujemy miseczkę (rozkładamy 
ciasto na boki).
KROK 3: Arbuza kroimy w kosteczkę- nadzie-
wamy talaretkę całość posypujemy jagodami 
goji.

healthy-dreams

15 min.

35 min.

SAŁATKA Z ROSZPONKĄ,  
ARBUZEM I FETĄ

SKŁADNIKI (2 Porcje):
roszponka - 4 garści
ser feta - 100 g
arbuz - kawałek
mięta - kilka listków
limonka - 1/3 szt.
czerwona cebula - 1/3 szt.
oliwa z oliwek - 3-4 łyżki
czarny pieprz - do smaku
sól, np. himalajska - do smaku
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 
KROK 1: Myjemy roszponkę. Arbuza i ser feta kroimy 
w kostkę, a cebulę w drobne piórka.
KROK 2: W misce układamy na zmianę warstwy 
roszponki, fety, arbuza i czerwonej cebuli.
KROK 3: W osobnej miseczce przygotowujemy dres-
sing z oliwy z oliwek zmieszanej z pokrojonymi bar-
dzo drobniutko listkami mięty, sokiem z limonki, solą 
i czarnym pieprzem. Kilka minut przed podaniem sa-
łatkę polewamy dressingiem.

Kuchnia Letycji

10 min.

10 min.
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Historia marki Little Miracles jest ściśle związana z jej założycielem. Kilkanaście lat temu 
Jørn Senger podczas podróży po Chinach dowiedział się o cudownych, właściwościach 
chińskiego korzenia żeń-szenia i tradycyjnego naparu na jego bazie, który rzekomo  umożliwiał 
rolnikom podwoić swoją wydolność w czasie żniw.

Zafascynowany swoim odkryciem po powrocie do Danii stwo-
rzył recepturę napoju energizującego, na bazie żeń-szenia 
i 2005 roku wprowadził na rynek. Kilka lat później, w 2009 
roku opracował szereg przepysznych funkcjonalnych napojów,  
w których składzie znajdowały się starannie wyselekcjonowane, 
ekologiczne ekstrakty z herbat, korzenia żeń-szenia i soki 
owocowe. Całkowicie bez sztucznych barwników, aromatów 
i substancji słodzących, po dopracowaniu marki i lini produktów 
w 2012 roku, napoje funkcjonalne Little Miracles stały się od-
powiedzią na potrzeby rynku. Dziś, Little Miracles jest wiodącą 
i wciąż dynamicznie rozwijającą się marką w Europie, która  
specjalizuje się w produkcji naturalnych, funkcjonalnych napo-
jów. Możemy je spotkać w 20 krajach.

Dlaczego Little Miracles?
Dosłowne tłumaczenie Little Miracles oznacza Małe Cuda,  
każdy napój to obietnica starożytnych skarbów od samej Matki 
Natury zamkniętych w małej butelce. Jørn Senger podróżował 
po całym świecie, od Dalekiego Wschodu do Ameryki Południo- 
wej i Afryki, by odnaleźć cudowne, ekologiczne rośliny, 

Małe cuda
Little Miracles

ich korzenie, kwiaty i owoce, które od wieków były uży- 
wane w medycynie, jak również stanowiły podstawę lokalnej 
kuchni. Dziś te superfoods lub dokładniej mówiąc superdrinks 
to gwarancja orzeźwienia, naturalnego podkręcenia energii 
i przede wszystkim naturalne, ekologiczne składniki, znane  
i sprawdzone od wieków!

Nadzieja na przyszłość
W Little Miracles wszyscy są przekonani, że to, co robimy 
i to, kim jesteśmy ma ogromne znaczenie dla naszej planety. 
Teraz i dla przyszłych pokoleń. Dlatego napoje Little Miracles 
składają się wyłącznie z najlepszych, ekologicznych składników, 
wszystkie produkty są inspirowane matką naturą, bo każdy 
z nich ma swoje, szczególne zadanie.

Little Miracles świadomie buduje swoją markę aktywnie biorąc udział w imprezach związanych z aktywnością fizyczną. Po-
nadto napoje są bardzo lubiane przez użytkowników portali społecznościowych, często używane są do tzw. stylizowanych zdjęć.

We wrześniu ubiegłego roku napoje Little Miracles towarzyszyły uczestnikom  
V edycji Biegu Wegańskiego, który odbył się w parku Skaryszewskim, w Warszawie. 

Jørn Senger, podróżnik, założyciel marki Little Miracles.
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Organic Little Miracles.
Prawdziwe skarby natury w butelce!

Dystrybutor w Polsce:
Bio Planet S.A.
www.bioplanet.pl

Lekkie napoje energetyczne Little Miracles z niska zawartoscia cukrów sa w 100% ekologicz-
ne, pozbawione sztucznych dodatków, barwników i konserwantów. Dzieki wyjatkowej kompozycji 
ekologicznej herbaty i soków owocowych oraz starannie skomponowanym składnikom (poła-
czenie zen-szenia z owocami acai) napoje Little Miracles dodadza nam energii na cały dzien! 
Ich delikatna słodycz jest zasługa naturalnych, słodkich owoców i delikatnego syropu z agawy.

NAPÓJ ENERGETYZUJaCY 
O SMAKU TRAWY 

CYTRYNOWEJ 
BIO 330 ml

NAPÓJ ENERGETYZUJACY 
O SMAKU CZARNEJ 

HERBATY 
BIO 330 ml

NAPÓJ ENERGETYZUJaCY 
O SMAKU ZIELONEJ 

HERBATY 
BIO 330 ml

NAPÓJ ENERGETYZUJaCY  
O SMAKU BIAŁEJ 

HERBATY 
BIO 330 ml

NAPÓJ ENERGETYZUJaCY 
O SMAKU HERBATY 

ROOIBOS 
BIO 330 ml
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Zapytaj o produkty Little Miracles w swoim ulubionym sklepie 

ekologicznym i zacznij dobrze dzien!-
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Okiem eksperta :
                               ekologiczne napoje

Nie tylko gaszą pragnienie. Produkowane wyłącznie z certyfikowanych składników, 
dostarczają organizmowi wielu cennych  substancji i często polepszają nie tylko  

nasze samopoczucie, ale wykazują także korzystny wpływ na nasze zdrowie!

W ostatnich latach zauważa się wzrost zainteresowania pro-
duktami ekologicznymi oraz zdrowym trybem życia. W każdym 
mieście w Polsce rynek ekologiczny intensywnie się rozwija. 
Wzrastająca ilość sklepów powoduje większą znajomość i do-
stępność produktów Bio. Na polskim rynku żywność ekologiczna 
oferowana jest bezpośrednio u producenta, na okazjonalnych 
kiermaszach, eko bazarach, sklepach specjalistycznych, a także 
w sklepach wielobranżowych z wydzielonym miejscem na ekolo-
giczne artykuły żywnościowe Warto zwrócić uwagę, że szerokim 
zainteresowaniem wśród konsumentów cieszą się napoje pro-
dukowane na bazie surowców z certyfikowanych upraw rolni-
czych. To właśnie rolnictwo ekologiczne dostarcza na nasz rynek 
ekologiczne soki owocowe, kawę, herbatę, piwo, wino czy napo-
je roślinne. Dzięki ekologicznemu rolnictwu na rynku pojawiają 
się surowce o zdecydowanie wyższej jakości. Wprowadzeniem  
do diety żywności ekologicznej, a zwłaszcza napoi ekologicz-
nych możemy ograniczyć występowanie chorób cywilizacyjnych.

Badania naukowe potwierdziły, że ekologiczne produkty po-
chodzenia roślinnego charakteryzują się istotnie wyższymi 
zawartościami substancji biologicznie czynnych, w tym: wita-
miny C, beta-karotenu, flawonoidów oraz związków polifeno-
lowych. W ekologicznych warzywach i owocach stwierdzono 
z kolei wyższą zawartość związków mineralnych: fosforu, żelaza 
czy magnezu. Należy podkreślić, że wyższa zawartość w.w. 
substancji biologicznie czynnych oraz związków mineralnych 
w napojach z produkcji ekologicznej względem konwencjonal-
nej zależy od zastosowanej technologii oraz czynników odmia-
nowych i przetwórczych.

Głównymi czynnikami skłaniającymi konsumentów do wyboru 
napoi ekologicznych jest certyfikat ekologiczny, zarówno same-
go produktu, jak i surowców, z których produkt jest wytworzony 
oraz fakt, że surowiec pochodzi od lokalnego dostawcy. Klienci 
sklepów specjalistycznych najczęściej sięgają po soki ekologicz-
ne bez dodatku sztucznych aromatów i substancji słodzących  
i napoje roślinne.

Napoje często zajmują całe półki, jest w czym wybierać. 
Delikatesy Secret Garden, przy ul. Karkowskiej w Rzeszowie.

Radosław Błaszczyk-
Przedstawiciel 

handlowy Bio Planet S.A., - 
ekspert kategorii napojów

bez cholesterolu i laktozy oraz te charakteryzujące się właści-
wościami prozdrowotnymi (np. liczi, kaktus, trawa cytrynowa, 
brzoza). Rynek produktów ekologicznych oraz rolnictwa ekolo-
gicznego w Polsce ulega dynamicznemu rozwojowi. Klienci mają 
coraz to większe oczekiwania w stosunku do kupowanej żywno-
ści. Czytają etykiety i mają świadomość pochodzenia, sposobu 
produkcji oraz właściwości leczniczych danych produktów.
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Polecamy napoje :

SOK Z GRANATU BIO 250 ml - YAN 
Gęsty sok o nasyconym kolorze od fioletowe-
go do czerwonego. Cierpki smak jest cechą 
charakterystyczną dla soków z granatu. Jest 
dobrym źródłem witaminy C, kwasu pantote-
nowego, kwasu foliowego, potasu i witaminy K. 
Ma doskonałe właściwości przeciwutleniające  
i może być doskonałym środkiem na podnie-
sienie poziomu „dobrego” cholesterolu.

