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Na wiosnę
Na wygląd i samopoczucie

– od nowa!

pracujemy w dużym stopniu sami
– trybem życia, odżywianiem,
umiejętnością radzenia sobie
ze stresem, korzystaniem
z ruchu ﬁzycznego, czy wreszcie
- sposobem myślenia i podejścia
do życia. Ważne jest zrozumienie
swojego organizmu – jeśli nie
czujemy się dobrze tzn. że nasze
ciało chce nam coś przekazać.
W rękach każdego z nas jest zapobieganie
chorobom i wzmacnianie swojej odporności,
zaś działania stricte medyczne są tak naprawdę uzupełnieniem – są bardziej doraźne i objawowe, gdyż dotyczą końcowych skutków
niewłaściwego trybu życia. Często są bardzo
ważne, ale nie zastąpią mądrego osobistego
troszczenia się o zdrowie poprzez właściwe
postępowanie. Bardzo ważne w tym aspekcie
są nasze wybory żywieniowe. Wiosna to czas
odnowy organizmu i zachęcamy, aby zrobić to
„na zielono”. Powszechnie uważa się, że kolor
zielony przywraca równowagę, odpręża, uspokaja, utrzymuje energię ﬁzyczną i psychiczną
w stanie równowagi, likwiduje napięcia i bóle
oraz daje głęboki spokój. Według wielu osób
jest kolorem nadziei. Taki efekt otrzymamy
gdy patrzymy na zieleń. A co się dzieje gdy
jemy zielone produkty?
W Organic Farma Zdrowia mamy podwójne rozumienie koloru zielonego. To zarówno
żywność oznakowana zielonym listkiem, czyli
produkty rolnictwa ekologicznego jak i żywność zielona dzięki chloroﬁlowi – barwnikowi,
który nadaje roślinom zieloną barwę i pozwala chłonąć energię słoneczną. Produkty zielone to odpowiedź Natury na pytanie jak mamy
zapewnić sobie dobre samopoczucie.
Żywność z ekologicznych upraw ma znacznie
więcej przeciwutleniaczy ważnych dla zdrowia, przede wszystkim z grupy polifenoli,

Przedstawione produkty są dostępne
w wybranych delikatesach
Organic Farma Zdrowia

oraz mniej potencjalnie szkodliwych pozostałości kadmu, azotynów i pestycydów niż
żywność konwencjonalna. Chloroﬁl zawarty
w zielonych roślinach przeciwdziała stanom
zapalnym w organizmie i pozwala pozbyć się
toksyn. Teza, którą chcemy w obecnym numerze Go Organic! udowodnić to: JEDZĄC
ZIELONE MAMY WIĘKSZĄ WITALNOŚĆ I TO
PO NAS WIDAĆ! To co po nas widać nazywamy potocznie naszą urodą – to stan włosów,
paznokci, nasza skóra. Jeśli coś się z nimi dzieje to może to być objaw niedoborów, ale też
efekt tego, że dostarczamy do organizmu za
dużo „śmieci”. Mam na myśli zarówno drogę pokarmową – dietę, ale też styl życia. Do
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Anna Łyżwa
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udowodnienia naszej tezy zaprosiliśmy wybitnych ekspertów w swoich dziedzinach, którzy
swoim stylem życia pokazują właściwe postepowanie. Dlatego żarliwie zapraszamy do
lektury i rozpoczęcie OD NOWA bo nigdy nie
jest za późno na zmiany!
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Doradca żywieniowy
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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
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Czasami war
i pójść
Wiosenny numer Go Organic!
poświęcony jest odrodzeniu

na wiosnę. Jest to czas kiedy
nabieramy więcej energii do

działania, a na pewno chcemy
poczuć przypływ energii.

Chcemy odrodzić się na nowo
wraz z całą przyrodą. Poczuć się
dobrze ze sobą, dobrze
„w swojej skórze”. Jednak
wpływ na to ma wiele
czynników tj. odżywianie,
aktywność ﬁzyczna, relacje
międzyludzkie, ale również
nasze życie zawodowe. Dlatego
warto pamiętać, aby żyć
świadomie w równowadze
i dbać o te wszystkie sfery
naszego życia.
JUSTYNA MINKIEWICZ: Czy żyje Pani świadomie i co to dla Pani oznacza?
BEATA SADOWSKA: Chciałabym żyć świadomie, na pewno się staram. Staram się patrzeć i widzieć. Słuchać i słyszeć. To dotyczy i mnie, i moich
najbliższych. Patrzę na synka i staram się zrozumieć świat z pozycji 86 cm. Odświeżające! Jeśli
pyta Pani, czy zdrowo się prowadzę, to tak. Mam
świra na punkcie zdrowego jedzenia, właśnie wydaję książkę (kwiecień) „I jak tu nie jeść!”, gdzie jest
m.in. rozdział o alternatywie dla słoiczków. Tyśkowi gotuję od początku i przysięgam, że to frajda,
a nie męczarnia. Zwracam uwagę na to, co jemy,
czytam etykiety, unikam przetworzonej żywności.
Warzywa, owoce, kasze, ryby zamawiam w ekosklepach. Piekę bezglutenowy chleb bananowy
i robię nam nutellę z awokado i daktyli. Biegam
maratony, bo ruch to przestrzeń w głowie i cudny
kontakt z naturą. Jak wyjeżdżam na wakacje, to

szukam miejsc, gdzie jest ładna przyroda. Staram
się nie pędzić, choć tu mam jeszcze dużo lekcji do
odrobienia. Za to teraz nie tylko w słowach, ale też
w czynach stosuję zasadę „mniej znaczy więcej”.
Nasze mieszkanie to obecnie zbiór kartonów do
wywiezienia: co za ulga, co za frajda! Dom Samotnej Matki, Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny
w Otwocku, hospicjum i Dom Pomocy Społecznej
– wszyscy na tym skorzystali. A to dopiero początek porządków.
Od niedawna jest Pani mamą. Czy to dobry
czas?
Czy dobry? Najlepszy. To jestem ja po prostu.
Pewnie, że mam mało czasu i nie dosypiam, ale to
drobiazgi. Obserwowanie syna to najlepszy teatr
i telewizor w jednym. Wyłapywanie nowości, odgadywanie, co mu w serduszku gra. Jasne, że czasami podpieram się nosem, ale zaraz potem jeden
uśmiech i całus załatwiają wszystko. Dzięki synkowi zwolniłam, jeszcze mądrzej wybieram. Wbrew
pozorom – świat jest prostszy, a nie bardziej skomplikowany. Malec nie zabrał mi mojego świata,
wzbogacił go. Razem podróżujemy – nawet jak
leciałam na Rajd Dakar, to Paweł (tata Tysia) i syn
polecieli ze mną na tydzień do Argentyny. Razem
biegamy (Tysiek ma specjalny wózek), razem chodzimy na zajęcia dla dzieci. Bezcenny czas.
Czy przyjście na świat synka wpłynęło na Pani
podejście do życia?
Częściej zostaję w domu i to nie jest kara, tylko
wybór, który lubię. Zaczęłam chodzić na przedstawienia teatralne dla dzieci. Przypominam sobie
wszystkie piosenki z dzieciństwa. Czytam więcej
bajek. Jest OK. Z Tyśkiem na kolanach napisałam moją pierwszą książkę „I jak tu nie biegać!”,
w której pokazuję m.in., że pojawienie się dziecka
na świecie naprawdę nie musi oznaczać zabicia
naszych pasji. Z rocznym maluchem napisałam
drugą książkę „I jak tu nie jeść!” – dowód na to, że
zdrowe odżywianie może być frajdą.
Co jest dla Pani istotne w odżywianiu siebie
i swojej rodziny, a przede wszystkim synka?
Wartościowe, dobre jedzenie. Jeśli jaja – to „zerówki”, jeśli mięso dla Tyśka – to z eko-farmy,

a nie hodowane na hormonach, jeśli zupa – to nie
z puszki, tylko zrobiona przeze mnie. Staramy się
jeść sezonowo, to co rośnie o danej porze roku. Ja,
poza rybami, nie jem mięsa, więc morskie żyjątka
regularnie lądują u nas na stole. Do tego mnóstwo
warzyw, no i kasze: jaglana, gryczana niepalona,
quinoa. Ziarna, orzechy, chia. Nie piję krowiego
mleka, więc sama robię migdałowe. Jak mam czas
– piekę chleb albo przyrządzam vege-burgery. Jedzenie to przyjemność. Dla mnie ściśle związana
ze zdrowiem.
Na co zwraca Pani szczególną uwagę kupując
produkty spożywcze?
Na etykiety. Jeśli jest na nich tablica Mendelejewa, odstawiam produkt na półkę. Lubię bio-budki
i ekologiczne warzywa. Nie dlatego, że teraz są
modne. Kupuję je od lat. 10 lat temu pojechałam na oczyszczanie organizmu u Marty Gładuń.
6-dniowa głodówka połączona z warsztatami

to zaryzykować
własną drogą
psychologicznymi i elementami jogi. Po tych kilku
dniach organizm sam zaczął wyczuwać, co jest dla
niego dobre, a czego zdecydowanie unikać. Chyba
właśnie wtedy zaczęła się moja przygoda z ekoproduktami. I trwa do dziś.
Czy widzi Pani zmiany w swoim samopoczuciu
odkąd spożywa ekologiczną żywność?
Im mniej chemii – tym lepiej. Im bardziej naturalnie coś rośnie – tym jest zdrowsze. I lepiej smakuje.
Kiedy pierwszy raz spróbowałam warzyw z ogrodu
Marty (Ogród Szambala), miałam wrażenie, że są
słodkie. One po prostu miały smak. Cieszy mnie
świadomość, że o siebie dbam. Nie zdążyłam się
zapędzić w jedzeniowy kozi róg i wcześniej też
raczej zdrowo jadłam, ale teraz zdecydowanie
bardziej rozumiem, że to ma sens. Znajomi często
pytają; „Sadzia, co Ty bierzesz”, a mnie po prostu
chce się chcieć po pożywnej owsiance z bakaliami
i bananem na mleku ryżowym. To działa. Solidna
dawka energii od rana.
Czy je Pani wyłącznie żywność ekologiczną,
czy tylko wybrane produkty?
Nie, nie jem wyłącznie eko. Muszę dostosować
posiłki do mojego trybu życia, do tego jak i gdzie
funkcjonuję. Tak jak w domu jestem w stanie
zadbać o kuchnię, tak nie oczekuję, że w każdej
restauracji będzie chleb razowy na zakwasie. Podchodzę do tego racjonalnie, bez ekstremizmów.
Jak się da – zawsze wybiorę coś eko. Jak nie – wybiorę najzdrowsze rzeczy z tego, co jest.
Czy lubi Pani gotować? Jeśli tak to skąd czerpie Pani pomysły na potrawy?
Uwielbiam gotować, jeszcze bardziej lubię, jak to
potem smakuje! Stąd książka „I jak tu nie jeść!”,
która pokazuje, że zdrowe jedzenie nie oznacza
długich godzin spędzonych nad patelnią. Zasady
w kuchni? Ma być zdrowo: nie smażę na oliwie
z oliwek, najczęściej jem ciepłe śniadanie, dużo
gotuję na parze, nie używam gotowych sosów.
Przyprawami dogrzewam się zimą. Z przeziębieniem walczę kurkumą i imbirem. Skąd przepisy?
Od przyjaciół, wymyślone, podpatrzone. A najczęściej – z konieczności, bo tylko takie produkty
mam w lodówce.

