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Zmiany,
zmiany...
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Mariusz Przybylski
Dyrektor Marketingu

Anna Łyżwa
Kierownik Działu Marketingu

 
Agnieszka Kaniewska

Ekspert ds. zdrowego odżywiania 
Organic Farma Zdrowia

Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana – powiedział Heraklit z Efezu. 
Nigdy nie jest na nią za późno. Wiosna to czas na nowe rozdanie, znowu 
możemy wszystko. To najlepszy czas na postanowienie, że od teraz zreali-
zuję moje plany, zamrożone nieco przez okres zimowy. O tym, że zdrowe 
odżywianie i styl życia jest dobrym pomysłem na urodę i dobrą sylwetkę 
– mówi nam w tym numerze Go Organic Małgorzata Rozenek – Majdan. 
Zawsze sięga po produkty bio, bo ma wtedy świadomość, że nie dostar-
cza do organizmu niepotrzebnych chemicznych obciążeń. 

Nawyki powstają, kiedy tak mocno przyswoimy sobie jakieś zachowania, 
że nie poświęcamy im już uwagi. Jeśli naszym celem na wiosnę jest poprawa 
zdrowia to chęć zmiany nawyków będzie koncentrować się wokół wartości 
dotyczących zdrowego odżywiania, bycia aktywnym, wygospodarowania 
sobie czasu na odpoczynek i stonowania emocji. Podpowiadamy w naszych 
artykułach jak można to zrealizować. Piszemy o ekologicznych produktach, 
od których wszystko się zaczyna – jajkach, nowalijkach i kiełkach, poka-
zujemy jak kozi ser pomaga zrealizować marzenia o pomocy innym przy 
jednoczesnym prowadzeniu umiarkowanego, spokojnego życia.

Warto mieć takie podejście jak Żaneta Geltz, która pisze „zasłużyłam sobie 
na to, żeby budzić się na wiosnę do nowych planów, do nowych podróży, 
do nowych ludzi i nowych odkryć”. I tego wszystkim życzymy.

PS. My też zmieniamy się na wiosnę, mamy nowe, piękne logo.

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi!
Agnieszka Kaniewska

mampytanie@organicmarket.pl

Przedstawione produkty są dostępne w wybranych delikatesach 
Organic Farma Zdrowia oraz na organic24.pl

Redakcja
redakcja@organicmarket.pl

GO ORGANIC można czytać, ale można się w nim też reklamować! 
Zapraszamy do kontaktu:  Anna Łyżwa | e-mail: a.lyzwa@organicmarket.pl | tel. 728 865 722

Kwartalnik Go Organic! jest drukowany 
na certyfikowanym papierze FSC.
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Małgorzata Rozenek-Majdan opowiada nam 
o roli, jaką odgrywa w jej życiu zdrowy styl 
żywienia, jakie produkty dominują na jej stole 
i dlaczego warto promować żywność ekolo-
giczną wspólnie z Organic Farma Zdrowia.

Jaką rolę odgrywa jedzenie 
w Pani życiu?
Jedzenie odgrywa w życiu całej mojej rodziny 

bardzo ważną rolę, ponieważ wspólne posiłki są 
momentem, kiedy wszyscy razem spotykamy się 
przy stole i nie tylko wspólnie jemy, ale również 
bardzo długo rozmawiamy. W trakcie śniadania 
opowiadamy sobie, jakie plany mamy na nadcho-
dzący dzień, a wieczorem dyskutujemy na temat 
tego, jak upłynął nam czas. Stasio i Tadzio – moi 
synowie, gdy przygotowuję dla nas posiłki bardzo 
lubią spędzać ze mną czas w kuchni. Pomagają 
mi w gotowaniu, które traktują jak wielką frajdę.

Czy zna Pani produkty bio?

Zawsze staram się, żeby produkty, które 

wykorzy stuję w kuchni były jak najlepszej jakości. 
Dlatego zawsze sięgam po produkty bio, bo mam 
wówczas świadomość, że zjemy nie tylko dobry, 
ale bardzo zdrowy posiłek, w którym nie znajdą 
się dodatkowe substancje chemiczne.

Jaki jest według Pani najważniejszy 
posiłek w ciągu dnia? I jak 
sobie Pani radzi w momencie, 
gdy nie ma na to czasu?

Najważniejszym posiłkiem jest śniadanie. 
Staram się, żeby było nie tylko smaczne, ale 
również zdrowe. Dlatego bardzo często przy-
gotowuję rano owsiankę lub nasiona chia. Są to 
szybkie dania, które smakują naprawdę dobrze. 
Do ich przygotowania wykorzystuję mleko bez 
laktozy, bo jakiś czas temu zauważyłam, że gdy 
wyeliminowałam ze swojego jadłospisu pro-
dukty zawierające gluten i laktozę, czuję się zna-
cznie lepiej. Bardzo często na plan zabieram ze 
sobą batoniki z chlorellą, bo w trakcie zdjęć nie 
zawsze mam czas, żeby zjeść pełnowartościowy 
posiłek, a chlorella jest wspaniałym źródłem białka 
i dodatkowo usuwa z naszego organizmu toksyny.

Jakie dania dominują na 
Pani domowym stole?

Zawsze staram się, żeby różne zupy pojawiały 
się na naszym stole tak często, jak tylko się da. 
Uważam, że cały czas nie doceniamy zup i jemy 
ich zbyt mało. Jestem też ogromną zwolenniczką 
wszelkich potraw jednogarnkowych, bo przygoto-
wanie ich jest zazwyczaj proste i  szybkie. Na 
uroczyste okazje i  święta jednym z dań, które 
przygotowuję jest pieczona kaczka z  jabłkami. 
Najlepszym gatunkiem jabłek, który nadaje się 
do tej potrawy jest szara reneta. Z kolei smakiem, 
który kojarzy mi się ze świętami, jest smak sałatki 
warzywnej. Gdy kupujemy warzywa czy owoce, 
powinniśmy zwrócić uwagę na ich pochodzenie. 
Warto wydać trochę więcej pieniędzy i kupić eko-
logiczne jabłka czy marchewki.

Czy jedzenie jest pomysłem na dobrą 
sylwetkę i urodę w Pani przypadku?

Jedzenie jest kluczową rolą, mającą ogromny 
w pływ na to jak wyglądamy. Staram się łączyć 
odpowiednią dietę ze sportem. Oczywiście nie 
zawsze jest to możliwe, ponieważ obecnie każdy 

dzień spędzam od rana do wieczora na planie 
programu "W dobrym stylu", który już niebawem 
pojawi się na antenie TVN Style.

Dlaczego zdecydowała się Pani 
propagować żywność ekologiczną 
wspólnie z Organic Farma Zdrowia?

Od lat robię zakupy w sieci sklepów Organic 
Farma Zdrowia, ponieważ wiem, że po pierwsze 
znajdę tu najlepsze produkty ekologiczne 
dostępne na rynku. Poza tym szeroki asortyment 
sprawia, że wszystko (pieczywo, sery, mięso, 
owoce czy warzywa) mogę kupić podczas 

Sięgam 
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jednych zakupów. Dodatkowo marce Organic 
Farma Zdrowia towarzyszy ideologia i misja pro-
pagowania zdrowego jedzenia i bardzo mi się 
to podoba.

Czy Pani zdaniem Polacy odżywiają 
się dobrze? Czy uważa Pani, że 
można coś w tym zakresie zmienić?

Coraz więcej Polaków zwraca uwagę na pro-
dukty, które nabywa w sklepie. Świadomie czy-
tamy etykiety i  sprawdzamy ich skład, dzięki 
czemu eliminujemy produkty, które mają nega-
tywny wpływ na nasz organizm. Bardzo cieszy 
mnie to, że temat zdrowego odżywiania zdobywa 

coraz większą popularność i zainteresowanie. Bo 
prawda jest taka, że jesteś tym, co jesz.

Jak Pani łączy pracę z domem?

Moja praca jest o tyle nietypowa, że nie pra-
cuję codziennie. Gdy nagrywam program, trwa 
od rana do późnych godzin wieczornych, ale po 
zakończeniu pracy nad danym formatem, mam 
czas wolny, który całkowicie poświęcam moim 
synom. Weekendy mam zawsze zarezerwowane 
dla swoich dzieci. Dużo chodzimy do kina, czy-
tamy książki, jeździmy na rowerach czy chodzimy 
na spacery. W jednym z moich poradników "Jak 
dbać o  siebie perfekcyjnie" piszę, że każdy 

z nas powinien mieć moment w ciągu dnia, który 
poświęca swoim przyjemnościom. Nazywam to 
"pozytywnym egoizmem". Dla mnie taka chwila ma 
zawsze miejsce wieczorem, gdy idę wziąć kąpiel. 
Zawsze czytam wówczas w wannie książki. My – 
kobiety – w natłoku obowiązków bardzo często 
zapominamy o swoich przyjemnościach. A takie 
20-30 minut dodaje energii i relaksuje.

Co chciałaby Pani osiągnąć w tym 
roku w pracy i w życiu prywatnym?

Mam wiele pomysłów, jeżeli chodzi o moje 
życie zawodowe, ale na razie ich nie zdradzę. Już 
niebawem na antenie TVN pojawi się drugi sezon 
"Projektu Lady", a w TVN Style – "W dobrym stylu". 
Obecnie pracuję nad kolejnymi poradnikami. 
I mam nadal bardzo dużo pomysłów! A prywatne 
plany? Żeby było tak dobrze, jak jest teraz.

Rozmawiał Mariusz Przybylski

Małgorzata Rozenek – Majdan, 
„Jak dbać o siebie perfekcyjnie”

Autorka radzi, jak nie bać się zmian, zaufać 
sobie, a w natłoku codziennych zajęć znaleźć 
chwilę na rozwój i odpoczynek. Podpowiada, 
jak stać się pewną siebie, zadbaną i atrakcyjną. 
Zachęca, aby wybierać żywność nieprzetwo-
rzoną, pokazuje jak skomponować sezonowe 
menu, ograniczyć cukier i  tłuszcze w posiłkach. 
Przepisom towa rzyszą apetyczne zdjęcia, 
a  plan treningowy jest szczegółowo opisany 
i zilustrowany. Słowo "perfekcja" kojarzy się ze 
sztywnymi zasadami jednak poradnik zachęca, 
aby małymi krokami nau czyć się żyć świado-
mie. Poznać swoje potrzeby, popełniać błędy, 
ale uwierzyć w swoje umiejętności i stopniowo 
realizować wyznaczone sobie cele. I  jak mówi 
autorka – A potem gotuj, jedz i ciesz się życiem!
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BIODYNAMICZNIE

W rolnictwie biodynamicznym podkreślana 
jest więź człowieka z przyrodą. Natomiast 
za prze czeniem idei rolnictwa biodyna-
micznego jest żywność przetworzona, 
pozbawiona pełnej wartości. Kto ją spożywa,  
świadomie rezygnuje z kontaktu z naturą,  
a także nie wspiera swojego zdrowia.

Autorem koncepcji rolnictwa biodynamicznego 
jest Rudolf Steiner, austriacki architekt, malarz, przy-
rodnik, pedagog i twórca systemu filozoficznego 
zwanego antropozofią (jedyna wówczas prze-
ciwwaga dla materializmu Marksa i Engelsa). Ten 
wybitny człowiek swojej epoki (zajmował się rów-
nież literaturą, polityką i medycyną) był wnikliwym 
badaczem duchowej strony rzeczywistości w każ-
dej z wymienionych dziedzin. W czerwcu 1924 
roku w Kobierzycach koło Wrocławia wygłosił 
cykl 8 wykładów, w których przedstawił koncepcję 
rolnictwa biodynamicznego. Dla niego jako filo-
zofa interesujące były biologiczne cykle życiowe 
zachodzące w rolnictwie oraz możliwości wpływu 
na ich przebieg, a praktycy oparli na tej koncep-
cji sposób uzyskiwania wyższych plonów bez 
narażania środowiska czy dobrostanu zwierząt.

Metodę biodynamiczną wyróżnia 
stosowanie preparatów biodyna-
micznych:

• z krowieńca (kompostowany obornik 
krowi) w celu ożywienia biologicznego 
gleby, utrzymania jej żyzności,

• z krzemionki, aby wzmagać procesy 
fotosyntezy,

• z kłosków zarodnikowych skrzypu 
polnego i krzemionki, żeby chronić przed 
chorobami grzybowymi,

• ziołowych z: krwawnika, rumianku, pokrzy-
wy, kory dębu, mniszka i kozłka lekarskie-
go, żeby regulować procesy zachodzące 
w pryzmach kompostowych.

Preparaty biodynamiczne działają w warunkach 
konkretnego siedliska, pomagają w zachodzą-
cych naturalnie procesach – regulują dynamikę 
i przebieg cyklu życiowego roślin i modyfikują 
tempo ich wzrostu i rozwoju. Są przyjazne glebie 
w przeciwieństwie do nawozów sztucznych, które 
są „obce”, pochodzą z zewnątrz i mogą zakłócać 
naturalne procesy.

Dodatkowym wyróżnikiem metody biody-
namicznej jest dostrzeganie wpływu położe-
nia księżyca na cykl życiowy roślin i zwierząt. 

Zalecenia z tym związane można znaleźć w spec-
jalnych wydawnictwach, w Polsce od 1984 roku 
ukazuje się przekład kalendarza Marii Thun pt.:” 
Dni siewu”. Podaje on dokładne daty, nawet co do 
godziny, kiedy można wykonywać poszczególne 
prace w gospodarstwie czy ogrodzie.

Kolejnym zagadnieniem, na które zwrócił 
uwagę Steiner, było sąsiedztwo roślin. Należało 
obok siebie uprawiać gatunki, które wzajemnie 
się stymulują, np. marchew i por, sałatę i  rzod-
kiewkę, a  unikać niekorzystnego sąsiedztwa, 
np. maliny  i  jeżyny. Dzisiaj już wiadomo, że ich 
wpływ na siebie wynika z wydzielanych przez 
rośliny substancji chemicznych.