SOK Z ROKITNIKA BIO 250 ml - YAN 
Rokitnik ma fantastyczne właściwości – zawiera 
unikalny zestaw naturalnych witamin: beta-ka-
rotenu, witaminy C, E, B1, B2, żelaza, boru oraz 
manganu. Dzięki swoim właściwościom Rokit-
nik obecnie na całym świecie przyciąga zainte-
resowanie wielu naukowców, którzy prowadzą 
badania nad jego zastosowaniem w profilakty-
ce i leczeniu wielu chorób.

NAPÓJ COLA BIO 250 ml (PUSZKA) – 
HOLLINGER 
Ekologiczna Cola Hollinger zaspokaja pra-
gnienie naturalności. Jest dostępna w wy-
godnej puszce 0,25 l i zaskakuje ładnym, 
przyciągającym uwagę designem. Zawiera 
10% mniej cukru niż porównywalne produkty. 
Poza tym jest on wolny od kofeiny, dzięki cze-
mu jest doskonałą alternatywą dla rodzin.

PIWO BEZGLUTENOWE BEZALKOHOLOWE BIO 
330 ml - NEUMARKTER LAMMSBRAU
Ekologiczne piwo bezglutenowe, bezalkoholowe 
NEUMARKTER LAMMSBRAU powstaje na bazie 
najwyższej jakości składników z certyfikowanych 
upraw ekologicznych. Jest idealną alternatywą dla 
miłośników  piwa będących na diecie bezgluteno-
wej. Kusi śnieżnobiałą pianą i słomkowo-żółtym 
kolorem. Piwo posiada lekki i orzeźwiający smak

PIWO BEZALKOHOLOWE RADLER BIO 330 ml 
- NEUMARKTER LAMMSBRAU
Ekologiczne, bezalkoholowe piwo radler  
NEUMARKTER LAMMSBRAU to orzeźwiające  
połączenie piwa i lemoniady. Aromatyczne  
słodowo- cytrynowe piwo o lekko cierpkim sma-
ku, gasi pragnienie w letnie, upalne dni.

BLACK COLA (Z GUARANĄ) BIO 330 ml - 
NOW Naturalny, orzeźwiający napój bezalko-
holowy o smaku coli. Nie zawiera sztucznych 
barwników i konserwantów. Ekstrakt z guarany 
pobudzi każdego w naturalny sposób.

COLA FAIR TRADE BIO 330 ml (PUSZKA) 
– OXFAM 
Cola to doskonała alternatywa dla wszystkich 
napojów gazowanych. Wyjątkowy smak za-
wdzięcza naturalnym sokom oraz aromatom. 
Skutecznie gasi pragnienie oraz orzeźwia. 
Oznaczenie Fair Trade wskazuje, że kupując 
colę, wspierasz producentów z krajów rozwi-
jających się.

BIO KOP Z GUARANY NAPÓJ 
ENERGETYZUJĄCY BIO 300 ml – POLONIAK 
Połączenie naparów z guarany, kurkumy i mię-
ty z sokami z agawy i cytryny zapewnia sku-
teczne działanie i wysoki walor smakowy tego 
napoju. Zdrowy i orzeźwiający napój na ciepłe 
i chłodne dni.



Krótka historia Bio Planet

Krajowym liderem w zakresie dystrybucji żywności ekologicznej 
jest firma Bio Planet. W jaki sposób doszło do jej powstania?
Pod koniec 2006 roku razem z moją żoną Barbarą chcieliśmy 
założyć w Szczecinie (skąd pochodzimy) wegetariański bar 
Green Way. Podczas poszukiwań lokalu w grudniu 2006 roku 
poznaliśmy Marka Chudzika z Centrali Green Way, który podczas 
jednej z rozmów błyskawicznie przekonał mnie do całkowicie 
innej koncepcji.

Jaka była ta nowa koncepcja?
Otóż w Trójmieście funkcjonowała firma Bioart zajmująca 
się organizacją dostaw półproduktów oraz napojów do barów 
Green Way. Firma ta dystrybuowała także żywność ekologiczną 
do kilku sklepów ekologicznych. Założyciele firmy poszukiwa-
li innej drogi życia i byli gotowi na sprzedaż swoich udziałów. 
Ponieważ lubię nowe wyzwania przyjąłem propozycję i od  
7 grudnia 2006 r. rozpocząłem kierowanie Bioartem.

Jakie cele postawiliście przejętej firmie?
Przede wszystkim chcieliśmy skoncentrować się na dostarczaniu 
żywności ekologicznej w taki sposób, aby była ona możliwie 
jak najbardziej dostępna dla końcowego klienta zaintere-
sowanego zdrowym stylem życia. Optymalnym modelem, 
który realizujemy od początku funkcjonowania firmy jest 
kupowanie surowców ekologicznych jak najbliżej miejsca 
ich wytwarzania (najczęściej od stowarzyszeń rolników) i dostar-
czanie tych produktów po zapakowaniu w opakowania jednost-
kowe bezpośrednio do sklepów ekologicznych z pominięciem 
jakichkolwiek pośredników.

Jakie były Twoje pierwsze kroki w celu realizacji tej strategii?
Było ich dużo. Po pierwsze lokalizacja w Trójmieście wydała 
mi się pozbawiona racjonalnego uzasadnienia. 

Wywiad z Sylwestrem Strużną, prezesem zarządu Bio Planet S.A.

Projekt logo Bio Planet zgłoszony do konkursu przez  Konstancję Strużynę. 
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Sylwester Strużyna wraz z żoną Barbarą oraz dziećmi: Sylwią i Ziemowitem.

Chcieliśmy być firmą ogólnokrajową i mieć blisko do 
największych skupisk ludności w Polsce. Usiedliśmy 
nad mapą i nakreśliliśmy niewielki obszar między Bło-
niem i Sochaczewem, tak aby przyszła firma miała sto-
sunkowo blisko do Warszawy, Łodzi, jak i do innych du-
żych miast Polski. Następnie rozpoczęliśmy poszukiwania 
w terenie odpowiedniej lokalizacji. Już po dwóch dniach po-
szukiwań udało się znaleźć magazyny w Wilkowej Wsi, zlo-
kalizowanej w otulinie Puszczy Kampinoskiej. W styczniu 
2007 ruszyły prace adaptacyjne związane z uruchomieniem 
działalności w nowej siedzibie firmy. Po drugie nie podobała 
mi się nazwa firmy Bioart, gdyż firma nie była postrzegana 
na rynku jako sprawny dostawca. Po kilku dniach zastanawiania 
wymyśliłem nazwę Bio Planet, która została szybko zaakcepto-
wana przez moich współpracowników. Następnie przeprowa-
dziliśmy wśród znajomych konkurs na logo firmy, który osta-
tecznie wygrał gdański plastyk Piotr Białas, chociaż konkurencja 
była duża. Jeden z projektów logo zgłosiła nawet moja 11 letnia 
wówczas córka Konstancja.

Córka aktywnie angażuje się w działania Bio Planet. Konstancja 
i Ziemowit Strużyna promują ekologiczne produkty na Biegu Wegańskim, 
w Warszawie.
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W jakich sklepach można znaleźć Wasze produkty?
Zdecydowanie najważniejszym kanałem dystrybucji są dla nas 
specjalistyczne sklepy Ekologiczne. Współpracujemy z więk-
szością indywidualnych sklepów ekologicznych rozsianych 
po całym kraju. Obecnie jest to około 900 sklepów, jednakże 
liczba ta rośnie z miesiąca na miesiąc.
Dlaczego specjalistyczne sklepy ekologiczne, a nie nowoczesne sie-
ci hipermarketów są dla Was tak ważne?
W sklepach ekologicznych zakupy robią najbardziej wyeduko-
wani i zaangażowani klienci, których kompleksową filozofią jest 
zdrowy styl życia. Pogłębiają oni swoją wiedzę o odżywianiu 
i są zainteresowani szeroką gamą ekologicznych produktów. 
W hiper i supermarketach żywność ekologiczna kupowana jest 
sporadycznie przez mniej lub bardziej przypadkowego klienta 
niemającego zbyt dużej wiedzy o żywności ekologicznej.

Jak wyobrażasz sobie firmę Bio Planet za kilka lat?
Wzorcowym modelem działania jest największy europejski 
dystrybutor żywności ekologicznej – niemiecka firma Dennree 
Gmbh. Obroty Dennree w 2016 roku wyniosły około 900 mln 
euro, zaś obroty Bio Planet jedynie 26 mln euro (tzn. Dennree 
ma obroty 35 razy większe niż nasze). Pamiętajmy, że polski ry-
nek jest na bardzo wstępnym etapie rozwoju; dlatego w przy-
szłość patrzymy optymistycznie.

Sylwester Strużyna na polach bio słonecznika w Mołdawii, niedaleko miejscowo-
ści Seroki. Bio Planet S.A. pozyskuje surowce tylko od sprawdzonych rolników.  

W lutym 2007 roku zarejestrowaliśmy znak używany do dzisiaj 
w Urzędzie Patentowym oraz zmieniliśmy oficjalną nazwę firmy.
Po trzecie należało całkowicie zmienić ofertę firmy. Bioart ofe-
rował 2.000 artykułów spożywczych, z których tylko 400 miało 
certyfikat żywności ekologicznej oraz prawie nic nie spełniało 
kryterium kupowania bezpośrednio od producenta. W ciągu 
dwóch miesięcy ciężkiej pracy stworzyliśmy zupełnie nową 
ofertę, w której pozostały jedynie najciekawsze wyselekcjono-
wane produkty. W lutym 2007 roku pojechałem po raz pierwszy 
do Norymbergi na Biofach - największe targi żywności ekolo-
gicznej w Europie. Tam udało się nawiązać kontakty z zagra-
nicznymi producentami żywności ekologicznej.