Jaką kuchnię lubi Pani najbardziej?
Kocham odkrywać nowe smaki. Moje podróże
zawsze są po części kulinarne, zawsze jem w lokalnych barach z miejscową ludnością. Tam smakuje
najlepiej. Już nie przywożę rzeźb czy masek, tylko
przyprawy albo herbatę. Niektóre smaki – z mniejszym lub większym powodzeniem – staram się
potem odtworzyć w domu. Lubię kuchnię azjatycką, z europejskich – zdecydowanie włoską.
Jakie produkty Pani spożywa, aby czuć się dobrze, energicznie, lekko, a jakich unika?
Kasze, sezam, orzechy, czarnuszka, nasiona chia,
płatki owsiane, banan. To moje zastrzyki energii.
Unikam batonów, mięsa, wszystkiego, co sztuczne i przetworzone.
Na Pani blogu promuje Pani ekologię – co
oznacza życie w stylu Eko?
Staram się zwracać uwagę na to, co jem. Staram
się zachować higienę psychiczną: jak ciężko pracuję, potem serwuję sobie obowiązkowy reset i odpoczynek. Staram się nie zapędzać w kozi róg i nie
brać sobie za wiele na głowę. Staram się widzieć,
że zmieniają się pory roku, być blisko natury, czuć
ją. Jak mi te starania wychodzą? Mam nadzieję, że
na plus.
Wydaje się Pani osobą spełnioną – jaki jest
Pani przepis na spełnienie?
Nie wiem, czy to już spełnienie. Wiem, że jest mi
dobrze tu, gdzie jestem. Tu i teraz. A to już coś.
Czasami warto zaryzykować i pójść własną drogą. Łapać to swoje szczęcie za ogon. Praca to na
pewno element spełnienia. Ważny, choć nie najważniejszy. Pracuję, żeby żyć, a nie żyję, żeby pracować. Praca to frajda, bo lubię to, co robię. Mam
szczęście i do pracodawców i do współpracowników, a to ogromny komfort.
Jakimi obecnie zajmuje się Pani projektami?
Napisałam drugą książkę, zrewitalizowałam swój
blog, łączę radio z telewizją – trochę tego jest. Muszę pomyśleć jak to zrobić, żeby było mniej.
Nadchodzi wiosna. To czas przesilenia, ale też
czas odnowy. Jaki to czas dla Pani? Czy przy-

BEATA SADOWSKA – dziennikarka telewizyjna i radiowa.
Obecnie prowadzi autorską audycję w Radiu Zet Chilli „W biegu
i na wybiegu”, jest gospodynią
programu „Zoom na miasto”
w Polsat Cafe oraz talk-show
„Prywatna historia kina” w Stopklatka TV. Razem z Tomaszem
Kasprzykiem prowadzi program
„Aktywnie bardzo” w Radiu Zet.
Wcześniej współpracowała m.in.
z dwutygodnikiem Viva!, gdzie
przeprowadzała wywiady ze
słynnymi ludźmi, m.in z Nickiem
Cave oraz była jedną z twarzy
porannego programu TVP2 „Pytanie na śniadanie”.
Promuje
zdrowy styl
życia. Autorka bloga
www.beatasadowska.
com. Autorka dwóch
książek:
„I jak tu nie
biegać!” oraz
najnowszej
„I jak tu nie
jeść!”.

gotowuje się Pani specjalnie na wiosnę, a następnie na lato? Jeśli tak to jaki wybiera Pani
sposób na odnowę? Czy czas wiosny jest dla
Pani czasem szczególnym?
Wiosną bardziej mi się chce. Np. biegać, bo po widokach pustych badyli przyjemnie się zagapiać, jak
wszystko zaczyna się zielenić. Robi się ciepło, więc
organizm od razu lepiej funkcjonuje. Nie robię sobie postanowień: „od wiosny nowa ja”. Staram się
dbać o siebie na co dzień. A do wiosny zwyczajnie
się uśmiechać.
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Dlaczego ktoś miałby zadbać o nasze
zdrowie lepiej od nas, skoro sami o nie nie
dbamy? Oczekujemy od naszego ciała,
że będzie sprawne przez całe życie, ale
zaciągamy u niego kredyt dzień w dzień
i nic w nie nie inwestujemy. Jeśli cały czas
tylko czerpiemy, a nie poświęcamy czasu
na długofalowe inwestycje w zdrowie, to
nie trzeba mieć doktoratu z matematyki, by
przewidzieć, iż chwila prawdy o ujemnym
stanie naszego zdrowia jest nieunikniona,
a może nawet bliska.
1. ODKWASZAJ ORGANIZM,
UNIKNIESZ CHORÓB
Alergia, cukrzyca, grzybica, choroby nowotworowe, otyłość i wiele innych nieprzyjemnych schorzeń swobodnie rozwija
się w zakwaszonym organizmie. Prawidłowe pH zachowasz, spożywając dużo ekologicznych czyli pozbawionych zbędnej
chemii produktów.
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2. ZAMIAST TYLO JEŚĆ,
DOSTARCZAJ POŻYWIENIE
Jeżeli źle się odżywiamy, jeżeli brakuje
nam nawet jednego niezbędnego składnika w tym co zjadamy – jemy nawet więcej
niż do syta, najadamy się „na zapas“. Nie
sprzyja to naszemu zdrowiu jeśli jemy
niedbale, na stojąco, w pośpiechu, ze styropianowych opakowań, plastikowych
butelek, oglądając telewizję, odrywając
wzrok od jedzenia, w dużym stresie. Nie
mam czasu na „zabawę w zdrowe jedzenie“, do momentu gdy choroba zmusi nas
do tego. Warto wiedzieć, jakie witaminy
i składniki odżywcze są nam potrzebne
o danej porze roku, aby zaspokoić potrzeby organizmu w zakresie regeneracji, rozwoju czy utrzymania sprawności ﬁzycznej.
Warto zamienić żywność typu fastfood na
żywnośc ekologiczną.

3. RÓB PRZEGLĄDY,
UNIKAJ NIESPODZIANEK
Nie musimy narzucać sobie stresujących
dat, ale warto choć raz na rok sprawdzić
w jakim stanie jest nasze zdrowie. Pakiet
takich badań nie musi być bardzo obszerny, nie musi być także kosztowny, ale powinien być przemyślany przez lekarza lub
innego doradcę Twojego zdrowia. Należy
to potraktować jako niezbędną inwestycję
w swoje zdrowie.
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10 kro

szczęścia
Zdaniem ekspertów, którzy wypowiedzieli się w trakcie debaty
plenarnej zorganizowanej przez
magazyn „Hipoalergiczni“ przeprowadzonej podczas listopadowych
Dni Alergii w Warszawie [2014],
alergia to choroba, której często da
się uniknąć, a niekiedy nawet wyleczyć lub co najmniej złagodzić jej
przebieg. Co powinniśmy uczynić,
by z alergii wyjść, albo najlepiej,
żeby do niej nie doprowadzić?

Możliwość zadbania o dobrą
kondycję organizmu jest w zasięgu ręki każdego z nas. Przedstawiamy 10 prostych kroków,
które pozwolą zachować pełnię
zdrowia zmniejszając wydatki na
drogie leki, a zwiększając uwagę
dla naturalnego odżywiania oraz
aktywnego i harmonijnego stylu
życia. Zobacz, co możesz zrobić
już dziś, aby poczuć się szczęśliwszym.

ków do zdrowia,
i równowagi
4. GŁODUJ I OCZYSZCZAJ SIĘ
Jest szereg badań oceniających korzyści z głodówki jedno- czy dwudniowej. Udowodniono korzystny
wpływ jednodniowej głodówki na
pobudzenie produkcji białych krwinek
w szpiku kostnym. Typowa głodówka
powinna być dobrze przygotowana ze
specjalistą natomiast okresowe posty obecne we wszystkich kulturach,
powinny być wykorzystane przez nas
na oczyszczenie organizmu.

5. AKTYWUJ SWOJE CIAŁO
Ruch to jeden z najważnieszych sposobów na posprzątanie i usunięcie
zanieczyszczeń z każdego zakamarka
naszego ciała.
Dodatkową zaletą ruchu i aktywności
ﬁzycznej jest dotlenienie organizmu.
Bez prawidłowego natlenienia organizmu, zapewnienia rytmicznego,
świadomego i głębokiego oddechu,
nasze ciało jest zestresowane, ospałe i brakuje nam koncentracji. A to
z kolei zniechęca nas do jakiejkolwiek
czynności ruchowej. Potrzebna jest
więc „męska decyzja“ o świadomym
zrobieniu pierwszego kroku.
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6. REGENERUJ SIĘ SNEM
I ODPOCZYNKIEM
Oprócz snu i oddychania, warto także
znaleźć swoją ulubioną formę relaksu. Dla jednych będzie to dobra książka przed snem, dla innych koncert lub
spotkanie z przyjaciółmi. Organizmu
nie da oszukać, a dbałość o nasz stan
zdrowia nie kończy się na żywieniu
i uprawianiu sportu.

