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90 DNI DO EKO działa

Zakończyliśmy właśnie Program
„W 90 DNI DO EKO – Pierwszy
Krok”. Odbył się on w wyjątkowym
okresie przedwiośnia. W naturze to
czas odnowy, oczyszczenia, nowego
początku – i taki charakter miał też

Głównym bohaterem Programu była jednak
żywność ekologiczna. Logo produktów ekologicznych gwarantuje jakość, która pozwoliła
stworzyć ideę Programu i twierdzić, że wystarczy już 90 dni odżywiania, żeby odczuć zmianę
w swoim samopoczuciu. W tym numerze pokazujemy to na przykładzie swojskiego buraka.
Na przestrzeni lat zmieniała się struktura spożycia warzyw w Polsce. Jeszcze kilkanaście lat
temu, szczególnie w pierwszym półroczu każdego roku dominowały: kapusta, marchew
i buraki ćwikłowe. Od roku 2005 można zaob-

Agnieszka Sienkiewicz
Doradca żywieniowy
i dietetyczny, diet coach

nasz Program.
Zachęcaliśmy Was do zmiany nawyków żywieniowych i stylu życia w rytmie zmian, które
równocześnie dokonywały się w otaczającej
nas przyrodzie. Uczestnicy dostawali codzienne zadania i wskazówki, które pomagały
w łagodny i naturalny sposób przestawić się
na ekologiczny styl życia i wprowadzić zdrowsze zasady żywienia na co dzień. Szczególne
miejsce w Programie zajmowały EKObohaterki
– Asia i Małgosia, które opowiadając o swoich
przemianach inspirowały innych do proekologicznych zachowań.

serwować zmianę w kierunku większego spożycia pomidorów, sałaty, cukinii i bakłażanów,
a znacznie mniejszego spożycia kapusty i buraków.
Dlaczego namawiamy, żeby powrócić do częstego spożywania buraków? Dowiecie się
z najnowszego „Go Organic”. Zapraszamy do
lektury!

Bohdan Juchniewicz,
Redaktor „Go Organic!”

Anna Łyżwa
Specjalista ds. Reklamy
i Promocji

mgr Kamila Jeżowska-Hułas
– jest psychologiem, dyplomowanym coachem oraz
trenerką kompetencji społecznych. Ukończyła Wydział
Psychologii Uniwersytetu
Warszawskiego oraz studia
podyplomowe Coaching
profesjonalny w Akademii Leona Koźmińskiego.
Prowadzi szkolenia z zakresu

dr hab. Ewelina
Hallmann
Zakład Żywności
Ekologicznej, SGGW

W 90 Dni Do Eko
Asia i Gosia przez 45 dni żywiły się wyłącznie żywnością
ekologiczną – codziennie dostawały potrawy przygotowane
przez Zielony Widelec, a w weekendy – gotowały samodzielnie
z ekologicznych produktów. Zmagania EKObohaterek ze
zmianą stylu życia na zdrowszy i bardziej eko obserwowali
wszyscy uczestnicy 90 DNI. Zobaczcie jak to się robi!


bo chcemy

Dlaczego wzięłam udział
w Programie 90 DNI DO EKO?

Postanowienia i cele na 90 DNI

1. Wpisać do swojego planu dnia aktywność
fizyczną (każdego dnia).
2. Jeść zdrowo i kolorowo, ale nie ograniczać
sobie przyjemności. Mimo, że postanowiłam
nie jeść pieczywa i produktów mlecznych na
co dzień. Jeżeli będę miała ochotę raz na jakiś
czas zjeść chleb żytni na zakwasie z domowym
twarożkiem to zjem go z radością.
3. Cieszyć się z małych rzeczy.
4. Nauczyć się jak najwięcej.
5. Stworzyć zdrowe nawyki na całe życie.

JOANNA WOJTYRA
Adres bloga:
http://www.od-dzisiaj-eko.
blog.90dnidoeko.pl/
Wiek: 27 lat
Miejscowość: mieszkam
w Warszawie, pochodzę
z miejscowości Zieleniec (za
Wyszkowem, ponad godzinę jazdy
samochodem od Warszawy)
Rodzina: mąż
Praca: w dziale HR
Zainteresowania: zdrowy styl
życia, prace w ogrodzie
Aktywność fizyczna: aqua aerobik,
fitness, pływanie (ale to dopiero
z rozpoczęciem projektu, wcześniej
tylko w weekendy rower lub
spacery)
Ulubiona kuchnia: zupy, sałatki
(tylko takie konkretne z dodatkiem
mięsa, ryby lub sera)
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Żeby zacząć żyć bardziej aktywnie, świadomie
jeść, ćwiczyć. Chciałam, żeby ktoś pomógł mi
dobrać sposób odżywiania odpowiedni dla
mnie oraz aktywność fizyczną, którą będę
lubiła i kontynuowała po zakończeniu programu. Dużo się nauczyć, poprawić kondycję
fizyczną i stan skóry.

Dotychczas najbardziej w Programie podobało mi się zadanie... dzień chodzenia. Pamiętam,
że było pięknie, słonecznie. Pierwszy raz po
zimie założyłam trampki i czułam się bardzo
lekko. Jadąc do pracy wysiadłam przystanek
wcześniej. Po drodze musiałam pozałatwiać
kilka spraw. Po takim porannym spacerze
byłam w świetnym humorze. A najbardziej się
uśmiałam wchodząc na 7 piętro po schodach.
Na początku z werwą, pod koniec z wywalonym językiem i błaganiem w oczach, żeby już
był koniec:)

Najtrudniejsze/najbardziej
zaskakujące zadanie z 90 DNI
do tej pory

Jak wygląda Twój słowniczek
alternatywnego spędzania
wolnego czasu pod hasłem:
Co zamiast telewizji?
A – aqua aerobik
B – bieganie po plaży o świcie
C – całowanie
D – dbanie o porządek
E – emocjonująca walka wręcz z kotem
F – fantastyczna kąpiel w pianie z książką
w ręku
G – grzybobranie
H – hodowanie kiełków
I – inicjowanie wspólnych wycieczek
J – jedzenie soczystych, słodkich owoców
K – kupowanie roślin do ogrodu (jedyne
zakupy, które lubię)
L – lepienie mega bałwana w noworoczny poranek
Ł – łamigłówki
M – marzenie o przyjemnych rzeczach
N – nicnierobienie na leżaku w ogrodzie
O – obserwowanie przyrody
P – piknik na łące
R – rozmowy z bliskimi
S – sadzenie truskawek
Ś – śmiech do rozpuku
T – taniec szaleńczy przed lustrem
U – uważne przeżuwanie
W – wspólne gotowanie
Y – yoga
Z – zawieranie znajomości
Ż – żarty z przyjaciółmi