Steiner jako pierwszy podkreślał konieczność 
traktowania gospodarstwa rolnego jako indywi du-
alnego organizmu, o możliwie zamkniętym obiegu 
materii tzn. w  maksymalnym stopniu wykorzy-
stującego własne nawozy i pasze.

Biodynamiczna koncepcja zyskała szerszy krąg 
zwolenników wśród rolników w Szwajcarii, Anglii, 
Austrii i we Włoszech.

Jak to wyglądało w Polsce?

W  Polsce gospodarstwo biodynamiczne 

o powierzchni 1760 ha założył w 1930 roku hra-

bia (senator II RP) Stanisław Karłowski w swoim 

majątku w Szelejewie k. Gostynia. W 1960 roku 

metodę biodynamiczną zaczął praktykować 

w małym gospodarstwie w Nakle nad Notecią 

inż. Julian Osetek. Szersze zainteresowanie 

alternatywnym rolnictwem pojawiło się dopiero 

w latach 1980-81, co wiązało się z odwilżą poli-

tyczną. Korzystając z rozluźnionej cenzury dzien-

nikarze publikowali krytyczne głosy o degradacji 

środowiska przyrodniczego, jakości produktów 

rolniczych i zawodu rolnika razem z całą kulturą 

wiejską. Mimo dystansu oficjalnej nauki i central-

nych instytucji rolniczych, oddolnie wykształcił się 

ruch na rzecz rolnictwa zgodnego z przyrodą. 

1 kwietnia 1988 roku powołano Stowarzyszenie 

Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi 

EKOLAND – to początek rolnictwa eko logicznego 

w Polsce.

 Agnieszka Kaniewska

Więź człowieka z naturą

DEMETER
Uczestnicy kursu prowadzonego przez Steinera założyli doświadczalne koło 

rolników, które wydawało miesięcznik pod nazwą „Demeter” (nazwa pochodziła od imienia 
greckiej bogini płodności). W 1932 roku znak Demeter został zastrzeżony w urzędzie paten-
towym jako znak towarowy dla produktów rolnictwa biodynamicznego.

Produkty ze znakiem „Demeter” gwarantują, że przetwarzano je w sposób umożliwiający 
zachowanie jak największej naturalnej witalności i pełnej wartości. W celu zachowania maksy-
malnej ich naturalności, nie wolno ich „ulepszać” poprzez dodawanie dodatków polepszają-
cych smak czy chemicznie przetwarzać.
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AKTUALNOŚCI

FSC
Logo FSC jest rozpoznawalne na całym 

świecie, umieszczone na wyrobie stanowi 
wizytówkę staranności i dbałości o tereny 
leśne.

Jak OFZ dba o środowisko
Wyprodukowanie tony papieru wymaga ścię-

cia 17 drzew, zużycia 7600 KWh energii oraz 
zanieczyszczenia 440  000 litrów wody. Te 
druzgocące statystyki powinny stać się powo-
dem, dla którego należy wybierać ekologiczny 
papier posiadający odpowiedni certyfikat pro-
mujący zrównoważoną gospodarkę leśną.

Nie od dziś wiadomo, że najtańszym sposo-
bem pozyskania drewna jest wycinka zupełna. 
Las staje się piaszczystym pustkowiem, na którym 
trudno przywrócić pierwotną roślinność.

FSC (Forest Stewardship Council)  to między-
narodowa organizacja non-profit, przyznająca 

produktom wyprodukowanym z drewna certyfi-
kat będący gwarancją, że surowiec, z którego 
powstały nie pochodzi z obszarów, gdzie ma 
miejsce rabunkowa gospodarka leśna. Logo 
FSC daje pewność, że towar został wytworzony 
z surowców pochodzących z certyfikowanych 
lasów, spełniających standardy społeczne, eko-
logiczne i ekonomiczne.

Papier jest w stanie przyjąć wszystko aż sied-
miokrotnie, a  to za sprawą włókna celulo-
zowego, z którego jest wytworzony. Jednak warto 
pamiętać, że przy tak dużym popycie istotne jest, 
aby jego produkcja była równoważona. W miej-
sce jednego wyciętego drzewa, powinny pojawić 
się trzy, cztery nowo posadzone. Należy mieć na 

uwadze możliwości wykorzystywania alternatyw-
nych źródeł energii przy produkcji papieru. Nie 
mamy możliwości tego zweryfikować, dlatego 
warto zaufać certyfikatom, co jako Organic Farma 
Zdrowia – marka propagująca zdrowy i ekolo-
giczny tryb życia robimy drukując nasz kwartalnik 
na papierze z certyfikatem FSC.

Milena Nawrocka

Firma Organic Farma Zdrowia rozpoczęła 
proces rebrandingu. Zmiana logo i materiałów 
komunikacyjnych podkreśla wartości wspólne 
z włoską Grupą EcorNaturaSi, której jesteśmy 
częścią.

Od lipca 2016 roku strategicznym partnerem 
i akcjonariuszem w Organic Farma Zdrowia jest 
włoska firma EcorNaturaSi. Włoski podmiot działa 
od 1985 roku i jest jednym z największych graczy 
na europejskim rynku żywności ekologicznej.

 – Chcemy skorzystać z doświadczenia naszego 
partnera, dlatego też rozpoczęliśmy proces 
rebrandingu. W sposób ewolucyjny będziemy 
wprowadzać nowe logo i nowe materiały mar-
ketingowe. Systematycznie będziemy także zmie-
niać wizerunek naszych sklepów – mówi Sławomir 
Chłoń, Prezes Organic Farma Zdrowia. Proces 
zmian ma trwać do zimy tego roku.

Nowe logo Organic Farma Zdrowia nawiązuje 
do materiałów włoskiego partnera i jego historii. 
Akcentuje harmonię między rolnictwem ekologicz-
nym, pozytywnym wpływem produktów BIO na 
człowieka, a działaniami biznesowymi prowa-
dzonymi w sposób zrównoważony i neutralny dla 
środowiska. Kolory zielony i oliwkowy przypomi-
nają naturalny charakter jedzenia organicznego.

 – Żywność organiczna wytwarzana jest bez 
udziału środków chemicznych jak sztuczne 
nawozy czy antybiotyki. Jest wolna od GMO. 
Zawiera więcej pozytywnych dla człowieka sub-
stancji niż żywność produkowana na skalę prze-
mysłową. Polacy mają coraz większą świadomość 
jej atutów, od wielu lat widzimy wzrost zaintere-
sowania produktami organicznymi i uważamy, 
że będzie on kontynuowany – mówi Prezes 
Sławomir Chłoń. Pierwszy testowy sklep Organic 
Farma Zdrowia, w którym wprowadzono nowe 
logo i nowe materiały marketingowe, znajduje 

się w Galerii Mokotów. Został bardzo dobrze 
przyjęty przez klientów.

Historia współczesnego EcorNaturaSi sięga 
połowy lat 80. XX wieku, kiedy grupa rolników 
złożyła kooperatywę produkującą i sprzedającą 
żywność ekologiczną w mieście Conegliano koło 
Wenecji. Sukces tego przedsięwzięcia pozwolił 
na zakup ziemi, na której do dziś produkowana 
jest żywność organiczna. Kooperatywa rolników 
rozrastała się, dołączały do niej kolejni producenci 
i  dystrybutorzy organicznej żywności tworząc 
grupę Ecor. Kluczową datą w historii grupy było 
jej połączenie z siecią sklepów NaturaSi w 2009 
roku. Obecnie grupa EcorNaturaSi jest nume-
rem jeden na rynku żywności ekologicznej we 
Włoszech i  jednym z największych podmiotów 
w branży w Europie. Tylko we Włoszech prowadzi 
500 wielkopowierzchniowych sklepów z żywnoś-
cią organiczną, w których dostępnych jest 6500 
produktów. W 2015 roku jej obroty przekroczyły 
330 mln euro.

W lipcu 2016 roku włoska firma przejęła pakiet 
kontrolny akcji Organic Farma Zdrowia i  tym 
samym została numerem jeden na polskim rynku 
żywności organicznej. Obecnie Organic Farma 
Zdrowia posiada 40 delikatesów z  żywnoś-
cią BIO w całej Polsce oraz największy e-sklep 
w branży. Jest także właścicielem największej hur-
towni z produktami BIO w Polsce, firmy Eko  Wital. 

Organic Farma Zdrowia z nowym logo

autor tekstu:
Mariusz Przybylski
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"Przychód z gospodarstwa 
nie jest dla nas najważniejszy. 
Chcemy prowadzić umiarkowane, 
spokojne życie i dalej móc 
pomagać" — mówią Kees 
i Astrid Groeneveld

Niezwykły kozi ser 
pomaga realizować marzenia

Spacerując po imponującym gospodarstwie 
ekologicznym Keesa i Astrid Groeneveld widać 
wiele uśmiechniętych twarzy pochłoniętych 
swoimi zajęciami. To osoby niepełnosprawne, 
które doglądając kóz i produkując sery uczą 
się samodzielnego życia.

Gospodarstwo Keesa i Astrid znajduje się koło 
holenderskiego De Lingehof i działa jak porząd-
nie naoliwiona maszyna: budynki są dobrze utrzy-
mane, jest w nim niemal 2000 zadbanych kóz, 
a mleko codziennie odbiera ogromna cysterna.  
– Dziś jesteśmy dobrze funkcjonującym, sprawnym 
i przynoszącym zysk przedsiębiorstwem rolnym. 
Ale początki przygody z ekologią były zupełnie 
inne — wspomina Kees.

Wielkie marzenie, a tu chore kozy

To było w 1995 roku. Kees pracował wówczas 
w  dużym szpitalu. Chociaż praca była zaj-
mująca i  dobrze płatna, marzył o  tym, aby 
prowadzić ekologiczne gospodarstwo. 
– Marzyłem o wolności, o przestrzeni, o zbu-
dowaniu czegoś nowego od podstaw. Kiedy 
z Astrid mieliśmy po 19 i 20 lat nadażyła się okazja, 
aby zamieszkać w  pobliskim gospodarstwie. 
Zamiast płacenia czynszu, mogliśmy doglądać 
zwierzęta — wspomina dzisiejszy ekogospodarz. 
Zgodzili się od razu, chociaż nie mieli doświad-
czenia. Rankami i wieczorami dbali o gospodar-
stwo, a w ciągu dnia pracowali zawodowo.

Rok później w okolicy pojawiła się ziemia na 
sprzedaż. Kees i Astrid mieli szczęście: udało im 

się kupić tę ziemię. Budynku mieszkalnego nie 
było, więc zamieszkali w kabinie kempingowej, 
a za resztę oszczędności kupili 300 ekologicznych 
kóz. Niestety szybko się okazało, że zwierzęta 
były chore, a sprzedawca był oszustem. — To był 
bardzo trudny okres. Postawiliśmy wówczas 
wszystko na jedną kartę i prawie przegraliśmy. 
Z dużym trudem udało nam sie uratować jedynie 
część kóz. Niedługo potem los znów się do nas 
uśmiechnął: mogliśmy przejąć kozy z pobliskiego 
gospodarstwa, które zakończyło działalność. Tym 
sposobem udało się nam zgromadzić około 100 
zdrowych zwierząt — mówi Kees.

Nowy impuls po powodzi

Wydawało się, że to już upragniony koniec 
problemów, ale przecież życie potrafi zaskoczyć. 
W tym samym roku miała miejsce spora powódź. 
Ogłoszono alarm powodziowy, a wszyscy miesz-
kańcy z terenu gospodarstwa zostali ewakuowani. 
Astrid i Kees jakimś cudem udało się przekonać 

władze gminy, aby na postawie specjalnej prze-
pustki móc dojeżdżać i doglądać zwierząt. — 
Udało nam się przetrwać, a powódź dała nam 
nowy impuls i skłoniła nas do realizacji nowego 
planu — produkcji ekologicznego sera! Produkcji 
uczyliśmy się od podstaw, w  pobliskiej firmie, 
a potem na własnym terenie. Wszystko odbywało 
drogą prób i błędów oraz ciągłych eksperymen-
tów ze smakiem i składnikami. To był wieloletni 
i bardzo żmudny proces, lecz dzięki niemu dziś 
możemy być dumni z  jakości jaką oferujemy — 
chwali się Kees. Te sery można dziś kupić także 
w Polsce, w sklepach Organic Farma Zdrowia.

Zyskują dwie strony

Gospodarstwo szybko się rozrastało. Pracy było 
mnóstwo, lecz brakowało funduszy, aby zatrud-
nić pracowników. Pierwsi pomocnicy pojawili się 
tu przypadkiem. Lokalna fundacja złożyła propo-
zycję, aby ich podopieczni pomagali w lekkich 
pracach w gospodarstwie. Ich zdaniem kontakt 
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Sałatka ze szpinakiem 
i świeżym serkiem kozim

 
Składniki:
• 200 g świeżego szpinaku
• 1/2 świeżego ogórka
• 4 małe pomidory
• 100 g świeżego serka koziego 

(naturalny/z czosnkiem i cebula)
• 125 g boczku pokrojonego w kosteczkę
• 2 łyżki oliwy z oliwek
• pieprz do smaku

Bez substancji chemicznych, 
z naturalnych składników

 
W produkcji serów ekologicznych nie stosuje się żadnych ulepszaczy — dlatego na etykiecie 
nie ma żadnych e-numerów, a ser ma naturalny zapach, kolor i smak. Mleko obok wege-
tariańskiej podpuszczki oraz w niektórych przypadkach ziół i soli to jedyne składniki sera 
(wszystkie są ekologiczne). Twarde sery są kąpane w solance — to jedyny dozwolony śro-
dek konserwujący. Dlatego proces dojrzewania np. serów żółtych trwa od miesiąca do roku. 
Zwierzęta, których mleko stosuje się do produkcji sera, są karmione jedynie naturalnymi eko-
logicznymi paszami i nie podaje im się antybiotyków (wyjątkiem jest zagrożenie życia, przy 
czym dwukrotne podanie antybiotyku wyklucza zwierzę z chowu ekologicznego). Pasą się 
na wolnych od środków chemicznych łąkach, kiedy tylko pozwala na to pogoda.

ze zwierzętami pomaga w terapii. Ten pomysł był 
ciekawy, zyskiwały na tym dwie strony.