7. EDUKUJ SIĘ
I KUPUJ ŚWIADOMIE
Zadbajmy o to, by na liście zakupowej
nie zabrakło zdrowych produktów
warzywnych i owocowych ze sprawdzownych, certyﬁkowanych źródeł
oraz środków pielęgnacyjnych i piorących pozbawionych szkodliwych
składników.
Dla ułatwienia – nie stosuj i nie spożywaj substancji, których nazwy nie
jesteś w stanie wypowiedzieć lub jej
nie znasz.
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8. KUPUJ MNIEJ I WOLNIEJ
Umiarkowanie w zakupach, stosowanie zasady „mniej znaczy
więcej“ oraz rozsądne wydawanie
zarobionych pieniędzy przyczyni
się do wydłużenia życia i polepszenia stanu zdrowia w holi-

stycznym ujęciu człowieka. Bezzasadny wyda się argument, że
nie stać nas na zdrową żywność,
gdyż wyzwalając się z presji zakupów, odnajdziemy całkiem spore
zasoby, które lepiej poświęcić na

długofalową inwestycję w nasze
zdrowie, szczęście i urodę. Inwestycja w zdrowie to jedyna, którą
można postawić na równi z inwestowaniem w edukację własnego
dziecka.

pochodzenia. Warto docenić
producentów, którzy swoje budżety przeznaczyli na stworzenie zdrowych receptur, badania
i certyfikację, a także na ekologiczne opakowania, zamiast na

krzykliwe komunikaty reklamowe.
Polegajmy na tym, co podpowiada nam zdrowy rozsądek
i co podpowiada nam wrodzona
intuicja.

wody z cytryną przed śniadaniem
lub 10-minutowa gimnastyka
poranna przy otwartym oknie, by
zaczerpnąć świeżego powietrza.
Te małe kroczki otworzą nam
oczy na radość, jaką zapewnia
nam duma z samych siebie, iż robimy coś, co poprawia nam stan

zdrowia. Kilkuminutowe aﬁrmacje życia zaraz po przebudzeniu
mogą nam zapewnić dobry nastrój, lepsze decyzje, cieplejsze
relacje, motywację do zakupu
zdrowszej żywności czy rezygnację ze znacznej porcji niszczycielskich używek.
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9. PODSŁUCHUJ NATURĘ
Naszym sprzymierzeńcem w wyborze produktów jest NATURA,
która nie oszuka i nie skłamie,
więc warto poszukiwać tego,
co da się sprawdzić pod kątem
bezpieczeństwa składu oraz
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10. ŻYJ UWAŻNIE
Najlepszym sposobem na zdrowie jest Twój własny pomysł na
siebie. Udoskonalaj go czerpiąc
inspiracje z wiarygodnych źródeł i małymi krokami wdrażaj
w życie swoje, a potem rodziny.
Podstawową rutyną może być
codzienne picie szklanki letniej
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Projekt ilustracji 10 kroków: Żaneta Geltz. Opracowanie graﬁczne: Roland Scheerer.
Podziękowania dla LUCKYYOU za przygotowanie logo Happy Evolution.

ŻANETA
GELTZ
Jest autorką Magazynu Hipoalergiczni
– jedynego
pisma dla
alergików
w Polsce.
Bada zjawisko alergii od 20 lat.
Dzięki pediatrze specjalizującej się w homeopatii,
wyprowadziła
swojego
syna z 26 różnych alergii
naturalnymi metodami,
unikając
antybiotyków
i sterydów, które były
często
proponowane.
Dziś tworzy wraz z zespołem redakcyjnym nonproﬁtowy projekt Happy
Evolution, by wyjść poza
obszar alergii i umożliwić
– osobom poszukującym
zdrowych rozwiązań – znalezienie inspiracji nie tylko
w naturze, ale w nowoczesnej medycynie m.in.
informacyjnej.

Wesprzyj projekt Crowdfundingowy
HAPPY EVOLUTION i zostań bohaterem:
www.wspolnyprojekt.pl/pl/projekty/
happy-evolution

RUCH HAPPY
EVOLUTION
Czy szczęście trzeba gonić?
Tysiące inspirujących wywiadów, spotkań i warsztatów
pozwoliło nam zrozumieć,
że szczęście to nie bieg, ale
umiejętność zatrzymania
się. Świadomość swoich potrzeb, czas na troskę o własne zdrowie, na rozwój i na
oddech. Tak powstał ruch
non-proﬁt Happy Evolution,
dzięki któremu redakcja chce
dzielić się bezcenną wiedzą,
jaką udało się zebrać na łamach Magazynu Hipoalergiczni www.hipoalergiczni.pl
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Zielone bogactwo
Zielone warzywa, między
innymi dzięki dużej zawartości
chloroﬁlu, oczyszczają
i wzmacniają organizm
człowieka. Warto więc
podawać je dzieciom aby
nabrały sił, zwłaszcza po
okresie jesienno-zimowym.
Chloroﬁl, który często bywa nazywany „żywą
krwią” roślin i którego podstawowa cząsteczka ma budowę niemal identyczną z cząsteczką
hemoglobiny, ma dobroczynny wpływ nie tylko
na rośliny, lecz także na organizm człowieka. Im
więcej chloroﬁlu spożywamy, tym lepszy jest
stan naszej ﬂory jelitowej i ogólny stan zdrowia.
Ponadto, chloroﬁl jest dobrze tolerowany i łatwo
przyswajalny przez organizm człowieka. Dlatego
warto uwzględnić go w codziennej diecie – nie
tylko dla dorosłych, ale także dla dzieci.
Najlepszym źródłem chloroﬁlu są zielone warzywa, zwłaszcza liściaste. Zielenina zawiera jednak
również oprócz chloroﬁlu wiele innych prozdrowotnych składników. Przyjrzyjmy się zatem
właściwościom niektórych zielonych warzyw,
które warto wprowadzić do diety dziecka.

BROKUŁ

(można wprowadzać do diety
dziecka już od 5 miesiąca życia)
Pod względem zawartości witaminy C przewyższa owoce cytrusowe. Brokuł jest również
warzywem zasobnym w witaminy A, B1, B2, PP
oraz sole mineralne takie, jak: wapń, żelazo, fosfor, magnez, siarka i potas. Jest również bogaty
w białko i beta-karoten (ma go więcej, niż marchewka).

KAPUSTA WŁOSKA (można wprowadzać do diety dziecka już od 6 miesiąca życia)
Ale jej największe skarby to wapń, magnez, potas. Żelaza oraz kwasu foliowego najwięcej jest
w zewnętrznych, zielonych liściach. Można je
siekać i dodawać do zup lub surówek. Szczególne
właściwości lecznicze ma sok z kapusty. Picie go
wzmacnia odporność, pomaga na anemię.
BRUKSELKA (można wprowadzać do
diety dziecka już od 6 miesiąca życia)
Brukselka zawiera m.in.: sód, potas, magnez, wapń, mangan, żelazo, miedź, cynk, fo-

sfor, karoten, witaminę E, K,
z grupy B i C. Jest najbogatszym
w białko warzywem kapustnym.
Należy jednak pamiętać, że nie powinno się podawać brukselki dzieciom cierpiącym na zaburzenia jelitowe, ponieważ warzywo to działa wzdymająco
i może nasilać objawy kolki jelitowej. Ponadto
brukselka jest kwasotwórcza, więc nie należy
zestawiać jej z innymi warzywami.

SZPINAK (można wprowadzać je do diety dziecka już od 4 miesiąca życia)
Szpinak zawiera bardzo duże ilości
żelaza (2,2mg/ 100g), które jest
łatwo przyswajalne dla naszego
organizmu. Oprócz tego warzywo
to zawiera błonnik, wapń, potas,
sód, fosfor, magnez, cynk, kwas foliowy.
Znajdują się w nim również dwa silnie działające przeciwutleniacze – luteina i beta-karoten.
JARMUŻ (można wprowadzać do diety
dziecka już od 9 miesiąca życia)
jarmuż zawiera, m.in. błonnik, wapń i witaminę
B, magnez, witaminę A, witaminę C, witaminę
K, spore ilości kwasu foliowego, beta-karotenu,
potasu, żelaza i fosforu. Jarmuż jest uważany za
bardzo pożywne warzywo, które zawierają silne
przeciwutleniacze i właściwości przeciwzapalne.
Jest bogatym źródłem beta-karotenu, witaminy
K, witaminy C, luteiny, zeaksantyny, jak również
wapnia, żelaza i fosforu.
SAŁATA (można wprowadzać do diety dziecka już od 12 miesiąca życia).
Wartość odżywcza sałaty wynika z zawartości
soli mineralnych (wapnia, żelaza) oraz witaminy A , C, E i witamin z grupy B. Odmiany sałaty
liściowej oraz głowiastej o luźnych, ciemnozielonych liściach zawierają więcej witamin, aniżeli
pozostałe. Jest pomocna przy zwalczaniu astmy,
leczy artretyzm, pomocna przy anemii, poprawia
trawienie, zapobiega zaparciom, bezsenności
CYKORIA (można wprowadzać do diety
dziecka już od 12 miesiąca życia).
Średniej wielkości cykoria zaspokaja dzienne zapotrzebowanie naszego organizmu m.in. na: witaminę A (w 49 proc.), witaminę C (w 9 proc.),
kwas foliowy (w 29 proc.), mangan (w 11 proc.)
oraz błonnik (w 5 proc.). Dzięki zawartości goryczki – intybiny i inuliny – wpływa dodatnio na
tworzenie się czerwonych ciałek krwi, przewód
pokarmowy, wątrobę i nerki. Zawiera m.in.: sód,
potas, magnez, mangan, żelazo, miedź, cynk, fosfor, chlor, karoten, witaminy: B1, B2, C i kwasy:
nikotynowy i szczawiowy.

KIEŁKI (można wprowadzać je do diety dziecka już od 12 miesiąca życia)
Warto zaprzyjaźnić się z kiełkami nie tylko dlatego, że są smaczne. Stanowią one także prawdziwy koncentrat witamin i mikroelementów,
takich jak cynk, żelazo, jod, mangan, lit czy selen. Z kolei o kiełkach lucerny powinni pamiętać wegetarianie. Jej kiełki są fantastycznym
źródłem żelaza i łatwo przyswajalnego białka.
Niezwykle zdrową zieloną pigułką są kiełki soczewicy zawierające kwas foliowy o działaniu
krwiotwórczym. Podobnie jak kiełki lucerny
mogą jeść je osoby, które nie tolerują preparatów żelaza. Kiełki rzodkiewki – dzięki dużej ilości
witaminy C podnoszą odporność organizmu.
Zawierają również dużo siarki, dlatego wpływają korzystnie na stan skóry, włosów i paznokci.
Kiełki słonecznika – mają dużo cynku i żelaza.
Kiełki soi to wyśmienite źródło żelaza, witaminy
C i B1. By zauważyć pozytywne działanie kiełków należy je spożywać codziennie, najlepiej na
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nie tylko

dla dzieci

surowo, ponieważ wtedy nie tracą swych składników odżywczych.

AWOKADO (można wprowadzać do
diety dziecka już od 10 miesiąca życia)
Awokado jest bogate w potas. Poza tym
zawiera sporo witamin, m.in.: B1, B2, E, D, C,
a także: karoten i białko. Można je stosować
w lekkich zatruciach pokarmowych, nudnościach i wzdęciach.