Najbardziej zaskoczyły mnie te niepozorne
zadania z pierwszego tygodnia: koło życia,
koło odżywiania, 10 rzeczy, które lubię robić.
Uświadomiły mi, że warto się czasami zatrzymać i pomyśleć o rzeczach z pozoru oczywistych, ale nad którymi się nie zastanawiamy
na co dzień.
Zaskoczyły mnie też kiełki, które bardzo polubiłam. Wcześniej tylko o nich słyszałam, ale
to całe kiełkowanie wydawało mi się trudne.
A teraz jak tylko zjem te, co wyrosły to zaraz
nastawiam nowe. Właściwie to mój mąż się
tym zajmuje:) Wypróbowaliśmy już rzodkiewkę, rzeżuchę, lucernę, sezam i mieszankę
pikantnych kiełków. Kupiliśmy nawet kiełkownicę.

Czy widzisz już jakąś zmianę
w sobie?
Świetnie się czuję, mam dużo energii. Przy
okazji wiosennego przesilenia nie złapałam
przeziębienia (jak to było w poprzednich latach). Stan mojej cery się poprawia. Powoli
kondycja idzie w górę. A najważniejsze, że zyskuję wiedzę, którą mogę się dzielić z innymi,
z której b ędę korzystać przez całe życie. Zawsze byłam optymistką, ale wydaje mi się, że
teraz jestem jeszcze bardziej otwarta do ludzi,
otwarta na zmiany.

EKOmotto
Żyj tu i teraz.

w EKO
zajść daleko
Brałyśmy udział
Dlaczego wzięłam udział
w Programie 90 DNI DO EKO?

Najtrudniejsze/najbardziej
zaskakujące zadanie z 90 DNI
do tej pory

Program idealnie wpisywał się w mój życiowy zakręt, w którym za cel postawiłam
sobie życie spokojniejsze, zdrowsze i bardziej zgodne z indywidualnym, wewnętrznym rytmem. Ważną częścią tej zmiany
- poza życiem zawodowym - było także
jedzenie i większa świadomość EKO.

Zadanie, w którym trzeba było dokładnie
gryźć każdy kęs, 20–30 razy. Dla mnie było
to niemal awykonalne. Niemniej dzięki
temu nauczyłam się już nie połykać szybko
posiłków, tylko jeść je bardziej świadomie.
Choć do 20 ugryzień nadal mi daleko.
fot. Edyta i Łukasz Parzuchowscy

Postanowienia i cele na 90 DNI
Uzbroić się w wiedzę i doświadczenia, które pozwolą mi mądrzej i bardziej różnorodnie się odżywiać.
Nauczyć się i polubić regularność posiłków oraz wysiłku fizycznego.
Dobrze się bawić i dzielić energię i doświadczenia z innymi.

Dotychczas najbardziej
w Programie podobało mi się
zadanie
Wymienienie 10 najprzyjemniejszych doznań, związanych z jedzeniem. To pokazuje, że EKO i zdrowe jedzenie to nie tylko smutne skubanie marchewki z sałatą.
To smak, umiejętność rozkoszowania się
różnorodnością potraw, to w końcu całe
doświadczenie i rytuały związane z jedzeniem.
Doceniłam też bardzo zadanie związane
z piciem odpowiedniej ilości wody i innych
nawadniających płynów. Wiem, że w tym
zakresie miałam dużo do poprawy. Kawę
zastąpiłam więc zielona herbatą, zaczęłam
też systematycznie pić więcej wody. Najpierw robiłam to trochę na siłę, ale później
weszło mi to w nawyk, teraz butelkę wody
mam zawsze przy sobie. Wiem też, że korzystniej byłoby pić wodę w temperaturze
ciała, nie zimną – wyrobienie tego nawyku
jeszcze przede mną.”

Czy widzisz już jakąś zmianę
w sobie?
Tak, przede wszystkim stałam się bardziej
uważna w doborze tego, co jem. Nauczyłam się też jeść regularnie. Czuję się lżej,
zmniejszyły się moje napady głodu na
słodycze, powoli poprawia mi się też cera.
Ludzie mówią też, że mam więcej błysku
w oczach i zaraźliwej dla innych energii.

EKOmotto
Jak wygląda Twój słowniczek
alternatywnego spędzania
wolnego czasu pod hasłem:
Co zamiast telewizji?
A – aktywność
B – bieganie po parku
C – czytanie na leżaczku
D – delektowanie się chwilą
E – empatyczne rozmowy
F – figlowanie
G – głaskanie kota po puchatej łapce
H – hodowanie ziół
I – inspirowanie innych
J – jedzenie truskawek
K – krojenie bagietki
L – leniwe sączenie wina
Ł – łapanie szczęścia za nogi
M – medytacja
N – namiętne pocałunki
O – opalanie buzi na słońcu (koniecznie
z filtrem!)
P – pilates
R – rozmowa z przyjaciółmi
S – siedzenie na łące
T – troszczenie się o innych
U – uśmiechanie się :-)
W – wylizywanie talerza
Z – zdobywanie szczytów

EKO jest pyszne!

małGORZATA CHMIELECKA
Adres bloga:

http://www.slowlife.blog.90dnidoeko.pl/

Wiek: 33
Miasto: Warszawa
Rodzina: najważniejsza!
Praca: manager w branży IT
Zainteresowania: podróże, rozwój
osobisty, slow life
Aktywność fizyczna: bieganie oraz
pilates