Kiedy rozpoczęliście produkcję produktów pod marką Bio Planet?
Decyzja o budowie zakładu konfekcjonowania została podjęta 
w momencie, gdy rozpoczynałem moją pracę w firmie. Na po-
czątku 2007 roku rozpoczęliśmy współpracę z dr Urszulą Sołty-
siak z AgroBioTestu i w lipcu 2007 r. uzyskaliśmy odpowiedni 
certyfikat zezwalający nam na kupowanie surowców ekologicz-
nych i paczkowanie ich, a następnie sprzedawanie w opakowa-
niach jednostkowych. Pierwsze produkty pojawiły się na rynku 
w lipcu 2007 roku i szybko zyskały uznanie zarówno właścicie-
li sklepów ekologicznych jak również klientów ostatecznych.  
Nasza początkowa oferta zawierała 24 asortymenty.

Ile rodzajów asortymentów macie obecnie w ofercie pod marką 
Bio Planet?
Kupujemy około 220 różnych certyfikowanych surowców,  
jednakże niektóre produkty pakowane są w różnych gramatu-
rach i dlatego w naszej aktualnej ofercie jest nieco ponad 300 
produktów pod marką Bio Planet.

Ile z nich kupujecie bezpośrednio od rolników?
Naszym priorytetem jest jakość i powtarzalność produktów.  
Nie zmieniamy dostawców w pogoni za najniższą możliwą 
do uzyskania ceną zakupu. Staramy się nawiązywać długoter-
minowe relacje ze stowarzyszeniami rolników w różnych zakąt-
kach świata i dążyć do osiągniecia najwyższej możliwej jakości 
produktów bez pozostałości pestycydów za rozsądną cenę. 
W wyniku naszych działań syrop z agawy sprowadzamy bez-
pośrednio z Meksyku, produkty kokosowe z Sri Lanki, daktyle 
z Tunezji, cukier kokosowy z Indonezji. Poszukujemy także  
rolników w Polsce i w Europie. Szczególnie dobrze oceniam 
możliwości budowania trwałych relacji z rolnikami w środkowej 
i wschodniej Europie – między innymi w Polsce, na Ukrainie, czy 
w Mołdawii.
Które z Waszych produktów odniosły największy sukces?
Zdecydowanie najlepiej przyjęły się suszone owoce, takie 
jak rodzynki, morele, figi czy daktyle. Niestety tych produktów 
z powodu braku słońca nie da się kupować w Polsce, a szko-
da, gdyż możliwość bezpośredniego obejrzenia metod upraw 
oraz suszenia tych produktów na pewno zwiększałoby zaufa-
nie konsumentów. Do hitów sprzedażowych należą także kasza 
jaglana, jaja oraz słonecznik.

W 2015 roku akcje firmy Bio Planet zadebiutowały na Giełdzie Papierów  
Wartościowych. Na zdjęciu: Sylwester Strużyna podczas ceremonii debiutu  
giełdowego.

Rozmawiała: Katarzyna Burzyńska

Nowoczesne centrum logistyczne Bio Planet S.A. w Lesznie funkcjonuje  
od lipca 2015 r. Znajduje się zaledwie 3 km od głównej siedziby w Wilkowej Wsi 
 i ok. 25 km od Warszawy.
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Naturalny24
To delikatesy ekologiczne, które powstały z pasji i potrzeby. Przez lata byliśmy nauczeni, 
że na każdą dolegliwość wystarczy pastylka i po problemie. Często docierają do nas Klienci, 
oczekujący cudownego środka, który będzie panaceum na wszystko. Delikatnie tłumaczymy 
naszym Klientom, że warto poświęcić trochę trudu i zainwestować w swoje zdrowie. 

Jedzenie nie tylko jest podłożem dobrego stanu zdrowia, 
a także leży u przyczyny prawie wszystkich chorób i tak docie-
rającym do nas Klientom na diecie bezglutenowej doradzamy 
szersze spojrzenie niż tylko szukanie znaku przekreślonego kło-
sa. Klienci nie znajdą u nas mieszanek mąk bezgultenowych do-
prawionych składnikami chemicznymi (choć jest na to popyt). 
My proponujemy użycie pojedynczych mąk, chętnie podajemy 
przepisy, adresy stron, z których można skorzystać i dzielimy 
się swoimi doświadczeniami w gotowaniu i pieczeniu.

Do naszego sklepu bardzo starannie dobieramy produkty. 
Każda nowość przechodzi przez naszą wewnętrzną weryfi-
kację. Produkty do których mamy zastrzeżenia nie znajdą 
się na półkach, nawet te ze znaczkiem bio. Przykładem może 
być dowolny produkt, który w swoim składzie posiada syrop 
glukozowo-fruktozowy. Dużą uwagę poświęciliśmy produktom 
dla najmłodszych, które również dokładnie dobieramy pod 
kątem składu. Zależy nam, aby od najmłodszych lat kształto-
wać zdrowe smaki u dzieci. Rodzice znajdą u nas szeroki wy-
bór najwyższej jakości kaszek, niedosładzanych, w dużej mierze 
bezmlecznych oraz dania, desery, soki i zdrowe przekąski bez 
zbędnych dodatków. Mając na uwadze, że drugim organem, 

po układzie pokarmowym, przez którą dostają się do naszego 
organizmu szkodliwe substancje, jest skóra, w naszym sklepie 
nie mogło zabraknąć naturalnych kosmetyków ekologicznych 
i biodegradowalnych środków czystości. Podobnie, jak przy pro-
duktach spożywczych, skład każdego produktu został przez nas 
sprawdzony, zanim trafił na półkę. Klient może mieć pewność, 
że nie kupi u nas kosmetyku ze składnikiem szkodliwym, kance-
rogennym, jakie oferują popularne, znane i często drogie marki 
kosmetyczne. Przy okazji zapewniamy, że te produkty działają 
i nasi Klienci chętnie wracają po kremy, które dobrze odżywiają 
ich skórę, naturalnie pielęgnują włosy, pasty do zębów, a także 
po środki, które czyszczą i piorą.

Nasz zespól rekrutujemy wśród osób, którym bliskie jest zdro-
we podejście do życia, odżywiania i dbania o otaczające środo-
wisko, ale także spośród osób, które chętnie podzielą się swoją 
wiedzą i doświadczeniem na temat zdrowego odżywiania  
z naszymi Klientami. Tak się składa, że każda osoba z naszego 
zespołu ma doświadczenie z różnymi problemami zdrowotny-
mi i stosuje określone diety, aby utrzymać dobre zdrowie. Cały 
czas dokształcamy się i czerpiemy wiele z doświadczeń na-
szych Klientów. Cieszy nas, kiedy słyszymy, że wyeliminowanie 
nabiału z diety małej dziewczynki i zastąpienie mleka produk-
tami roślinnymi w niedługim czasie spowodowało, że nie jest 
ona już częstym pacjentem szpitala ze względu na ataki astmy 
i jeździ już tylko na kontrole lub, że przejście na dietę bezglu-
tenową uratowało Klientkę z celiakią, przed wprowadzeniem 
poważnego leczenia w zdiagnozowanym już prawie toczniu.

W dzisiejszych czasach żyjemy w dużym zanieczyszczeniu śro-
dowiska, narażeni jesteśmy na dużą dawkę substancji chemicz-
nych, które wdychamy i dostarczamy z pożywieniem, morze 
cukrów i niezdrowych słodzików dodawanych do konwen-
cjonalnej żywności. Żyjemy w pośpiechu i jesteśmy narażeni 
na stres. Nasz organizm musi się mocno napracować, ze wszyst-
kimi przeciwnościami, żeby utrzymać ciało w dobrej kondycji. 
Dlatego najważniejsze, co możemy dla siebie zrobić, to za-
dbać o zdrowe jedzenie, paliwo, które da organizmowi siłę 
przezwyciężyć wszystkie trudności, utrzymać zdrowie i ciało 
w dobrej kondycji. „Szlachetne zdrowie, Nikt się nie dowie, Jako 
smakujesz, Aż się zepsujesz” ten wiersz Jana Kochanowskiego 
jest mottem, które przyświeca nam w codziennej pracy.

Pani Renata Banach - Wyskiel, właścicielka delikatesów Naturalny 24 (z prawej). 
Sklep znajduje się we Wrocławiu przy ul. Krzyckiej.

Odwiedzając delikatesy Naturalny24, możemy mieć pewność, że każdy produkt przeszedł pozytywnie proces  
wewnętrznej weryfikacji. Przede wszystkim stawia się tu na produkty z czystym składem. Nie znajdziemy  
produktów z syropem glukozowo-fruktozowym. Kluczową rolę w asortymencie pełni żywność dla najmłodszych. 

Rozmawiał: Łukasz Bojnowski
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Które          wybierzesz?

Gruszka

Jabłko

Jabłko-Banan

Jabłko-Mango

Ekologiczne musy owocowe

dostępne w opakowaniach 90g lub 4x90 g! 

Także w innych smakach:

Dystrybutor w Polsce: 
Bio Planet S.A.
www bioplanet.pl

owoce 100%
bez dodatku cukrów! 

Jabłko - Truskawka 
Brzoskwinia - Morela 
Jabłko - Czerwone owoce - Czarna Porzeczka

Figa z Makiem     
Rozmowa z Panią Agnieszką Potrykus ze sklepu Figa z Makiem w Wejherowie.

Jaka jest historia Pani działalności w ekobranży?
Od 10 roku życia jestem wegetarianką, a w mojej diecie domi-
nują produkty z czystym składem. Jako mieszkanka Wejherowa 
zdałam sobie sprawę, że oferta tego typu produktów w mojej 
okolicy jest ograniczona. To wpłynęło na decyzję o otwarciu 
sklepu z produktami wegetariańskimi. Sklep powstał w 2013 roku. 
W trakcie poszukiwań produktów wysokiej jakości z jak najlep-
szym składem i bez jakichkolwiek dodatków chemicznych spo-
tkałam się z produktami rolnictwa ekologicznego, które stały 
się doskonałym uzupełnieniem asortymentu mojego sklepu.

Jakiego rodzaju produkty oferuje Pani w sprzedaży? Czy są to pro-
dukty w 100% naturalne i certyfikowane?
Prowadzę sklep wegetariański, w którym większość stanowią 
produkty ekologiczne. Minimalną część stanowią produkty 
konwencjonalne, które na tę chwilę nie mają swoich bio odpo-
wiedników.

