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laków są różne. Jednak bieganie, pływanie, 
gimnastyka i fitness, jazda na rowerze to 
sporty uprawiane przede wszystkim dla zdro-
wia. Również coraz większe zainteresowanie 
produktami żywności ekologicznej pokazuje, 
iż Polacy coraz bardziej świadomie podcho-
dzą do swojego zdrowia i ogólnej kondycji. 
Gwarancja, że taka żywność nie zawiera 
obciążających nasze zdrowie dodatków che-
micznych pozwala bezpiecznie stosować się 

do wymogu piramidy, aby warzywa znalazły 
się w każdym naszym posiłku.  
Codzienny ruch fizyczny, zdrowa dieta i dobre 
emocje to najważniejsze komponenty spokoj-
nego delektowania się latem.  

Lato w naturalny sposób sprzyja 

zwolnieniu codziennego tempa 

życia. Słoneczna pogoda zaprasza do 

spacerów, a także do przygotowywania 

potraw w plenerze w towarzystwie 

rodziny czy przyjaciół. 

Tak jak wędkowanie jest dobrym preteks-
tem do kontemplowania piękna zbiorników 
wodnych, tak i grillowanie jest taką atawi-
styczną koniecznością  spotkania się przy 
ogniu. Pod hasłem „ekogrillowanie” pod-
powiadamy jak sprawić żeby potrawy na 
nim przygotowane nie pogorszyły naszego 
zdrowia, a były przyjemnością. Ogólne za-
sady zdrowego odżywiania przedstawiamy 
w postaci nowej piramidy żywieniowej i za-
chęcamy, aby kierować się tymi wytyczny-
mi na co dzień. 
Obecna definicja zdrowia przyjęta przez Świa-
tową Organizację Zdrowia jest następująca: 
Zdrowie to nie tylko całkowity brak choro-
by, czy kalectwa, ale także stan pełnego, 
fizycznego, umysłowego i społecznego do-
brostanu (dobrego samopoczucia).  
Definicja ta jest bardzo ważna i postępowa, 
ponieważ nie poprzestaje na samym negują-
cym ujęciu, że zdrowie jest brakiem choroby, 
ale bardzo mocno akcentuje, że zdrowie ma 
w sobie aktywny aspekt, którym jest dobro-
stan. Nowa piramida żywieniowa podpowia-
da zasady dobrego stylu życia, które pozwo-
lą ten dobrostan zachować.  Bardzo ważną 
wytyczną piramidy, którą należy  codziennie 
wypełniać, jest minimum 30 minut aktyw-
ności fizycznej.  Jak dowiemy się z artykułu 
o diecie sportowców - w 2013 roku CBOS 
przeprowadził badania, z których wynika, że 
dwie trzecie badanych uprawiało sport bądź 
ćwiczenia w ciągu ostatniego roku, przy 
czym 40% podejmowało aktywność fizycz-
ną regularnie, zaś 26% sporadycznie. Blisko 
co drugi podejmujący aktywność fizyczną 
deklaruje, że ćwiczy dla lepszego samopo-
czucia, żeby odreagować stres i być w dobrej 
formie. Motywy uprawiania sportów u Po-

Agnieszka Kaniewska
Doradca żywieniowy 
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Ekoosobowość

OFZ: Czy żyje Pani świado-
mie i co to dla Pani ozna-
cza?
ANETA ZAJĄC: Staram się 
żyć jak najbardziej świado-
mie. W moim odczuciu świa-
domość życia oznacza rozu-
mienie poszczególnych jego 
sfer, relacji między nimi oraz 
konsekwencji tych powiązań. 
Nie zawsze się to udaje, po-
nieważ w życiu często rządzą 
emocje, które mogą zaburzyć 
świadome postrzeganie. Ale 
najważniejsze, że się staram 
(śmiech).

Co zmieniło się w Pani po 
przyjściu na świat Pani 
synów – chodzi o postrze-
ganie świata i podejście do 
różnych sfer życia – w tym 
również do odżywiania?  
AZ: Narodziny dziecka, a co 
dopiero dwójki dzieci na raz, 
całkowicie i chyba nieodwra-
calnie zmienia postrzeganie 
świata, siebie i swojego życia. 
Odnosi się to również do od-
żywiania – człowiek dorosły 
nie przywiązuje tak wielkiej 
wagi do pożywienia, jego ja-
kości czy składników, jak to 
czyni matka, odpowiedzialna 
za dwa małe życia.

Czy gotuje Pani sama dla swoich synów 
i czy kieruje się Pani jakąś specjalną zasadą 
w żywieniu dzieci?
Lubię gotować i na ogół sama gotuję dla siebie 
i synów. Zasady, które stosuję w kuchni, nie są 
może zbyt restrykcyjne, ale przynajmniej jed-
nej trzymam się ściśle – jak najmniej „chemii” 
i sztuczności w jedzeniu. Staram się do mak-
simum ograniczać chemię, czyli konserwan-
ty, barwniki i tym podobne związki. Poza tym 
musi być smacznie. Można to uznać za zasadę: 
smacznie i zdrowo. Gotowanie może być za-
równo wielką przyjemnością, jak i codzienną 
koniecznością. To zależy od sytuacji, nastro-
ju, atmosfery etc. Z pewnością gotowanie dla 
najbliższych, kochanych osób jest radością. I tak 
staram się postrzegać gotowanie dla moich sy-
nów. Czasami jednak pośpiech i tempo życia 
przyćmiewa nieco tę radość. Ale staramy się 

odbić to sobie podczas wspólnego jedzenia. To 
są wspaniałe chwile, tylko nasze, najważniejsze 
momenty podczas dnia.