Ulubiona kuchnia: włoska i izraelska

dla zdrowia
Granat to jeden z owoców najwcześniej poznanych
przez człowieka, a dzisiaj prowadzonych jest wiele
badań ukazujących w nowym świetle zalety tych
smacznych owoców i ich soku. Wiemy już, że picie soku
z granatów może obniżać poziom złego cholesterolu
LDL, ryzyko zawału serca i udaru, a u kobiet
ciężarnych może poprawić się dostarczanie
natlenionej krwi dla dziecka. W badaniach,
w których koncentrowano się na złośliwych guzach
piersi i prostaty dowiedziono, że sok z granatu
spowalnia reprodukcję komórek rakowych.
W zwyrodnieniowej chorobie stawów flawonoidy
soku z granatów pomagają w łagodzeniu stanów
zapalnych, a tym samym bolesności stawów
(dawką mającą wpływ terapeutyczny w tym
przypadku to 50 ml soku dziennie).
Sok z granatów z certyfikatem ekologicznym jest
stuprocentowy, nie zawiera dodanych cukrów,
nie jest sztucznie konserwowany.

warto zapamiĘtaĆ
• Sok z granatów zawiera
dużą ilość polifenoli, które
chronią przed chorobami
układu sercowo-naczyniowego, łagodzą stany
zapalne, działają przeciwnowotworowo.
• Sok z granatu dostarcza
do organizmu witaminy
K, C, kwas foliowy oraz
makro- i mikroelementy:
mangan, miedź, potas
i magnez.

Granat uprawiano już 5 tysięcy lat p.n.e. W starożytnej Grecji i Egipcie
roślinę tę czczono jako świętą, a starożytna medycyna Chin uznawała
sok z granatu za „skoncentrowane życie” i symbol długowieczności.
Z powodu dużej ilości nasion granat stał się symbolem płodności i siły
rozrodu roślin. Granat ma szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym. Sporządza się z niego soki, sałatki, galaretki. Z soku granatu
(zwanego grenadiną) produkuje się napoje, galaretki. Kupując granat
najpierw należy wziąć go do ręki, by poczuć jego ciężar. Jeśli owoc wyda
nam się na lekki w stosunku do wielkości zawsze wybierajmy ten cięższy
(owoc granatu w 52% składa się z pestek). Ekstrakt z owocu granatu
ma właściwości kosmetyczne – działa antyoksydacyjnie, czyli chroni skórę przed
szkodliwym działaniem wolnych rodników, aktywuje procesy regeneracji skóry i przyspiesza gojenie
podrażnień, nawilża,
zwiększa elastyczność i jędrność
skóry.

psychologia
„Matematyka wyposaża nas w coś jakby nowy zmysł.”

Karol Darwin

Czekoladki, rzodkiewki
i matematyka, czyli o tym

jak wdrożyć zmianę

Zmienić pracę, założyć firmę, wyjść z domu. Znaleźć
równowagę między domowym i zawodowym,
między wspólnym i własnym. Przytyć, schudnąć,
włosy przefarbować. Robić mniej, więcej, lepiej,
inaczej. Zmiany. Motor naszego życia i pierwszy
hamulcowy. Jak sobie z nimi radzić?
Żeby zmieniać trzeba zmienić... podejście. W coachingu nazywamy to wyjściem poza swoją strefę komfortu. Podejść do sprawy z innej strony
– tej mniej wygodnej. Porzucić dotychczasowy
(nawykowy, ale przyjemny jak domowe kapcie)
sposób myślenia. Takim nowym podejściem,
które pragnę Ci zaproponować, jest równanie
matematyczne.

cię do zmiany, ale zmiana urzeczywistni się tylko wtedy, gdy każdy z tych elementów będzie
wystarczająco silny. Być może pomocne będzie
wsparcie coacha.
Jednak zanim zaproszę cię do skorzystania z coachingu, chcę ci opowiedzieć o pewnym eksperymencie.

Wzór na zmianę wygląda następująco:
BS+W+PK>OZ
BS – brak satysfakcji
W – wizja
PK – pierwszy krok
OZ – opór przed zmianą
BS to brak satysfakcji. Tu znowu możemy zabawić się w matematyków i powiedzieć, że: BS = SO
– SP, gdzie SO to nasza obecna sytuacja, a SP to
stan pożądany. Im większa rozbieżność między
tym, czego doświadczamy a naszymi marzeniami, tym większy brak satysfakcji. Poczucie braku
satysfakcji jest czynnikiem koniecznym, lecz niewystarczającym, by skłonić nas do zmiany (za to
wspaniale skłania do narzekania).
Kolejny element – niezmiernie ważny! – to W,
czyli wizja. Czego pragniesz? Jakimi wartościami
się kierujesz? Jakie jest twoje idealne JA? To nie
są proste pytania. Bardzo często zatrzymujemy
się na określeniu czego nie chcemy. Równie często samodzielnie zakładamy naszym marzeniom
kagańce i krótkie smycze. Spójrz na lewą stronę
równania. Tylko wizja wielka jak wieloryb pociągnie za sobą zmianę. Gupiki mają mniejsze szanse.
PK to pierwsze kroki w kierunku celu i motywacja do ich podjęcia. Co zrobisz najpierw? Kiedy
to zrobisz? I wreszcie: co zapewni ci energię do
działania?
Brak satysfakcji, wizja, motywacja i pierwszy krok
to kapitał, który ma przeważyć opór przed zmianą (OZ). Lewa strona równania może pchnąć

Mgr Kamila Jeżowska-Hułas
– jest psychologiem,
dyplomowanym
coachem oraz trenerką
kompetencji społecznych.
Ukończyła Wydział
Psychologii Uniwersytetu
Warszawskiego oraz studia
podyplomowe Coaching
profesjonalny w Akademii
Leona Koźmińskiego.
Prowadzi szkolenia
z zakresu umiejętności
psychospołecznych np.
komunikacji, pracy zespołowej,
zarządzania sobą w czasie,
asertywności, zarządzania
zmianą.