Od tej pory do gospodarstwa każdego ranka 
przyjeżdżało dwóch chłopców wraz z osobą 
prowadzącą. Zajmowali się przed wszyst-
kim pomocą w karmieniu i ogólną opieką nad 
zwierzętami. Astrid wspomina, że niepełnosprawni 
chłopcy opiekowali się zwierzętami z zaskakującą 
powagą i odpowiedzialnością. — Szybko zaprzy-
jaźniliśmy się z chłopcami i poczuliśmy, że to może 
być początek nowej przygody — mówi Astrid.

Mieszkania dla podopiecznych

Właściciele dowiedzieli się, że gdyby sami 
chcieli się zająć opieką nad chłopcami, to w gmi-
nie znalazłyby się przeznaczone na ten cel spec-
jalne dodatki np. na dostosowanie gospodarstwa 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Podjęli więc 
decyzję, że wezmą odpowiedzialność za chłop-
ców. W pierwszych latach liczba podopiecznych 
wzrosła do 10 osób. Gospodarze przygotowali 
dla nich kompleks 10 luksusowych samodziel-
nych mieszkań. — Ten projekt do dziś prowadzi 
nasz syn ze swoją żona, którzy całkowicie mu 
się oddali. Podczas budowy zabrali do swojego 
domu trzech podopiecznych — cieszą się gospo-
darze. Podopieczni mieszkają w samodzielnych 
mieszkaniach, które mogli urządzić. To daje im 
poczucie normalności i niezależności. Oczywiście 
syn właścicieli i  jego żona, którzy mieszkają tuż 
obok, są 24 godziny do ich dyspozycji. Niedawno 
kupili zegarek dla chłopca z  epilepsją, który 
w przypadku ataku choroby powiadamia gos-
podarzy o zdarzeniu i dzięki temu można pomóc 
podopiecznemu.

Grupa jak rodzina

Obecnie w  gospodarstwie Keesowi i  Astrid 
pomaga 19 osób. Aby zostać członkiem tej 
rodziny, każda osoba musi zostać zaakceptowana 
przez grupę. Gospodarze przyznają, że nie są 
w stanie przyjąć każdego. – Jesteśmy rodzinna 
firmą i  poczucie rodzinnej wspólnoty jest dla 
nas bardzo ważne. Czasami zdarza się, że po 
długim pobycie w naszym ośrodku podopiecz- 
ni są w stanie podjąć samodzielną pracę. Tak było 
w przypadku Williama — mówi Kees.

William przyszedł do ośrodka jako 16 letni mło-
dzieniec. Był tak zamknięty w sobie, że długo 
nie można było nawiązać z nim kontaktu. Kiedy 
rano gospodarze rozdzielali zadania nie mogli 
na niego patrzeć lub zwracać się bezpośrednio 
do niego. Kiedy to robiliśmy chłopiec zamykał 
się w sobie jeszcze bardziej. Pomimo tego, że 
William nie nawiązywał socjalnych kontaktów, 
był dobrze przyjęty i zaakceptowany przez grupę. 
Z biegiem czasu, z roku na rok, coraz bardziej 

Wykonanie:
1. Podgrzej piekarnik do 180 stopni,
2. Podsmaż boczek tak, aby był chrupiący,
3. Umyj szpinak i wrzuć do dużej miski ,
4. Potnij ogórek i pomidory,
5. Wrzuć serek kozi na 2 minuty do 

piekarnika, aby sie lekko podgrzał,
6. Do szpinaku dodaj ogórki i pomidory, 

polej wszytko oliwą z oliwek,
7. Na końcu dorzuć łyżką podgrzany kozi 

serek i na samym końcu posyp wszystko 
boczkiem.

się otwierał. — W pewnym momencie wpadliśmy 
na pomysł, aby Wiliam spróbował zrobić prawo 
jazdy na motorek (to odpowiednik karty rowe-
rowej w Polsce). Wiliam zdał za pierwszym razem 
— wspomina Kees. Po 10 latach chłopiec opuścił 
ośrodek. Dziś mieszka samodzielnie, ma prawo 
jazdy na auto. Był także w stanie podjąć pracę. 
— Słyszeliśmy także, że ma dziewczynę! Jesteśmy 
z niego niezwykle dumni — mówią. Podobnych 
przykładów jest więcej. — To, że jest nam dane 
obserwować rozwój naszych podopiecznych 
i być częścią ich radości, smutków i wyzwań, 
każdego dnia jest wielkim darem. Jesteśmy za 
to niezwykle wdzięczni — cieszą się właściciele 
gospodarstwa.

Pasja do ekologicznych ideałów

Gospodarstwo odniosło sukces. Tak duży, że 
właściciele nie byli w  stanie nadążyć z  pro-
dukcją. Asortyment rozrastał się w błyskawicz-
nym tempie, a  klientów wciąż przybywało. 
Nieoczekiwanie w 2002 roku u Astrid pojawiły 
się bardzo poważne problemy zdrowotne. — To 
był dla nas sygnał aby zwolnić. Ograniczyliśmy 
asortyment do naszego „bestsellera” — świeżych 
serków kozich do smarowania — mówi Kees. 
Teraz gospodarze skupiają się na zwierzętach 
i na podopiecznych. Liczba kóz w ciągu ostatnich 
20 lat wzrosła do prawie 2 tysięcy. — Z wielką 
pasją wprowadzamy w  życie nasze eko-
logiczne ideały. Przychód z gospodarstwa nie 
jest dla nas najważniejszy. Chcemy prowadzić 
umiarkowane, spokojne życie i dalej móc poma-
gać—mówi Astrid.

Anna Łucka



ZDROWY WYBÓR

W przeciwieństwie do matematyki w przy-
padku jaj zero znaczy więcej niż jeden, dwa 
i  trzy. Chodzi o oznaczenia na skorupkach. 
Jajka ze stempelkiem zero pochodzą z chowu 
ekologicznego i są smaczniejsze oraz zdrowsze 
od zamienników z wyższymi numerami.

Jajka to wspaniałe źródło aminokwasów, wita-
min i związków mineralnych, a do tego substancji 
przeciwbakteryjnych, przeciwzapalnych, stymu-
lujących odporność i zapobiegających starzeniu 
się komórek. Najlepsze dla człowieka są te, które 
pochodzą z chowu ekologicznego. Jajka BIO 
mają najwięcej prowitaminy A, luteiny, kwasów 
tłuszczowych omega 3. Jednocześnie mają mniej 
tłuszczów. Szczególnie ważna jest tu luteina: 
wpływa korzystnie na wzrok i chroni przed cho-
robami oczu np. zaćmą. Zalecana dawka luteiny 
korzystnie wpływająca na wzrok to 10 mg na 
dzień. Jedno jajko z chowu klatkowego pokrywa 
zaledwie 2,7% zalecanego spożycia, a z chowu 
ekologicznego 6,3%.

Kurnik to nie taśma produkcyjna

 Najgorsze jajka to te z klatek, z chowu prze-
mysłowego, z  trójką na skorupce. Zakaz ich 
sprze daży obowiązuje już w Austrii, wkrótce ma 

Dlaczego kury w ekologicznym chowie nie cierpią?
Jajka oznaczone symbolem 3 to jajka przemysłowe. Zachęcamy, aby z nich zrezygnować. 

Te z numerkiem 2 pochodzą z chowu ściółkowego, a więc od kur trzymanych w zamknięciu, 
ale na ściółce (mają większą swobodę ruchów niż ptaki z klatek). Natomiast 1 to jajka od kur 
żyjących na wybiegu, ale również tym ptakom podaje się środki chemiczne w postaci leków 
oraz karmi się je nieekologicznymi paszami i często ziarnami z GMO. Najlepsze zarówno 
dla nas, jak i kur, są jajka z symbolem 0. Minimalne wymagania, jakie muszą być spełnione 
w ekologicznym chowie kur, to m.in.

• na 1 m2 powierzchni podłogi w kurniku może przypadać najwyżej 6 niosek
• kurnik powinien być wyposażony w grzędy, przy czym jedna kura potrzebuje jej min. 

18 cm
• pasza kur powinna zawierać niezbędne dla drobiu aminokwasy egzogenne, sole 

mineralne i witaminy. Kryteria dotyczące rolnictwa ekologicznego wymagają, aby 65% 
suchej masy dawki pokarmowej dla drobiu stanowiły zboża

• w żywieniu kur można stosować wszystkie uprawiane ekologicznie gatunki zbóż łącznie 
z  kukurydzą wolną od GMO, która daje ładne wybarwienie żółtka i  tuszki (udział 
kukurydzy nie powinien jednak przekraczać 35%)

• źródłem białka w  ekologicznym żywieniu kur są nasiona roślin strączkowych. 
Uzupełnieniem może być: mleko, drożdże piwne, nasiona słonecznika i gryki. W żywieniu 
drobiu powinno się wykorzystywać: odpady z warzyw, zielonki świeże lub suszone, zioła 
(pokrzywa, mniszek lekarski, krwawnik itp.). Są one cennym źródłem białka, witamin i soli 
mineralnych. Decydują o wybarwieniu żółtka, zdrowotności kurcząt i nieśności kur.

wejść w życie w Niemczech. Kolejne sieci han-
dlowe wycofują je ze sklepowych półek – takie 
zapowiedzi padły również w Polsce. Dlaczego? 
Ponieważ na przemysłowych farmach kury swoje 
całe, krótkie życie są stłoczone w klatkach, co 
sprowadza się do jedzenia i znoszenia jaj. Ptaki 
z chowu BIO są wolne.

Kury znoszące jajka BIO nie są karmione paszą 
genetycznie modyfikowaną (a w chowie klat-
kowym stosuje się takie pasze, bo są tanie). Ich 
dieta to mieszanka naturalnych substancji, które 
wzmacniają odporność. Kury oprócz ekologicz-
nych zbóż i kukurydzy jedzą owoce dzikiej róży, 
głogu, jarzębiny lub igliwie sosnowe i czosnek. Ten 
ostatni poprawia wydzielanie soków trawiennych, 
zawiera siarkę, selen, cynk (w ramach profilaktyki 
chorób sporządza się wyciąg z rozgniecionych 

5-10 ząbków czosnku w 1 litrze wody). Nie dostają 
leków, a w produkcji klatkowej otrzymują je w spo-
sób ciągły, aby nie padały. Skorupka jajka BIO 
jest grubsza, a więc bardziej odporna na absor-
bowanie zewnętrznych substancji chemicznych.

Czysto jak w kurniku

 Do utrzymania higieny w kurniku eko raz na 
tydzień jego wnętrze jest zamgławiane żywymi 
kulturami probiotyku EM (dzięki temu w kurniku 
nie ma much i eliminowany jest azot). Zwierzętom 
zapewniona jest odpowiednia wilgotność, tempe-
ratura i stały dostęp do wody do picia. Kury nocują 
na grzędach i same wybierają klatkę do składa-
nia jajek. Poza kurnikiem zwierzęta mają zapew-
niony dostęp do przestrzeni – mogą swobodnie 
biegać po ogrodzonym terenie i grzebać w ziemi, 
ile dusza zapragnie. Na przemysłowej farmie nie 
ma takich warunków – kury są stłoczone w wiel-
kich klatkach, nie widziały nigdy słońca i nie bie-
gały swobodnie. Żyją ok. 1,5 roku podczas, gdy na 
wolności nawet 10 razy dłużej (nie ma limitu wieku).

Smak bez rybiego posmaku

Skutki tych tak odmiennych warunków hodowli 
wpływają również na smak jajek. Te ekologiczne 
mają delikatny, prawie neutralny smak. Natomiast 
jajka konwencjonalne w najlepszym wypadku 
mają rybi posmak, bo były karmione tanimi mącz-
kami. W Organic Farma Zdrowia prowadziliśmy 
kilka testów w ramach, których klienci próbowali 
ugotowanych na twardo jajek z różnych systemów 
produkcji. Zawsze byli zdziwieni, że jajko może 
być tak delikatne (chodzi o to ekologiczne).

Dowodem na wyższość chowu naturalnego 
nad przemysłowym niech będzie fakt, że popu-
larnej u nas kury zielononóżki nie da się hodować 
w warunkach przemysłowych.

Grzęda jest lepsza od klatki

Mariusz Przybylski
Dyrektor Marketingu
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NAUKA MA GŁOS

Opisane różnice są przede wszystkim 
związane z zasadami ekologicznej produk-
cji zwierzęcej, m.in. z ekstensywnością pro-
dukcji oraz sposobem żywienia zwierząt. 
Zwierzęta wypasane na otwartych pastwis-
kach i żywione paszami zielonymi dają mleko 
o większej zawartości pożądanych kwasów 
tłuszczowych, takich jak kwasy omega-3, oraz 
mniejszej zawartości kwasów tłuszczowych, 
które mogą przyczyniać się do rozwoju chorób 
serca i innych chorób przewlekłych. 

Sektor żywności ekologicznej jest obecnie 
jednym z najszybciej rozwijających się rynków 
żywnościowych na świecie. Zainteresowanie kon-
sumentów żywnością ekologiczną wynika przede 
wszystkim z przekonania o walorach prozdrowo-
tnych produktów wytwarzanych zgodnie z zasa-
dami rolnictwa ekologicznego, z wykorzystaniem 
naturalnych środków oraz metod, z poszanowa-
niem środowiska naturalnego, a w przypadku 
produktów takich jak mleko, mięso czy jaja – rów-
nież z dbałością o dobrostan zwierząt. Nabywcy 
są gotowi zapłacić wyższą cenę za produkty 
naturalne, charakteryzujące się wysoką wartoś-
cią odżywczą i pozbawione niebezpiecznych 
zanieczyszczeń, a w konsekwencji pozytywnie 
wpływające na ich zdrowie i samopoczucie.