Czy kupuje Pani żywność ekologiczną? 
Często kupuję żywność ekologiczną, ale nie 
ograniczam się wyłącznie do niej. Kupuję rów-
nież inną żywność, zwracając uwagę, aby była 
jak najzdrowsza. Zdarza mi się jadać np. warzy-
wa kupione w warzywniaku niedaleko domu, bo 
nie zawsze mam czas, aby iść do sklepu z żyw-
nością ekologiczną i wybrać to, co mnie w danej 
chwili interesuje. Kupując produkty spożywcze 
szczególną uwagę kieruję na ich pochodzenie, 
świeżość, wygląd i ewentualnie skład. 

Skąd czerpie Pani pomysły na przygotowy-
wane w domu potrawy? 
Wiele przepisów pochodzi z mojego domu 
rodzinnego, od mamy. Czasami korzystam 

z przepisów z internetu, je-
śli odpowiada mi opis dania 
i niezbędne do jego wykona-
nia składniki. Cenię polską 
kuchnię, ale również bardzo 
lubię kuchnię śródziemno-
morską i azjatycką. Głównie 
ze względu na bogactwo wa-
rzyw i ryb, a więc bogactwo 
smaków.  

Jakie produkty w Pani die-
cie wpływają na utrzyma-
nie dobrej energii? 
Mój organizm lubi witaminy, 
więc energii dodają mi owo-
ce i warzywa. Lubię także 
ryby morskie i chude mięso. 
Po tych produktach czuję się 
zdrowo i mam masę energii 
do działania. Jedno jest pew-
ne – czuję się najlepiej po lek-
kim jedzeniu, z dużą ilością 
warzyw, bez obciążającego 
tłuszczu.

Lubi Pani siebie, dobrze czu-
je się ze sobą? 
Tak, czuję się ze sobą całkiem 
dobrze. Myślę, że wynika to 
z korelacji wielu czynników, 
czyli dobrych genów, prawid-
łowego odżywiania, aktywno-
ści fizycznej, którą bardzo lubię 
i zdrowego podejścia do życia.

A czym jest dla Pani praca i jakimi obecnie 
projektami zajmuje się Pani zawodowo? 
Praca, zwłaszcza taka, którą się kocha i ceni, 
jest swoistym motorem napędzającym życie. 
Tak właśnie postrzegam moją pracę od samego 
początku. Cały czas gram w serialu „Pierwsza 
miłość” oraz w spektaklu „Kiedy kota nie ma” 
Teatru Capitol. Biorę też udział w projekcie 
„Inspired by”, w ramach którego stworzyłam 
zestaw moich ulubionych produktów. Jakich? 
Zapraszam na stronę projektu. 

Co poleciłaby Pani naszym czytelnikom aby 
mogli „delektować się” latem? 
Lato trzeba przeżywać aktywnie, czyli sport, 
niekoniecznie wyczynowy, ale np. rower, czy 
rolki, gra w piłkę czy badmintona, a wieczorem 
grill w miłym towarzystwie i, oczywiście, ze 
zdrowym jedzeniem.

 Energię dają mi 
warzywa i owoce



�



nauka ma gŁos

Nasiona zbóż są pełnym pokarmem – z nich 
powstaje nowe życie. Zapobiegają otyłości, 
nowotworom jelita grubego, cukrzycy, miaż-
dżycy, chorobom mózgu. 

Nienasycone kwasy tłuszczowe pozyski-
wane są z nasion oleistych poprzez wyciska-
nie na zimno. Tylko tak pozyskany tłuszcz 
roślinny jest cennym składnikiem dla naszego 
organizmu. Podgrzewanie olejów roślinnych 
przy ich wytłaczaniu na gorąco, rafinacji, wy-
stawianiu na światło czy smażeniu, powoduje 
ich utlenianie i powstawanie wolnych rod-
ników. Te jak tsunami niszczą nasze tkanki 
i doprowadzają do licznych chorób, z których 
najgorsze to: miażdżyca, otyłość, osteoporo-
za, autoagresja, nowotwory i choroby układu 
nerwowego. Nienasycone tłuszcze roślinne 
wytłaczane na zimno i nie poddawane działa-
niu światła ani temperatury, są głównym bu-
dulcem każdej z naszych komórek (są skład-
nikiem błon komórkowych), każdego neuronu 
w mózgu i ich otoczek (mieliny) . 

3. Warzywa codziennie od rana do wieczo-
ra! Każdy posiłek powinien zawierać surowe 
warzywa w różnych kolorach: zielone, żółte, 
czerwone, pomarańczowe. Konieczne są także 
warzywa korzeniowe i kapustne, krótko go-
towane. Warzywa dostarczają witamin (A, E, 
C, kwasu foliowego), minerałów (wapnia, że-
laza, magnezu, potasu, selenu, cynku), anty-
oksydantów i dużo błonnika. Błonnik to miot-
ła  wymiatająca z jelita grubego zalegające 
resztki po trawieniu,  to wymiatacz wolnych 
rodników. Warzywa działają: przeciwmiaż-
dżycowo, nie pozwalają na tycie, zapobiega-
ją nowotworom, ułatwiają działanie kilkuset 
enzymów, dzięki którym organizm dokonuje 
samonaprawy i samooczyszczania. 

4. Nasiona strączkowe, orzechy, pest-
ki, nasiona oleiste – są bogatym źródłem 
wartościowego białka roślinnego, witamin, 
dostarczają dużo soli mineralnych, mikroele-
mentów i pierwiastków śladowych. Zawiera-
ją wszystkie nienasycone kwasy tłuszczowe, 
które w pożywieniu grają główną, pierwszo-
rzędną rolę oraz błonnik. 

5. Owoce – powinny stanowić w codziennej 
diecie cztery razy mniejszą ilość niż warzywa, 
ponieważ zawierają znaczną zawartość fer-
mentacyjnych cukrów (fruktoza). Są cenne ze 
względu na obecność błonnika, witamin i mi-
nerałów, ale nadmierne ich spożycie sprzyja 
procesom fermentacyjnym w przewodzie po-
karmowym, sprzyja rozrostowi drożdżaków 
i pasożytów. 