SZCZYPIOREK (można wprowadzać do
diety dziecka już od 10 miesiąca życia)
Szczypiorek poprawia odporność. Zielone liście
zawierają dużo witaminy C (50–100 mg na 100
g), karoten, witaminę B2, a także sód, potas, fosfor oraz żelazo.
RZEŻUCHA (można wprowadzać do diety
dziecka już od 10 miesiąca życia)
Jest bogata w łatwo przyswajany jod, ponadto
zawiera pewne ilości witamin: A, B1, B2, E, PP oraz
siarkę, chrom, potas, mangan, magnez i wapń. Gromadzi również tyle
samo witaminy C, co sok z cytryny.
Rzeżucha ma właściwości oczyszczające organizm, poprawia apetyt
i wspomaga trawienie. Działa dezynfekująco na jamę ustną i układ pokarmowy. Nie
można jednak objadać się nią ponad miarę,
gdyż jest silnie moczopędna.
NAĆ PIETRUSZKI
Jest bogata w prowitaminę A. Korzystne w niej
jest równoczesne występowanie żelaza i wi-

SUPER
FOODS

taminy C. Zawiera chloroﬁl i dużo związków
mineralnych.

ALGI MORSKIE
To również produkty charakteryzujące się wysoką koncentracją witamin i składników mineralnych oraz chloroﬁlu. Zalecane są szczególnie dla
dzieci, które odmawiają spożywania ryb. Wszystkie rodzaje alg zawierają białko, kwasy nukleinowe, beta karoten, kwasy omega 3, GLA, dlatego
też posiadają właściwości lecznicze. Zarówno
spirulina, jak i chlorella polecane są jako zdrowy
suplement uzupełniający prawidłową dietę oraz
podczas oczyszczania organizmu (chlorella jest
produktem zawierającym największą zawartość
chloroﬁlu).

Hanna Stolińska
dietetyk kliniczny,
Instytut Żywności
i Żywienia w Warszawie
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Skóra wraz
z jej przyległościami
– włosy, paznokcie – to
skomplikowana struktura,
która musi codziennie być
pielęgnowana, odżywiana
i szanowana. Nie wystarczy
po prostu ją pielęgnować
przez zachowanie higieny,
czy używanie nawet
najdroższych kremów żeby
była piękna. Skóra to lustro
do naszego wnętrza.
Sprężystość skóry, jej najważniejszy atut, zależy od obecności różnych odmian kolagenu.
Nic nie jest wieczne w naszym organizmie. Komórki żyją, obumierają i odradzają się od nowa.
Z czegoś muszą zbudować się ponownie. Albo
zbudujemy piękny pałac, albo lichą lepiankę,
albo w ogóle nie powstanie nowa komórka bo
nie dostarczyliśmy jej budulca lub dostarczyliśmy, ale nie wchłonął się z jelit. WYGLĄD NASZEJ SKÓRY ZALEŻY OD TEGO CO DOSTARCZYMY Z POŻYWIENIEM I NAPOJAMI.

Żywienie a
Książka dr Danuty Myłek „Od lekarza
do kucharza” wydana przez Centrum
Alergii „PROGRES” w Stalowej Woli,
to kucharsko-medyczne kompendium
wiedzy niezbędnej do codziennego
zdrowego żywienia. Pokazuje większość błędów kulinarnych, jakie przeciętny Polak robi codziennie i co one
oznaczają dla zdrowia. Jest tam dużo
przepisów na ciasta, chleby i inne desery, w których nie ma mąki, cukru
lub mleka, wraz z opisami jak przyrządzić poszczególne potrawy, aby
były wartościowe, smaczne i zdrowe.
Znajdziemy też przepisy co zrobić
z warzyw, orzechów, strączków, jak
przyrządzić mięso, ryby czy drób. Pani
Doktor opisała zalety i wady większości produktów, które jadamy na
co dzień i jasno wynika z książki, że
to jedzenie i picie decyduje o naszym
zdrowiu i urodzie. I w drugą stronę –
nasze pożywienie może niszczyć nam
zdrowie i urodę. W żadnym wieku nie
jest za późno na zmiany!
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Budowa i funkcja skóry
Skóra to olbrzymi narząd ochronny i obronny
(immunologiczny) naszego organizmu. Zajmuje 1,5 m2 powierzchni, waży ok. 4 kg. Jej
konstrukcję możemy porównać do elastycznej siatki wypełnionej, najogólniej mówiąc,
komórkami, naczyniami, nerwami, gruczołami potowymi i mieszkami włosowymi i pokrywającej całe nasze ciało. To są elementy
stałe skóry. Stanowią dobrą ochronę naszych
narządów wewnętrznych. Drugim elementem
skóry są elementy napływowe. Są to przede
wszystkim komórki układu obronnego, zależnego i niezależnego od grasicy, czyli naczelnego narządu układu immunologicznego.
Część, która oparta jest na tkance podskórnej, to żywa tętniąca życiem część skóry, tzw.
skóra właściwa, a część która „leży” na skórze
właściwej to naskórek, który ciągle złuszcza
się i odnawia przez całe nasze życie.
Kiedy pacjent wchodzi do gabinetu i ja od
drzwi już wiem, co mu w środku może źle
funkcjonować.
• Jeśli skóra jest sucha, szorstka to widać, że
prawdopodobnie jest mało witaminy A, ale
może być to też np. choroba tarczycy, lub
pacjent pije za mało dobrej, surowej wody.

• Skóra z przedwczesnymi zmarszczkami – to
prawdopodobnie brak nienasyconych kwasów tłuszczowych w diecie, w odpowiednich
proporcjach.
• Krosty, wypryski, trądzik niezależnie od wieku, rozstępy – sygnalizują brak cynku, bez
którego nie ma odnowy włosów, paznok-

W świeżych surowych, zielonych warzywach jest bardzo dużo wit.C, naturalnej
witaminy E czyli gamma-tokoferolu (nie
mylić ze sztuczną wit. E, czyli alfa-tokoferolem, szkodliwym dla zdrowia), które
są potężnymi antyoksydantami. To one
dają ładną skórę, a jednocześnie działają
antynowotworowo, przeciwstarzeniowo, antymiażdżycowo. Witamina C ma
szczególne znaczenie w produkcji kolagenu – głównego budulca skóry i układu
kostnego. W zieleninie mamy dużo żelaza i wapnia niezbędnego zarówno dla
dobrej struktury ścian naczyń skórnych
i całego organizmu, ale także dla prawidłowego wysycenia krwinek w żelazo,
nośnika tlenu i gwaranta prawidłowego
metabolizmu całego organizmu.

ci i naskórka, brak wapnia i witaminy D3,
szczególnie późną jesienią, zimą i wczesną
wiosną, gdy na niebie nie ma słońca, a my
nie suplementujemy tej witaminy.
• Zaskórniki oznaczają znaczne zakwaszenie
organizmu.
Co możemy zmienić w swojej diecie jeśli występują problemy ze skórą?
Jedzmy codziennie:
1) Dużo świeżych warzyw surowych i krótko
gotowanych, najlepiej na parze, o różnych
kolorach – w ilości 4-krotnie większej niż
jemy owoców.
2) Owoce, głównie w granatowym kolorze
– ze względu na zawartość antocyjanów
(antyoksydantów).
3) Nasiona oleiste – to spiżarnia witamin, szczególnie rozpuszczalnych w tłuszczach (A,D,E,),
ale także minerałów w tym niezbędny skórze
cynk, selen, magnez, wapń, kwas foliowy,
błonnik i niektóre witaminy z grupy B.
[Orzechy, pestki i drobne nasionka oleiste
spożywane codziennie nie tylko dają ładną
skórę, włosy i paznokcie, ale są odpowiedzialne za prawidłową strukturę mózgu,
nerwów i błon komórkowych.]
4) Oleje wyciskane na zimno w odpowiednim
zestawieniu i proporcjach. To z nich budują
się komórki nerwowe, nerwy i błony komórkowe.
5) Zboża, głównie w postaci kasz, zwłaszcza
bezglutenowe. Ograniczmy spożywanie
pokarmów wysokoglutenowych.
[W zbożach jest sporo cynku, który jest
potrzebny skórze, paznokciom i włosom;
magnezu, selenu, wapnia, błonnika, białka.
Najlepsze białka są w gryce, która jest także

kondycja skóry
'DQXWD 0\âHN, dr n.med, specjalista alergolog i dermatolog, mieszka we wsi pod
6WDORZD:ROąLSUDFXMHZ6WDORZHM:ROL=DSUDFĊGRNWRUVNąRGLHFLHZ DWRSRZ\P]DSDOHQLXVNyU\RWU]\PDáDSUHVWLĪRZ\G\SORPKRQRURZ\LP3URI 7DGHXV]D2EWXáRZLF]D
]D]DVáXJLGODUR]ZRMXSROVNLHMDOHUJRORJLL  6W\SHQG\VWND:+2Z8QLZHUV\WHFLH
0HG\F]Q\PZ+HOVLQNDFK  L0LDPL  8F]HVWQLF]\ZVHWNDFKNRQJUHVyZ
V\PSR]MyZLNRQIHUHQFMLNUDMRZ\FKRGURNXSUH]HQWXMąFWDPVZRMHSUDFHLVSRVWU]HĪHQLD2GXF]HVWQLF]\URNURF]QLHZFRQDMPQLHMGZyFKOXEZLĊFHMNRQJUHVDFK
HXURSHMVNLFKDPHU\NDĔVNLFKLĞZLDWRZ\FKRUJDQL]DFMLDOHUJRORJLF]Q\FK
:  Z\EUDQD SU]H] ]DU]ąG QD F]áRQND QDXNRZHJR$PHULFDQ &ROOHJH RI$OOHUJ\
$VWKPDDQG,PPXQRORJ\ 86$ ]DZNáDGZUR]ZyMDOHUJRORJLLĞZLDWRZHM
-DNR F]áRQHN ]DáRĪ\FLHO 3ROVNLHJR .RPLWHWX 8SRZV]HFKQLDQLD .DUPLHQLD 3LHUVLą
RGSRF]ąWNXODWW\FKEUDáDF]\QQ\XG]LDáZSU]\ZUyFHQLXZ\áąF]QHJRV]HĞFLRPLHVLĊF]QHJRNDUPLHQLDSLHUVLąSUR¿ODNW\NLFKRUyEZW\PDOHUJLF]Q\FK
SRSU]H]Z\áąF]QHNDUPLHQLHSLHUVLąLSRSXODU\]DFMLNRU]\ĞFLZ\QLNDMąF\FK
] NDUPLHQLD SLHUVLą SRSU]H] G]LHVLąWNL DUW\NXáyZ SUDVRZ\FK UHIHUDWyZ
QDXNRZ\FKDXG\FMLUDGLRZ\FKWHOHZL]\MQ\FKSLNQLNyZWHPDW\F]Q\FK
Z\NáDGyZGODOHNDU]\SRáRĪQ\FKLSLHOĊJQLDUHN V]F]HJyá\ZNVLąĪFH
Ä$/(5*,(´Z\G,,U]G]LDá,;
$XWRUNDNLONXNVLąĪHNRDOHUJLLRVWDWQLHWR,,JLHZ\GDQLHNVLąĪNL
Ä$/(5*,(´Z\GDQHMSU]H]:$%ZU
 ODW WHPX XWZRU]\áD :RMHZyG]Ną 3U]\FKRGQLĊ$OHUJRORJLF]Qą
w 6WDORZHM:ROL3U]HGODWDPLGRSURZDG]LáDGRVSU\ZDW\]RZDQLDWHMSU]\FKRGQL 16=2=3U]\FKRGQLD$OHUJRORJLF]QDÄ$/(5*,$´ 
-HVW MHM G\UHNWRUHP L ZVSyáZáDĞFLFLHOHP -HVW ZáDĞFLFLHOHP SU\ZDWQHJR
&HQWUXP$OHUJLL352*5(6Z6WDORZHM:ROL:LHOROHWQLNRQVXOWDQWZRMHZyG]NLGVDOHUJRORJLLZ:RMHZyG]WZLH3RGNDUSDFNLP
-HMPLVMDOHF]\üSU]\F]\QRZRSRZRGRZDüDE\MHMSDFMHQFL]GURZR
MHGOL ]GURZR SLOL L SR]\W\ZQLH P\ĞOHOL RG G]LHFLĔVWZDGRSyĨQ\FK
ODWĪ\FLD