Które produkty cieszą się największą popularnością?
Są to produkty standardowe: olej kokosowy, kasza jaglana, ka-
sza gryczana, napoje roślinne i czystek.

Na co klienci najczęściej zwracają uwagę przy zakupie?
Klient sklepu ekologicznego to klient świadomy, który zwraca 
przede wszystkim uwagę na jakość i skład produktu. 

Pani Agnieszka Potrykus, sklep Figa z Makiem znajduje się przy ulicy 12 Marca 
w Wejherowie.

Ostatnio na rynku coraz częściej pojawiają się produkty typu 
superfoods? Jak Pani ocenia tego typu produkty?
Uważam, że są to bardzo dobre produkty, sama osobiście ich 
używam. Oferta jest dosyć szeroka. Stanowią odżywczy dodatek 
do naszej diety ze względu na zawartość cennych składników 
dla naszego organizmu. Jednak nie należy zapominać o zdrowej 
zbilansowanej diecie.
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Najbardziej popularne produkty superfoods to?
Według mnie jest to spirulina, chlorella, młody jęczmień i kakao 
surowe.

Jakiej rady udzieliłaby Pani nowo otwierającym się sklepom?
Moim zdaniem podstawą jest dobre przygotowanie meryto-
ryczne. Znajomość branży oraz produktów co za tym idzie wy-
kwalifikowany personel to fundament tego typu działalności. 
Wiedza, zaangażowanie i pasja to czynniki niezbędne. Klienci 
sklepów z żywnością organiczną to przede wszystkim ludzie, 
którzy zadają pytania i oczekują fachowego doradztwa.

Jak ocenia Pani prognozy dla rozwoju rynku ekologicznego  
w Polsce?
Rynek ekologiczny cieszy się coraz większym zainteresowa-
niem i uważam, że będzie on wykazywać tendencję wzrostową.

Rozmawiał: Tomasz Pawłowski

Smakosz     
Przemysław Lisicki, właściciel sklepu ekologicznego „Smakosz” i sklepu internetowego  
www.sklepsmakosz.pl, przekonuje mieszkańców Oświęcimia, że produkty ekologiczne 
to powrót do korzeni! W jego sklepie nie brakuje produktów inspirowanych polską tradycją,  
które zadowolą podniebienie niejednego smakosza.
Co kierowało Tobą, gdy zdecydowałeś się na otwarcie sklepu spe-
cjalistycznego z ekologiczną żywnością?

Wychowałem się na wsi, gdzie zawsze mieliśmy dostęp do świeżych 
produktów, uprawianych według tradycyjnych metod, z zachowaniem 
równowagi z przyrodą, przez co pamiętam, jak smakują jabłka zerwa-
ne z drzewa, marchew, którą można było jeść prosto po wyrwaniu 
z ziemi, zapach świeżych ziół oraz pieczonego przez moją babcię 
chleba z domowym masłem… Tak oto z tęsknoty za tym wszystkim, 
w 2009 roku postanowiłem otworzyć swój pierwszy sklep z żywnością 
ekologiczną. Początki były bardzo trudne, ponieważ w tamtym okresie 
ceny bardzo odbiegały od cen produktów konwencjonalnych, a świa-
domość ludzi była bardzo ograniczona. Lata ciężkiej pracy i różnych 
perypetii, zaowocowały efektem ostatecznym, jakim jest sklep Smakosz 
w Oświęcimiu oraz sklep internetowy www.sklepsmakosz.pl. W sklepie 
stacjonarnym w stałej ofercie posiadamy obecnie blisko 2000 produk-
tów oraz kolejnych kilka tysięcy pozycji pod zamówienie. Z żoną za-
wsze zwracaliśmy uwagę na to, co znajduje się w naszej lodówce, a gdy 
pojawiła się na świecie nasza córeczka, kontrola tego, co jemy, stała 
się wręcz obowiązkiem. Teraz staramy się przekazać nasze doświadcze-
nie oraz świadomość klientom Smakosza.

Sklep specjalistyczny Smakosz znajduje się przy malowniczym 
Rynku Głównym w centrum Oświęcimia.



Co sprawia, że ludzie wracają do sklepu?

Myślę, że jest to połączenie kilku aspektów. Bardzo waż-
na jest kompetentna i wykwalifikowana obsługa sklepu, 
która nie tylko posiada wiedzę o produktach, ale przede wszyst-
kim potrafi przekazać ją w odpowiedni sposób klientowi. Myślę,  
że większość sklepów specjalistycznych bazuje na stałych klien-
tach, dlatego też ważne jest budowanie zaufania. Kolejnym 
punktem jest asortyment sklepu - im większy i lepiej dobrany,  
tym chętniej i dłużej klienci zostają w sklepie, co przekłada  
się na sprzedaż większej ilości produktów. Prócz tego liczy się od-
powiednie wyeksponowanie towaru, zadbanie o estetykę sklepu, 
jego lokalizacja, a także dbałość o porządek. Suma tych wszyst-
kich składowych ma wpływ na uzyskanie zamierzonego efektu.

Jakie produkty w głównej mierze przyciągają ludzi do 
sklepu z ekologiczną żywnością?

Jeśli chodzi o sprzedaż produktów, jest to bardzo zmienne. 
Jest kilka hitów sprzedaży, które nie schodzą z podium takie, 
jak np. olej kokosowy, czystek, kurkuma, czarnuszka czy spiruli-
na. Często jest tak, że nagle pojawia się moda, bo ktoś o czymś 
wspomniał w telewizji, jakaś gwiazda napisała na swoim blogu 
i wtedy jest „bum” na dany towar, dotyczy to głównie przypad-
kowych klientów. Stali klienci są usatysfakcjonowani różnorod-
nością towarów od makaronów, płatków, suszonych owoców, 
do produktów świeżych takich jak nabiał, owoce i warzywa, 
czy też mięsa. Podsumowując, im większy wybór, tym klienci 
bardziej zadowoleni, a co za tym idzie – obroty sklepu wzrastają.

Sieci handlowe coraz mocniej zaczynają interesować się 
ekologiczną żywnością, czy widzisz w tym zagrożenie dla 
sklepów specjalistycznych?

Myślę, że z jednej strony jest to zagrożenie, ponieważ sklepy 
specjalistyczne nie dysponują tak dużym kapitałem, jak sieci 
handlowe i nie są w stanie sprzedawać z tak niskimi marżami. 
Pojawienie się produktów ekologicznych w marketach może 
spowodować spadek ich jakości. 

Nie każdy dostrzega różnicę pomiędzy tzw. zdrową i ekolo-
giczną żywnością, a markety bardzo chętnie to wykorzystują.  
Z drugiej zaś strony, obsługa w markecie nie posiada odpowied-
niej wiedzy, aby pomóc i doradzić klientowi, więc tutaj bardzo 
dużą wartość będzie miała wiedza i kompetencje personelu.

Jak myślisz, co czeka branżę ekologiczną w najbliższym roku?

Myślę, że branża nadal będzie się bardzo dynamicznie rozwi-
jać. Świadomość konsumentów cały czas wzrasta, coraz wię-
cej mówi się o skutkach niewłaściwego odżywiania, a żyw-
ność ekologiczna jest promowana we wszystkich mediach. 
Przypuszczam, że liczba gospodarstw oraz producentów bę-
dzie rosnąć, co przełoży się na większą dostępność produk-
tów ekologicznych. Wszystko zmierza w dobrym kierunku! 

Rozmawiał: Wojciech Jaszczuk

Szeroka oferta asortymentu sklepu przyciąga nie tylko stałych klientów. Równie 
ważny jest wykwalifikowany personel, który potrafi w przystępny sposób przeka-
zać cenne informacje o produkatch.
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Secret Garden 
Sklep Secret Garden powstał we wrześniu 2012 roku w Rzeszowie, jako odpowiedź 
na oczekiwania osób, które postawiły na zdrowy tryb życia i zaczęły bardziej zwracać uwagę 
na to, co mają na talerzu. Zdrowa dieta plus odpowiednio dobrane ćwiczenia gwarantu-
ją dobre samopoczucie i zadowolenie z życia. W chwili otwarcia sklep Secret Garden był 
jednym z nielicznych w Rzeszowie, dziś mamy już stałych Klientów, którzy uwierzy-
li, że zdrowa żywność przyczynia się do poprawy komfortu ich życia. Specjalnie dla Was 
 rozmawialiśmy z właścicielką Secret Garden, Panią Zofią Zima.

Co było inspiracją do rozpoczęcia tego typu działalności?
Poszukiwanie czegoś nowego. Gdy otwierałam sklep, podobnych placówek w Rzeszo-
wie było niewiele, a ludzie dopiero zaczynali zdawać sobie sprawę, że warto zdrowo 
się odżywiać. Innych próbowałam i wciąż próbuję przekonywać. Aby zacząć, musiałam 
sama poznać skład sprzedawanych produktów, porównywać go z towarem na półkach 
innych sklepów, w których zdrowa żywność była tylko dodatkiem do asortymentu.

Jakie trudności napotykała pani po otwarciu sklepu?
Podstawową trudnością jest kłopot, z którym boryka się większość handlowców roz-
poczynających działalność. Najpierw trzeba było powiedzieć ludziom, że sklep Secret 
Garden w ogóle istnieje, i co sprzedaje. Potem nakłonić tych, którzy przyjdą zrobić  
tu zakupy, aby robili to regularnie. Zaczęło się od reklamy radiowej i godzin 
spędzonych wraz z rodziną na pakowaniu ulotek w koperty, a następnie wysyłaniu 
ich do mieszkańców Rzeszowa. Oczywiście nie możemy zapomnieć o najważniejszym, 
czyli zamawianiu towaru wysokiej jakości. Strzałem w „dziesiątkę” okazało się świeże 
pieczywo z mającej renomę piekarni. Wielu naszych klientów zaczęło od chleba. Po-
tem sięgali po wędlinę i coraz różniejsze produkty. Pięć lat temu nie spodziewałam się, 
że w sklepie będą kolejki.