Walory odżywcze ekologicznego 
mleka i mięsa

Wiele badań naukowych wskazuje na mniej-
szą częstotliwość występowania pozostałości 
pestycydów w surowcach roślinnych pochodzą-
cych z upraw ekologicznych, a także na większą 
zasobność owoców, warzyw i zbóż uprawianych 
ekologicznie w naturalne antyoksydanty, co może 
potwierdzać walory odżywcze ekologicznej 
żywności. W przypadku produktów pochodze-
nia zwierzęcego, konsumenci także mogą śmiało 
sięgać po te wytwarzane w gospodarstwach eko-
logicznych. Według najnowszych badań ekolo-
giczne mleko i mięso zawierają o ok. 50 % więcej 
dobroczynnych kwasów tłuszczowych omega-3 
niż takie same produkty wytwarzane konwencjo-
nalnie. Ekologiczne mleko wypada też bardzo 
korzystnie, jeśli chodzi o zawartość przeciwutle-
niaczy i składników mineralnych. Dotyczy to m.in. 

karotenoidów i naturalnej witaminy E, chronią-
cych nasz organizm przed stresem oksydacyjnym 
i nowotworami, a także żelaza niezbędnego do 
prawidłowego funkcjonowania naszego orga-
nizmu. Ekologiczne mleko cechuje się też wysoką 
zawartością naturalnych izomerów sprzężonego 
kwasu linolowego (CLA). Naukowcy zwracają 
uwagę, że zastąpienie mleka i mięsa konwencjo-
nalnego w codziennej diecie produktami rolnictwa 
ekologicznego, może się wiązać ze zwiększeniem 
spożycia wielu ważnych dla zdrowia składników 
odżywczych.

Ekologiczne mięso i mleko bogate 
w kwasy omega-3

Wysokie spożycie kwasów tłuszczowych 
z grupy omega-3 związane jest ze zmniejszonym 
ryzykiem zachorowania na choroby układu krwio-
nośnego, poprawą sprawności układu odpor-
nościowego, a  także prawidłowym rozwojem 
i funkcjonowaniem układu nerwowego. Kwasy te 
zapobiegają m.in. rozwojowi chorób neurodege-
neracyjnych. Zachodnioeuropejska dieta jest zbyt 
uboga w te kwasy tłuszczowe i zgodnie z zalece-
niami Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa 
Żywności (EFSA) powinniśmy podwoić ich spoży-
cie. Pozyskanie ich odpowiedniej ilości z naszej 
codziennej diety jest jednak trudne. Opublikowane 
niedawno przez nasz zespół naukowy badania 
sugerują, że zamiana w diecie konwencjonalnych 
produktów pochodzenia zwierzęcego na eko-
logiczne, wpłynęłaby na zwiększenie spożycia 
tych niezwykle ważnych dla zdrowia składników 

odżywczych. Co ważne, odbyłoby się to bez jed-
noczesnego zwiększenia energetyczności diety 
oraz ilości dostarczanych do organizmu nie-
pożądanych kwasów tłuszczowych nasyconych.
Podobnie jest z mięsem tych zwierząt.

Czy opisane różnice oznaczają 
wymierne korzyści dla zdrowia?

Nie można co prawda stawiać znaku rów-
ności pomiędzy analizowanym we wspomnia-
nych badaniach składem chemicznym żywności 
ekologicznej, a jej wpływem na zdrowie, jednak 
prowadzone dotychczas na całym świecie wiel-
koskalowe badania kohortowe wskazują m.in. na 
związek między spożyciem produktów ekologicz-
nych (np. warzyw czy mleka i produktów mlecz-
nych), a zmniejszonym ryzykiem występowania 
niektórych chorób, m.in. spodziectwa i alergii skór-
nych u niemowląt oraz stanu przedrzucawkowego 
u kobiet w ciąży. U konsumentek żywności ekolo-
gicznej w Wielkiej Brytanii stwierdzono ponadto 
istotnie mniejszą częstotliwość zachorowania na 
chłoniaka nieziarniczego w porównaniu do kon-
sumentek niespożywających produktów rolnictwa 
ekologicznego. Występowanie tego groźnego 
nowotworu, zajmującego szóste miejsce pod 
względem częstości występowania u dorosłych 
i stanowiącego 5-7 % wszystkich nowotworów 
u dzieci, może być związane z narażeniem na 
pestycydy obecne z  warzywach i  owocach 
uprawianych w sposób nieekologiczny. Analizując 
wyniki tych nielicznych jak dotąd badań dotyczą-
cych wpływu żywności ekologicznej na organizm 
ludzki, można przypuszczać, że wybór produk-
tów ekologicznych może przynieść nam wymierne 
ko rzy ści zdrowotne.

Dr inż. Dominika Średnicka-Tober
Adiunkt w Zakładzie Żywności Ekologicznej 

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Mięso, sery, jaja?
Wybieraj eko!
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Obiad dla "roczniaka"

Pulpeciki z mięsa drobiowego i kaszy (2 porcje)
• 1 marchewka
• 1 nieduża cukinia
• mały kawałek selera
• 200 g mielonego mięsa drobiowego
• 2 łyżki ugotowanej kaszy pęczak lub 

kaszy manny
• jajko
• szczypta pieprzu
• 1 łyżeczka posiekanej natki pietruszki
• 2 łyżki suszonej żurawiny
• 6 łyżek tartej bułki żytniej

Warzywa myjemy, obieramy i kroimy. Wkładamy 
do garnka. Zalewamy wrzątkiem i  gotujemy. 
W misce mieszamy mięso, żurawinę, jajko i pieprz. 
Gdy warzywa się ugotują miksujemy je i dodajemy 
do reszty składników. Formujemy małe pulpeciki, 
obtaczamy w bułce. Wrzucamy na wrzątek i gotu-
jemy pod przykryciem około 30 minut.

Małe co nieco

Deser z jabłkiem surowym i kaszą jaglaną
• 3 łyżki pestek słonecznika
• 1 jabłko surowe lub pieczone
• liście mięty
• 3 łyżki ugotowanej kaszy jaglanej
• 1/2 łyżeczki cynamonu
• 2 łyżki soku z cytryny
• 1 łyżka miodu

Pestki słonecznika siekamy lub mielimy w młynku 
do kawy. Jabłko kroimy w drobną kostkę. Listki mięty 
siekamy. Wszystkie składniki mieszamy w misce 
z kaszą. Miód łączymy z sokiem z cytryny i takim 
„sosem” polewamy ugotowaną kaszę jaglaną. 
 
Przepisy z mojej książki „ZDROWY APETYT”

Kiedy w żywieniu niemowląt podać pierwszą 
zupkę? Nie ma zgodności w odpowiedzi na to 
pytanie i jedni wprowadzają pierwsze posiłki 
od 4, inni od 6 miesiąca życia dziecka.

W  wielu badaniach naukowych (m.in. 
ESPGHAN oraz EFSA) zaleca się wprowadza-
nie produktów uzupełniających po ukończeniu 
przez dziecko 17 tygodnia, a nie później niż w 26. 
tygodniu życia. Właśnie wtedy u większości nie-
mowląt dojrzewa zdolność przyjmowania pokar-
mów stałych. Wiąże się to z nabywaniem przez 
dzieci umiejętności siedzenia z  podparciem, 
osiąganiem dojrzałości nerwowo-mięśniowej 
pozwalającej na kontrolowanie ruchów głowy 
i szyi oraz na jedzenie z  łyżeczki. W tym cza-
sie zanika odruch usuwania z ust ciał obcych, 
typowy dla okresu noworodkowego i wczesno- 
niemowlęcego, a utrudniający karmienie pokar-
mami innymi niż płynne. UNICEF podaje, że nie 
ma żadnych dodatkowych korzyści w podawaniu 
dziecku pokarmów stałych między 4 a 6 miesią-
cem życia, więc dopiero koło 6 miesiąca trzeba 
podejść do tematu rozszerzania diety. Warto też 
podkreślić, że anemia u dzieci na piersi często 
spowodowana jest nie karmieniem piersią, czy 
rozszerzaniem diety dopiero ok. szóstego mie-
siąca, a zbyt wczesnym odcięciem pępowiny po 
porodzie.

Mleko mamy to podstawa żywienia 
do pierwszego roku życia

Wprowadzanie pokarmów stałych powinno być 
indywidulną decyzją rodziców, czy będzie to 4 
czy 6 miesiąc. Ja jestem za rozszerzaniem diety 
od 6 miesiąca i  tak zrobię w przypadku mojej 
córeczki.

W rozszerzaniu diety ważne jest, aby był to czas 
na poznawanie nowych smaków, zapoznawa-
nie się z konsystencją oraz kształtem jedzenia. 
W pierwszej kolejności pamiętajmy o warzywach, 
następnie podajemy owoce. Dzieci po 6 mie-
siącu mogą jeść praktycznie wszystko, z wyjątkiem 
miodu, syropów, słodzików, gotowych produktów, 
grzybów i całych orzechów.

Po 6 miesiącu życia liczba pokarmów stałych 
to 2-3 w  ciągu dnia, w  ilości 2-3 łyżeczek. 
Posiłki powinny być o różnej konsystencji, papek 
i kawałków: pokrojonych, rozgniecionych widel-
cem czy posiekanych. W 6-9 miesiącu liczba 
posiłków, oprócz mleka, wzrasta do 4 dziennie. 
Ok. 9 miesiąca dziecko zaczyna odczuwać, że 
pokarmy stałe zaspakajają jego głód i można 
zmniejszyć ilość karmień mlekiem, a posiłki stałe 
mogą się zwiększyć do 3-4 x dziennie. Jeśli 
dziecko nie ma ochoty jeść, nie zmuszamy go. 
Jeśli ma ochotę zjeść więcej, podajemy takie ilości, 
aby zaspokoić głód.

Kształtowanie nawyków 
żywieniowych

Zachęcamy dziecko do poznawania nowych 
potraw powoli, nie robimy tego gdy jest głodne. 
Zasadą jest, aby nakarmić mlekiem i po 30 minu-
tach zachęcać do próbowania nowych potraw, 
które chcemy wprowadzić. Dziecko wtedy nie 
będzie się denerwowało, bo nie będzie głodne, 
a nowe smaki będą kojarzyły mu się z przyjemnoś-
cią. Nie wynagradzamy dziecka za to, że zjadło 
posiłek. Starajmy się jeść wspólnie przy jednym 
stole z dzieckiem, ponieważ już w tak wczesnym 
okresie niemowlęcym kształtujemy nawyki żywie-
niowe dziecka.

Pierwsza zupka

Domowa zupka marchewkowa

• 1 średnia marchewka

• 1 ziemniak

• kilka listków natki pietruszki

Warzywa myjemy, obieramy, kroimy w duże 

kawałki i zalewamy wrzątkiem, tak, aby woda 

lekko je przykrywała. Nie dodajemy soli. Stawiamy 

na ogniu i gotujemy. Gdy warzywa zmiękną, zdej-

mujemy zupę z ognia. Lekko studzimy. Dodajemy 

natkę pietruszki i razem miksujemy.

Anna Jelonek
Dietetyk COOK UP



Bez cukru
Niesłodzone
Bez laktozy
Bez glutenu
Ekologiczne

www.ecomil.com

Ecomil Sugar Free to coś więcej niż rodzaj, 
to cała nowa kategoria napojów bezmlecznych. 

Cała nowa marka Sugar Free!

facebook.com/ecomilo�cial/ instagram.com/ecomilo�cial/

Bez dodatku cukru

Nowy wygląd!

Napój z konopi 
bez dodatku cukru

BIO 1 l

Napój migdałowy 
bez dodatku cukru 

BIO 1 l

Mleko kokosowe 
bez dodatku cukru 

BIO 1 l



AKTYWNOŚĆ

Czas się rozruszać!

Ćwiczenie 1.
1a. Podpór przodem (jak do męskiej pompki, tułów 

w linii prostej z biodrami, dłonie pod barkami) 

1b. szeroki skok obunóż (stawiasz stopy po zewnętrz-

nych stronach dłoni, grzbiet prosty) 

1c. unosisz ręce przed siebie w pozycji półprzysiadu. 

Wracasz skocznie do podporu (1a) i powtarzasz.

1a

1b

1c

2a 2b

Ćwiczenie 2.
2a. Podpór bokiem na przedramieniu, utrzymuj ciało 

w linii prostej. 

2b wznosy nogi. Po 30 sekundach zmień stronę

Wszystko dookoła budzi się do życia — to najlepszy moment, by podkręcić obroty i wiosnę 
rozpocząć w świetnej formie.

Zastanawiasz się od czego zacząć? Najlepiej od porządków w kuchennych szafkach. Tak, 
tak—wiosenne porządki powinny zacząć się w tym miejscu. Pomyśl o zdrowym odżywianiu, które 
w 60% ma wpływ na to jak wyglądasz i jak się czujesz. Dlatego powyrzucaj wszystkie gotowe 
sosy i śmieciowe jedzenie. Zrezygnuj ze słodzonych napojów, słonych przekąsek i oczywiście 
ze słodyczy (przynajmniej na razie)!

Słodki smak zastąpi Ci przepyszny koktajl, który możesz przygotować na drugie śniadanie lub 
jako przekąskę koło południa.

Jeden z moich ulubionych: pomarańcza + banan + 2 garście świeżego szpinaku + sok z połowy 
cytryny. Dla wybrednych dodam, że szpinak jest praktycznie niewyczuwalny i dzięki temu udaje 
się go przemycić każdemu niejadkowi.

Niedoceniane do niedawna 10% wpływu na wygląd i samopoczucie, przypada na regene-
rację. Od jakiegoś czasu jednak wiemy, że nie tylko dieta i trening, ale również odpoczynek, ma 
wpływ na ostateczny stan naszego zdrowia i prawdziwą rzeźbę sylwetki. Podstawą regeneracji 
jest sen. Minimum 7 godzin.