5(&(37$1$='52:Ą.8&+1,ĉ
ISBN 978-83-939769-0-4

.VLąĪNDPHG\F]QRNXFKDUVNDGODDOHUJLNyZRW\á\FKUHXPDW\NyZVHUFRZFyZ
FKRU\FK]UDNLHPGRURVá\FKG]LHFLQLHPRZOąWDWDNĪH]GURZ\FKNWyU]\QLHFKFą
FKRURZDüFKFąĪ\üGáXJRLZGREUHMIRUPLH
&]\WDMWDNĪHRVWDWQLąNVLąĪNĊDXWRUNLÄ$/(5*,(´Z\G,,:$%:DUV]DZD

źródłem rutyny, niezbędnej dla zdrowych
ścian naczyń krwionośnych. Jedyną zaś zasadową kaszą jest jaglana. Polecam też ryż,
owies, jęczmień, żyto, orkisz i quinoa.]
6) Nasiona strączkowe, odpowiednio przygotowane – jako źródło białka roślinnego,
minerałów i błonnika.
7) Czasem ryby, w których są nienasycone
kwasy tłuszczowe (zwłaszcza gdy jemy je
na surowo). Najwięcej cynku z produktów
zwierzęcych mają ostrygi i małże.
8) Mięso – zależnie od wyborów i upodobań
(po szczegóły zapraszam do mojej książki).
Nie jedzmy:
• przed snem;
• nie łączmy skrobi w połączeniu z białkiem
w jednym posiłku;
• fast-food, czyli śmieciowego jedzenia;

• cukru, który rozregulowuje przepływ energii
pomiędzy mózgiem, a magazynami energii;

Na pytanie pacjentów: Jak żyć, odpowiadam, że
oprócz żywienia ważny też jest sposób życia:
• Nie palmy papierosów, nie pijmy kawy ponieważ węglowodory papierosów i akrylamidy
kawy czynią skórę typową dla tych używek,
czyli brzydką i przedwcześnie starzejącą się.
• Korzystajmy z kąpieli słonecznych, ale nie
„smażmy” skóry zwłaszcza twarzy. Skóra spalona słońcem szybciej się starzeje. Zimą suplementujmy witaminą D3.
• Ruszajmy się, spacerujmy na świeżym powietrzu, nie siedźmy przed telewizorami.
• Pamiętajmy, że „złość piękności szkodzi” – skóra jest narządem dużym i dobrze unerwionym
więc także może „denerwować się”. Cera jest
wtedy szara, matowa, z krostami, trądzikiem,
różnymi wysypkami, suchością z uczuciem ściągania lub odwrotnie – staje się tłusta, pojawiają
się zmarszczki i sińce pod oczami.

Nadmiar cukru sprzyja otyłości, cukrzycy, miażdżycy, alergiom, chorobom psychicznym i zaburzeniom emocjonalnym.
Najbardziej wrażliwe na nadmiar cukru
są dzieci i osoby w podeszłym wieku.
• pokarmów zakwaszających w nadmiarze. Powinniśmy spożywać ok. 80% pokarmów zasadogennych, a tylko 20% kwasogennych. [Przeciętny Polak je odwrotnie.]
Inne zalecenia:
• pijmy wodę, najlepiej źródlaną w ilości ok 30ml/
kg wagi ciała/dobę;
• nie popijajmy w czasie jedzenia ani tuż po jedzeniu;
• dobrze przeżuwajmy pokarm.

Dr n. med.
Danuta Myłek
Specjalista w
dziedzinie alergologii
i dermatologii
Centrum Alergii
PROGRES
W Stalowej Woli

ďòÊYĢětY
Oczy są zwierciadłem
duszy, a skóra lustrem
funkcjonowania organizmu
Mamy XXI wiek, w którym możemy żywić się
pastylkami, półproduktami, może wkrótce pożywieniem wydrukowanym w 3D. Zafascynowani
postępem cywilizacyjnym zapomnieliśmy, że jesteśmy tylko gośćmi na Ziemi, która jako nasz gospodarz potraﬁ zapewnić wszystko czego potrzebujemy do życia w zdrowiu. Człowiek po okresie
niszczenia swojego środowiska, gromadzenia materialnych rzeczy uświadamia sobie, że zdrowie
jest najcenniejsze, ponieważ bez niego nie można
korzystać w pełni z najwspanialszych nawet dóbr.
Jedna chwila, jedno wydarzenie i utrata zdrowia
zmienia priorytety życiowe zarówno u biednego
jak i bogatego. Wszyscy chcą powrócić do zdrowia, odzyskać sprawny organizm, niestety nie
zawsze jest to możliwe. Pracowałam wiele lat na
oddziale neurologicznym i zawsze słyszałam od
pacjentów: „teraz zacznę inaczej żyć”.
Możemy zmienić styl życia w każdej chwili, bo
to my decydujemy o tym co jemy. „Śmieciowe”
jedzenie zanieczyszcza nasz organizm. Widzimy
to gdy zrzucimy zbędne kilogramy, oczyścimy
się – przybywa sił życiowych, więcej się chce,
jest ochota na ruch ﬁzyczny. Człowiek czuje się
mniej zmęczony i jakoś szczęśliwszy, a rysy twarzy stają się łagodniejsze, oczy błyszczą, sylwetka staje się gibka.
Tę zmianę pokazuje nam skóra, która jest takim
naszym wielosezonowym, niezbędnym do życia
ubraniem. Na co dzień o niej tak nie myślimy,
wydaje się nam, że ona po prostu jest i zawsze
będzie. Skóra jest naszym wielkim sprzymierzeńcem w utrzymywaniu zdrowia – to ona
sygnalizuje, że coś „psuje” się w ludzkim mechanizmie – jakby pokazuje nasze wnętrze na
swoim ekranie. Wystarczy tylko ją obserwować
i tak właśnie traktować „zmiany”, które się na
niej pojawiają i od razu reagować. Natura nie
zostawia nas w takich przypadkach bez pomocy – dała człowiekowi algi, rośliny dostarczające
praktycznie wszystkich składników potrzebnych do życia i uzupełniających niedobory. Te
morskie warzywa zwane też glonami, zawierają
m.in.: wysokowartościowe białko, beta – karoten, witaminy: D, K, E, C, z grupy B i składniki
mineralne: jod, cynk, miedź, brom, wapń, żelazo, magnez, mangan, selen, potas. Zielone glony
mogą zastąpić apteczne pigułki i są natychmiast
wchłaniane przez organizm, a ich działanie jest
wszechstronne:
• ﬁtocyjanina wzmacnia układ immunologiczny;
• dysmutaza nadtlenkowa usuwa wolne rodniki.
• witamina K wpływa na gęstość kości;
• zeaksantyna zapobiega zwyrodnieniu plamki
tworzącej się z wiekiem przez co wzmacnia
sprawność oczu;
• wspomagają usuwanie metali ciężkich z jelita
grubego, naczyń krwionośnych i tkanki tłuszczowej likwidując cellulit;
• posiadają działanie antybakteryjne, przeciwgrzybiczne i przeciwzapalne;

Trawy
doskonałe dla
• zapobiegają osteoporozie, tworzeniu się wrzodów, zmian w funkcjonowaniu nerek.
Ponieważ struktura alg przypomina strukturę
plazmy ludzkiej, dlatego docierają do głębokich
warstw skóry, dzięki czemu:
• pobudzają prawidłowe działanie naskórka
i skóry właściwej;
• aktywują biosyntezę kolagenu i elastyny ujędrniając i regenerując skórę co opóźnia procesy
starzenia;
• aktywizują proliferację ﬁbroblastów ;
• maseczki z alg wygładzają zmarszczki, nawilżają skórę;
• preparaty zawierające algi skutecznie wzmacniają włosy i paznokcie.
Istnieje wiele gatunków alg o zróżnicowanym
działaniu. Podczas zabiegów kosmetycznych
stosuje się algi hawajskie o działaniu regenerującym, wzmacniającym, przywracającym promienny wygląd skóry. Algi zielone nawilżają,
oczyszczają skórę, działają przeciwzmarszczkowo i redukują cellulit. Do cery wrażliwej stosuje
się algi czerwone, które łagodzą podrażnienia.
Zalecane są również przy cerze suchej i trądzikowej. Zdecydowana poprawa funkcjonowania
organizmu pod wpływem alg widoczna jest na
zewnątrz czyli na skórze, która staje się elastyczna, wygładzona, nawilżona i zregenerowana. Młodszy wygląd i lepsze samopoczucie
zapewniają „podwodne łąki”.
Jedną ze znanych alg jest spirulina. W 1974 roku
WHO uznało spirulinę za „najlepsze jedzenie
przyszłości”. Nazywana też jest mlekiem Matki
Ziemi, ponieważ zawiera kwas gamma linoleno-

wy, który stanowi ważny składnik mleka kobiet
karmiących. Ze względu na wysoką zawartość
wysokogatunkowego białka nazywano spirulinę
„zielonym mięsem”. Spirulinę dodaje się do sałatek, koktajli, maseczek. Można ją też spożywać
w formie zielonych tabletek.
Być może w przyszłości będziemy karmić nasz
organizm przez skórę niezbędnymi, odżywczymi
substancjami i to będzie ten poszukiwany od wieków eliksir długowieczności. Młodość to piękna,
odżywiona i elastyczna skóra będąca efektem
prawidłowego funkcjonowania organizmu oraz
pogody ducha, to optymizm widoczny w wyrazie