Jaka jest Pani recepta na udany biznes?
Czasem wydaje się, że wszystko sprzyja: dobra lokalizacja, wysokiej jakości towar, sze-
roki asortyment i tylko klientów brak co w wielu przypadkach oznacza klapę. Myślę, 
że jak w każdej dziedzinie najważniejszy jest człowiek. W przypadku sklepu są to odpo-
wiedzialni i zaangażowani sprzedawcy. Umiejący doradzić jaki towar kupić, nie po to, 
aby kogoś naciągnąć na duży wydatek lub oszukać, bo taki klient drugi raz nie przyj-
dzie. Trzeba zaproponować produkt, którego rzeczywiście klient potrzebuje. Takich 
handlowców zatrudniam i to działa. Warto też słuchać ludzi, bo często sami mówią, 
co chcieliby kupić w sklepie. Jeśli jest możliwość zamówienia takiego towaru – robię to. 

Jakich produktów klienci najczęściej szukają?
Moglibyśmy spędzić cały dzień na ich wymienianiu. Klienci ku-
pują wszystko. Od pieczywa, przez wędliny, soki, warzywa, owo-
ce, produkty sojowe, żywość dla diabetyków. Co ciekawe, coraz 
więcej naszych klientów to ludzie świadomie robiący zakupy. 
Dokładnie czytają skład produktów, wiedzą czym różni się dany 
towar od sprzedawanego w zwykłym sklepie. Często bywa 
tak, że wspólna jest tylko nazwa na etykiecie. I cieszy mnie,  
że mimo takiej samej nazwy wybierają jednak to, co zdrowsze.

Jak według Pani będzie się zmieniał rynek ekologiczny 
w Polsce?
Wszystko zależy od zasobności kieszeni Polaków. Nie jest ta-
jemnicą, że za zdrową żywność trzeba zapłacić więcej a ludzie, 
którzy liczą każdy grosz, muszą decydować: płacić więcej i jeść 
zdrowo czy płacić mało i jeść... różnie. Z przyjemnością obniży-
łabym ceny w sklepie o połowę, aby jeszcze więcej ludzi kupo-
wało zdrowe jedzenie, ale wtedy za dwa miesiące sklep trzeba 
byłoby zamknąć. Z drugiej jednak strony obserwuję, że wielu 
naszych klientów kupuje tyle jedzenia ile dokładnie im potrzeba. 
A więc nie wydają pieniędzy na produkty, które potem  
i tak musieliby wyrzucić. Jeśli konsumenci będą stawiać na jakość
i na zdrowie, rynek ekologiczny będzie się nadal rozwijał. 

Rozmawiał: Radosław Błaszczyk
Pani Zofia Zima (w środku) uważa, że kluczem do sukcesu jest wykwalifikowany 
personel, który wsłuchuje się w potrzeby klienta, a także potrafi doradzić.
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AMYLON A. S. TO CZESKI PRODUCENT ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ, 
OPARTEJ NA WIELOLETNIM DOŚWIADCZENIU I SPRAWDZONYCH, 
TRADYCYJNYCH RECEPTURACH. W OFERCIE ZANJDUJĄ SIĘ M.IN. 

GALARETKI, BUDYNIE, KISIELE, CZY PRODUKTY DO PIECZENIA,
WSZYSTKIE W JAKOŚCI BIO.

FIRMY AMYLON
BIO PRODUKTY

BUDYNIE



Najlepsze kakao - surowe, 
nieodtłuszczone

kakao nie daje się całkowicie rozpuścić  
w płynach. Tłuszcz kakaowy stanowi je-
den z najdroższych olejów roślinnych. 
Jest podstawowym surowcem do produk-
cji czekolady. Proszek kakaowy o wyższej 
zawartości tłuszczów cieszy się powo-
dzeniem ze względu na swój korzyst-
ny wpływ na teksturę, bogactwo smaku 
i aromatu oraz zapewnienie uczucia sy-
tości w ustach. Mielenie ziaren uprzed-
nio głęboko zamrożonych (mielenie 
kriogeniczne) pozwala zachować mak-
symalną ilość składników odżywczych.

Katarzyna Wroniak

Drzewo kakaowe (kakaowiec) o nazwie 
botanicznej nadanej w XVIII wieku przez 
Karola Linneusza, Theobroma cacao, 
od wieków określane było jako „pokarm 
bogów kakao”. Z ziaren korzysta-
li już Olmekowie ok. 4000 lat temu, 
a swoją wiedzę przekazali Majom. Ideal-
ne warunki do uprawy drzew kakaowych 
występują w strefie lasów tropikalnych, 
gdzie panuje wilgotny, bezwietrzny kli-
mat oraz stała, wysoka temperatura.
Z jednego drzewa otrzymuje się średnio 
30 owoców w kształcie owalnym, we-
wnątrz których znajduje się 20-40 ziaren. 
Świeże ziarno kakaowca nie nadaje się do 
spożycia, gdyż jest miękkie, pozbawione 
aromatu oraz ma bardzo gorzki smak. 
Aby nadać ziarnu odpowiedni zapach, 
barwę i smak, przeprowadza się fermen-
tację. Jest to pierwszy i decydujący etap 
w produkcji ziarna najwyższej jakości.
 
Polifenole - sekret młodości
Po fermentacji surowe ziarno ma subtelny, 
wyważony aromat, na który składa 
się kilkaset różnych związków, wśród 
których podstawowe znaczenie mają 
polifenole (stanowią ok. 12-18% 
całkowitej masy suszonego ziarna kaka-
owego): kwasy fenolowe i flawonoidy. 

Surowe ziarna kakao charakteryzują się 
wyższą zawartością przeciwutleniaczy, 
a także są lekko kwaskowate i jaśniej-
sze od popularnego na rynku prażonego 
kakao o charakterystycznym ciemnobrą-
zowym kolorze z wyraźną gorzką nutą. 
To właśnie etap prażenia oraz odtłusz-
czania są głównie odpowiedzialne za róż-
nice organoleptyczne oraz prozdrowotne 
tradycyjnego prażonego kakao i surowe-
go kakao nieodtłuszczonego. Wysoka 
zawartość tłuszczów (około 50-58%) 
powoduje, że zmielone, nieodtłuszczone 
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Z samej mąki z sorgo nie upieczemy tradycyjnego chleba, gdyż 
sorgo nie zawiera glutenu, warto jednak dodać ją jako skład-
nik, aby wzbogacić recepturę. Sorgo przerabia się też na ka-
szę. Kasza sorgo ma bardzo dobre właściwości sensoryczne,  
a po ugotowaniu nie jest klejąca. Warto wprowadzić ziarna 
sorgo do własnej kuchni. Wzbogacić danie śniadaniowe, obia-
dowe lub wykorzystać jako przekąskę, np. w formie uprażonej.

„Popcorn”
Wystarczy wysypać kilka suchych ziaren na gorącą patelnię 
z odrobiną tłuszczu, a otrzymamy smaczny zamiennik klasycz-
nego popcornu! Wprawdzie rozmiar uprażonych ziarenek jest 
znacznie mniejszy od kukurydzianego, ale za to sorgo nie ma 
denerwujących ostrych łusek, a smakuje równie wyśmienicie. 

Rosnący popyt na produkty bezglutenowe sprzyja poszukiwa-
niu nowych, ciekawych surowców, a sorgo to kolejna propo-
zycja, smaczny i wartościowy produkt, który warto spróbować.

Sylwia Kaczmarek

Sorgo - 
bogactwo wartości odżywczych
W Polsce sorgo, zwane inaczej prosem afrykańskim jest niestety mało znane, choć znalazło  
już uznanie wśród osób szukających nowych, zdrowych produktów. Warto poznać te tajemnicze  
ziarenka i włączyć je do jadłospisu, ponieważ obecnie zyskują coraz większą popularność 
jako   wartościowy   produkt   spożywczy.
Sorgo to roślina z rodziny traw, zaliczana do rodzin wiechli-
nowatych, do której należą także zboża, stanowiące jedno 
z ważniejszych źródeł pożywienia człowieka. Sorgo podobne 
jest do kukurydzy, z tą różnicą, że nie wytwarza kolb, nasiona 
sorgo skupione są w wiechach i zaliczane jest do podrodziny 
prosowatych, dlatego często nazywa się je afrykańskim pro-
sem.

Sorgo to roślina klimatu ciepłego. Rośnie nawet w trudnych  
warunkach, bez potrzeby stosowania jakichkolwiek nawo-
zów czy innych środków produkcji. Uprawia się je w ciepłej 
i gorącej strefie klimatycznej, tam, gdzie jest zbyt sucho lub zbyt 
gorąco, aby uprawiać inne zboża. To roślina bardzo odporna 
na długie okresy niedostatku wody. Ze względu na łatwość 
upraw, stanowi główne źródło energii dla ludzi mieszkających 
w rejonie Azji i Afryki. Mało kto wie, że sorgo, po pszenicy, 
ryżu, kukurydzy i jęczmieniu, jest piątym z kolei w świato-
wej produkcji zbóż! Do największych producentów sorgo  
na świecie należą Indie, USA i Meksyk, zaś wśród krajów eu-
ropejskich to Francja. Sorgo, podobnie jak wiele innych roślin,  
posiada wiele zastosowań. W regionach, w których sorgo 
jest uprawiane, przetwarzane są prawie wszystkie części 
tej rośliny – ziarna do spożycia, liście wykorzystuje się np. jako 
paszę dla bydła, a łodygi jako opał lub materiał budowlany. 