6. Jaja – to cud natury, który ma wszystko 
co jest potrzebne do powstania nowego ży-

To rewolucja w żywieniu
Spodziewałam się, że podanie do publicznej 
wiadomości założeń nowej piramidy spowoduje 
wielkie poruszenie w społeczeństwie, a ludzie nę-
kani chorobami cywilizacyjnymi zmienią wreszcie 
swój styl życia i żywienia. Niestety, moja codzien-
na praktyka lekarza nie pokazuje tego, zarówno 
jak chodzi o pacjentów, jak i polski świat lekarski. 
Epidemia nowotworów, alergii, chorób z auto-
agresji, otyłości, miażdżycy i jej konsekwencji, 
chorób psychicznych i zaburzeń psychoemocjo-
nalnych u dzieci i młodzieży nie maleje, a wręcz 
przeciwnie – narasta. Nie pojawiły się żadne pro-
cedury profilaktyczne ani konieczność obecności 
dietetyka w pakiecie świadczeń naszego Narodo-
wego Funduszu Zdrowia. 

Znaczenie nowej piramidy żywieniowej 
dla lekarza.
Nowa piramida odwraca proporcje w istnie-
jących dotychczas zaleceniach żywieniowych. 
Z licznych badań i kilkudziesięcioletniej prak-
tyki lekarskiej na całym świecie widać, jak 
błędne było założenie, że na co dzień powin-
niśmy jeść dużo mięsa, mleka i jego przetwo-
rów. Oto jak wygląda nowa piramida, która 
daje mi satysfakcję i przynosi nadzieję, że 
epidemia wyniszczających nas chorób będzie 
nareszcie powstrzymana: 

1. Na pierwsze, najważniejsze miejsce, nowa 
piramida żywieniowa wprowadza ważną część 
naszego życia jaką jest ruch. Dlaczego ruch 
w piramidzie żywieniowej? 
Ruch zapobiega cukrzycy, otyłości, miażdży-
cy, chorobom narządu ruchu, a także bez-
senności, otępieniom, depresjom. Pracujące 
mięśnie nie zabierają energii potrzebnej dla 
mózgu tylko pobierają ją z bardziej złożo-
nych źródeł energii w tkance tłuszczowej. 
Zużywamy więc niepotrzebne zapasy tłusz-
czu, stajemy się szczuplejsi, a mózg pracuje 
lepiej. W czasie pracy mięśni wyzwalają się 
endorfiny, nazywane hormonami szczęścia 
i zadowolenia, więc jesteśmy pogodniejsi, 
lepiej śpimy.
2. Na drugim miejscu ex aequo są pełne zbo-
ża wraz z produktami z ich pełnego przemiału 
i nienasycone kwasy tłuszczowe.
Zboża są źródłem dobrej energii dla mózgu 
i innych narządów. Dostarczają witamin, mi-
kroelementów, białek roślinnych i błonnika. 

Nowa piramida żywieniowa
W 2013 roku po licznych badaniach naukowców ze 
Szkoły Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Harvarda pod 
kierownictwem prof. Waltera Willeta została przyjęta 
i ogłoszona światu przez WHO – NOWA PIRAMIDA 
ŻYWIENIOWA. 

Książka dr Danuty Myłek „Od 
lekarza do kucharza” wydana 
przez Centrum Alergii „PRO-
GRES” w Stalowej Woli, to ku-
charsko-medyczne kompendium 
wiedzy niezbędnej do nia. Poka-
zuje większość błędów kulinar-
nych, jakie przeciętny Polak robi 
codziennie i co one oznaczają 
dla zdrowia. Jest tam dużo prze-
pisów na ciasta, chleby i inne 
desery, w których nie ma mąki, 
cukru lub mleka, wraz z opisa-
mi jak przyrządzić poszczególne 
potrawy, aby były wartościowe, 
smaczne i zdrowe. Znajdziemy 
też przepisy co zrobić z warzyw, 
orzechów, strączków, jak przy-
rządzić 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 zdro-
wiu i urodzie. 

Danuta Myłek, dr n.med, specjalista alergolog i dermatolog, mieszka we wsi pod 
Stalowa Wolą i pracuje w Stalowej Woli. Za pracę doktorską o diecie w atopowym za-
paleniu skóry otrzymała prestiżowy dyplom honorowy im. Prof. Tadeusza Obtułowicza 
za zasługi dla rozwoju polskiej alergologii (1988). Stypendystka WHO w Uniwersytecie 
Medycznym w Helsinkach (1987) i Miami (1993). Uczestniczy w setkach kongresów, 
sympozjów i konferencji krajowych od 1985 roku, prezentując tam swoje prace i spo-
strzeżenia. Od 1992 uczestniczy rokrocznie w co najmniej dwóch lub więcej kongresach 
europejskich, amerykańskich i światowych organizacji alergologicznych. 
W 1995 wybrana przez zarząd na członka naukowego American College of Allergy, 
Asthma and Immunology ( USA) za wkład w rozwój alergologii światowej. 

Jako członek założyciel Polskiego Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią 
od początku lat 90-tych brała czynny udział w przywróceniu wyłącznego, sze-

ściomiesięcznego karmienia piersią, profilaktyki chorób w tym alergicznych 
poprzez wyłączne karmienie piersią i popularyzacji korzyści wynikających 

z karmienia piersią poprzez dziesiątki artykułów prasowych, referatów 
naukowych, audycji radiowych, telewizyjnych, pikników tematycznych, 

wykładów dla lekarzy, położnych i pielęgniarek (szczegóły w książce 
„ALERGIE” wyd II, 2010, rzdział IX.)
Autorka kilku książek o alergii, ostatnie to II-gie wydanie książki 
„ALERGIE” wydanej przez WAB w 2010r.
28 lat temu utworzyła Wojewódzką Przychodnię Alergologiczną 
w Stalowej Woli. Przed 11 latami doprowadziła do sprywatyzowa-

nia tej przychodni (NSZOZ Przychodnia Alergologiczna „ALERGIA”). 
Jest jej dyrektorem i współwłaścicielem. Jest właścicielem prywatnego 

Centrum Alergii PROGRES w Stalowej Woli. Wieloletni konsultant wo-
jewódzki ds. alergologii w Województwie Podkarpackim. 