Teraz do pełni szczęścia brakuje tylko ćwiczeń.

Dzięki ćwiczeniom ujędrnisz i wymodelujesz kształty, o które wcześniej zadbałaś prawidłowym 
odżywianiem i snem. Efekty treningu są nie tylko miłe dla oka, ale również dla serca. Dosłownie 
i w przenośni. W końcu lepiej biegać po parku i mijać wysportowanych przystojniaków, niż cze-
kać w kolejce do lekarza.

Mam dla Ciebie świetny zestaw ćwiczeń, który możesz wykorzystać nie opuszczając swoich 
4 kątów.

10 ćwiczeń po 30 sekund, między ćwiczeniami przerwa wynosi do 15 sekund. Po skończonej serii 
odpocznij 1 minutę i powtórz całość jeszcze 3 razy! Pamiętaj, żeby przed treningiem wykonać roz-
grzewkę, (np.: pajacyki, trucht w miejscu, wymachy i krążenia rąk oraz nóg, tak by rozgrzać stawy i mięś-
nie) a po jego zakończeniu—uspokoić organizm poprzez rozciąganie statyczne(płynne, spokojne 
ruchy bez dynamiki, czyli m.in. wszelkiego rodzaju skłony w staniu i siadzie). Całość nie powinna Ci 
zająć więcej niż 30 minut. Trenuj minimum 3 razy w tygodniu, a już po miesiącu zobaczysz piękne efekty. 
Powodzenia!

Nina Nadolny
TrenerPersonalny
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AKTYWNOŚĆ

3 3a 4 4a

5 5a 6

7a 7b

8 9 10

Ćwiczenie 3.
3. Wykroki w miejscu. Zaczynasz od stania 

3a. wykonujesz krok do przodu, jakbyś chciała 

uklęknąć na jedno kolano. Zachowaj kąt 

prosty między udem, a kolanem. Plecy trzymaj 

prosto, brzuch napięty. Odepchnij się z pięty 

i wróć do pozycji startowej, zmień nogę.

Ćwiczenie 4.
Wznosy ugiętego kolana do klatki piersiowej, 

ręce przed sobą, zgięte w łokciach. Raz 

lewa, raz prawa noga. Przy każdym wzno-

sie nogi mocno napnij brzuch. Ćwiczenie 

możesz wykonywać w marszu lub truchcie.

Ćwiczenie 5.
Wykrok skośny, kolano nogi zakrocznej jest wysunięte do boku, 

biodra skierowane do przodu. 5a mocny wymach nogi zakrocznej 

do linii prostej z biodrami. Po 30 sekundach zmień nogę

Ćwiczenie 6.
 

Półprzysiady. Zachowaj kąt prosty między udami i łydkami. Plecy 

trzymaj prosto i pamiętaj, by kolano nie wysuwało się przed stopę.

Ćwiczenie 7.
Skłony tułowia bokiem w pozycji leżącej.

7a. Leżąc na plecach ugnij nogi w kolanach, stopy 

przybliż blisko pośladków, ręce proste wzdłuż 

tułowia sięgają w stronę kostek, łopatki uniesione.

7b. zginając tułów w boku dotykamy raz lewą, raz 

prawą stopę. Łopatki cały czas są uniesione. Pamiętaj 

o swobodnym oddychaniu. Między brodą, a mostkiem 

zostaw wolną przestrzeń, wielkości piłeczki do tenisa.

Ćwiczenie 8.
Podpór przodem. Odrywasz jedną nogę i prowa-

dzisz ją pod brzuchem (po skosie) w stronę łok-

cia. Prawe kolano do lewego łokcia i na odwrót.

Ćwiczenie 9.
Plank, czyli polska deska. Utrzymaj pozycję 

podporu przodem przez całe 30 sekund. 

Brzuch napięty, plecy w linii prostej z biod-

rami. Łokcie są dokładnie pod barkami.

Ćwiczenie 10.
Rowerek leżąc. Nogi i łopatki lekko uniesione, 

ręce splecione na karku. Przyciągasz po sko-

sie lewy łokieć do prawego kolana i na odwrót.
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Oleje ekologiczne Vitality są świetnym dodatkiem do sałatek, musli, past, dipów i 
dressingów, mogą być również spożywane w czystej formie. Ze względu na wyjątkowo 
wysoką zawartość kwasów tłuszczowych omega oraz dużą ilość składników odżywczych, 
już niewielkie ilości oleju w Twojej diecie przyniosą odczuwalne 
skutki dla ciała, umysłu i dobrego samopoczucia.

Przekonaj się sama!www.bioplanete.com

Odkryj 
moc 

tradycyjnych 
roślin 

leczniczych!

Nowość

Olej z nasion 
Sacha Inchi

100 ml

Olej z nasion 
Chia

100 ml

 

Olej z nasion 
Czarnuszki

100 ml

SIła Natury.
Nowe oleje ekologiczne Vitality.   

Dystrybutor:
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Odzyskaj dobry humor i optymizm.

www.bioplanet.pl
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Dostępne w sklepach wczesną wiosną nowa-
lijki często pochodzą z upraw szklarniowych. 
Są uprawiane w minimalnej ilości podłoża,  
w dużym zagęszczeniu, przy niskim natęże-
niu światła słonecznego. Takie warunki sprzy-
jają stosowaniu pestycydów i większych dawek 
nawozów ze związkami azotu. Czy na pewno 
warto po nie sięgać? 

Wraz z nadejściem wiosny sklepowe półki i tar-
gowiska zapełniają się kuszącymi bogactwem 
kolorów, smakiem i zapachem młodymi wa rzy-
wami. To tak zwane nowalijki, czyli warzywa 
i owoce pojawiające się po raz pierwszy w sezo-
nie. Obecnie większość z  nich jest dostępna 
przez cały rok, jednak to po te sezonowe 
sięgamy zdecydowanie chętniej. Szczególnie, 
że po zimowej, często uboższej w  warzywa 
diecie, nowalijki są doskonałym uzupełnieniem 
codziennego menu. Dostarczają dużej ilości 
witamin i minerałów, a zawarty w nich chlorofil 
pomaga usunąć nadmiar toksyn i  oczyścić 
organizm.

• Sałata działa odkwaszająco na organizm, 
ułatwia procesy trawienia i obniża poziom 
cukru we krwi. Zawiera minerały, (potas, 
magnez, wapń, żelazo), witaminy z grupy 
B oraz znaczne ilości kwasu foliowego, 
szczególnie polecanego kobietom 
w ciąży.

• Szczypior jest źródłem witaminy C, 
magnezu i wapnia, wykazuje działanie 
bakteriobójcze i wspomaga przemianę 
materii.

• Koperek pobudza apetyt i pomaga 
zwalczyć dolegliwości układu pokar-
mowego.

• Rzodkiewka zawiera witaminę C przez 
co podnosi odporność, oraz potas 
wpływający korzystnie na pracę serca 
oraz nadciśnienie.

• Botwinka pobudza apetyt, zawiera 
żelazo i kwas foliowy polecane 
w niedokrwistości.

• Ogórki są moczopędne oraz niskokalory-
czne, doskonale sprawdzą się w dietach 
odchudzających.

• Pomidory stanowią cenne źródło barw-
ników karotenoidowych, ẞ-karotenu 
i likopenu, silnego przeciwutleniacza, 
chroniącego organizm przed chorobami 
serca i nowotworami.

Niestety wczesną wiosną większość nowalijek 

pochodzi ze szklarni lub jest importowana. Te 
ostatnie są zazwyczaj uprawiane w  gruncie, 
w  ciepłym klimacie i  pełnym słońcu. Jednak 
ze względu na transport mogą być zbierane 
przed osiągnięciem pełnej dojrzałości, po czym 
dojrzewają w  drodze lub przechowalniach. 
Warzywa szklarniowe często uprawiane 
są w  minimalnej ilości podłoża, w  dużym 
zagęszczeniu, przy niskim natężeniu światła 
słonecznego. Takie warunki sprzyjają stosowaniu 
pestycydów i  większych dawek nawozów ze 
związkami azotu, które rośliny przyswajają 
nieselektywnie – pobierają ich tyle, ile dostają 
a nie tyle ile im potrzeba. Ich nadmiar kumuluje 
sie głównie w zewnętrznych liściach i korzeniach.

Kupując nowalijki najlepiej wybierać te, które, 
pochodzą z „pewnego źródła”, od znajomego 
dostawcy, do którego mamy zaufanie lub z upraw 
ekologicznych. Ich uprawa odbywa się bez 
chemicznych środków ochrony roślin i nawozów 
mineralnych. Zamiast nich szeroko wykorzystuje 
się naturalne nawozy zwierzęce, komposty oraz 
płodozmian, co pozwala zachować równowagę 
środowiska i zapewnia roślinom dostateczną ilość 
składników mineralnych.

Aby mieć pewność, że wiosenne smakołyki 
będą sprzyjać naszemu zdrowiu, warto stosować 
dobre zasady przy ich wyborze, przechowywaniu 
i przygotowaniu. Najlepiej:

• wybierać warzywa o soczystej, żywej 
barwie i zielonych liściach,

• unikać warzyw zwiędniętych, pomarszc-
zonych, słabo wybarwionych,

• zrezygnować z zakupu warzyw zafolio-

wanych i zaparowanych od środka,
• warzywa przechowywać w lodówce, 

owinięte w wilgotną ściereczkę; nigdy nie 
należy zamykać nowalijek w foliowym 
woreczku, bez dostępu powietrza,

• warzywa przed przygotowaniem należy 
bardzo dokładnie umyć lub obrać ze skór-
ki, gdzie może kumulować się najwięcej 
pestycydów,

W wiosennej diecie nie powinno zabraknąć 
kiełków. Są one nie tylko smaczne, ale stanowią 
koncentrat składników pokarmowych – mnóstwa 
witamin, aminokwasów, błonnika i  składników 
mineralnych takich jak: żelazo, cynk, jod, mangan 
czy selen.

• kiełki buraka i soczewicy wspomagają 
procesy krwiotwórcze oraz zawierają 
betacyjaninę wykazującą właściwości 
antynowotworowe,

• kiełki soi i lucerny to bogate źródło 
fitoestrogenów, hormonów roślinnych, 
pomagających zwalczyć negatywne 
symptomy menopauzy,

• kiełki brokuła zawierają bardzo duże ilości 
sulforafanu, dzięki czemu wykazują silne 
właściwości przeciwnowotworowe,

• kiełki słonecznika i fasoli mung dostarczają 
polifenoli, chroniących przed wolnymi 
rodnikami, mają dużo cynku i żelaza,

• kiełki rzodkiewki zawierają dużo siarki 
dzięki czemu, korzystnie wpływają na stan 
skóry, włosów i paznokci.

Odpowiednio wybrane i  przygotowane 
nowalijki oraz kiełki z całą pewnością są zdrowym 
dodatkiem do tradycyjnych potraw. Warto po nie 
sięgać każdego dnia!

Jeśli nie mamy pewności co do pochodzenia 
nowalijek lub kiełków, wybierajmy te z certyfikatem 
ekologicznym, który daje gwarancję zdrowej 
i bezpiecznej żywności.

Wiosenna bomba witaminowa!

Anna Rajtar
Dietetyk Organic Farma Zdrowia
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Najwięcej azotanów 
gromadzą: rzodkiewka, 
sałata, szczypior, szpinak

Najmniej: ogórek i pomidor



ALERGIE
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Wpływ odżywiania i stylu życia na zdrowie 
jest dla nas dziś oczywisty. Co natomiast 
z kosmetykami i  innymi produktami codzien-
nego użytku? Czy jesteśmy pewni, że kremy, 
balsamy i oliwki, które kupujemy dla siebie 
i naszych dzieci naprawdę są bezpieczne?

Używamy je każdego dnia…

Wiele dostępnych na rynku produktów, rów-
nież tych przeznaczonych dla najmłodszych 
dzieci, zawiera niebezpieczne składniki, jak: 
konserwanty, środki zapachowe i  barwniki, 
które mogą wywoływać alergię na całe życie. 
Niektóre produkty zawierają nawet substancje 
mogące powodować zmiany hormonalne, zabu-
rzenia rozwoju lub nawet nowotwory. Ustalone 
ich dopuszczalne stężenie jest oznaczone dla 
jednego produktu. Policzmy, ilu dziś użyliśmy? 
Kilkudziesięciu? I używamy je każdego dnia…

Lista niebezpiecznych składników jest długa,a 
odszyfrowanie etykiet jest karkołomnym zada-
niem. Ufamy zatem marketingowym obietnicom.
Producenci natomiast wykorzystując lukę prawną, 
używają określeń na etykietach: „naturalny”, 
„hipoalergiczny”, „sensitive”, „przebadany der-
matologicznie, rekomendowany przez..”. Prawo 
bowiem nie określa, jakie wymagania powi-
nien spełniać produkt, na którym umieszczone są 
hasła sugerujące bezpieczeństwo dla zdrowia. 
A w składzie często roi się od alergenów i innych 
niebezpiecznych substancji. Znajdziemy je wszę-
dzie, nawet w specjalnych kosmetykach i deter-
gentach dla małych dzieci, a nawet w pieluszkach, 

chusteczkach nawilżanych do oczyszczania skóry 
dziecka i zabawkach!

Zapachy najsilniejszymi alergenami

Jak podaje Komitet SCCS, zapachy są najsilniej-
szymi alergenami kontaktowymi, a kosmetyki, jako 
produkty używane codziennie, są jedną z naj-
częstszych przyczyn alergii1.W kontekście ryzyka 
wystąpienia alergii zapach, głównie w produk-
tach dla dzieci, nie jest zdecydowanie ich zaletą! 
Europejska lista wymienia 26 niebezpiecznych 
substancji stosowanych w  kosmetykach (znaj-
dziemy ją w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z dnia 30.03.2005 r.) zobowiązując producen-
tów do podawania ich pełnej nazwy na etykie-
cie. Składniki zapachowe spoza tej listy widnieją 
w spisie składników jako „fragrance” lub „par-
fum”, nie mamy więc o nich dokładnych informacji.