Wartości Odżywcze
Sorgo jest zbożem o wysokiej wartości odżywczej, jest źró-
dłem białka (ok. 11%), błonnika (ok. 7%), witamin i składników 
mineralnych. Ziarno sorgo zawiera ok. 3% tłuszczu, w którym 
przeważają korzystne kwasy wielonienasycone; warto zazna-
czyć, że największą część kwasów tłuszczowych, aż 36%, stano-
wi kwas alfa-linolenowy z grupy Omega 3. Posiada znaczne  
ilości składników mineralnych: potasu, fosforu, żelaza oraz 
witaminy z grupy B, szczególnie wit. PP (niacyna) i witaminę 
B1 (tiamina), które są ważne dla metabolizmu komórek. Po-
nadto jest rekordzistą w zakresie zawartości polifenoli. Są to 
związk naturalnie występujące w roślinach, stanowią największą 
grupę naturalnych przeciwutleniaczy. Zawarte wewnątrz ziar-
na sterole i polifenole mają korzystny wpływ na układ krążenia. 
Sterole zmniejszają również wchłanianie cholesterolu do orga-
nizmu, dlatego sorgo można wykorzystywać w żywieniu czło-
wieka, np. jako składnik diety lub dietetycznych suplementów, 
w celu zmniejszenia poziomu cholesterolu w organizmie  
i zapobiegania miażdżycy. 

Smak i sposób przygotowania
Sorgo charakteryzuje się delikatnym smakiem z lekko orze-
chową nutą. Po ugotowaniu może być dodawane do warzyw, 
mięsa, ryb, a także zup i sałatek. Należy jednak pamiętać,  
że przed ugotowaniem ziarno należy opłukać w zimnej wo-
dzie i namoczyć kilka godzin, najlepiej na noc. Zwolennicy 
kuchni inspirowanej tradycyjnymi składnikami z różnych stron 
świata od dawna stosują ziarna sorgo jako zamiennik kaszy lub 
ryżu, a mąkę z tego zboża wykorzystują do wypieku pieczywa, 
ciast oraz do zagęszczania zup i sosów. Mąka z sorgo może zastą-
pić białą mąkę, czyniąc dany produkt zdrowszym i ciekawszym.  
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ORZEŹWIAJĄCE, EKOLOGICZNE NAPOJE KOKOSOWE

PROSTO ZE SRI LANKI

Woda kokosowa jest naturalnym izotonikiem. Cieszy się dużą popularnością, 
szczególnie wśród sportowców. Prezentujemy wodę king z kokosów o jasno po-
marańczowym odcieniu. Cocos nucifera var aurantiaca - to gatunek
kokosa występujący głównie na Sri Lance, co ciekawe jest to  
również rodzime miejsce występowania 
tej odmiany.
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Wegański  
i egzotyczny

Tworzymy żywność z miłości do ekologii.

Pionier w dziedzinie produkcji żywności ekologicznej – od 1974.

Słodkie migdały w najlepszym wydaniu 
Przepyszny krem przygotowany ze świeżo prażonych migdałów oraz wyselekcjonowanych,  

ekologicznych składników zaspokoi nawet najbardziej wymagające podniebienia.  
Przygotowany przez doświadczonego producenta żywności ekologicznej.

Z 
prażonych 
migdałów

Intensywny kremowy smak

Dystrybutor w Polsce:
Bio Planet S.A.

www.bioplanet.pl

Matcha - więcej niż herbata 

Świat oszalał na punkcie zielonego pro- 
szku zwanego matchą. W dosłownym 
tłumaczeniu matcha znaczy sproszko-
wana. Nie jest to jednak zwykła spro-
szkowana zielona herbata. Wyróżnia 
ją proces produkcji, który jest inny niż 
w przypadku zwykłej zielonej herbaty. 
Przepiękny kolor matcha zawdzięcza  
zacienianiu krzewów herbacianych, oko-
ło dwóch tygodni przed zbiorem. Dzięki 
temu zabiegowi liście mają intensywniej-
szy kolor. Następnie listki są poddawane 
działaniu pary wodnej przez kilkadziesiąt 
sekund, suszone oraz mielone na drobną 
mączkę. Matcha w Japonii była znana już 
ok. 1000 lat temu. Jej picie wiązało się ze 
skomplikowaną ceremonią parzenia tej 
herbaty. Dziś matcha znana jest nie tyl-
ko jako napój. Cieszy się dużą popular-
nością jako dodatek do różnych potraw,  

szczególnie ciast, deserów czy lodów. 
Nadaje ona deserom przepiękny, inten-
sywny, zielony kolor. Oprócz właściwości 
barwiących wzbogaca ona desery w cen-
ne składniki. 

Jaka jest różnica między matchą, 
a zwykłą zieloną herbatą? 
Pijąc matchę spożywamy nie tylko wyciąg 
z liści, ale i listki herbaty. Dzięki temu do-
starczamy do organizmu wszystkie cenne 
składniki zawarte w matchy. Większość 
z tych składników jest nierozpuszczalna 
w wodzie, dlatego w zwykłej zielonej 
herbacie jest ich ok 10-krotnie mniej. 
Jest ceniona ze względu na właściwości 
antyoksydacyjne, które zawdzięcza dużej 
zawartości przeciwutleniaczy. Chronią 
one nasz organizm przed działaniem 
wolnych rodników. Stres, tak powszechny 
w codziennym życiu, spożywanie grillo-
wanych lub smażonych potraw, czy za-
nieczyszczone powietrze, przyspieszają 
powstawanie wolnych rodników. Przeci-
wutleniacze mają zdolność likwidowa-
nia wolnych rodników. Przeciwutlenia-
cze występują w wielu produktach, m.in. 
w świeżych owocach lub warzywach, ale 
to właśnie matcha posiada ich największą 
ilość. Wg skali ORAC matcha nie ma so-
bie równych pod względem zawartości 
związków o charakterze przeciwutle-
niającym. Głównym z nich są katechi-
ny, które mają działanie antyutleniające

ok. 100 razy mocniejsze niż witamina 
C. Matchę warto pić także, ze względu 
na to, że obniża poziom cholesterolu 
we krwi. Walorem matchy jest także za-
wartość witamin ( B1, B2, C oraz A). Jest 
bogata w beta-karoten, zawiera go aż 
9-krotnie więcej niż szpinak i 4 razy wię-
cej niż marchew.

Przygotowanie matchy:
Tradycyjny sposób przygotowania wiąże 
się ze specjalnym obrzędem zwanym 
chanoyu. Do przygotowania matchy 
używa się tradycyjnej miseczki (chawan) 
oraz bambusowej trzepaczki (chasen). 
Zielony proszek dozuje się bambusową 
łyżeczką (chashaku). Należy wsypać ły-
żeczkę matchy do miseczki zalać ok 100 
ml gorącej, ale nie wrzącej wody i ener-
gicznie wymieszać za pomocą bambuso-
wej trzepaczki. 
Jednak do codziennego parzenia mat-
chy nie potrzebujemy tak naprawdę 
tych przyrządów. Wystarczy, że do fili-
żanki wsypiemy płaską łyżeczkę prosz-
ku matcha, zalejemy ok 100 ml wody  
o temperaturze ok. 80°C i wymiesza-
my przy użyciu elektrycznego spieniacza  
do mleka. Następnie, w zależności od in-
tensywności smaku, jaki chcemy uzyskać, 
możemy dolać jeszcze wody. 

Polecamy włączyć matchę do swojej diety! 
Katarzyna Wójcicka





Jesteśmy BIO PLANÈTE i wierzymy w organiczne produkty - i to właśnie dlatego produkujemy 
je od ponad 30 lat! Gama naszych wysokiej jakości, pysznych olejów to wynik doświadczenia, 
specjalistycznej wiedzy oraz starannie dobieranych partnerstw. mamy dogłębną wiedzę na temat  
każdego z naszych olejów, jako że zarządzamy całym procesem produkcyjnym, począwszy od pomysłu, 
co posiać na polu, po rozlewanie w butelki. 

Bonjour!

Sercu Judith Moog bliska była idea udzielania pomocy na rzecz 
rozwoju i tym chciała zająć się w przyszłości. Jednak jej losy 
potoczyły się inaczej – w roku 1989, w trakcie studiów nauk  
o żywieniu, przejęła od ojca firmę, którą Franz J. Moog pięć lat 
wcześniej założył w pobliżu regionu Carcassonne (południo-
wo-zachodnia Francja). Dokładniej mówiąc była to farma orga-
niczna, Domaine de la Planète i była ucieleśnieniem jego wizji 
na temat rolnictwa ekologicznego. Judith szybko wyspecjalizo-
wała się w produkcji olejów organicznych, jeszcze przed stwo-
rzeniem marki BIO PLANÈTE, pierwszej w Europie całkowicie  
organicznej olejarni. W 2004 r. Judith przyjechała do Niemiec  
i w Saksonii założyła drugi oddział swojej spółki. W tym samym 
roku zwerbowała do współpracy Jérôme Stremlera, który został 
drugim Dyrektorem zarządzającym na terenie Francji. Od tamtej 
pory wspólnie prowadzą dynamicznie rozwijającą się działalność, 
która przekracza granice państw,  jednocześnie pozostając 
firmą rodzinną. W ten sposób BIO PLANÈTE łączy niemiecką  
jakość z francuskim savoir-vivre.

Od oleju słonecznikowego do oleju kokosowego
Wszystko zaczęło się od wytłaczania nasion francuskiego sło-
necznika.

Judith Moog i Jérôme Stremler od 2004 roku wspólnie prowadzą firmę,  
która mimo, że  mieści się w dwóch krajach, pozostaje firmą rodzinną.
Dziś oferta obejmuje ponad 70 różnych tłoczonych na zim-
no olejów organicznych, począwszy od tradycyjnych odmian 
do codziennego zdrowego smażenia, po produkty dla wytraw-
nych smakoszy, takie jak egzotyczny olej kokosowy, olej z na-
sion maku oraz zapewniające witalność oleje wspierające zdro-
wy tryb życia. Ponad dziesięć lat temu Judith Moog jako jeden  
z pierwszych dostawców wprowadziła na rynek olej kokosowy 
– dziś bardzo modny produkt, poświęciła sporo czasu na wy-
bór plantacji orzechów kokosowych oraz lokalnego wytwórcy,  
aby w niezawodny sposób spełnić pożądane kryteria jakościowe. 
Obecnie na rynku orzechów kokosowych panuje znaczna kon-
kurencja, co sprawia, że praktycznie niemożliwe jest, aby wszyscy 
konkurenci oferowali niezmienną jakość. W międzyczasie ponad 
70 unikalnych olejów BIO PLANÈTE zajęło ugruntowaną pozycję 
w sklepach specjalistycznych. W Polsce BIO PLANÈTE ofe-
ruje około 40 różnych olejów. Aby wyprodukować te cenne  
oleje, z których każdy ma czysty, naturalny smak, w olejarni  
wytłacza się ponad 20 różnych nasion oraz orzechów. Ole-
je można podzielić na trzy kategorie: Klasyczne oleje Classic 
Oils, aby na co dzień w zdrowy sposób przygotowywać posiłki,

Założyciel Domaine de la Planète Franz J. Moog, w 1987 roku; na dole zdjęcie  
dzisiejszej siedziby BIO PLANÈTE
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oleje Gourmet Oils dla smakoszy – dedykowane koneserom, 
oraz Vitality Oils dla klientów świadomych prozdrowotnych  
aspektów. 