Jej misja - leczyć przyczynowo, powodować aby jej pacjenci zdrowo 
jedli, zdrowo pili i pozytywnie myśleli od dzieciństwa do późnych 

lat życia. 

ISBN 978-83-939769-0-4

Danuta Myłek
Od lekarza do kucharza
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niż wapnia. Aby te znaczne ilości fosforu zme-
tabolizować, organizm człowieka musi zużyć 
dużo własnego wapnia. Ponadto duża ilość 
białek mleka wywołuje zakwaszenie i całą 
gamę chorób wynikających z niskiego pH 
w organizmie, co powoduje ucieczkę wapnia 
z naszych magazynów (kości, zęby, krew).

9. Czerwone mięso znalazło się na samym 
czubku piramidy żywieniowej co oznacza, że 
powinniśmy je spożywać rzadko, kilka razy 
w miesiącu. Wieprzowina jest mięsem, które 
wybitnie zakwasza organizm. Mięso jest źród-
łem białka zwierzęcego, żelaza, witaminy B12 
i K2 dlatego powinniśmy preferować umiar-
kowane jego ilości w postaci mięsa z drobiu 
niehodowanego przemysłowo. Jeśli jesz 5 dkg 
mięsa musisz spożyć razem z mięsem 20 dkg 
(4 razy więcej) pokarmów zasadogennych (wa-
rzywa). Dorosły nie powinien przekraczać ilości 
białka 0,5 g/kg wagi na dobę, a dzieci, w zależ-
ności od wieku, od 1,5 – 2,0 g/kg/dobę. 

Nowa piramida żywieniowa
cia – nie potrzebuje ziemi, wody tylko trochę 
ciepła. Na szczęście przestało być obarczane 
winą za powstawanie miażdżycy czy pod-
wyższonego poziomu cholesterolu. Wręcz 
przeciwnie, jest to sposób na leczenie osteo-
porozy i miażdżycy ze względu na zawartość 
witaminy K2. Cholesterol zawarty w żółtku 
służy do produkcji hormonów i błon komór-
kowych naszego ciała.

7. Ryby – jeśli mówimy o rybach, że są zdro-
we – mamy na myśli zawarte w nich niena-
sycone kwasy tłuszczowe, zwłaszcza omega 
– 3. Trzeba jednak pamiętać, że pod wpływem 
smażenia (wysoka temperatura), kwasy te 
ulegają utlenieniu i powstają wolne rodniki, 
co już szkodzi zdrowiu. Dlatego trzeba w ich 
przyrządzaniu stosować inne metody przyrzą-
dzania niż smażenie.

8. Mleko i przetwory mleczne słusznie wy-
wędrowały bardzo blisko szczytu nowej pira-
midy. Kazeina mleka krowiego jest trawiona 
najlepiej przez reninę cielęcia. Gdy cielę prze-
staje pić mleko krowy, jego renina w żołądku 
zanika, bo cielę przechodzi na dietę roślinną 
i nie potrzebuje reniny. U człowieka kazeinę 
z piersi kobiety dziecko ssące trawi w inny 
sposób. W mleku matki znajdują się bakterie 
typu Bacillus bifidus, które pomagają ścinać 

białko kazeiny. Gdy kończy się karmienie pier-
sią – kończy się rola Bacillus bifidus, bo w żad-
nym naturalnym pokarmie tych bakterii nie 
ma. Także enzym laktaza, rozkładająca cukry 
mleczne zanika po okresie karmienia piersią. 
Bardziej przyjazne dla ludzi jest mleko i jego 
przetwory małych zwierząt parzystokopyt-
nych: kozy, owcy. Zapytacie – a skąd wapń? 
To prawda, że w mleku krowim jest dużo wap-
nia, ale ono jest doskonale wchłaniane w je-
licie cielęcia. U człowieka wchłanianie wapnia 
z mleka krowiego jest utrudnione przez za wy-
soki stosunek wapnia do magnezu i obecność 
kazeiny. W mleku krowim jest więcej fosforu 

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

RUCH – codziennie minimum 30 minut

PRODUKTy ZbOżOWE PEŁNOZiARNiSTE, OLEJE ROśLiNNE NiEOCZySZCZONE  – do większości posiłków

Ryby, DRób, JAJA, ORZECHy, OWOCE  – 1–3 razy dziennie

CZERWONE  
MiESO – rzadko

PRODUKTy MLECZNE   
– 1–2 razy dziennie

WARZyWA  – bez ograniczeń



1. Zachowujmy prostą postawę siedzącą.

2. Róbmy przerwy w czasie długotrwałej po-
zycji siedzącej, więcej spacerujmy na świeżym 
powietrzu.

�. Wszystkie czynności, które wymagają 
podniesienia czegokolwiek z ziemi, wykonuj-
my w pozycji sztangisty (tj. biodra wypięte do 
tyłu, nogi ugięte w kolanach, broda zadarta 
w górę).

4. Kierujmy przedmioty do wzroku, lub 
wzrok do przedmiotów (np. telefon, gazeta).

�. Podczas kaszlu i kichania cofajmy głowę 
ku tyłowi, rękę do twarzy, a nie odwrotnie.

CO MOżEMy ZMiENić W SWOJEJ POSTAWiE,  
by ZAPObiEC WySTęPOWANiU bóLóW KRęgOSŁUPA?

styl Życia

Bóle kręgosłupa mają swoje podłoże mecha-
niczne wynikające często z przeciążeń kręgo-
słupa i złej postawy ciała. Wiele osób nawyko-
wo przyjmuje niewłaściwą postawę, nie znając 
przyczyny leżącej u podłoża problemu, i przez 
całe życie zmaga się z bólem pleców tylko dla-
tego, że nie ma informacji niezbędnych do sko-
rygowania błędów związanych z postawą.