Z autopsji znam działanie alg. Na hawajskiej wyspie Kauai spotkałam ludzi wyglądających 20-30 lat młodziej,
którzy codziennie zanurzali się w oceanie i przez skórę pobierali jak z kroplówki potrzebne mikroelementy,
minerały. Potwierdzam to działanie
morskiej wody, po trzech tygodniach
moja skóra wyglądała jak po ekskluzywnych zabiegach kosmetycznych,
a to tylko woda morska i algi. W swojej codziennej diecie moi znajomi hawajczycy uwzględniają algi. Są pełni
energii i radości, nie tyją i nie maltretują się dietami. Mogłam chociaż przez
„chwilę” poczuć co znaczy prawdziwe,
energetyczne jedzenie. Zauważyłam,
że moja skóra zaczęła młodnieć, tak
samoistnie bez żadnych zabiegów.

dostawcy zdrowia

Farma

kiełków
Ogrodnictwo Tomasz Chełmiński to pionierska ﬁrma
na polskim rynku zajmująca się uprawą kiełków wg
ekologicznych zasad.

morskie

skóry

Oprócz alg morskich do pielęgnacji
skóry świetnie nadaje się sól morska
jako naturalny peeling złuszczający
martwy naskórek, poprawiający krążenie i przemianę materii. Woda morska
zawiera mikroelementy, pielęgnuje,
oczyszcza i dotlenia skórę. Mniej znany
jest muł morski, który w kosmetyce
spełnia rolę głębokiego oczyszczenia
skóry, nawilżenia i co najważniejsze
uzupełnienia minerałów. Poprawia się
sprężystość skóry i zmniejsza cellulit.

twarzy, sposobie poruszania się. Każdy z nas decyduje o swoim stylu życia, sposobie odżywiania
się, o tym czym wypełnia swoje myśli i o tym
kim jest.

Emilia Żurek
Coaching,
somatoterapia,
mediacje, szkolenia,
warsztaty
www.emiliazurek.com

OFZ: Jest Pan młodym człowiekiem, a już
zarządza taką ciekawą ﬁrmą – jaka jest historia związana z jej powstaniem?
TOMASZ CHEŁMIŃSKI: Wszystko rozpoczęło się od wyjazdu na zagraniczne praktyki
podczas studiów na Akademii Rolniczej w Poznaniu. Następnie odbyłem staż w ﬁrmie zajmującej się produkcją kiełków organicznych.
Podczas pobytu zagranicą obserwowałem jak
funkcjonuje rynek żywności ekologicznej. Na
początku wątpiłem w sens uruchomienia produkcji kiełków w Polsce, nie mówiąc o produkcji organicznej. Wszyscy wątpili w powodzenie
tego przedsięwzięcia.
A jednak się udało! Dlaczego właśnie ekologiczna uprawa kiełków?
Dlatego, że bliskie mi są ideały produkcji ekologicznej. Moja rodzina uprawia ogród ekologiczny na własne potrzeby, zależy nam aby nasze dzieci mogły jeść zdrowe owoce i warzywa.
Z niepokojem widzę, że na świecie, a zwłaszcza w USA, dąży się do zysku za wszelką cenę.
Doprowadzono do powstania ogromnych
obszarów monokultur, na których stosuje się
bardzo dużą ilość środków ochrony roślin. Produkcja roślin w systemie monokultur prowadzi do szybkiego namnażania się szkodników
oraz chorób, a natura lubi przecież bioróżnorodność. W wyniku prowadzenia wyniszczającej gospodarki rolnej masowo giną pszczoły,
a dobrze wiemy, że bez pszczół rolnictwo nie
da sobie rady. W uprawach ekologicznych te

kwestie są bardzo ważne, ochrona natury jest
stawiana na pierwszym miejscu.
Jak ocenia Pan różnicę miedzy nakładem pracy w uprawach konwencjonalnych, a ekologicznych?
To zależy od uprawianych gatunków jednak
z reguły rolnictwo ekologiczne wymaga większych nakładów pracy. Większy nacisk kładzie
się np. na odchwaszczanie mechaniczne. Prowadząc ﬁrmę produkującą żywność ekologiczną sporo czasu trzeba też poświęcić na prowadzenie dokumentacji związanej z produkcją.
Czy rolnictwo ekologiczne ma przyszłość
w Polsce?
Z pewnością tak, w Polsce jest wiele obszarów,
na których z powodzeniem można prowadzić
produkcję ekologiczną. W przeciwieństwie do
krajów zachodniej Europy, mamy sporo obszarów, na których przemysł jest słabo rozwinięty. W Polsce jest wiele Parków Narodowych,
do których przyjeżdżają naukowcy z całej Europy. Jest to kapitał, który należy wykorzystać.
Na Zachodzie jest to doceniane, w Polsce również z roku na rok rośnie świadomość konsumencka.
Czy u Pana i najbliższej rodziny, znajomych
kiełki goszczą na talerzach?
Oczywiście regularnie je jemy, a całą naszą
rodzinę i znajomych przy każdej okazji obdarowujemy takimi zielonymi prezentami.

dostawcy zdrowia

Pomysł na jedzenie świeżych kiełków narodził
się na Dalekim Wschodzie, skąd przywędrował do Europy. W Polsce kiełki pojawiły się
stosunkowo niedawno, ale dzięki ich nieocenionym właściwościom stają się coraz bardziej
popularne i lubiane. Kiełki bogate są w najcenniejsze dla zdrowia składniki, witaminy A, B, C,
H. Zawierają duże iloci wapnia, żelaza, siarki,
magnezu, potasu oraz biotynę, cynk, selen jak
również mikroelementy min. lit i chrom. Zawierają ogromne ilości łatwo przyswajalnych
przez organizm związków. Bardzo ważne jest,
że do ich produkcji nie wykorzystujemy żadnych środków chemicznych polepszających ich

jakość i przyspieszających ich wzrost. Jedzenie
kiełków traktować możemy jako wartościowe
uzupełnienie codziennej diety, co daje ochronę
przed takimi chorobami cywilizacyjnymi jak
zawały serca, czy choroby nowotworowe. By
zauważyć pozytywne działanie kiełków na organizm należy spożywać je regularnie, najlepiej
na surowo, ponieważ nie tracą wtedy swych
cennych składników odżywczych. Możemy wykorzystywać je jako dodatek do sałatek, past
twarogowych, rybnych, sosów, dipów, kanapek, efektownych dekoracji potraw, a także do
podjadania w ciągu dnia, np. zamiast chipsów,
ponieważ są niskokaloryczne.

KIEŁKI SŁONECZNIKA

KIEŁKI BROKUŁA

KIEŁKI SOCZEWICY

Mają lekko orzechowy smak, doskonale pasują do
mieszanych sałat, kanapek. Zawierają dużo cynku
i żelaza, polecane są szczególnie dla wegetarian,
których dieta uboga jest w te pierwiastki.

Są pikantne w smaku, doskonałe do kanapek,
sałat. Zawierają sulforafan, substancję zapobiegającą powstawaniu raka i rozwojowi komórek nowotworowych. Kiełki brokuła zawierają nawet 20
razy więcej sulforafanu niż dorosła róża brokuła.

Delikatne w smaku, nadają się zarówno do jedzenia na surowo, w sałatkach, jak i na ciepło. Zawierają dużo żelaza, magnezu, cynku, witaminy C, E,
B1, B2, kwasu foliowego o działaniu krwiotwórczym. Są doskonałym dodatkiem do diet kobiet
ciężarnych, kwas foliowy bowiem, potrzebny jest
w procesach rozwoju układu nerwowego przyszłego dziecka. Kiełki soczewicy dobrze wpływają
na stan zębów, pomagają chorym na cukrzycę,
kamicę żółciową, miażdżycę, poprawiają wzrok.
Polecamy jako dodatek do pieczywa z masłem
czosnkowym.

KIEŁKI RZODKIEWKI

KIEŁKI FASOLI MUNG
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Lekko chrupiące, powszechnie stosowane
w kuchni azjatyckiej. Doskonałe na ciepło, krótko
podsmażane, na surowo w sałatkach np. z kiełkami słonecznika. Zawierają bardzo dużo łatwo
przyswajalnego białka, obniżają poziom złego
cholesterolu.

MIESZANKA KIEŁKÓW LUCERNY,
RZODKIEWKI I SOCZEWICY

Dobrzejemy.pl powstało dzięki
osobistym doświadczeniom,
jakim jest przygotowywanie
posiłków dla kilkuosobowej
rodziny z uwzględnianiem
potrzeb żywieniowych każdego
z domowników. Niezwykle
ważne jest dla nas wzmacnianie
organizmu i podnoszenie
odporności niezależnie od
tego, jakie mamy ograniczenia
w żywieniu, jakie mamy
problemy zdrowotne czy alergie.
Przywiązujemy dużą wagę do żywienia zgodnego z porami roku, zarówno ze względu na
zmieniające się wraz z nimi wymagania organizmu jak również dostępność warzyw i owoców. W naszych przepisach (wszystkie przygotowane są przez profesjonalnych dietetyków)

korzystamy głównie z rodzimych i sezonowych
warzyw i owoców. Wtedy są one najsmaczniejsze i najbardziej wartościowe, a koszty ich zakupu są zdecydowanie niższe.
Proponujemy przepisy na 5 urozmaiconych
i pełnowartościowych posiłków dziennie,
uwzględniających ograniczenia żywieniowe
wszystkich domowników. Ponadto podpowiadamy jaką potrawę można przygotować z produktów z domowej spiżarni. Udostępniamy
bogatą bazę wiedzy z informacjami o właści-

Oczyszczenie
na wiosnę

Oczyszczenie organizmu doskonale jest uzupełnić porcją przeciwutleniaczy dostarczonych wraz
z dietą. Odpowiednia proporcja
między antyoksydantami i reaktywnymi formami tlenu w organizmie,
pozwala na jego prawidłową pracę.
Zaburzenia w których przewaga
przesuwa się na stronę wolnych
rodników, powoduje nasilenie się
procesów starzenia, nowotworzenia i niszczenia komórek układu
nerwowego. Dlatego tak ważne jest
dostarczenie w codziennej diecie
odpowiednich ilości składników
przeciwutleniających.