Partnerstwo na zasadzie równości
Każdy olej ma swoją unikalną historię, dziedzictwo i charakter 
– co jest nie mniej ważne, gdyż kryje się za nimi ich indywidu-
alny charakter. Surowce, z których one powstają, wyproduko-
wali rolnicy, którzy swe umiejętności i pasję poświęcili filozofii 
na rzecz rolnictwa organicznego Nadal współpracujemy  
z niektórymi dostawcami, którzy towarzyszyli nam od momentu 
powstania naszej firmy. Wielu z nich znamy osobiście, począwszy 
od rolników prowadzących organiczne gospodarstwa w na-
szym lokalnym regionie, po włoskie gospodarstwa rodzinne 
i partnerów prowadzących niewielkie uprawy na terenie Kenii. 
Dla nas długofalowe partnerstwa oznaczają podtrzymywanie 
roboczych relacji, nawet gdy czasem sytuacja staje się trudna. 
Na przykład, gdy w roku 2014 plantacje orzechów kokosowych  
na Filipinach zostały zniszczone przez tajfun musieliśmy poradzić 
sobie z problemem braku oczekiwanych dostaw. Jednakże nigdy 
nie pomyśleliśmy o zmianie dostawcy. Wszakże Judith Moog, 
która także prowadzi dodatkową działalność jako rolnik orga-
niczny – zna się na obu aspektach produkcji. Kochamy filozofię 
organiczną i stosujemy zasady fair play. Na całym świecie na-
wiązaliśmy wspaniałe partnerstwa oparte na wzajemnym za-
ufaniu, pracujemy na równych zasadach ze spółdzielniami, 
które robią dobre rzeczy i wykonują je dobrze. Kupujemy surow-
ce stosując przy tym zasadę sprawiedliwego handlu oraz wspie-
ramy projekty długofalowo polepszające warunki pracy i życia  
lokalnej ludności. W ten sposób, Judith Moog nadal jest w stanie 
prowadzić w pewnym stopniu działania na rzecz pomocy 
rozwojowej. Gorąco zapraszamy do odkrywania z nami świata 
olejów organicznych!

Jakość ma znaczenie – od pola po rozlewanie
Nasze oleje są nie tylko pyszne i uniwersalne. Cechuje je także 
najwyższa jakość pod względem ich organicznego pochodzenia. 
Naturalnie zwracamy baczną uwagę na jakość na każdym etapie 
przetwarzania. Produkujemy wysokiej jakości naturalne oleje or-
ganiczne. W tym celu starannie wybieramy naszych partnerów   
i możemy współpracować z producentami przez długie lata, je-
śli spełniają nasze surowe wymagania jakościowe. W niektórych 
przypadkach znalezienie odpowiedniego partnera zajmuje całe 
lata. To ważny etap, gdyż jakość surowców stanowi podstawowy 
czynnik w kwestii jakości oleju. Jeśli surowce nie mają 
odpowiedniej jakości, nie można ich w żaden sposób 
skompensować w trakcie dalszego przetwarzania. Gdy już znaj-
dziemy odpowiednich partnerów, pozostajemy wobec nich 
lojalni cały czas pracując wspólnie w celu uzyskania idealnych 
nasion, orzechów i owoców na nasze oleje.

Opracowywanie wysokiej jakości produktów wymaga odpo-
wiedniego podejścia. To prawda, jesteśmy nieco pedantyczni. 
Każda butelka oleju trafiająca do klienta poddawana jest 18 
rodzajom analiz. Kontrolujemy i próbujemy nawet surowce,  
zarówno w kraju ich pochodzenia oraz po ich dostarczeniu 
do olejarni. Dodatkowe badania są przeprowadzane na etapie 
produkcji, po wytłoczeniu i w czasie filtracji. Na koniec procesu 
nasi eksperci ds. jakości ponownie pobierają próbki produktów.  
Dopiero gdy ich smak i aromat jest całkowicie dla nich przeko-
nujący, wysyłamy nasze oleje do klientów.

Jak chcesz, żeby coś było dobrze zrobione, zrób 
to sam
Jesteśmy szczęśliwi, że to robimy! Począwszy od upraw na polach, 
po butelkowanie, sami dbamy o przeprowadzenie każdego  
z procesów. Możemy to robić, gdyż od ponad 30 lat w świecie 
olejów organicznych czujemy się jak w domu. W pewnym stopniu 
jego filozofia ukształtowała nas samych. Naszą misją jest bycie 
ekspertami w dziedzinie olejów organicznych. Dlatego wciąż 
wzbudzają one nasze zainteresowanie i nadal zdobywamy  
o nich specjalistyczną wiedzę. Dzielimy się doświadczeniami 
i wiedzą z naszymi partnerami, dostawcami i klientami. Przykła-
dowo, regularnie organizujemy seminaria i szkolenia z techno-
logii sensorycznych.

Nieprzerwana kontrola jakości
Dla nas jakość to nie tylko część nazwy naszego działu,  
lecz filozofia, która znajduje odzwierciedlenie w praktyce. Świa-
domie inwestujemy znaczne zasoby w zapewnienie jakości  
oraz w znacznym stopniu przewyższamy w tym zakresie wyma-
gania prawne. Jesteśmy tak przekonani do naszych produktów 
końcowych, że nie usiłujemy niczego ukrywać. Każda butelka 
oleju jest identyfikowalna, bez żadnych luk, pod względem 
całego poprzedzającego procesu, aż po surowce.

Geronimo Sabornido, rolnik z Filipin od lat uprawiający ekologiczne kokosy 
dla BIO PLANÈTE. W 2016 roku olej kokosowy BIO PLANÈTE obchodził  dziesiątą 
rocznicę.

Laboratorium Bio Planète nieprzerwanie czuwa nad jakością produktów. 

Jeden z etapów produkcji  to butelkowanie oliw.
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Olej kokosowy coraz bardziej zyskuje na popularności, a to za sprawą swoich bogatych 
właściwości. Często nazywany jest również masłem kokosowym, bądź po prostu tłuszczem  
kokosowym. Pozyskuje się go z orzechów palmy kokosowej. Najcenniejszy jest  
nierafinowany, tłoczony na zimno.
Składa się głównie z nasyconych kwasów tłuszczowych.  
Największą część kwasów tłuszczowych zawartych w oleju  
kokosowym stanowią średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe 
(MCT), którym olej kokosowy zawdzięcza swoje wyjątkowe 
właściwości. Znajdziemy w nim także pewne ilości 
kwasów nienasyconych (od 4 do 10%). Niespełna połowa 
składu oleju kokosowego to kwas laurynowy, ponadto odnaj-
dziemy w nim również: kwas mirystynowy, kwas palmityno-
wy, kwas kaprylowy, kwas kaprynowy, kwas stearynowy, kwas 
oleinowy, kwas linolowy, czy kwas linolenowy. Jednak ma 
on swoje zastosowanie nie tylko w dietetyce i naszych kuch-
niach, ale również w kosmetyce. Może posłużyć jako naturalny 
kosmetyk i z pewnością pomoże w pielęgnacji ciała. Przedsta-
wiam kilka sposobów na jego wykorzystanie.

OCZY
Płyn do demakijażu: ciepła woda, olej kokosowy, 
wacik
Olej kokosowy może służyć, jako zamiennik płynu, czy mlecz-
ka do demakijażu. Wacik kosmetyczny należy lekko zwilżyć 
ciepłą wodą, a następnie nałożyć odrobinę oleju kokoso-
wego i przetrzeć twarz. Olej nie powinien uczulać, jednak 
przy tej czynności trzeba uważać, aby nie dostał się do wnę-
trza oka, ponieważ może je podrażnić. Tym sposobem po-
radzicie sobie nie tylko z makijażem, ale również nawilżycie 
wrażliwą i delikatną skórę wokół oczu.

TWARZ
maska rozjaśniająca: sok z cytryny (łyżeczka), 
olej kokosowy (1/2 łyżeczki)
Oprócz odpowiedniego nawilżenia skóry olej pomaga również 
w walce z trądzikiem. 

Zawiera on drobnoustroje, które niwelują bakterie powodujące 
zmiany na twarzy. Ma właściwości rozjaśniające, pomoże wy-
równać koloryt skóry. Miksturę z cytryny i oleju należy nałożyć 
delikatnie na obszar skóry, który chcemy rozjaśnić i pozostawić 
na 10-15 minut, po czym zmyć najlepiej zwilżonym ciepłą wodą 
ręcznikiem. Sam olej kokosowy może być również pyszną i ład-
nie pachnącą pomadką do ust, którą najlepiej stosować kilka 
razy dziennie. Co ciekawe znalazło się również zastosowanie dla 
Panów, posiadaczy miękkiego zarostu! Dotychczasową piankę 
do golenia można zamienić na olej kokosowy, a po goleniu  
na pewno Panowie odczują różnicę. Skóra będzie wyraźnie wy-
gładzonai miękka, bez podrażnień.