Metoda McKenziego – terapia samodzielne-
go uwalniania się od bólu!

Jestem fizjoterapeutą i żeby pomóc moim 
pacjentom samodzielnie uwolnić się od bólu 
kręgosłupa od kilku lat stosuję metodę, której 
autorem jest  Robin McKenzie, nowozelandzki 
fizjoterapeuta. Poparta jest ona licznymi bada-
niami naukowymi  i jest  obecnie najpopular-

niejszym sposobem leczenia tych dolegliwości 
w krajach Europy Zachodniej, USA oraz Nowej 
Zelandii. W Polsce jest ona coraz częściej sto-
sowana przez fizjoterapeutów i innych specja-
listów w zakresie rehabilitacji. 
Badanie metodą McKenziego opiera się na bar-
dzo dokładnym wywiadzie chorobowym, który 
pozwala precyzyjnie ustalić zachowanie się ob-
jawów oraz ich zmienność w ciągu doby. Tera-
peuta potrafi znaleźć przyczynę dolegliwości 
szybciej  niż zaawansowane badania obrazowe 
typu rezonans magnetyczny czy tomografia 
komputerowa, a to z kolei pozwala na bez-
zwłoczne zastosowanie odpowiedniej terapii. 
Indywidualnie dobrane przez terapeutę ćwicze-
nia, pozwalają pacjentowi na samodzielne ich 
wykonywanie w domu. Często efekt jest na-
tychmiastowy i pacjent już po pierwszej wizycie 

zostaje uwolniony od bólu. Jest to naturalny 
sposób leczenia narządu ruchu, bez zażywania 
leków przeciwbólowych, które działają doraźnie 
i nie rozwiązują problemu. Celem tej metody 
jest również nauczenie pacjenta w jaki sposób 
szybko może sobie pomóc w razie nawracają-
cego bólu nie będąc zależnym od lekarzy i te-
rapeutów. Dziś wszyscy specjaliści i eksperci są 
zgodni, że tylko zaangażowanie się samego pa-
cjenta w proces leczenia przynosi pozytywne 
efekty, a leczenie bierne tylko zalecza objawy.
Poprzez własną pracę  na bazie diagnozy oraz  
indywidualnego programu ułożonego przez 
fizjoterapeutę, zmieniając swoje dotychczaso-
we nawyki ruchowe, dzięki metodzie McKen-
ziego jesteś w stanie pozbyć się dolegliwości 
i w przyszłości uwolnić się od bólu.

Prawdziwa ulga 
w bólach kregosłupa!

Kto z nas nie miał problemu związanego z bólem pleców? 
„Dyskopatia”, „zwyrodnienie kręgosłupa”, „rwa kulszowa”, 
„rwa ramienna”, czy też „zapalenie korzonków” jest to 
zaledwie kilka przykładowych określeń występujących 
w mowie potocznej. Problem bólów kręgosłupa dotyczy 
ponad 85% naszego społeczeństwa i staje się problemem 
masowym, a większość dotyczy  osób młodych. 

NiE

mgr Aneta Jagiełło:
certyfikowany terapeuta  

metody McKenziego 
https://www.facebook.com/ajfizjoterapiaa

jagiello.aneta@gmail.com
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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.

Z PIELĘGNACJĄ URTEKRAM

ŻYCIE JEST

Zupełnie 
nowe 

ekologiczne 
doświadczenie

Zawsze ekologiczne



styl Życia

Najbardziej popularnym sportem w Polsce jest 
jazda na rowerze (51%), a na drugim miejscu pły-
wanie (28%). Inne stosunkowo popularne formy 
rekreacji to: bieganie (18%), turystyka piesza 
(16%), piłka nożna (14%), siatkówka (14%), gim-
nastyka, fitness, aerobik (13%). Polacy najczęś-
ciej uprawiają sport dla zdrowia (70%) i dla przy-
jemności (61%). Jak podają wyniki badań blisko 
co drugi podejmujący aktywność fizyczną dekla-
ruje, że ćwiczy dla lepszego samopoczucia, żeby 
odreagować stres i być w dobrej formie. Motywy 
uprawiania sportów u Polaków są różne. Jednak 
bieganie, pływanie, gimnastyka i fitness, jazda na 
rowerze to sporty uprawiane przede wszystkim 
dla zdrowia. Również coraz większe zaintereso-
wanie produktami żywności ekologicznej poka-
zuje, iż Polacy coraz bardziej świadomie podcho-
dzą do swojego zdrowia i ogólnej kondycji.

OFZ: W jaki sposób warto odżywiać się, aby 
również poprzez sposób odżywiania dbać 
o swój stan zdrowia, swoją kondycję?
AgNiESZKA LAMiROWSKA: Sposób żywie-
nia musi być dopasowany indywidualnie do 
każdego człowieka i w dużej mierze opiera się 
na samoobserwacji – nie każdemu będzie służyć 
to samo. Jednak jako pewnik możemy założyć, 
że najlepsza dla organizmu żywność, to ta jak 
najmniej przetworzona. Oznacza to, że powin-
nyśmy wybierać produkty naturalne, których 
etykieta nie zaskakuje nas niezrozumiałymi 
słowami. Ważne również, abyśmy pielęgnowa-
li tradycyjną żywność polską i nie mówię tutaj 
o schabowych, a trochę dalszych czasach, gdzie 
na stołach królowała kasza, sezonowe warzywa 
i owoce, kiszonki, warzywa strączkowe, orzechy 
oraz rzadziej ryby, mięso i podroby. Wiadomo, 
że półki sklepowe kuszą coraz to nowszymi 
i atrakcyjnie wyglądającymi produktami, które 
jednak niekoniecznie pomagają utrzymywać 
ciało w zdrowiu. 