Przeciwutleniacze *G]LHLFKV]XNDüF"
Antyoksydanty mogą być witaminami - witamina C, witamina E czy
A, bądź też związkami o innej naturze chemicznej jak barwniki - polifenole, karotenoidy. Każdy z tych
składników działa w innym środowisku i neutralizuję wolne rodniki
z różnym stopniem intensywności.
Stąd też ważne jest, aby dostarczać
różnych przeciwutleniaczy, które

wościach produktów, ich wpływie na zdrowie
i urodę oraz publikujemy przygotowane przez
dietetyków artykuły na temat żywienia i wywiady z lekarzami.
Zachęcamy do przygotowywania prostych
i wartościowych posiłków w domu, do poznawania nowych smaków, budowania odporności
i wzmacniania zdrowia poprzez mądre odżywianie.
Odkrywajmy naturalne smaki i cieszmy się
wspólnymi, rodzinnymi posiłkami.

wzajemnie współpracują i uzupełniają się, a także odnawiają się wzajemnie. Najlepszym i najłatwiej
dostępnym źródłem przeciwutleniaczy są świeże owoce i warzywa.
Wiosna to czas nowalijek, które
powinniśmy jeść codziennie, a
spośród owoców cytrusy są teraz
najbardziej soczyste i dojrzałe, co
znaczy również, że zawierają
najwięcej pożytecznych substancji.
Natomiast przez cały rok pamiętajmy o rodzimych burakach, które są
bogatym źródłem polifenoli, betalain i karotenoidów!

Dietetyk Eko-Wital

Pudding ryżowy
z owocami

Brokułowe
guacamole

Składniki:

Składniki:

- 1 szklanka mleka ryżowego
- 5 łyżeczek miodu
- 3 łyżki ryżu basmanti białego
- 1 łyżka płatków migdałowych
- 1 łyżka orzechów włoskich
- 1 szt. jabłka
- 1/2 szt. gruszki
- 1 łyżka oliwy z oliwek
- cynamon

- 1 szt. awokado
- 3 różyczki brokułu
- pół ząbka czosnku
- szczypta soli morskiej
- 3 łyżeczki koperku
- kromka chleba razowego
- gałka muszkatołowa
- sok z cytryny

Sposób przyrządzenia

Sposób przyrządzenia

Owoce obierz ze skórki i pokrój w małą kostkę. Ułóż je na blaszcze
i polej oliwą. Rozgrzej piekarnik na 100 C, zapiecz 15 minut. Do
rondelka wlej mleko, dodaj cynamon, wrzuć ryż, gotuj 40 minut.
Następnie dodaj miód i dokładnie wymieszaj. Gotowy pudding
wlewaj do miseczek, na wierzch wrzuć migdały oraz upieczone
owoce. Możesz dodawać ulubione owoce w zależności od pory roku
i upodobań.

Brokuła ugotuj. Odcedź i zmiksuj z awokado. Dodaj czosnek,
przyprawy, sok z cytryny oraz posiekany koperek. Wymieszaj.
Podawaj na kanapce z chleba razowego. Dla osoby na diecie
bezglutenowej użyj pieczywa bez zawartości glutenu. Gotową pastę
możesz posypać pestkami słonecznika, dyni, sezamu.

Czy wiesz, że?

Cynamon nadaje się również do stosowania zewnętrznego.
Cynamon wymieszany z cukrem trzcinowym gruboziarnistym oraz
olejem z pestek winogron tworzy idealny peeling do ciała. Olejek
z cynamonu można dodać do aromatycznej kąpieli.

Czy wiesz, że?

Brokuły są jedzone w dużych ilościach przez kulturystów oraz
sportowców, ponieważ wzmacniają stawy i obniżają poziom
kortyzolu, który wytwarza się w organizmie po przetrenowaniu.

Êjòğ´¾ě
Zupa
marchwiowo-migdałowa

Smażone warzywa
z sezamem i tofu

Składniki:

Składniki:

- 1 1/2 szt. marchewki
- 1/2 szt. ziemniaka
- 1/3 szt. cebuli
- 1 ząbek czosnku
- 1 łyżka migdałów
- 1/3 łyżeczki soku z cytryny
- 2 szklanki wody
- 1/2 łyżeczki oliwy lub masła sklarowanego
- szczypta imbiru
- szczypta cynamonu
- szczypta kurkumy
- szczypta kminku

- 4 różyczki brokułu
- 1/4 szt. czerwonej papryki
- 2 łyżki groszku konserwowego
- 50 g tofu
- 1 łyżeczka sezamu
- 1 łyżka oleju rzepakowego
- świeżo zmielony imbir

Sposób przyrządzenia

Sposób przyrządzenia

W garnku rozgrzej oliwę, wrzuć pokrojone w kostkę warzywa
(marchewki, ziemniak, cebulę), podduś na małym ogniu pod
przykryciem 2 minuty. Dodaj przyprawy (imbir, cynamon, kurkumę,
kminek oraz czosnek), zalej wodą. Gotuj do miękkości warzyw.
W międzyczasie zalej migdały wrzątkiem. Po ok. 15 minutach dodaj
je do zupy i zmiksuj. Zdejmij z ognia, a kiedy zupa troszkę przestygnie
dodaj sok z cytryny. Można podawać z łyżką jogurtu. Można również
dodać szczyptę gałki muszkatołowej.

Brokuły ugotuj na parze lub zblanszuj 4 minuty we wrzącej wodzie.
Odsącz i zahartuj w zimnej wodzie. Z papryki usuń gniazdo nasienne,
pokrój ją na wąskie paski. Tofu pokrój w kostkę. Rozgrzej oliwę na
patelni i obsmaż tofu przez ok. 1 minutę. Dodaj warzywa i smaż
ok. 5 minut często mieszając. Dopraw do smaku, posyp nasionami
sezamu.

Czy wiesz, że?

Migdały mają wysoką zawartość witaminy E, dzięki czemu opóźniają
procesy starzenia, wzmacniają skórę, paznokcie, włosy.

Czy wiesz, że?
Sezam zawiera naturalne przeciwutleniacze, sesamol, sesamolinę,
które opóźniają procesy starzenia komórek. Olej sezamowy jest
stosowany w kosmetyce, do wyrobu mydeł, maści leczących
dolegliwości skórne, łagodzących świąd, do wzmacniania włosów,
paznokci.

Kisiel z żurawiny

Kanapka z kremem
daktylowym

Składniki:

Składniki:

- 6 łyżek żurawiny suszonej
- 1 łyżka cukru trzcinowego nieraﬁnowanego
- 1 łyżka mąki ziemniaczanej
- 1,5 szklanki wody

- 2 kromki chleba pełnoziarnistego na zakwasie
- 10 szt. daktyli
- 1 łyżka wody
- 1/4 łyżeczki oliwy z oliwek
- cynamon
- imbir
- kardamon

Sposób przyrządzenia

Sposób przyrządzenia

Żurawinę opłucz i zalej w garnku gorącą wodą (2/3 ilości). Zagotuj
ją, a następnie zmiksuj. Mąkę ziemniaczaną rozprowadź w pozostałej
ilości wody, zawiesinę z mąki wlej do garnka cały czas mieszając.
Gorący kisiel przelej do salaterki. Ostudź.

Daktyle, wodę, oliwę i przyprawy zmiksuj razem na gładką masę.
Kanapki smaruj kremem, a resztę kremu przełóż do słoika i wstaw do
lodówki. Jeśli masz słaby mikser, który nie radzi sobie z miksowaniem
całych daktyli, to wcześniej wrzuć je do miseczki, zalej ciepłą wodą i
zostaw do nasiąknięcia na godzinę. Potem wyjmij i zmiksuj.

Czy wiesz, że?

Witaminy i przeciwutleniacze zawarte w żurawinie są coraz częściej
używane w kosmetologii, do maseczek odżywczych i nawilżających,
harmonizujących peelingów, dla skóry dojrzałej, przemęczonej.
Stosuje się ją także przy leczeniu grzybic skóry oraz przy odchudzaniu
i oczyszczaniu organizmu z toksyn.

Czy wiesz, że?

Daktyle można podjeść po treningu, czy intensywnym wysiłku
ﬁzycznym, warto brać je ze sobą na dłuższą wyprawę, czy po prostu
do szkoły. Daktyle są wysokokaloryczne, zawierają cukry proste,
które szybko po spożyciu zostają wchłonięte, dzięki temu szybko
energetyzują. Są lepsze niż mięso jeśli chodzi o podniesienie poziomu
energii. Daktyle uzupełniają niedobory glikogenu w mięśniach oraz
potasu, który tracimy przy intensywnym poceniu.

Êjòğ´¾ě
Wiosenna sałatka
z komosą ryżową

Kolorowa tunezyjska
potrawka wielowarzywna

Składniki:
- 5 łyżek komosy
ryżowej (quinoa)
- 1 szklanka wody
- 5 szt. oliwek czarnych
- 3 liście sałaty lodowej
- 5 szt. pomidorków
koktajlowych
- 2 łyżki kiełków
rzodkiewki
- łyżeczka szczypiorku

Składniki:
- 1/ 4 szt. kopru
włoskiego (fenkuł)
- 1 ząbek czosnku
- 1/ 4 łyżki musztardy
- 1 łyżka oliwy z oliwek
- 0,5 łyżeczki soku
z cytryny lub octu
jabłkowego
- kurkuma, pieprz
ziołowy, sól

- 2 łyżki ryżu brązowego
- 1 łyżka płatków
ryżowych
- 1/2 marchewki
- 1 łyżeczka orzeszków
pinni
- 1/2 zielonej papryki
- 2 łyżki groszku
zielonego
- 1/2 pora
- 1 łyżka kukurydzy
- 1 łyżeczka rodzynek

- 1 łyżeczka zarodków
pszennych
- 1/2 łyżeczki pestek
słonecznika
- 1 łyżka oliwy z oliwek
- 2 łyżeczki natki
z pietruszki
- 2 łyżeczki pestek dyni
- szczypta soli
- szczypta pieprzu
ziołowego
- szczypta kurkumy

Sposób przyrządzenia
Sposób przyrządzenia
Komosę ugotuj w wodzie z dodatkiem soli i kurkumy ok. 15
minut. Odstaw do ostygnięcia, sałatę umyj i dokładnie osusz,
porwij na kawałki. Pomidory przekrój na pół, fenkuła pokrój
w paski, a rzodkiewkę w plastry, dodaj do sałaty razem z oliwkami
i komosą, wymieszaj. Obierz czosnek i smaż w całości na oliwie
do zarumienienia. Rozetrzyj go następnie z solą, dodaj do czosnku
musztardę, ocet winny, pieprz i oliwę, wymieszaj aż do uzyskania
jednolitego sosu. Sosem polej sałatkę, delikatnie wymieszaj, posyp
posiekanym szczypiorkiem.