Alergia kontaktowa epidemią 
naszych czasów

Polskie Towarzystwo Alergologiczne alarmuje, 
że alergia to dziś poważny problem kliniczny. 
Co kilka lat następuje podwojenie liczby cho-
rych, obecnie cierpi na nią przynajmniej połowa 
dorosłych Polaków. Jeśli chodzi o dzieci, wskaź-
niki są jeszcze wyższe.

Jedną z  najczęstszych reakcji alergicznych 
jest alergia kontaktowa, następująca po kon-
takcie skóry z uczulającą substancją. Objawy, 
często mylone z infekcją, to: nieżyt nosa, zapale-
nie spojówek, łzawienie, trudności w oddychaniu, 
ucisk w klatce piersiowej, ale także: świąd, wysypki 
i bąble skórne, ból głowy, nudności, nasilenie 
astmy, w skrajnych przypadkach nawet wstrząs 
anafilaktyczny i zgon. Prof. Krzysztof Buczyłko, 
alergolog, założyciel Centrum Alergologii w Łodzi, 
podkreśla, że alergia przybrała rozmiar epide-
mii. Jest problemem częstszym, niż się powszech-
nie sądzi i poważniejszym, niż się wydaje. Część 
przypadków pozostaje nierozpoznana, gdyż 
często lekarze nie dzielą reakcji na natychmias-
tową i późną, gdy objawy pojawiają się dopiero 
po wielu godzinach, a nawet dniach od ekspozycji 

1 Źróło: Scientific Committee on Consumer 
Safety SCCS , OPINION On Fragrance allergens in 
cosmetic products, The SCCS adopted this opinion 
at its 15th plenary meeting of 26-27 June 2012, 
page 7-8

na alergen. W przypadku zdiagnozowania aler-
gii kontaktowej, należy konsekwentnie unikać 
szkodliwej substancji we wszystkich jej źródłach 
i zachować opakowanie „sprawcy” do spotka-
nia ze specjalistą. – mówi Profesor (Newsweek 
Zdrowie 08.2016)2

Według ekspertów PTA, niewiedza o  włas-
nym problemie alergicznym lub nieprzestrzega-
nie zaleceń bezwzględnej eliminacji alergenów 
może prowadzić do rozwoju powikłań takich 
jak: ciężka postać choroby alergicznej, u dzieci 
– zahamowanie wzrostu i rozwoju, wstrząs ana-
filaktyczny. Każdy kontakt z alergenem pogłębia 
alergię. Lekarze ostrzegają przed niebezpiecz-
nymi substancjami zapachowymi przede wszyst-
kim rodziców, kobiety w ciąży i matki karmiące.

Alergia na zapachy jeśli raz się 
objawi, będzie towarzyszyć do 
końca życia

Ta alergia może trwać w stanie utajonym, aż 
do kolejnej ekspozycji na dany alergen. Może 
wystąpić u każdego i w każdym momencie życia, 
nie jest uwarunkowana genetycznie, dlatego 
wiele zależy od nas samych! Im częściej jesteśmy 
narażeni na działanie substancji uczulających tym 
większe ryzyko wystąpienia reakcji – ostrzega 
Ewa Daniél, duńska toksykolog z międzynaro-
dowej Organizacji Allergy Cerified. Już nowo-
rodki raczymy wachlarzem alergenów, kupując 
pachnące mydła i oliwki. A czyż nie najpiękniejszy 
jest naturalny zapach małego dziecka? Skóra, to 
największy organ wchłaniający, a skóra dziecka 
jest wyjątkowo delikatna. Jeśli maluch nabawi 
się alergii na substancję zawartą w „naturalnym 
i bezpiecznym” kremie pozostanie alergikiem do 
końca życia… My dorośli mamy wybór, nasze 
dziecko nie.

Profilaktyka alergii kontaktowych 
– wybierajmy produkty 
certyfikowane, organiczne 
i bezzapachowe!

Najlepszą profilaktyką jest unikanie niebezpiecz-
nych składników. Dla ułatwienia wyboru powstały 
międzynarodowe certyfikaty. Dlatego warto 
wybierać wiarygodne certyfikacje rzetelnych 

2 Prof.dr hab. n.med.Krzysztof Buczyłko, 
Newsweek Zdrowie, nr 08.2016

Alergia kontaktowa  
u dzieci

Magdalena Szymanowska
coach zdrowia, dietetyk, 

zajmuje się problematyką alergii kontaktowej 

oraz promocją zdrowego trybu życia



Best in Gluten Free

Schär od ponad 30 lat oferuje szeroką gamę smakowitych, bezglutenowych produktów. Dzięki 
innowacji, pasji i zaangażowaniu w badaniach proponujemy bezglutenowy szeroki wybór produktów 
spełniających najwyższe wymagania w zakresie bezpieczeństwa i jakości. Troszczymy się o Państwa 
przyjemność jedzenia od śniadania do kolacji. www.schaer.com

Schär od ponad 30 lat oferuje szeroką gamę smakowitych, bezglutenowych produktów. Dzięki 
innowacji, pasji i zaangażowaniu w badaniach proponujemy bezglutenowy szeroki wybór produktów 
spełniających najwyższe wymagania w zakresie bezpieczeństwa i jakości. Troszczymy się o Państwa 
przyjemność jedzenia od śniadania do kolacji. 

Szczęśliwi 
bez glutenu

RECENZJE

Katarzyna Błażejewska-Stuhr, "Jak 
zamieszać w swoim życiu, czyli 
koktajle dla zdrowia i urody"

Książka Katarzyny Błażejewskiej – Stuhr „Jak 
zamieszać w  swoim życiu, czyli koktajle dla 
zdrowia i urody” rozpoczyna 3 częściową serię 
praktycznych poradników jak urozmaicić swoją 
dietę, a przy okazji wzbogacić ją odżywczo.

Zalecenia dietetyczne mówią, żeby bazą 
naszych posiłków były warzywa i owoce, przy 
czym warzyw w codziennym menu powinno być 
3 razy więcej. Przygotowując własne soki i kok-
tajle możemy ten wymóg z łatwością spełnić. To 
także doskonała profilaktyka chorób cywilizacyj-
nych, dlatego warto zainwestować w wyciskarkę, 
która wyciska sok w procesie powolnego zgnia-
tania oraz w blender.

W  każdym rozdziale książki (np. detoks, 
elastyczne stawy, piękna cera, odporność, bystry 
umysł) znajdziemy przepisy na każdy dzień tygod-
nia i  listę zakupową potrzebnych składników. 
Imponuje różnorodność zarówno używanych 
składników jak i  sposobów przygotowywania 
koktajlów.

Autorka, która jest dietetykiem klinicznym, przed-
stawia również krótki opis właściwości używanych 
produktów. Mówi – dobierając naturalne skład-
niki i wykorzystując ich właściwości oraz skład, 
możemy wpływać na nasz organizm – pobu-
dzając go, uspakajając, regulując funkcjonowa-
nie poszczególnych narządów lub gospodarkę 
termiczną. Ta książka ma posłużyć za przewodnik 
do osiągnięcia konkretnych efektów.

Polecamy!

organizacji, jak Ecocert (potwierdza, że kosme-
tyk jest organiczny) lub stowarzyszenia Allergy 
Certified i  Astma-AllergiDanmark (certyfikacje 
gwarantujące skład wolny od znanych alerge-
nów). Zanim produkt otrzyma certyfikację, każdy 
jego składnik przechodzi rygorystyczną kontrolę 
nie tylko dermatologiczną, alergologiczną, ale 
również toksykologów.

Najbezpieczniejsze kosmetyki dla dzieci to 
takie, które są pochodzenia organicznego (mają 
certyfikat) i są jednocześnie wolne od substancji 
zapachowych i barwników - silnych alergenów. 
Takich kosmetyków mogą używać nawet najwięksi 
wrażliwcy, są bezpieczne dla dzieci od pierws-
zych dni życia, przy AZS oraz dla kobiet w ciąży 
i matek karmiących. Sprawdzajmy skład kosme-
tyków oraz zaufajmy certyfikacji. Wybierajmy 
dla dzieci produkty certyfikowane, organiczne 
i bezzapachowe! 

Magdalena Szymanowska
coach zdrowia, dietetyk, 

zajmuje się problematyką alergii kontaktowej 

oraz promocją zdrowego trybu życia



POLECA KATARZYNA BŁAŻEJEWSKA-STUHR

Koktajle na wiosnę
Katarzyny Błażejewskiej-Stuhr
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Kakaowy szarłat
(koktajl do wypicia po treningu)

Składniki:
• 1 dojrzały banan
• 1 łyżeczka kakao
• 1 szklanka mleka roślinnego
• 4 łyżki poppingu z amarantusa

Karotenowy bum

 
Składniki:

• 5 marchewek
• 2 jabłka
• 1 pęczek natki pietruszki
• 1 gruszka
• ½ limonki
• ½ szklanki wody

Wykonanie:
 Banan i kakao miksujemy z mlekiem roślinnym. Dodajemy popping 

z amarantusa (można przygotować go samodzielnie w domu, 
prażąc ziarna na patelni).

Wykonanie:
 Marchewki, jabłka, gruszkę, natkę pietruszki oraz limonkę wyciskamy 

w wyciskarce do soków lub sokowirówce. Pojemnik urządzenia 
przepłukujemy wodą i dodajemy do koktajlu. Dokładnie mieszamy.

AMARANTUS
Amarantus zwany szarłatem, charakteryzuje się wysokimi wartościami 

odżywczymi i zdrowotnymi, jest źródłem aminokwasów egzogennych, 
czyli takich, które musimy przyjąć z dietą, bo sami nie jesteśmy w stanie 
ich wyprodukować (lizyny, cystyny i metioniny). Bogaty jest również 
w magnez, wapń i żelazo oraz mangan i selen.

Przepisy pochodzą z książek Katarzyny Błażejewskiej-Stuhr: "Jak zamieszać 
w swoim życiu, czyli koktajle dla zdrowia i urody" i "Zdrowo, smacznie, wyjąt-
kowo, czyli koktajle dla zdrowia i urody"



POLECA KATARZYNA BŁAŻEJEWSKA-STUHR
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Słodka pietruszka

Składniki:
• 2 korzenie pietruszki
• 1 jabłko
• 1 pomarańcza
• kawałek korzenia kurkumy (1–2 cm)

Wszystkiego zielonego

 
Składniki:

• 1 garść liści jarmużu
• 1 garść liści szpinaku
• 2 łodygi selera naciowego
• ½ ogórka
• ½ zielonej papryki
• 1/3 szklanki wody

Wykonanie:
 Pietruszki, jabłko, pomarańczę oraz korzeń kurkumy wyciskamy 

w wyciskarce do soków lub sokowirówce.

Wykonanie:
 Jarmuż, szpinak, seler, ogórek, paprykę wyciskamy w wyciskarce do 

soków lub sokowirówce. Pojemnik urządzenia przepłukujemy wodą 
i dodajemy do koktajlu. Dokładnie mieszamy. Można też wszystkie 
składniki zmiksować.

KURKUMA
zawiera wiele związków aktywnych, wśród których znajdują się 

olejki eteryczne (w tym m.in. tumeron) pobudzające wydzielanie żółci. 
Wiadomo też, że kurkuma chroni komórki wątroby i wspomaga ich 
regenerację. jej działanie porównuje się niekiedy do działania syli-
maryny – substancji aktywnej ostropestu plamistego, znanej z silnych 
właściwości hepatochronnych. A wiadomo, że wątroba jest narzą-
dem najbardziej potrzebnym w procesie detoksykacji i oczyszcza-
nia organizmu.

ZIELONA PAPRYKA
najmniej kaloryczna ze wszystkich papryk, zalecana jest osobom 

dbającym o sylwetkę. ze względu na wysoką za wartość kwasu 
foliowego doskonała dla kobiet planujących dziecko i ciężarnych.

Bogata w witaminę E, zwaną witaminą młodości, witaminy z grupy 
B, a także minerały: wapń, potas, żelazo, magnez oraz miedź.



URODA ŻYCIA
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Narażona na niekorzystne warunki, 
poszarzała, zaczerwieniona, pozbawiona 
blasku… Nasza skóra pilnie potrzebuje 
odpowiedniej pielęgnacji po zimie. Warto 
naprawić szkody i odzyskać olśniewającą skórę 
przygotowaną na pierwsze promienie słońca. 
Zdecydowanie nadszedł także czas, by zrewi-
talizować włosy, które w tej chwili są po prostu 
zmęczone. Kochamy wiosnę, ale w  ostrym 
świetle coraz dłuższych dni, jeszcze nie roz-
proszonym przez liście na drzewach, wyjąt-
kowo dobrze widać wszystkie niedoskonałości. 
Najwyższy czas zacząć przygotowania!

Hop szklankę wody

Może okazać się, że z różnych powodów po 
zimie nasza skóra jest poważnie odwodniona. 
W niskich temperaturach spada produkcja sebum, 
zwalnia krążenie redukując dostarczaną ilość 
tlenu i aktywność komórkową. Skutek? Osłabienie 
płaszcza hydrolipidowego chroniącego skórę 
przed negatywnymi warunkami zewnętrznymi. 
Ratunek? Woda. Teraz, kiedy mamy na nią więk-
szą ochotę niż w mroźne dni, koniecznie zadbajmy 
o wypicie 1,5 litra dziennie, co przyniesie korzyść 
całemu organizmowi. Natychmiastowy efekt? 
Zwiększona elastyczność skóry.

Wiosenne porządki

Nadchodzi moment, kiedy możemy odstawić 
zimową pielęgnację ochronną. Kontynuujemy 
natomiast nawilżanie, pamiętając także o tym, że 
musimy zapewnić skórze warunki do oddychania.