JAMA USTNA/ZĘBY
pasta do zębów: olej kokosowy (1/4 szkl.), soda 
oczyszczona (2 łyżki),  ksylitol (4 łyżki), olejek 
(opcjonalnie - kilka kropli)
Na jego bazie możemy zrobić przeciwpróchniczą pastę do zę-
bów. Olej należy wymieszać z sodą oczyszczoną spożywczą, ksy-
litolem i odrobiną dowolnego olejku. Taką pastę można przecho-
wywać przez ok. miesiąc w szczelnie  zamkniętym opakowaniu. 
Olej kokosowy zawiera kwas kaprylowy, który jest uważany  
za jedną z najskuteczniejszych substancji w walce z grzybami. 

płukanka do jamy ustnej: olej kokosowy (2 łyżki) 
Jest idealnym preparatem do utrzymania świeżego oddechu. 
Ma on właściwości antygrzybiczne i antybakteryjne, dlatego 
płukanie jamy ustnej olejem pomoże w utrzymaniu higieny oraz 
zwalczy tam bakterie, które powodują wiele chorób! Olej ma 
właściwości wybielające, dlatego możemy również zauważyć 
lekkie wybielenie zębów. Poprawia też kondycję zaniedbanych 
dziąseł. 

Olej kokosowy - cudowny 
kosmetyk
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WŁOSY
Maska do włosów: : olej kokosowy (1 łyżeczka), 
oliwa (1 łyżeczka), żółtko (1 sztuka), miód (odro-
binę).
Maskę pozostawiamy na włosach do godziny, po czym spłu-
kujemy i myjemy włosy szamponem. Efekt gwarantowany! 
Włosy będą miękkie, błyszczące i wyraźnie odżywione. Sam 
olej można wykorzystać, jako serum na rozdwojone i suche 
końcówki. Należy go nałożyć na końcówki włosów i pozosta-
wić na noc, a rano umyć włosy. Możemy też zostawić olej ale 
musimy uważać z ilością, ponieważ wystarczy już niewielka 
ilość, aby nawilżyć końcówki. Nie róbmy tego przed ważnym 
wyjściem, bo możemy łatwo przesadzić i włosy będą wyglą-
dały na przetłuszczone. Zabieg lepiej wypróbować wcześniej. 

CIAŁO
Najbardziej popularne zastosowanie to balsam do ciała. Jego 
zalety to szybkie wchłanianie i bardzo przyjemny zapach.  
Wystarczy niewielką ilość oleju wetrzeć w skórę. Najlepiej wy-
konać kremowanie na jeszcze mokre ciało, a następnie wytrzeć 
się ręcznikiem, aby zetrzeć nadmiar oleju. Ma również właści-
wości antycellulitowe, więc nie bójcie się go używać również  
w okolicach ud! 
Pilling do ciała: Olej kokosowy (2-3 łyżki), cukier 
lub sól gruboziarnista (250 g).
Dodaj do oleju niewielką ilość cukru bądź soli gruboziarnistej, 
wymieszaj, nanieś na uprzednio umyte ciało i masuj, następnie 
spłucz wodą.

Antyperspirant: olej kokosowy (3-4 łyżki), soda 
oczyszczona (1/4 szklanki), olejek eteryczny (kil-
ka kropel), maranta (1 łyżeczka), skrobia kukury-
dziana (1- łyżeczki). 
Do oleju dodaj kroplę olejku eterycznego, marantę, skrobię 
kukurydzianą, sodę oczyszczoną, wszystko wymieszać i deli-
katnie wmasuj niewielką ilość w skórę pach (można posłużyć  
się też mieszanką samego oleju z olejkiem lub oleju z sodą 
oczyszczoną). Chociaż nie gwarantuje całodobowej ochro-
ny, działa antybakteryjnie i łagodząco. Stanowi alternatywę, 
zwłaszcza dla młodzieży, u której stosowanie zwykłych dezo-
dorantów może być szkodliwe. Zalecamy jednak zachować 
ostrożność, ponieważ również one mogą wywoływać nie-
pożądane reakcje skórne, a nałożenie ubrania tuż po za-
aplikowaniu naturalnego antyperspirantu może je zatłuścić

DŁONIE I STOPY
Kolejne ciekawe zastosowanie to zmiękczacz do skórek. Olej 
należy zaaplikować na skórki, po czym je usunąć, dzięki temu 
nie musimy obawiać się o podrażnienia, czy zacięcia. Jeśli bory-
kacie się z problemem zrogowaciałej skóry pięt, czy po prostu 
ich pękaniem to polecam szybki i prosty zabieg. Na skórę pięt 
nałożyć niewielką ilość oleju, naciągnąć skarpetkę, pozostawić 
na noc, a rano zmyć lub nie jeżeli stopa nie jest zbyt tłusta. Po 
kilku takich powtórzonych regularnie czynnościach powinniście 
zauważyć znaczną poprawę. Wiele zastosowań oleju kokoso-
wego pozwala producentom na jego wielorakie wykorzystanie 
przy tworzeniu receptur kosmetyków. Jednak najlepszy efekt 
gwarantuje stosowanie go w naturalnej formie bez dodatków 
chemicznych, niefiltrowane i nierafinowane, tłoczone na zimno 
i organiczne, prosto ze słoiczka!

Magdalena Nagler

Sprawdź również inne oleje!
Olej z nasion czarnuszki
Olej z nasion czarnuszki wspomaga leczenie chorób dermatologicznych (np. trądzik, łuszczyca), wystarczy nanieść niewielką 
ilość oleju na obszar skóry dotknięty chorobą.
Olej z nasion chia
Olej z nasion chia nawilża i wzmacnia warstwę ochronną skóry. Szybko się wchłania i skutecznie łagodzi podrażnienia skóry. 
Świetnie się sprawdza w codziennej pielęgnacji delikatnych i łamliwych włosów.
Olej z nasion sacha inchi
Dodaj kilka kropel oleju z nasion sacha inchi do codziennego kremu. Olej z nasion Sacha inchi nie zawiera alergenów, po-
siada właściwości nawilające oraz przeciwzmarszczkowe. Olej zaaplikowany na twarz działa wygładzająco i nawilżająco, jest 
idealny dla osób borykających się z efektem „suchych skórek” na twarzy. Ponadto przyczynia się do regeneracji zniszczonych 
i suchych włosów. 

WARTO WIEDZIEĆ:
OLEJOWANIE WŁOSÓW - co to jest?
Nakładanie oleju na włosy to mało skomplikowany zabieg dla 
każdego, który w znaczący sposób poprawia kondycję włosów.
Tak samo jest z ćwiczeniami, czy zdrową dietą, wprowa-
dzenie tego zabiegu nie zadziała natychmiast, jednak jeśli 
uzbroimy się w cierpliwość, pierwsze efekty pojawią się już 
po miesiącu, a potem będzie tylko lepiej. Zdrowsze, moc-
niejsze, nawilżone, sprężyste i lśniące, brzmi cudownie, 
prawda? Zwykłe maski, czy odżywki do włosów bardzo czę-
sto poprawiają wygląd włosów na chwilę, do następnego 
mycia, inaczej jest z olejowaniem, którego efekt jest dłu-
gotrwały.

PRZYGOTOWANIE:
Przede wszystkim raz na zawsze zapominamy o produktach 
do pielęgnacji zawierających silikony oraz sls-y, ponieważ 
zapychają łuski włosowe, jednocześnie ograniczając wnik-
nięcie substancji odżywczych z olejów. Zanim zdecydujemy 
się na zabieg, musimy wybrać odpowiedni olej, ponieważ 
tak samo, jak z innymi kosmetykami upodobania włosów 
się różnią i to, co doskonale sprawdza się u prostowłosej 
koleżanki, przy kędzierzawych włosach - niekoniecznie. 
Dlatego polecamy eksperymentować. Po pierwsze, wybie-
rajmy oleje ekologiczne, virgin, mamy wtedy gwarancję, 
że znajduje się w nich maksimum składników odżywczych. 
Polecamy zacząć od oleju kokosowego, czy oliwy z oliwek,  
którą większość z nas ma w domu, jednak tak naprawdę 
nadaje się każdy inny zimno tłoczony olej. 

ZABIEG:
Olejować możemy suche włosy lub mokre. Tu też poleca-
my wypróbować każdą z opcji. W tym celu należy odrobinę 
oleju wmasować w skórę głowy, a resztę rozprowadzić od 
nasady, aż po końcówki włosów. Nie przesadzajmy z ilo-
ścią - 2 łyżki wystarczą w zupełności. Włosy pozostawiamy 
na jedną do trzech godzin. Aby wzmocnić działanie oleju 
możemy go lekko podgrzać (np. w kąpieli wodnej) i cie-
pły wcierać w skórę głowy. Dodatkowo możemy zrobić  
na głowie kompres z czepka i ręcznika. Olej spłukujemy 
ciepłą wodą, następnie staranie myjemy włosy delikatnym 
szamponem i pozostawiamy do wyschnięcia. Jeżeli używamy 
suszarki do włosów, to korzystajmy z niższych temperatur,  
i trzymajmy ją w odległości, co najmniej 30 cm od włosów. 
Zabieg powtarzamy 1-3 razy w tygodniu. 

Nie musimy nikomu pisać, jak piękne włosy mają hinduski, 
czy arabki, nie są one zasługą wyłącznie natury, która ob-
darzyła je genami grubych włosów. Od wieków pokolenia 
tych kobiet stosują zabieg olejowania włosów. Wam też po-
lecamy, ponieważ jedyne, co może was spotkać to zdrowe 
i piękne włosy!

Katarzyna Burzyńska
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Prowadzisz sklep  z żywnością sklep i chciałbyś  otrzymywać bezpłatny kwartalnik

Skontaktuj się ze swoim przedstawicielem handlowymBio Planet S.A.
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Prosto z Włoch!
To, co najlepsze dla Ciebie, 

Twojej rodziny i środowiska!
To jest nasza misja!
To my, to Alce Nero!

UL TG EZ NE UB

UL TG EZ NE UB

Zasmakuj w naszych sosach pomidorowych 
oraz bezglutenowych kukurydziano-ryżowych makaronach! 
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