Rzodkiewka czy ciastko?
Grupa studentów brała udział w badaniu nt. percepcji żywności (oczywiście chodziło o co innego). Studentów, będących na czczo, zaproszono
do pokoju wypełnionego cudownym zapachem
czekoladowych ciasteczek. Na stole w jednej miseczce leżały pyszne ciasteczka, w drugiej leżały
rzodkiewki. Połowę uczestników poproszono
o zjedzenie kilku ciasteczek, ale nie mogli jeść
rzodkiewek. Drugą połowę poproszono o zjedzenie kilku rzodkiewek, ale nie mogli jeść ciasteczek.
Gdy uczestnicy jedli, badacze wyszli z pomieszczenia. Chodziło oczywiście o sprawdzenie silnej
woli zjadaczy rzodkiewek. Udało się. Nikt z nich
nie zjadł ciastka. W tym momencie badanie „percepcji żywności” zostało oficjalnie zakończone.
Tymczasem druga grupa naukowców poprosiła
tych samych studentów o udział w (rzekomo)
innym eksperymencie, mającym na celu sprawdzenie, kto lepiej rozwiązuje problemy: studenci
czy uczniowie liceum. Studentom pokazano serię
skomplikowanych łamigłówek. Mogli oni podejmować wiele prób ich rozwiązania. W rzeczywistości – o czym oczywiście studenci nie wiedzieli
– łamigłówki były nierozwiązywalne. Badacze
chcieli sprawdzić, ile czasu studenci poświęcą na
próbę rozwiązania frustrującego zadania, zanim
w końcu się poddadzą.
Studenci, którzy nie musieli walczyć z pokusą
zjedzenia ciasteczek poświęcili zadaniu 19 minut,
podejmując 34 próby jego rozwiązania. Zjadacze
rzodkiewek poddali się po zaledwie 8 i 19 próbach. Eksperyment dowiódł, że samokontrola
jest zasobem ograniczonym. Grupa rzodkiewkowa wyczerpała swoją samokontrolę, opierając się
pokusie sięgnięcia po ciasteczko. Nie starczyło jej
już na trudy zmagania się z łamigłówką.
Jeśli myślisz, że brak postępu we wdrożeniu zmiany wynika z twojego lenistwa lub nadzwyczajnego oporu (uwielbiamy się samobiczować, prawda?) to wiedz, że to nieprawda. Zmiany są trudne,
bo ludzie się męczą. Ty też. Jeśli twój czas jest po
brzegi wypełniony dbaniem, opiekowaniem,
organizowaniem, zarabianiem, nosów wycieraniem, to po prostu nie masz już mocy niezbędnej
do realizowania zmiany.
Dotyczy to również zmian nawyków odżywiania.
Perfekcyjny pracownik, który po godzinach jest
perfekcyjną panią domu może nie znaleźć w sobie
siły na wybranie rzodkiewki, gdy poczuje zapach
ciastka.
Zanim zrobisz cokolwiek, włącznie z umówieniem
się na sesję coachingową, zadbaj najpierw o siebie. Jak mawiają w reklamie: jesteś tego warta.

Buraki, co warto

Mogłabym zacząć ten artykuł w bardzo znany sposób:
„Burak stroni od cebuli, a cebula doń się tuli.
Mój buraczku, mój czerwony czyś byś nie chciał takiej żony?
Burak tylko nos zatyka – niech no pani prędzej zmyka,
Ja chcę żonę mieć buraczą, bo przy pani wszyscy płaczą.”
Wydaje się nam, że już wszystko wiemy o burakach
ćwikłowych, a jednak jeszcze wiele ciekawych rzeczy jest
ukrytych w tym niepozornym czerwonym korzeniu.

Burak ćwikłowy należy do rodziny Chenopodiaceae czyli komosowatych. Inne bardzo
popularne warzywo należące do tej rodziny
to szpinak zwyczajny i nowozelandzki. Burak
ma bardzo długą i ciekawą historię użytkową. Pierwsze wzmianki o buraku są datowane
na VIII wiek p.n.e. W zapiskach ogrodników
z Babilonii istnieje wzmianka o uprawianym
tam czerwonym korzeniu, znanym pod nazwą „selqu”. To nic innego jak przodek obecnego buraka ćwikłowego, chociaż o znacznie
cieńszym korzeniu i mniej słodkim w smaku. W IV stuleciu p.n.e. uprawiano buraki
w Grecji, a dwieście lat później zawitały na
talerzach rzymskich obywateli. W czasach
Średniowiecza burak ćwikłowy był uprawiany głównie jako warzywo liściaste we Francji
i Italii, a w Niemczech przyjął się dopiero od
XII wieku. W XVI po raz pierwszy w sposób
naukowy opisano morfologię (wygląd zewnętrzny) i anatomię (wygląd wewnętrzny)
korzeni buraka ćwikłowego. Pod koniec XVII
wieku Karol Linneusz opisał wszystkie gatunki i podgatunki buraków oraz nadał im nazwy
łacińskie, obowiązujące do dziś.

Jak naukowiec widzi korzenie buraka
ćwikłowego?
Korzenie buraka zawierają liczne związki biologicznie czynne, głównie z grupy kwasów
fenolowych (chlorogenowy, kawowy, p-kumarynowy, ferulowy) oraz flawonoidów (rutynozyd i glikozyd kwercetyny oraz myrycetynę, kwercetynę i kempferol). Związki te są
określane jako przeciwutleniacze, gdyż w bardzo skuteczny sposób dezaktywują wolne
rodniki i chronią organizm przed stresem oksydacyjnym. W korzeniach buraka ćwikłowego znajdziemy również cukry proste (glukozę
i fruktozę) i złożone (sacharozę) oraz kwasy
organiczne (jabłkowy, cytrynowy oraz szczawiowy). Zawartość witaminy C w burakach
zawiera się w przedziale 10-20 mg/100 g świeżego korzenia. Ważnym składnikiem buraków
ćwikłowych są czerwone barwniki betacyjany
(bentanina i betanidyna). To właśnie dzięki
tym barwnikom buraki mają piękny czerwony
kolor. Związki betacyjanowe są bardzo trwałe
i w przemyśle przetwórczym używa się ich do
barwienia produktów takich jak jogurty, serki,
galaretki. Takie postępowanie jest znacznie
lepsze niż dodawanie do żywności konwencjonalnej syntetycznych, chemicznych barwników (azorubiny E122 czy czerwieni allura
E129). W korzeniach buraków ćwikłowych
występują niezbędne dla organizmu makroelementy (wapń, potas czy magnez) jak też
mikroelementy (molibden, kobalt czy żelazo). Warto zaznaczyć, że pomimo obecności
w korzeniach buraków kwasów organicnzych,
burak ma właściwości zasadotwórcze. Czyli
należy go stosować w diecie przeciwdziałającej zakwaszaniu organizmu.
Uwaga Mamy! Korzenie buraka bardzo
łatwo gromadzą azotany!
Są to niebezpieczne związki, które w warunkach beztlenowych przechodzą w azotyny,
a te w nitrozoaminy. Te ostatnie mają silne