Zimą odwodniona skóra często zaczyna się 
łuszczyć i rogowacieć. Przywrócenie jej aksamitnej 
gładkości wymaga pozbycia się martwych komó-
rek, które stanowią barierę dla tlenu i produktów 
pielęgnacyjnych. Z pomocą przyjdzie delikatny 
naturalny peeling. Wybierajmy peelingi orga-
niczne. Pamiętajmy, że peelingi konwencjonalne 
zawierają zabójczy dla środowiska wodnego 
plastik, który za pośrednictwem ryb może trafić do 
naszego żołądka. Drobinki zawarte w peelingach 
organicznych to składniki naturalne, np. zmielone 
łupinki orzechów. Zacznijmy od cotygodniowego 
peelingu, aby nie podrażnić przemęczonej skóry. 
Po każdym peelingu skóra wymaga szczególnie 
intensywnego nawilżenia. Ten rytuał zapewni 
skórze zauważalnie młodszy i odświeżony wygląd. 
Po peelingu, lżejszy krem, detoksykujący 

i dotleniający dzięki zawartości alg borealnych, 
zapewni skórze warunki do pełnego wykorzysta-
nia wartościowych składników pielęgnacyjnych. 
Skóra wymaga wiosennych porządków podobnie 
jak nasz dom i całe otoczenie. Kremy ze znaną ze 
swoich wyjątkowych właściwości nawilżających 
i kojących Aloe Vera przywrócą skórze miękkość, 
usuną podrażnienia i wyrównają koloryt.

W celu zapewnienia intensywnej regeneracji 
i  oczyszczenia, minimum raz w  tygodniu sto-
sujmy maseczki dostosowane do potrzeb skóry. 
Pozostawmy je na skórze ok. 10 minut, o ile pro-
ducent nie rekomenduje inaczej. Wiele maseczek 
można trzymać dłużej, musimy jednak ocenić ich 
działanie na naszą skórę i obserwować reak-
cję na zastosowany produkt. Maseczkę zawsze 
nakładajmy nie tylko na twarz, ale również na 
szyję i dekolt. Pamiętajmy także o tym, że skóra 
szczególnie podrażniona może źle znosić pro-
dukt o intensywnym działaniu, jakim jest maseczka. 
Zrezygnujmy z  maseczki oczyszczającej przy 
przesuszeniu, w tym przypadku woda micelarna 
oczyści skórę nie naruszając jej struktury. Zawsze 
podchodźmy do pielęgnacji indywidualnie i sta-
rajmy się stworzyć własny system odpowiadający 
naszym specyficznym potrzebom. Bierzmy też pod 
uwagę to, że kondycja skóry zmienia się w zależ-
ności od wielu czynników, dlatego bądźmy w tej 
sprawie elastyczni.

Słońce! Tylko z umiarem

Zimą słońce nas nie rozpieszcza, nic dziwnego, 
że nie możemy doczekać się jego pierwszych pro-
mieni. Dzięki odpowiednio wcześnie rozpoczętej 
pielęgnacji po zimie, nasza skóra powita wio-
senne słońce przygotowana na przyjęcie delikat-
nej i równomiernej opalenizny. Pamiętajmy jednak, 
że wiosną, zwłaszcza w górach, słońce może 
okazać się bardziej intensywne niż latem. Warto 
wiedzieć, że już 10 minut dziennie spędzonych 
w wiosennym słońcu zapewnia pełną dzienną 
dawkę witaminy D. Zdrową, delikatną opaleniznę 
zapewni nam regularne przebywanie z umiarem 
na słońcu latem, oczywiście z zabezpieczeniem 
w postaci kremu ochronnego z filtrem mineralnym.

Podwójne życie rękawiczek

Pamiętajmy także o dłoniach, które są szczegól-
nie wystawione na negatywne warunki atmo-
sferyczne, a  także cierpią z powodu częstego 

mycia. Prawdopodobnie mało kto z nas przes-
trzega złotej reguły, by dłonie smarować kremem 
po absolutnie każdym myciu. I obszar pielęgnacji 
prawdopodobnie najbardziej zaniedbany zimą: 
stopy. Im także dobrze zrobi peeling i zastosowa-
nie odpowiedniego kremu. Troska o stopy to nie 
tylko ich estetyczny wygląd, ale także komfort. 
Popękane potrafią boleć i utrudniać chodzenie. 
Zarówno dłonie, jak i stopy, możemy zregene-
rować przeprowadzając kurację polegającą 
na nakładaniu produktu pielęgnacyjnego pod 
rękawiczki lub skarpetki i pozostawianie ich na 
noc.

Żegnaj czapko, ufff

Nasza fryzura podduszona w czapce też prosi 
o ratunek. Podrażniona skóra głowy, być może 
łupież, włosy bardziej skłonne do przetłuszcza-
nia niż zwykle, pozbawione witalności i objętości. 
Zaufaj naturalnym składnikom: szampon z pok-
rzy wą usunie łupież, z marokańską glinką oczyści 
skalp i doda włosom objętości, a z melisą i miętą, 
które regulują wydzielanie sebum zapobiegnie 
dalszemu przetłuszczaniu i wzmocni włosy. Nie 
ulegnij pokusie stosowania szamponu z silikonami, 
które dają szybki, ale krótkotrwały efekt wygła-
dzenia. Jeśli zależy Ci na osiągnięciu praw-
dziwego rezultatu z dobroczynnym wpływem na 
włosy, sięgnij po szampon z ekstraktem z pereł lub 
naprawczą keratyną z ceramidów roślinnych oraz 
składnikami nawilżającymi jak gliceryna i aloes 
czy zmiękczający wyciąg z malwy.

Pamiętaj też o tym, że ostatnie płukanie zimną 
wodą zamyka łuski włosa, dzięki czemu włosy 
stają się gładkie i błyszczące. Im też dobrze robi 
zimny prysznic.

Czy widzisz już siebie z jedwabistymi włosami 
i świetlistą cerą, na rowerze, a może na ławce 
w parku? W takim razie już od jutra uruchom wio-
senny program pielęgnacyjny, efekty przecież nie 
przychodzą z dnia na dzień. Skóra potrzebuje 
czasu, żeby odzyskać równowagę i odbudować 
swój potencjał. Zapewni jej to tylko regularna 
i świadoma pielęgnacja.

Odliczanie dni do wiosny… 
Wiooosna!

Monika Zarzycka
Manager Działu Kosmetyki



ASTHMA-ALLERGY DENMARK: Certyfikowane produkty hipoalergiczne

ALLERGY CERTIFIED: Produkty wolne od poznanych alergenów

NORDIC ECOLABEL: Minimalny wpływ na środowisko

ECOCERT: Certyfikowany produkt organiczny

Nie znajdziesz lepszego produktu do pielęgnacji delikatnej 

i wrażliwej skóry Twojego dziecka.

NOWOŚĆ
PERFUM
PARABENÓW
BARWNIKÓW

 WYPRODUKOWANO W DANII  DYSTRYBUTOR GENERALNY W POLSCE: 4ORGANIC SP. Z O.O.                                                             

CZY STOSOWANE
PRZEZ CIEBIE 
KOSMETYKI NAPRAWDĘ SĄ 
NATURALNE I BEZPIECZNE?
Chcesz dla Twojego dziecka jak najlepiej. Czy zdajesz sobie sprawę, że wiele 

produktów do pielęgnacji dziecięcej skóry zawiera składniki zapachowe, 

konserwanty i barwniki, które mogą wywoływać alergię na całe życie?        

Niektóre zawierają nawet substancje mogące powodować zaburzenia rozwoju.  

Możesz uchronić przed tym swoje dziecko. Ty masz wybór - Twoje dziecko nie. 

Wyprodukowane w Danii certyfikowane naturalne produkty do pielęgnacji skóry 

Derma Eco Baby nie zawierają żadnych szkodliwych substancji, co sprawia, że 

można je stosować nawet u noworodków od pierwszych dni życia. Skomponowano je 

z certyfikowanych organicznych, hipoalergicznych oraz przyjaznych dla środowiska 

składników. Na dowód tego, że spełniają najwyższe standardy, otrzymały cztery 

certyfikaty cieszących się autorytetem organizacji:

DO ZAKUPU KOSMETYKÓW  ZAPRASZAMY DO SIECI ORGANIC FARMA 
ZDROWIA  ORAZ ONLINE  https://organic24.pl/ 

WIĘCEJ INFORMACJI O KOSMETYKACH NA: WWW.4ORGANIC.PL      DERMAPOLSKA 



Mamy zaszczyt przedstawić nową i ulepszoną wersję naszych płynów do zmywania, którą stworzyliśmy dzięki ciągłym innowacjom. Produkty Ecover zostały ulepszone 
na 2 sposoby: zmyją o 40% więcej talerzy* przy użyciu takiej samej ilości preparatu i zawierają o 20% więcej składników pochodzenia roślinnego. Ta nowa formuła 
składa się aż w 99.8% z zasobów roślinnych, co oznacza, że pozwala pozbyć się tłuszczu i brudu z talerzy w jeszcze łatwiejszy sposób. To efekt sprytnego kawałka nauki, 
który udowadnia, że naturalne produkty mogą zdziałać jeszcze więcej. Co więcej, produkty te są dermatologicznie testowane, a przez to są odpowiednie dla osób z 
delikatną skórą. Nie testowane na zwierzętach i zatwierdzone przez organizację międzynarodową Cruelty Free.

 Skuteczne czyszczenie
z poszanowaniem

Twojej skóry

Ze składników
pochodzenia
roślinnego

Opakowanie stworzone w 75%
z trzciny cukrowej i 25% z plastiku 

pochodzącego z recyklingu

Efektowny
design
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Nie zawsze doceniamy jak duży wpływ na 
ochronę środowiska ma pojedynczy gest każ-
dego z nas. Myjesz zęby przy niezakręconym 
kranie? Do pralki wrzucasz jeden podkoszu-
lek, a do zmywarki wkładasz jeden talerz? 
Na dodatek włączasz niepotrzebnie wysoką 
temperaturę? Nie gasisz światła wychodząc 
do drugiego pokoju? Nawet jeśli środowisko 
i dobro przyszłych pokoleń to dla Ciebie wciąż 
jeszcze abstrakcja, zadbaj o swój portfel.

Czystość światopoglądowa

Ewidentne marnotrawstwo to jedno. Druga 
sfera, w której nasze codzienne wybory decy-
dują o kondycji naszej planety, to decyzje podej-
mowane przy sklepowej półce. Płyn do mycia 
naczyń, proszek do prania, środek do WC. To, 
jaki produkt wyląduje w koszyku wydaje się być 
dalekie od zajęcia postawy światopoglądowej. 
A jednak. Czy myślisz o tym, że konwencjonalne 
środki czystości zatruwają środowisko wodne? 
Czy pamiętasz, że prowadzi to do sytuacji, kiedy 
jemy ryby z zatrutych rzek i mórz? Czy zdajesz 
sobie sprawę, że lekceważenie środowiska i jego 
naturalnych bogactw może doprowadzić do ich 
wyczerpania tak, że niewiele zostanie dla naszych 
dzieci? O tym wszystkim codziennie współdecy-
duje każdy z nas. Pojedynczy akt wydaje się bez 
znaczenia, ale pomnożony przez liczbę miesz-
kańców miasta, kraju, kontynentu...

Te zagadnienia zaczęły być bliskie sercu 
światłych i  postępowych ludzi już pod koniec 
XX w. Przełomowy jest rok 1987, kiedy opubli-
kowano  raport Gro Harlem Brundtland, wcześ-
niejszej premier Norwegii. Stojąc na czele Komisji 
ds Środowiska i  Rozwoju przy ONZ, przygo-
towała raport, w którym po raz pierwszy pojawił 
się termin "zrównoważony rozwój" (sustainable 
development).

Definicja? Zrównoważony rozwój to taki rozwój, 
który zaspokaja nasze dzisiejsze potrzeby nie 
umniejszając możliwości zaspokojenia swoich 
potrzeb przez przyszłe pokolenia.

Zielony proszek do prania

O  ile pani premier Brundtland uważana jest 
za pioniera idei zrównoważonego rozwoju, 
o tyle Fransa Bogaertsa można nazwać jej prekur-
sorem, i do tego praktykiem. Blisko 10 lat wcześniej, 

w czasach, kiedy ochrona środowiska nie była 
jeszcze popularnym tematem,  wraz z  grupą 
zmotywowanych entuzjastów rozpoczął bada-
nia nad składnikami chemicznych środków czys-
tości. Zgromadzone dowody przemawiały za 
szkodliwością substancji powszechnie stosowa-
nych w produktach do prania i do zmywania, 
w  szczególności fosforanów, dla środowiska 
wodnego. W 1979 roku uruchomiona zostaje pro-
dukcja proszku do prania bez fosforanów. Tak 
powstaje Ecover.

Od chwili powstania tego innowacyjnego pro-
duktu, firma postawiła sobie za zadanie dostar-
czać produkty skuteczne, ale "zielone". Bazując 
na naturalnej mocy roślin, produkuje środki przy-
jazne człowiekowi i środowisku.

Czasy, kiedy ekologiczny oznaczało niższą 
skuteczność, należą do przeszłości. Naturalne, 
biodegradowalne środki czystości pochodzenia 
naturalnego mają taką samą, jeśli nie większą moc 
niż toksyczne produkty konwencjonalne.

Zawierają składniki pochodzenia roślinnego 
takie jak Aloe Vera, olej kokosowy i cukier, które 
wykazują zaskakującą skuteczność. Stosowanie 
naturalnych składników odnawialnych jest pod 
każdym względem bardziej korzystne od zużywa-
nia zasobów ropy naftowej. Wszystkie składniki 
Ecover pozyskuje biorąc pod uwagę ich bliskość 
od siedziby firmy.