Czy inną dietę powinny stosować kobiety 
i inną mężczyźni? 
Dieta kobiet i mężczyzn zasadniczo niewiele się 
różni od siebie. Dla obu płci obowiązują zasa-
dy diety niskoprzetworzonej jako najlepszej dla 
zdrowia i kondycji. Jednak mężczyźni, jako że od 
momentu dojrzewania mają wyższą zawartość 
tkanki mięśniowej w organizmie, potrzebują 
większej ilości kalorii, czyli mogą zjeść więcej. 
Z kolei zdecydowanie bardziej muszą uważać 
na zawartość cukru oraz tłuszczu zwierzęcego 

Dieta dla sportowców 
W 2013 roku CBOS przeprowadził badania, z których wynika, że dwie trzecie badanych (66%) 
uprawiało sport bądź ćwiczenia w ciągu ostatniego roku, przy czym 40% podejmowało 
aktywność fizyczną regularnie, zaś 26% sporadycznie. 

w diecie, ze względu na zwiększoną podatność 
zachorowania na choroby sercowo-naczyniowe. 
Kobiety natomiast powinny bardziej dbać o re-
gularność spożywania posiłków ze względu na 
działanie hormonów płciowych, które chętnie 
magazynują tłuszcz w okolicy brzucha, bioder 
i pośladków.

Jak duże znaczenie ma dieta u sportowców? 
Dieta u sportowców jest formą odnowy bio-
logicznej. To, co zawodnik zje po treningu, ma 
decydujący wpływ na kondycję jego organizmu 
przy następnej sesji treningowej. Dlatego za-
wsze podkreśla się, że posiłek potreningowy jest 
najważniejszym posiłkiem dla sportowca. To od 
niego zależy, czy uszkodzone mięśnie się zregene-
rują, czy zużyte zapasy energii się odbudują, czy 
równowaga kwasowo-zasadowa wróci do nor-
my i czy utracone z potem witaminy i składniki 
mineralne zostaną uzupełnione. Niestety w Pol-
sce dużo większą wagę do swojego odżywiania 
przywiązują sportowcy amatorzy niż ci wysoko-
kwalifikowani. 

Czy praca dietetyka ze sportowcami przekła-
da się na wyniki sportowe i jest normą? 
W naszym kraju jeszcze niewielu zawodników 
i trenerów docenia rolę dietetyka w przygotowa-
niu sportowym, ale to się zmienia. Ostatnio moja 
podopieczna Agata Boguska zdobyła brązowy 
medal w kumite na Mistrzostwach Polski Junio-
rów, Juniorów Młodszych i Młodzieżowców Kara-
te WKF. Większość związków sportowych jeszcze 
nie ma swoich dietetyków. Warto podkreślić, że 

nasi wspaniali skoczkowie narciarscy stale współ-
pracują z dietetykiem, a także kadra kobiet pod-
noszenia ciężarów od niedawna jest pod fachową 
opieką żywieniowca. 
Czy u swoich podopiecznych odnotowała 
Pani znaczną poprawę wyników sportowych 
po zmianie diety lub odstawieniu jakiegoś 
produktu? 
W związku z tym, że na razie głównie moimi 
klientami są dzieci, juniorzy i sportowcy amato-
rzy to nie mogę powiedzieć o poprawie konkret-
nych wyników. Jednak bardzo ważne są dla mnie 
opinie podopiecznych  wynikające z samoobser-
wacji – czują się mniej zmęczeni, lepiej wyglądają, 
rzadziej chorują, co wpływa pozytywnie na ich 
treningi. 

Na co zwracać szczególną uwagę – jakie 
produkty szczególnie warto spożywać, aby 
wspomóc swój organizm przy intensywniej-
szym wysiłku fizycznym i jakie eliminować? 
Przy intensywnym wysiłku najważniejsze jest, 
żeby spożywać odpowiednio dużą ilość kalorii 
oraz odpowiednio się nawadniać. To są dwa pod-
stawowe punkty planowania żywienia dla osób 
aktywnych i najczęściej popełniane błędy przez 
sportowców. Z produktów, o których zapomina-
ją sportowcy warto wymienić dobre źródła wę-
glowodanów (energii), czyli między innymi kasze, 
pestki i orzechy jako źródło tłuszczu i cennych 
mikroskładników oraz warzywa, które powinny 
zajmować dużą część talerza. Produkty które się 
najczęściej eliminuje, to te mało wartościowe, 
ciężkostrawne oraz używki. 
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Dieta dla sportowców 

Jak wykazały badania w Polsce najpopular-
niejszymi sportami są: jazda na rowerze, pły-
wanie, bieganie, turystyka piesza, piłka noż-
na, siatkówka, gimnastyka, fitness i aerobik. 
Czy dla poszczególnych dyscyplin przepisa-
łaby Pani inną dietę lub zwróciła uwagę na 
stosowanie lub unikanie jakiś konkretnych 
produktów? 
Akurat większość wymienionych dyscyplin leży 
w strefie wysiłku tlenowego, czyli takiego, gdzie 
organizm wytwarza energię z węglowodanów 
oraz tłuszczu i to na nich należy się skupić w jad-
łospisie. Białko ma tutaj rolę głównie regenera-
cyjną. Oczywiście dla każdej dyscypliny obowią-
zują trochę inne zasady, w zależności od typu, 
intensywności i czasu trwania treningów. Jednak 
jeżeli sport jest na poziomie amatorskim i ma 
służyć jedynie lepszemu samopoczuciu i zdrowiu, 
to należy się kierować zasadami racjonalnego ży-
wienia. A także nie omijać posiłku po treningu, co 
osoby odchudzające się robią nagminnie.