działanie toksyczne dla organizmu. U dzieci nitrozoaminy wywołają chorobę zwaną
methemoglobinemią (sinicą). Cząstka nitrozoaminy blokuje hemoglobinę i ogranicza
dostęp tlenu do komórek organizmu, przez
co skóra dziecka przybiera charakterystyczny
„niebieskawy” odcień. Dlatego mamy powinny pamiętać, aby małym dzieciom podawać
buraki w ograniczonej ilości lub takie z kontrolowanych upraw ekologicznych, które zawierają znacznie mniej azotanów w porównaniu
z burakami konwencjonalnymi.
Burak ćwikłowy wykazuje działanie lecznicze
W medycynie ludowej sok z buraków stosowano do leczenia nadciśnienia oraz chorób

nauka ma gŁos

o nich wiedzieć?

buraki ekologiczne charakteryzowały się intensywniejszym zapachem i smakiem słodkim
oraz były bardziej miękkie i uzyskały wyższą
ocenę ogólną w porównaniu z burakami konwencjonalnymi. Te z kolei były bardziej kwaśne, piekące, gorzkie o wyraźnie wyczuwalnym
ziemistym smaku.
Właściwości prozdrowotne buraczanych
przetworów
Kolejnym etapem badań nad właściwościami
prozdrowotnymi buraków ćwikłowych i ich
produktów było przeprowadzenie badań in
vitro nad aktywnością soku z kwaszonych buraków ćwikłowych w stosunku do komórek
nowotworu żołądka. Do badań wykorzystano
sok z buraka kwaszonego firmy BioFood oraz
soki z buraka kwaszonego wykonanego w Zakładzie Żywności Ekologicznej zarówno z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej. Otrzymane wyniki wskazały, że ekologiczny sok
z buraków kwaszonych oraz sok firmy BioFood
wywoływał znacznie silniejszą apoptozę („zaprogramowane” zamieranie komórek) i nekrozę (niszczenie komórek) nowotworowych
w porównaniu z sokiem konwencjonalnym
otrzymanym z tej samej odmiany buraków,
tylko że z uprawy konwencjonalnej. W efekcie
pod wpływem działania ekologicznego soku
z buraka kwaszonego przeżyło istotnie mniej
komórek nowotworowych w porównaniu
z działaniem konwencjonalnego soku.
Powyższe dane pozwalają na podsumowanie:
burak jest ważnym dla zdrowia warzywem
i należy wprowadzać go do naszej codziennej
diety.

gardła. Wywar z gotowanych buraków pomaga przy schorzeniach jelit, żołądka i wątroby.
Generalnie potrawy z buraka są lekkostrawne, pobudzają apetyt a także działają odświeżająco. Burak stosowany jest też w leczeniu
anemii ze względu na działanie krwiotwórcze.
W burkach znajduje się dużo błonnika dlatego jest on dobrym środkiem regulującym
pracę przewodu pokarmowego i przeciwdziałającym zaparciom.
Burak pod lupą badacza
W Zakładzie Żywności Ekologicznej SGGW już
od kilku lat prowadzone są doświadczenia nad
wpływem upraw ekologicznych na wartość
odżywczą i zawartość związków biologicznie

czynnych w korzeniach buraków ćwikłowych
oraz w sokach z buraka kwaszonego.
Otrzymane wyniki jasno wskazują, że buraki
z upraw ekologicznych charakteryzowały się
większą zawartością suchej masy, cukrów
redukujących (odpowiedzialnych za kształtowanie smaku słodkiego i charakterystycznego
smaku buraczanego), związków polifenolowych (w tym kwasów fenolowych i flawonoidów) a także betacyjanów. Jednocześnie
zaobserwowano, że buraki ekologiczne gromadziły istotnie mniej szkodliwych azotanów
w porównaniu z burkami konwencjonalnymi.
W ocenie sensorycznej, wykonanej w Pracowni Oceny Żywności SGGW przez specjalnie
szkolony zespół pracowników wykazano, że

dr hab. Ewelina
Hallmann
Zakład Żywności
Ekologicznej, SGGW

polecamy

Gotuj z Organic!
Zrób zakupy w Organic Farma Zdrowia, a w nagrodę otrzymasz książkę kulinarną „Gotuj z Organic!”
Organic Farma Zdrowia przygotowała dla lojalnych klientów książkę kulinarną pt. „Gotuj z Organic!” rekomendowaną przez Magdę Kumorek.
W książce znajduje się ponad 40 przepisów na
ekologiczne posiłki zaproponowane przez dietetyków, blogerów i kucharzy. Wszystkie potrawy
zostały przyrządzone z produktów dostępnych
w sieci sklepów Organic Farma Zdrowia oraz
w sklepie internetowym Organic24.pl.