Produkty Ecover pozostawiają czystość nie 
skażoną szkodliwymi substancjami, bezpieczną 
i przyjazną dla planety. Są neutralne dla śro-
dowiska wodnego, nie wywierają negatywnego 
wpływu na rzeki, jeziora i oceany. Są przyjazne 
algom, rybom i innym organizmom zamieszkują-
cym ekosystemy wodne.

Zobowiązania firmy są proste i  przejrzyste: 
żaden zastosowany składnik nie może być czyn-
nikiem ryzyka. Produkty nie zawierają nic, co 
mogłoby podrażnić skórę lub oczy albo wyka-
zywać toksyczność dla środowiska wodnego.

Zielona fabryka

Dzisiejsza fabryka została wybudowana 
w 1992 roku w Malle w Belgii. Pierwszy ekolo-
giczny zakład produkcyjny na świecie nie tylko 
ze względu na specyfikę produktów schodzących 

z  taśmy, ale także pod kątem samej konstru kcji 
i zasad funkcjonowania budynku. Zbudowany 
został z drewna i ekologicznych cegieł, zamiast 
stali i betonu. Porośnięty roślinnością dach zapew-
nia naturalną izolację dźwiękową i termiczną, co 
powoduje, że niepotrzebne jest ogrzewanie ani 
klimatyzacja.

Toalety zaopatrywane są w  wodę pocho-
dzącą z  recyklingu deszczówki, która jest 
także stosowana do utrzymania pomieszczeń 
w czystości.

Ecover zachęca swoich pracowników, aby 
przyjeżdżali do pracy na rowerze lub stosowali 
car pooling. Z korzyścią dla zdrowia, planety i... 
portfela.

Zielony plastik

Zobowiązania firmy idą jeszcze dalej. Ecover 
rozlewa swoje produkty do estetycznych butelek 
łudząco przypominających plastik. Surowiec do 
produkcji tych tych butelek w 75% powstaje na 
bazie cukru trzcinowego oraz w 25% z plastiku 
pochodzącego z recyclingu. Wszystkie butelki 
nadają się do ponownego użycia, są całkowi-
cie biodegradowalne i podlegają recyklingowi.

Nasi mniejsi bracia

Firma od samego początku podjęła zobowiąza-
nie, że nie będzie przeprowadzać testów na 
zwierzętach i nigdy tego nie robiła. Wszystkie 
produkty noszą logo Leaping Bunny, symbol 
rygory stycznej certyfikacji przyjaznej zwierzętom. 
Gwarantuje ona, że ani Ecover, ani dostawcy firmy 
nie przeprowadzają testów na zwierzętach.

Jak widzimy, wybór w sklepie to jednak jest nie-
banalna deklaracja światopoglądowa. Pomyślmy, 
co by było, gdyby wszyscy stosowali produkty nie 
pozostawiające śladu na ziemi. Marzenie!

Zdrowy świat
zaczyna się w domu

Monika Zarzycka
Manager Działu Kosmetyki

"Bazując na naturalnej 
mocy roślin, powstają 
środki czystości przyjazne 
człowiekowi i środowisku"
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Wiosna jest jak świeży poranek po melancho-
lijnej nocy. Promieniami słońca  i świeżymi kolo-
rami zachęca do metamorfozy. Jeśli nie udało 
się nam dotrzymać noworocznych postanowień 
to wiosną może się to udać. Dlaczego?

W każdej kulturze wiosną obowiązuje post, aby 
po zimowym „ogrzewaniu” organizmu, pozbyć się 
zbędnych resztek, niczym popiołu. W oczyszcza-
niu nie chodzi tylko o ciało czy jedzenie. Chodzi 
też o myśli. Czy jestem na właściwych torach? Czy 
moje życie faktycznie daje mi radość, a może pró-
buję tylko kogoś zadowolić, a sobie nie daję nic? 

Czasami czekamy na sprzyjający moment, 
osobę, czy nawet nastrój, by mieć ochotę się za 
coś zabrać. Zwłaszcza, gdy to coś już długo doj-
rzewa w naszej sekretnej szufladzie. Czy może 
teraz jest ten moment, w którym ona się wysuwa? 
Czy wiem, co w niej jest?

Motywacja do systematyczności

Gdy próbowałam wyrobić w  sobie nawyk 
codziennej gimnastyki, wiedząc, jak dobrze to 
zrobi dla mojego całodziennego nastroju, to był 
istny cyrk! Robiłam różne zasadzki i manipulacje, 
aby zmotywować siebie do systematyczności. 
Dużo łatwiej jest powiedzieć: "nie mam czasu", 
"dzisiaj nie dam rady". 

Co robiłam?

1. Położyłam sobie matę z bawełny koło łóżka, 
żeby mieć na czym ćwiczyć. 
Kiedy wstaję, trudno jej nie zauważyć.
2. Wieczorem kładłam sobie spodnie do gim-
nastyki i  koszulkę na blacie w  łazience, żeby 

Wiosenne przebudzenie

podczas mycia zębów przegonić leniwe myśli 
i wszystkie wymówki, patrząc na stosik, który był 
dowodem postanowienia z wczoraj.
3. Obiecywałam sobie smakowity deser albo 
inną nagrodę - o określonej porze dnia, np. go-
rącą czekoladę, organiczną herbatę, chia pud-
ding, czy sałatkę owocową z melasą i spiruliną.
4. Gdy byłam bardzo zmęczona, co gro-
ziło rezygnacją z  postanowienia, to prosiłam 
o pomoc z zewnątrz.
5. Zrozumiałam, że dokładnie wtedy, kiedy wy-
daje mi się, że nie mam albo czasu albo siły na tę 
"zabawę" czy "głupoty", to jest właśnie ten dzień, 
kiedy rano powinnam zrobić to, co sobie pos-
tanowiłam.
6. Ostatnie, co ratuje moją systematyczność, to 
romans z ciałem. Nie da się opisać tej radochy, 
jaką masz oglądając swoje jędrne uda czy 
sprężyste ramiona, bo dopiero gdy miną 2-3 
miesiące zaczynasz widzieć efekty swojej pracy. 
Wymaga to jednak determinacji. Skąd ją wziąć?

Nikt nie zadba o nas tak, jak my 
sami

 Czy nie zasłużyłam na 10 minut dziennie tylko 
dla mnie? Czy moje ciało nie powinno być przeze 

mnie ukochane, skoro nosi moje myśli, emocje 
i plany przez całe życie?

Zasłużyłam na to, żeby budzić się co wiosnę do 
nowych planów, do nowych podróży, do nowych 
ludzi i nowych odkryć. Każdy z nas zdaje sobie 
sprawę z tego, że tyle, ile sobie z tej przygody, 
zwanej życiem weźmie, tyle jest jego. Jestem 
więc łakoma na życie i na wszystko, co nowe, 
bo to moje niezbywalne prawo. Warto z niego 
korzystać.

Nowe smaki

Od kilku lat, wiosną odkrywam nowe potrawy. 
Już wiem jak usmażyć topinambur i  jakim jest 
cudownym źródłem witamin i mikroelementów 
(wit. A, C, B1, B2; potas, wapń, sód, żelazo). 
Działa oczyszczająco, przeciwstresowo, pomaga 
pozbyć się metali ciężkich i toksyn, podnosi odpor-
ność organizmu oraz zdolność koncentracji.

Na nowo odkrywam czarną rzepę. Interesuje 
mnie mleko roślinne zamiast krowiego i nie dziwi 
mnie już hummus na śniadanie z paluszkami selera 
hiszpańskiego i marchewką, awokado lub kasza 
jaglana zamiast kromki chleba na śniadanie, czy 

"Każda nasza 
decyzja o zmianie jest 
trudna na początku, 
kłopotliwa w realizacji 
i cudowna na końcu."

Kasza ze spiruliną
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zupa z pasternaku. Pozwoliłam sobie na eksperymentowanie z nowymi 
smakami i atrakcyjnymi przepisami, na smakowite dania bez białego cukru, 
bez białej mąki, ale za to z produktami z zielonym listkiem bio. Mój płaski, 
jędrny brzuszek jest tego wart. 

Nie chodzi tylko o ciało

Bez chociaż małej zmiany w zawartości naszej lodówki, czy kilku minut 
aktywnego ruchu dziennie, nie znajdziemy w sobie tego, czego szukamy  - 
sensu naszej codziennej gonitwy. 

Bardzo ciekawą rzecz powiedział na ten temat brytyjski pisarz Neil Gaiman 
[autor nagrodzonej przez New York Times powieści „Nigdzie bądź”], który 
w swoim przemówieniu dla studentów  powiedział, że jako piętnastolatek 
sporządził listę wszystkich rzeczy, które zaplanował w życiu zrobić. Radził 
im, aby wyobrazili sobie, kim są teraz i gdzie będą za kilka, kilkadziesiąt 
lat. Sugerował, żeby wizualizować sobie piękną górę na horyzoncie. Tak 
długo, jak jesteśmy na właściwej drodze, dążąc w kierunku upragnionej góry, 
wszystko jest w porządku. Ale warto określić sens i kierunek naszej wędrówki. 
Gaiman zachęca wszystkich do tego, by coś kreować dla siebie. Mówi - 
jeśli wszyscy cię lekceważą, jesteś w rozpaczy - „make art" czyli twórz. Pisz 
książkę, maluj obraz, zrób patchworkową narzutę.

Cel: dobra kondycja i twórcze życie

To jest odpowiedni moment, by odpowiedzieć sobie na pytanie, czy wiem, 
jaki mam talent. Czym mogę wymienić się z innymi ludźmi? To nie są łatwe 
pytania, a jeszcze trudniejsze są odpowiedzi. 

Warto wrócić do listy nastolatka i sprawdzić, kim i gdzie chcieliśmy być, 
jakie mieliśmy pragnienia. Jeśli jej nie mamy, nie jest za późno, można ją zro-
bić dzisiaj, teraz. Pomocna w tym zadaniu jest duża kartka papieru i ołówek, 
którym zrobimy szkic naszej przyszłości. Ta wizja może zachęcić nas do 
dbałości o ciało i o to, co jemy.

Żaneta Geltz
redaktor naczelna Magazynu Hipoalergiczni i serwisu online www.hipoalergiczni.pl

założycielka stowarzyszenia HAPPY EVOLUTION GLOBAL ASSOCIATION i autorka 

poradnika "10 kroków do zdrowia, szczęścia i równowagi", dostępnego bezpłatnie:

www.happyevolution.org/Poradnik

ekspert w dziedzinie komunikacji marek, właścicielka agencji Geltz Media

Śniadanie



SUPERDELIKATESY ADRES TELEFON
CH Arkadia Warszawa, Al. Jana Pawła II 82 22-323-70-17
DELIKATESY ORGANIC FARMA ZDROWIA
Organic Farma Zdrowia Chmielna Warszawa, ul. Chmielna 16 22-827-32-17
Organic Farma Zdrowia Fieldorfa Warszawa, ul. Fieldorfa 10a 22-671-04-15
Galeria Mokotów Warszawa, ul. Wołoska 12 22-161-38-57
CH Sadyba Best Mall Warszawa, ul. Powsińska 31 22-370-30-94
CH Atrium Targówek Warszawa, ul. Głębocka 15 22-743-31-09
CH Wola Park Warszawa, ul. Górczewska 124 22-533-44-32
CH Złote Tarasy Warszawa, ul. Złota 59 22-222-01-07
CH Atrium Reduta Warszawa, Al. Jerozolimskie 148 22-823-24-52
CH Skorosze Warszawa, ul. Gen. Felicjana Sławoja-Składkowskiego 4 506-217-852
Europlex Puławska Warszawa, ul. Puławska 17 602-115-932
CH Stara Papiernia Konstancin-Jeziorna, Al. Wojska Polskiego 3, lok. 39B 22-702-87-11
CH Auchan Piaseczno Piaseczno, ul. Puławska 46 22-711-25-49
CH Auchan Łomianki Łomianki, ul. Brukowa 25 506-217-870
Galeria Wołomin Wołomin, ul. Geodetów 2 510-204-131
Galeria Bałtycka Gdańsk Wrzeszcz, Al. Grunwaldzka 141 58-345-22-92
CH Riviera Gdynia, ul. Kazimierza Górskiego 2 58-779-07-11
CH Silesia City Center Katowice Katowice, ul. Chorzowska 107 32-605-02-96
Galeria Katowicka Katowice, ul. 3 Maja 30 32-414-16-73
Organic Farma Zdrowia Kazimierz Wielki Kraków, ul. Kazimierza Wielkiego 43 12-633-50-45
Galeria Krakowska Kraków, ul. Pawia 5 12-628-72-68
CH Manufaktura Łódź Łódź, ul. Karskiego 5 42-634-87-26
CH Auchan Płock Płock, ul. Wyszogrodzka 140 24-262-70-35
CH Plaza Poznań Poznań, ul. Drużbickiego 2 61-659-00-84
CH Stary Browar Poznań, ul. Półwiejska 42 61-859-65-95
CH Kupiec Poznański Poznań , Pl. Wiosny Ludów 2 500-172-906
CH King Cross Poznań, ul. Bukowska 156 506-217-874
CH Posnania Poznań, ul. Pleszewska 1 61-646-18-52
CH Renoma Wrocław, ul. Świdnicka 40 71-759-37-72
CH Zielone Arkady Bydgoszcz, Al. Wojska Polskiego 1 795-122-651
SKLEPY ORGANIC ZIELONE OKO
Zwycięzców Warszawa, ul. Zwycięzców 32/43 22-870-32-56
Bruna Warszawa, ul. Bruna 34 784-075-123
Wąwozowa Warszawa, ul. Wąwozowa 36 22-648-54-21
Hoża Warszawa, ul. Hoża 54
WEGA Gliwice, ul. Raciborska 1 32-232-02-21
SKLEPY TRADYCYJNE JADŁO
Port Rumia Rumia, ul. Grunwaldzka 108 500-172-889
Galeria Pestka Poznań, Al. Solidarności 47 506-157-809
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