Jak wiemy bardzo popularne ostatnio w Pol-
sce jest bieganie. Temu trendowi towarzyszy 
coraz więcej imprez sportowych. Wiele osób 
mierzy swoje osiągnięcia i dyskutuje o tym 
w towarzystwie znajomych lub nawet star-
tuje w imprezach sportowych takich jak ma-
ratony, półmaratony czy też bieg na 10 km 
itp. Jak powinien odżywiać się biegacz? Czy 
inna dieta powinna być dla osoby początku-
jącej, a inna dla zaawansowanej, która prze-
mierza już długie dystanse? 

Biegacz zdecydowanie musi postawić na węglo-
wodany w diecie. To one są najważniejszym źród-
łem energii dla pracujących podczas biegu mięśni. 
Ważne, aby przed bieganiem spożyć lekkostraw-
ny węglowodanowy posiłek, który nie będzie da-
wał się po znaki podczas treningu czy zawodów. 
Natomiast po bieganiu należy uzupełnić stracone 
z potem płyny oraz zjeść porządny, duży posiłek 
składający się z węglowodanów, białek i tłuszczu, 
który zapewni odpowiednią odbudowę zapasów 
energii i uszkodzonych mięśni. Dieta amatorów 
od diety zawodowców głównie różni się ilością 
kalorii ze względu na różnicę w przebieganych 
kilometrach. 

Wspomniała Pani, iż posiłek powinien skła-
dać się z węglowodanów, białek i tłuszczu 
– co szczególnie zaleca Pani, aby znalazło się 
na talerzu codziennie? 
Codziennie na talerzach na pewno muszą 
znaleźć się różnokolorowe warzywa w formie 
surowej, gotowanej i kiszonej. Jako wartościo-
we źródła węglowodanów polecam wszelkie 
kasze, ziemniaki, ostatnio bardziej dostęp-
ne w Polsce bataty, dobrej jakości pieczywo 
i owoce (także suszone). Białka, które dostar-
czają niezbędnych dla organizmu aminokwa-
sów to oczywiście mięso (dobrze znaleźć za-
ufanego dostawcę i spożywać różne gatunki 
zwierząt – indyk, wieprzowina, wołowina, 
dziczyzna), ryby (wybierać mało popular-
ne gatunki w nadziei na ich dzikie, a nie ho-
dowlane pochodzenie), warzywa strączkowe 

(pamiętać o namoczeniu przed gotowaniem) 
oraz fermentowane produkty mleczne (kefir, 
maślanka, sery dojrzewające). Z tłuszczów 
wybieramy produkty niskoprzetworzone – 
pestki, nasiona i orzechy, raczej ograniczamy 
oleje. Reszta tłuszczu pochodzi z produktów 
białkowych. Do obróbki kulinarnej zalecam 
olej kokosowy lub masło klarowane, ponie-
waż kwasy tłuszczowe w nich zawarte nie 
utleniają się w trakcie podgrzewania.  

Mgr Agnieszka Lamirowska  
– dietetyk z Centrum Dietetyki Sportowej www.portame-

dica.pl. Absolwentka Dietetyki na SGGW oraz Żywienia 
i Wspomagania Dietetycznego w Sporcie na warszawskiej 
AWF. Kompleksowo zajmuje się sportowcami amatorami 
i zawodowcami. Dodatkowo wykwalifikowany instruktor 

fitness i trener personalny. W żywieniu osób aktywnych 
stawia na świadomość żywieniową, tak aby dieta nie 

była przymusem, a przychodziła naturalnie. Ze sportem 
związana od najmłodszych lat.



Czy mogłaby Pani opowiedzieć jakie znacze-
nie ma picie Matchy dla rodowitej Japonki?
Dla mnie Matcha jest nieodłącznie związana 
z Japońską kulturą i tradycją. Matcha to przede 
wszystkim rytuał parzenia herbaty – który wiąże 
ze sobą całą naszą tradycję i świadomość narodo-
wą.Ten rytuał to nie tylko czas spędzony na piciu 
Matchy, to również możliwość spotkania i wy-
miany intelektualnej z innymi uczestnikami tej 
ceremonii. Każdy drobny szczegół w tej ceremo-
nii ma ogromne znaczenie. Na przykład strój, na-
czynia, poezja itd. Nie znając historii i znaczenia 
szczegółów nie można do końca zrozumieć wy-
miany zdań i konwersacji. Podczas tych spotkań 
można spotkać osoby z elity intelektualnej, poli-
tycznej i kulturowej Japonii. Ten rytuał to również 
nauka i możliwość wzbogacenia intelektualnego. 
Wiele młodych ludzi uczęszcza na specjalne nauki 
żeby móc brać udział w spotkaniach elity intelek-
tualnej Japonii. To, że ktoś chodzi na takie spot-
kania świadczy o tym, że przynależy do wyższych 
klas społecznych i o tym, że pochodzi z rodziny 
z tradycjami.  Dla mnie ten element jest ogrom-
nie istotny i od samego początku uczęszczałam 
na specjalne kursy przygotowujące do ceremonii 
parzenia Matchy. 
Ale Matcha to nie tylko parzenie herbaty i spot-
kania intelektualne – to również wspaniały 
smak, który można spotkać na każdym kroku 
w Japonii, gdzie z Matchy przygotowuje się do-
kładnie wszystkie możliwe desery i napoje.