Jesteśmy dziś karmieni przez przemysł spożywczy. Żywność projektuje się
w sztuczny sposób, aby miała intensywny smak i dobrze prezentowała się na
półkach sklepowych oraz w reklamach.
Niestety współczesne badania naukowe
jednoznacznie wskazują na istnienie ścisłej współzależności między składnikami
syntetycznymi zawartymi w spożywanych produktach, a zdrowiem. Na szczęście wracamy do korzeni – na świecie,
w Europie i w Polsce, rynek produktów
ekologicznych stale się rozwija i przybywa certyfikowanych gospodarstw.
Badania naukowe wskazują na wyższą
zawartość przeciwutleniaczy w owocach
i warzywach z upraw ekologicznych. To
właśnie antyoksydanty chronią nas przed
chorobami i one giną pierwsze podczas
sztucznego oczyszczania i „majstrowania” przy żywności, dlatego tak ważne
jest dla zdrowia aby wybierać żywność
z certyfikatem eko.
W książce kulinarnej przekazujemy
Państwu ponad 40 przepisów przygotowanych przez dietetyków i kucharzy, na potrawy wykonane z naturalnych produktów.
Zachęcamy do rozsmakowania się w pożywieniu otrzymanym w trosce o Państwa
zdrowie i środowisko naturalne.
Agnieszka Sienkiewicz
Ekspert ds. żywienia
Organic Farma Zdrowia

Zasady promocji:
1. Zrób cztery razy zakupy w Organic Farma Zdrowia za minimum 60 zł za każdym
razem lub jednorazowo w sklepie Organic24.pl za minimum 300 zł, a w nagrodę
otrzymasz książkę kulinarną rekomendowaną przez Magdę Kumorek.
2. Po zebraniu 4 paragonów o wartości minimum 60 zł każdy, zgłoś się do sprzedawcy Organic Farma Zdrowia, a w nagrodę otrzymasz książkę kulinarną Gotuj
z Organic!
3. Po zrealizowaniu zakupów o minimalnej wartości 300 zł w sklepie internetowym
Organic24.pl książka zostanie dodana do Twoich zakupów.
3. Nakład książek jest limitowany i wynosi 10000 egzemplarzy.
O szczegóły promocji pytaj w sklepie Organic Farma Zdrowia.
Regulamin promocji na stronie: www.organicmarket.pl

Krem z zielonych warzyw
z dodatkiem koziego sera

Sorbet z buraków

Przepis Jarosława Walczyka szefa kuchni „Strefy”

Składniki:
Składniki:
- 1 duża cukinia
- 1 por
- 2 ziemniaki
- 2 ząbki polskiego czosnku
- 1 cebula
- 50 g świeżego szpinaku
- 3 łyżki oliwy z oliwek extra virgin bio
- 1 łyżeczka soli morskiej
- 2 liście laurowe
- papryka słodka i ostra, czarny pieprz
- 2 łyżki serka koziego twarogowego bio
- 2 łyżki prażonych pestek dyni

Sposób przyrządzenia
Pora dokładnie umyć, pokroić w talarki. Cukinię i ziemniaki pokroić
w kostkę. W dużym garnku rozgrzać 2 łyżki oliwy, wrzucić cukinię,
pora, ziemniaki i lekko podsmażyć. Dodać posiekany czosnek
i smażyć jeszcze chwilę. Dolać tyle wody, aby przykryć warzywa.
Dodać listek laurowy, liście szpinaku i całą cebulę (dobrze jest ją
opiec wcześniej nad ogniem) . Gotować aż warzywa będą miękkie
(około 20 minut na małym ogniu). Pod koniec gotowania dodać
sól i przyprawy. Zupę przestudzić, usunąć cebulę i liście laurowe,
a następnie zmiksować na gładką masę. Podawać z łyżką koziego
serka, prażonymi pestkami dyni i ulubionym pieczywem.

- 0,5 kg buraki pieczone
- 100 ml sok jabłkowy
- goździk, kora cynamonu, sok z limonki – do smaku
- melasa z trzciny cukrowej

Sposób przyrządzenia
Buraki pieczemy (w 160 stopni Celsjusza) do miękkości; następnie
obieramy i miksujemy razem z sokiem jabłkowym. Dodajemy
pozostałe składniki do smaku i mieszamy. Masę wstawiamy
w naczyniu do zamrażalnika na około 4–5 godzin. Co pół godziny
zamieszać. Gotowy sorbet podawać na talerzyku lub w kieliszku.

poleca marta hinca
Krem z zielonych warzyw
z dodatkiem koziego sera

Wytrawne muffiny
z kozim serem

Składniki:
Składniki:
- 1 duża cukinia
- 1 por
- 2 ziemniaki
- 2 ząbki polskiego czosnku
- 1 cebula
- 50 g świeżego szpinaku
- 3 łyżki oliwy z oliwek extra virgin bio
- 1 łyżeczka soli morskiej
- 2 liście laurowe
- papryka słodka i ostra, czarny pieprz
- 2 łyżki serka koziego twarogowego bio
- 2 łyżki prażonych pestek dyni

- 1 szklanka mąki orkiszowej razowej typ 2000 OFZ
- 1 szklanka mąki pszennej typ 550 bio
- 2 łyżeczki proszku do pieczenia
- 2 jajka ekologiczne OFZ
- 1 szklanka ekologicznego mleka OFZ
- 125 ml oleju rzepakowego
- płaska łyżeczka soli morskiej
- ½ łyżeczki kurkumy
- papryka ostra i czarny pieprz według uznania
- 10 suszonych pomidorów OFZ
- kilkanaście orzechów włoskich bio
- 150 g sera koziego np. dojrzewający ser kozi
z przyprawami Garbaciak – eko

Sposób przyrządzenia
Sposób przyrządzenia
Pora dokładnie umyć, pokroić w talarki. Cukinię i ziemniaki pokroić
w kostkę. W dużym garnku rozgrzać 2 łyżki oliwy, wrzucić cukinię,
pora, ziemniaki i lekko podsmażyć. Dodać posiekany czosnek
i smażyć jeszcze chwilę. Dolać tyle wody, aby przykryć warzywa.
Dodać listek laurowy, liście szpinaku i całą cebulę (dobrze jest ją
opiec wcześniej nad ogniem). Gotować aż warzywa będą miękkie
(około 20 minut na małym ogniu). Pod koniec gotowania dodać
sól i przyprawy. Zupę przestudzić, usunąć cebulę i liście laurowe,
a następnie zmiksować na gładką masę. Podawać z łyżką koziego
serka, prażonymi pestkami dyni i ulubionym pieczywem.