Ryż przepłucz pod bieżącą wodą, a następnie zalej go wrzątkiem
z dodatkiem kurkumy i oliwy z oliwek. Zostaw w garnku pod
przykryciem na ok. 20 minut, potem postaw na mały gaz i gotuj ok. 5
minut. Ryż przełóż do garnka do gotowania na parze. Dodaj pokrojoną
w kostkę marchew, zieloną paprykę, pokrojonego w talarki pora.
Paruj wszystko ok. 15 minut. Gdy warzywa już zmiękną dodaj resztę
produktów i paruj całość ok. 5 minut. Podawaj z natką pietruszki.

Czy wiesz, że?
Czy wiesz, że?
Komosa działa lekko rozgrzewająco, wzmacnia nerki, zawiera
najwięcej białka (ok. 20 %) ze zbóż, wszystkie 8 aminokwasów
egzogennych, dużo wapnia, fosfor, witaminy E oraz witaminy z grupy
B. Jest zatem idealnym pokarmem dla osób z kłopotami skórnymi,
przesuszeniem, łamliwością paznokci, wypadaniem włosów.

Ryż brązowy długoziarnisty to najmniej przetworzony i przez
to najbardziej wartościowy gatunek ryżu. Usuwana jest jedynie
niejadalna łuska, czyli ziarno jest częściowo obłuskane, dzięki czemu
zachowuje większość swoich składników odżywczych.
SMACZNEGO ŻYCZY
www.dobrzejemy.pl
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Kuchnia według

Pięciu Przemian

Co to jest Pięć Przemian i z czym to się je…?
Filozoﬁa ta oparta jest na uniwersalnych prawach przyrody odkrytych
przed wiekami w wielu miejscach na świecie. Ponieważ Chińczycy spisywali
pieczołowicie i systematycznie te prawa, dziś możemy korzystać z ich
wiedzy. Przemiany to inaczej Elementy, Żywioły lub Ruchy, by wymienić
najpopularniejsze określenia. Jest ich pięć i mają swą stałą, logiczną kolejność:
Drzewo –> Ogień –> Ziemia –> Metal –> Woda i jest to tzw. cykl karmiący, ujęty
w formę łańcucha. Jedna Przemiana karmi kolejną, przemieniając ją: Drzewo jest
budulcem dla Ognia, Ogień spopielając się zasila Ziemię, Ziemia zawiera w sobie
Metal, Metal wzbogaca Wodę w minerały, Woda daje życie Drzewu…
Cykl ten nie ma początku, ani
końca. Tylko umownie Drzewo
jest pierwsze w kolejności. Sprawa jest prosta: każda z Przemian
reprezentuje różne elementy życia, od mikrokosmosu (ciało człowieka) po makrokosmos (świat).
Nas interesują smaki. Każdy ma
inne zadanie do wykonania w naszym organizmie, niczym wyspecjalizowany w pięcioosobowej
grupie profesjonalista:
- smak kwaśny (Drzewo)
- smak gorzki (Ogień)
- smak słodki (Ziemia)
- smak ostry (Metal)
- smak słony (Woda)
Jak widać wszystkie smaki uzupełniają się właściwościami i co
ważne – odziaływują na poszczególne grupy narządów. Zatem jeśli stale przyjmujemy je
w pięciosmakowym komplecie,
to cegiełka po cegiełce budujemy w ciele harmonię. Kolejność
smaków jest niezmienna i – co
okazuje się przy wrzucaniu składników do garnka – całkowicie
praktyczna w zastosowaniu, odpowiadająca starodawnym zasadom gotowania.
Przy tworzeniu zestawów obiadowych staramy się baczyć na
to, by nie podawać razem potraw/produktów w tym samym
smaku (np. ziemniaki, duszona
marchew, wołowina – smak słodki), tylko je urozmaicać: indyk

(ostry), kasza jaglana (słodki),
kiszona kapusta (kwaśny).
A zatem sztuką jest tak skomponować jedzenie, by było w nim
zawartych pięć smaków, by produkty w poszczególnych smakach nie powtarzały się (ważne
jest urozmaicanie) oraz by zestawiać ze sobą produkty o przeciwnej termice lub zbliżonej.
Pięć Przemian to także cykliczność pór roku. I tu ma znaczenie
oczyszczanie organizmu z toksyn
dwa razy w ciągu dwunastu miesięcy. Ja robię to w formie detoksu warzywnego i przeprowadzam
głównie jesienią i wiosną. Dzięki temu pozbywam się wilgoci
nagromadzonej latem i zimą.
W trakcie takiego postu jem wyłącznie warzywa niskocukrowe,
niskobiałkowe i niskotłuszczowe.
Zatem dozwolone są wszystkie
jarzyny z wyjątkiem: warzyw
strączkowych i wysokobiałkowych (fasola, groch, soczewica
itp.), skrobiowych (ziemniaki). Są
dozwolone także owoce, ale tylko kwaskowe jabłka i grapefruity.
Bez nich jednak można się obyć,
to warzywa są najważniejsze. Jem
je w formie zup, duszonek oraz
sałatek czy w całości. Ważnym
elementem detoksu są kiszonki
oraz codziennie przynajmniej jeden ząbek czosnku na surowo lub
starty świeżo chrzan – najlepiej
sprawdza się to w sałatkach. Na-

poje to wyłącznie woda i herbaty
ziołowe, ewentualnie słaba czarna herbata.
Taki detoks może trwać kilka dni,
a najlepiej tydzień, Kilka tygodni.
Kilka dni przed oczyszczaniem nie
je się już mięsa, ciężkich potraw.
Jeszcze ważniejsze jest prawidłowe wyjście z postu. Stopniowo
i powoli przez kilka dni wprowadza się kolejne produkty.
Aby dowiedzieć się szczegółów
postu odsyłam do książek dr Ewy
Dąbrowskiej.

Monika Biblis
Artystka, absolwentka Studium
Edukacji Ekologicznej we
Wrocławiu, gdzie studiowała
podstawy Pięciu Przemian,
makrobiotyki i innych terapii
naturalnych. Kuchnię pięciu
smaków zgłębia od 20 lat,
owocem czego jest dziesięć
książek elektronicznych, pięć
z nich zostało wydanych
w druku: „Kuchnia polska
według Pięciu Przemian”,
„Kuchnia Pięciu Przemian dla
dzieci zdrowych i alergicznych”,
„Boże Narodzenie według Pięciu
Przemian” i „Wielkanoc według
Pięciu Przemian”. Od 3 lat
prowadzi warsztaty gotowania
w całej Polsce.
http://kuchnia5przemian.
blog.onet.pl/

Przepis na oczyszczający
barszcz czerwony:
O – Na ok. 4 litry wrzącej wody
wsyp pół łyżeczki kozieradki,
szczyptę kurkumy.
Z – 4 średnie starte buraki,
2 starte marchewki, 1-2 starte pietruszki w korzeniu, 2-3 ziemniaki
pokrojone w drobną kosteczkę,
pół łyżeczki kminku mielonego.
M – 2 pokrojone cebule, pół
małego startego selera, kawałek
skrojonego pora, 5 wyciśniętych
ząbków czosnku, 5 ziaren ziela
angielskiego, 2 liście laurowe,
¼ łyżeczka chilli, pieprz czarny
do smaku.

W – sól morska lub himalajska
do smaku.
D – 2-3 łyżki pokrojonej zieleniny,
szczypta bazylii.
Gotuj do miękkości, ok. 40 minut,
po czym dodaj zakwas buraczany
do smaku (jeśli masz) lub soku
z cytryny (3-4 łyżki).
O – dodaj garść majeranku.
Z – dodaj pół łyżeczki masła.
M – dodaj pieprz ziołowy do
smaku.
Gotuj jeszcze 5 minut.
Smacznego!
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Wszystkie nasze produkty są certyfikowane ekologiczne przez ECOCERT Greenlife według standardu COSMOS, bez składników pochodzenia zwierzęcego i niepotrzebnych substancji chemicznych, takich jak parabeny i inne syntetyczne konserwanty. Jesteśmy pasjonatami prostych i prawdziwych
produktów do pielęgnacji. Natura i jej potężne zioła stanowią podstawę wszystkich naszych kosmetyków. I tak właśnie jest od 1972 roku.

BEZ SZUKANIA MIEJSCA PARKINGOWEGO,
BEZ KOLEJKI PRZY KASIE,
O DOWOLNEJ PORZE

ZRÓB ZAKUPY
NA Êò¡YÃtčàÚ¶
GDZIE JESTEŚMY

ZNAJDŹ NAS NA
WWW.FACEBOOK.COM/ORGANICFARMAZDROWIA

SUPERDELIKATESY
C.H. Arkadia

ADRES
Warszawa, Al. Jana Pawła II 82

TELEFON
22-323-70-17

DELIKATESY Organic Farma Zdrowia
Chmielna
Fieldorfa
Galeria Mokotów
Sadyba Best Mall
Atrium Targówek
C.H. Wola Park
C.H. Złote Tarasy
Atrium Reduta
C.H. Warszawa Wileńska
SKLEP „Zielone Oko”
Galeria Handlowa Stara Papiernia
C.H. Auchan Piaseczno
Galeria Bałtycka
C.H. Riviera
Silesia City Center
C.H. Galeria Katowicka
Kazimierz Wielki - Kraków
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, ul. Targowa 72
Warszawa Kabaty, ul. Wąwozowa 36
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
22-358-00-94
22-648-54-21
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

ORGANIC ZIELONE OKO
WEGA

Warszawa, ul. Zwycięzców 32
Gliwice, ul. Raciborska 1,

22-870-32-56
32-232-02-21

SKLEPY TRADYCYJNE JADŁO
Auchan Łomianki
Centrum Skorosze
C.H. Przymorze
Port Rumia
C.H. Europa Centralna
Kupiec Poznański
M1 Poznań
Galeria Pestka
King Cross Marcelin
ETC

Łomianki, Brukowa 25
Warszawa, ul. Gen. Felicjana Sławoja-Składkowskiego 4
Gdańsk, ul. Obrońców Wybrzeża 1
Rumia, ul. Grunwaldzka 108
Gliwice, ul. Pszczyńska 315
Poznań, pl. Wiosny Ludów 2
Poznań, ul. Szwajcarska 14
Poznań, Al. Solidarności 47
Poznań, ul. Bukowska 156
Swarzędz, ul. Poznańska 6

506-217-870
506-217-852
500-175-243
500-172-889
506-217-883
500-172-906
506-157-795
506-157-809
506-217-874
506-158-075