Połączyć suche składniki. Oddzielnie wymieszać mokre. Wlać mokre
do suchych i wymieszać łyżką. Delikatnie wmieszać pokrojony
w kostkę ser, pomidory i kawałki orzechów. Formę do muffinów
cienko posmarować olejem i nałożyć do środka ciasto.
Wstawić do rozgrzanego piekarnika 180 stopni Celsjusza i piec
około 30 minut. Sprawdzić patyczkiem czy gotowe. Ostudzić i wyjąć
z formy.
Świetne na szybkie śniadanie lub jako przekąska w pracy. Na spacerze

Poleca martitacooks.blogspot.com

motto: Uprawa ziemi
to coś więcej niż
produkowanie warzyw
i owoców. To nasz
wkład w lepsze jutro
wszystkich tych,
którzy obdarzają nas
zaufaniem
Farma „Olga i Łukasz Gębka” – to gwarancja
świeżości warzyw i owoców ekologicznych. Ta
marka obecna jest także w delikatesach Organic Farma Zdrowia.
O receptę na imponujący sukces pytamy Pana
Łukasza Gębkę:
Jak od strony rolnika wygląda ekologiczność upraw?
Warzywa ekologiczne to takie, które są czyste
biologicznie, ale też takie, które nie zawierają
GMO. Jeżeli ktoś przechodzi obojętnie wobec
żywności ekologicznej, to znaczy, że nie orientuje się tak na prawdę czym różni się żywność
ekologiczna od konwencjonalnej (wystarczy
popatrzeć jak wygląda sezon w naszym gospodarstwie oraz rozejrzeć się wokoło jak wygląda współczesne rolnictwo).
Każdy powinien zdawać sobie sprawę z tego,
że przekazywanie informacji w układzie nerwowym odbywa się za pomocą impulsów elektrycznych oraz za pośrednictwem substancji
chemicznych wytwarzanych w organizmie.
Jeżeli dostarczamy codziennie ogromne ilości
substancji chemicznych z zewnątrz (takich,
które nigdy nie występowały w naturze)
i mając na uwadze to, że różne pestycydy
mieszają się ze sobą i dochodzi do efektu koktajlowego – jest oczywiste, że ma to ogromny
wpływ na nasz organizm.

Z
miłoś
czyli plony bez
Prowadzą Państwo stałe monitorowanie zawartości składników pokarmowych
w glebie. Jak to się udaje?
Nasze gospodarstwo staramy się co roku
powiększać. Grunty nowo zakupione – ok.
47 ha – przechodzą okres przestawiania, są
przygotowywane pod przyszłe uprawy warzyw. Na takich polach siejemy rośliny, które
wzbogacają glebę w wartości odżywcze. Są to
najczęściej rośliny bobowate, peluszka (groch
polny), wyka, ale też facelia, koniczyna. Każde
pole co roku jest badane, ponieważ wymaga
tego system rolnictwa ekologicznego, ale też
dzięki badaniom jesteśmy w stanie ustalić
kondycję danego pola. Bardzo ważne jest żebyśmy kontrolowali zawartość makro i mikroskładników w glebie.
Olbrzymie gospodarstwo wymaga ciągłego
doglądania. Czy jest w ogóle możliwe dopilnowanie wszystkiego, odchwaszczenie,
ochrona przed szkodnikami oraz chorobami? Czy zostaje czasu na zdobywanie wiedzy, na uczestniczenie w targach?
Rośliny od milionów lat radzą sobie same, nie
potrzebują niczyjej pomocy ;) Jak najbardziej
trzeba doglądać plantacji i sprawdzać czy nie
ma jakiegoś owada w nadmiarze. Najczęściej
jest tak, że nawet jeśli wystąpi jakiś szkodnik,
to dzięki właściwemu płodozmianowi, dzięki

sąsiedztwu roślin i dzięki preparatom biologicznym i takim, które działają odstraszająco,
można poradzić sobie ze szkodnikami. Choroby grzybowe, jeżeli już wystąpią, to można
z nimi walczyć preparatami biologicznymi takimi jak np.: wyciągi z krzewu herbacianego,
wyciągiem z pestek grejpfruta, pokrzywą czy
odpowiednimi szczepami bakterii.
Dynamika rozwoju Państwa ekologicznego
gospodarstwa jest imponująca: z 7 ha do 87
ha w ciągu 10 lat. Obsługują Państwo eksport i dostarczają na rynek krajowy – także do delikatesów Organic Farma Zdrowia
– całą gamę najlepszych owoców i warzyw.
Gdzie są granice rozwoju? Jeszcze trochę
i do ręcznej pielęgnacji zabraknie rąk do pracy. I co wtedy?
Tak, nasze gospodarstwo powiększało się
dość dynamicznie, ale przez to mamy dość
stary park maszynowy – stary nie znaczy
gorszy. Powiększaliśmy gospodarstwo rolne, ponieważ ciężko dziś utrzymać rodzinę
z kilkuhektarowego gospodarstwa, ale wynika to też z tego, że lubimy tą pracę. Granice
powiększania gospodarstwa ekologicznego,
to są właśnie te, które nakreśliło nam życie.
Rzeczywiście ciężko byłoby prowadzić gospodarstwo ekologiczne większe przy tak dużym
asortymencie. Oczywiście są gospodarstwa
w Europie dużo większe, ale te gospodarstwa

dostawcy zdrowia

ści
do
jakości
chemicznego bagażu
posiadają bardzo specjalistyczne maszyny
optyczne do odchwaszczania plantacji oraz
uprawiają dwa – trzy rodzaje warzyw na dużej
powierzchni.
Drugim bardzo poważnym ograniczeniem rozwoju gospodarstw ekologicznych jest zmniejszenie dopłat do takich upraw. Ja jestem
zwolennikiem gospodarki wolnorynkowej
i wolałbym, żeby nie było dopłat w Europie
i na całym świecie, wówczas byłoby nam łatwiej konkurować na rynku europejskim. Jednak na pewno niestosowne jest to, że rolnicy
na zachodzie Europy otrzymują dużo większe
płatności, niż nasze gospodarstwa w Polsce.
Efekt jest taki, że w ogólnym obrocie produktów ekologicznych w Polsce większość stanowią produkty importowane. Brakuje również
wsparcia dla polskiego przetwórstwa.
Chciałbym też, żeby konsumenci nie kojarzyli
rolnictwa ekologicznego z dopłatami, bo dopłaty do 1 ha warzyw wynoszą 1300 zł, więc
jak to porównać do kosztów plewienia, które
czasem wynoszą nawet 12 000 zł/ha. A przecież jeszcze dochodzą inne koszty, takie jak
przygotowanie gleby, uzupełnienie niedoborów, podanie odpowiednich szczepów bakterii itd.
Trzeba pamiętać o tym, iż w rolnictwie ekologicznym rośliny muszą być dobrze odżywione,
żeby mogły dać zdrowy, zrównoważony plon.
Opracował B.J.

DZIĘKUJEMY PARTNEROM PROGRAMU W 90 DNI DO EKO

Organic Farma Zdrowia
serdecznie dziękuje
Sponsorowi Głównemu,
Partnerom i Patronom
Programu W 90 Dni Do Eko
za zaangażowanie i wkład
w realizację projektu. Dzięki
Państwa wsparciu możliwe
było stworzenie unikalnego
programu, poprawiającego
jakość życia Uczestników.

Szczególnie dziękujemy:
•	Sponsorowi Głównemu – Firmie
Bosch, która ufundowała nagrody
główną i tygodniowe, wierzymy, że
dzięki nim Zwycięzcy będą przygotowywać zdrowe posiłki każdego
dnia.
•	Biebrzańskiemu Centrum Konferencyjn o-Wypoczynkowemu
Bartlowizna i Dwór Bartla za
ufundowanie nagrody w postaci
weekendowego pobytu w samym
sercu największego Parku Narodowego, nad brzegiem Biebrzy za
drugie i trzecie miejsce w rankingu
głównym.
•	Zielonemu Widelcowi – firmie cateringowej, która dbała o EKObohaterki dostarczając im smaczne
posiłki oparte o ekologiczne produkty dostarczone przez firmę Organic Farma Zdrowia.
•	Kropli Zdrowia, która ufundowała
wyjątkowy zestaw kosmetyków

stworzonych z myślą o wszystkich,
którym bliska jest potrzeba obcowania z naturą także w codziennym życiu.
•	MAKEmeBEAUTY – centrum urody
w Piasecznie, które zadbało o nasze
EKObohaterki w swoim gabinecie.
•	Holmes Place – firmie, która wsparła EKObohaterki w stymulacji do
prowadzenia aktywnego trybu życia.
•	Diagnostyce – ogólnopolskiej sieci
laboratoriów medycznych, która
przeprowadziła badania laboratoryjne dla EKObohaterek.
Dziękujemy również uczestnikom za
ogromne zaangażowanie w realizacji
programu!
Pamiętajcie, że Program W 90 Dni
Do Eko był pierwszym krokiem w kierunku zdrowego odżywiania, nie zapominajcie o stawianiu kolejnych!

Dystrybucja w Polsce:

Produkty pod marką Michel Montignac ściśle wypełniają wymogi jego Metody. Dzięki
restrykcyjnym zasadom obowiązującym w procesie produkcyjnym spełniają pięć
podstawowych zasad: pochodzą z upraw ekologicznych, zawierają niski lub bardzo
niski indeks glikemiczny, nie zawierają cukru, są bogate w błonnik pokarmowy i nie
zawierają nasyconych kwasów tłuszczowych.

Z powodu
niskiego
indeksu
glikemicznego
Tagatesse ma
niewielki wpływ
na poziom
cukru we krwi.

Ponadto ten
naturalny
i prebiotyczny
słodzik nie
powoduje
próchnicy
zębów.
Jest doskonały
dla wszystkich,
którzy chcą lub
powinni unikać
cukru.

TWOJE ULUBIONE PRODUKTY ZAWSZE POD
RĘKĄ NA

ORGANIC24.PL

Przedstawione produkty
są dostępne w wybranych
delikatesach
Organic Farma Zdrowia

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

REDAKCJA
redakcja@organicmarket.pl
mampytanie@organicmarket.pl

gdzie jesteśmy
SUPERDELIKATESY
C.H. Arkadia

ADRES
Warszawa, Al. Jana Pawła II 82

TELEFON
22-323-70-17

DELIKATESY
Chmielna
Fieldorfa
Galeria Mokotów
Sadyba Best Mall
Atrium Targówek
C.H. Wola Park
C.H. Złote Tarasy
Atrium Reduta
SKLEP „Zielone Oko”
C.H. Warszawa Wileńska
P.H. Janki
Galeria Handlowa Stara Papiernia
C.H. Auchan Piaseczno
Galeria Bałtycka
C.H. Riviera
Silesia City Center
C.H. Galeria Katowicka
Kazimierza Wielkiego
Galeria Krakowska
Manufaktura Łódź
C.H. Auchan Płock
Poznań Plaza
Stary Browar
Renoma

ADRES
Warszawa, ul. Chmielna 16
Warszawa, ul. Fieldorfa 10 A
Warszawa, ul. Wołoska 12
Warszawa, ul. Powsińska 31
Warszawa, ul. Głębocka 15
Warszawa, ul. Górczewska 124
Warszawa, ul. Złota 59
Warszawa, Al. Jerozolimskie 148
Warszawa, Kabaty, ul. Wąwozowa 36
Warszawa, ul. Targowa 72
Janki k. Warszawy, pl. Szwedzki 3
Konstancin, Aleja Wojska Polskiego 3 lok.39b
Piaseczno, ul. Puławska 46,
Gdańsk Wrzeszcz, ul. Grunwaldzka 141
Gdynia, ul. Kazimierza Górskiego 2
Katowice, ul. Chorzowska 107
Katowice, ul. 3 Maja 30
Kraków, ul. Kazimierza Wielkiego 43
Kraków, ul. Pawia 5
Łódź, ul. Karskiego 5
Płock, ul. Wyszogrodzka 140
Poznań, ul. Drużbickiego 2
Poznań, ul. Półwiejska 42
Wrocław, ul. Świdnicka 40

TELEFON
22-827-32-17
22-671-04-15
22-541-38-57
22-370-30-94
22-743-31-09
22-533-44-32
22-222-01-07
22-823-24-52
22-648-54-21
22-358-00-94
22-720-04-54
22-702-87-11
22-711-25-49
58-345-22-92
58-779-07-11
32-605-02-96
32-414-16-73
12-633-50-45
12-628-72-68
42-634-87-26
24-262-70-35
61-659-00-84
61-859-65-95
71-782-32-58