Od kiedy datowany jest rytuał jej picia, 
z czym się wiąże?
Obecny kształt ceremonii picia zielonej her-
baty został zapoczątkowany w Japonii ok. XVI 
wieku. W ceremonii herbaty obowiązują czte-
ry główne zasady: wa, kei, sei, jaku; czyli har-
monia, szacunek, czystość, spokój. Klasyczna 

ceremonia picia herbaty powinna odbywać 
się w specjalnie do tego przeznaczonym pa-
wilonie zwanym chashitsu, ostatecznie w wy-
dzielonym na tę okazję oddzielnym pokoju 
wewnątrz budynku. Wnętrze pawilonu musi 
cechować prostota i minimalizm. Powinny 
znajdować się tam tylko określone przedmio-
ty. Wymienić trzeba tutaj specjalną czarkę do 
przygotowywania herbaty zwaną matchawan 
lub prościej chawan, do odmierzania herbaty 
służy bambusowa łyżeczka zwana chashaku, 
do jej odpowiedniego rozprowadzenia i spie-
nienia stosuje się bambusowy pędzel chasen, 
niezbędne są też natsume czyli specjalna la-
kowa puszeczka do przechowywania herbaty 
oraz chakin – mały ręczniczek, którym prze-
ciera się wszystkie akcesoria w czasie cere-
monii. Niezbędne są także kociołek do grzania 
wody zwany cha-gama i bambusowa cho-
chelka do jej czerpania oraz specjalny piecyk 
na węgiel drzewny z drewna wiśniowego aby 
zagrzać wodę.
Ceremonię przygotowania herbaty najlepiej 
chyba opisać słowami, iż powinna łączyć piękno 
z codziennością gdzie celebrowane jest z wielką 
starannością należną arcydziełom coś tak co-
dziennego i prozaicznego jak picie herbaty.

Czy widziała Pani w naturze pola Matchy, 
jak wyglądają czym się charakteryzują?
Tak, oczywiście.  Osobiście jeździłam po Japonii 
i spotykałam się z plantatorami i producentami 
Matchy, aby wybrać dla nas tę najlepszą.  Plan-
tacje herbaty przeznaczonej na Matchę są 
pokryte bambusowymi matami, które tworzą 
można powiedzieć zadaszenie plantacji  ogra-
niczający dopływ światła słonecznego. Liście 
są zbierane głównie ręcznie.  Za-
leżnie od etapu rozwoju ro-

dostawcy zdrowia

Matcha – połączenie piękna z codziennością
Japońska herbata Matcha jest 
najwyższej jakości dostępną 
na świecie zieloną herbatą 
wyprodukowaną z bogatych 
w substancje odżywcze 
młodych liści herbaty 
rosnących w specjalnie 
zacienionych warunkach. 
Liście po zebraniu są 
parowane, odseparowana 
jest blaszka liściowa, która 
później jest suszona przed 
trafieniem do mielenia 
w kamiennych tradycyjnych 
młynach. Uzyskany drobny 
proszek o średnicy pyłku 
kwiatowego jest od razu 
szczelnie pakowany, aby 
uniknąć kontaktu ze światłem 
co może przyczynić się 
do utraty wyjątkowych 
przeciwutleniających 
właściwości tej herbaty. 

Rozmawiamy z Panią 
Hitomi Saito założycielką 
marki matchashop, dzięki 
której możemy tę wspaniałą 
herbatę kupić w Polsce.
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Matcha – połączenie piękna z codziennością

ślin herbaty, pole jest zacieniane w mniejszym 
lub większym stopniu. Przed samymi zbiorami 
zaciemnia się rośliny prawie 90% żeby liście 
naturalnie wzbogacone w chlorofil nabrały 
mocno zielonego koloru. Tylko specjalna upra-
wa roślin herbaty pozwala na uzyskanie pełno-
wartościowej Matchy.

Czy Matcha używana jest w Japonii do pie-
czenia ciast, koktajli, smothies?
Tak,w Japonii używa się jej jako składnika do 
ciast i różno rakich napojów i deserów – można 
się z nimi spotkać w kawiarniach i restauracjach, 
gdzie są przygotowywane na miejscu. Praktycz-
nie jest tak popularna jak kakao – wszystkie 
ciasta jakie można sobie wyobrazić – tam gdzie 
użylibyśmy kakao - w Japonii używa się Matchy. 
Bardzo popularne są także różnego rodzaju go-
towe produkty pakowane jak: matchalatte, bu-
telkowana matchaicetea, ciastka typu matcha-
brownie, mufin czy zielona czekolada. Sporym 
zainteresowaniem cieszą się też lody z matchą .

Jak rozpoznać oryginalną Matchę?
Dobrej jakości Matcha powinna być jasnozielo-
na i delikatnie słodkawa w smaku. Na pewno 
też powinna być szczelnie zapakowana. Matcha 
sprzedawana w otwartych pojemnikach czy 

też w przezroczystych torebkach nie będzie na 
pewno dobra ze względu na utratę swoich właś-
ciwości podczas kontaktu z powietrzem i świat-
łem. Dla porównania proszę zostawić na parę 
dni otwartą Matchę na świetle, efekt będzie taki 
sam jak z jesiennymi liśćmi – utraci kolor, a wraz 
z nim swoje właściwości.

Na czym polega organiczna uprawa Ma-
tchy?
Polega przede wszystkim na tym, że cały proces 
uprawy i produkcji odbywa się bez użycia jakich-
kolwiek środków chemicznych do ochrony czy 
do nawożenia. Zasady są bardzo rygorystyczne 
i jest to kontrolowane przez zewnętrzne jed-
nostki, które wydają certyfikaty.
Nasza Matcha jest uprawiana przez firmę o wie-
loletniej tradycji i posiada wszystkie możliwe 
certyfikaty. Każda wyprodukowana partia jest 
dodatkowo badana pod względem zawartości 
substancji chemicznych. Jak wiadomo Matcha 
powstaje z liści zielonej herbaty Tencha, W pro-
cesie przetworzenia liści na proszek nie są doda-
wane żadne dodatki aromatyzujące, poprawia-
jące kolor czy w inny sposób „uszlachetniające”. 

bardzo dziękujemy za inspirującą i intrygu-
jącą rozmowę!



Zarejestruj swoje urządzenie AGD marki Bosch 
i korzystaj z rabatów, specjalnych ofert
oraz kompleksowej obsługi programu myBosch.

Dołącz do myBosch!

Rejestracja na stronie:
www.mybosch.pl

Ciasto  
z matchą

Sposób przyrządzenia

Składniki:

• 4 jajka
• 210 g cukru
• 190 g mąki
• 5 g matchy
• 180 g masła
• 2 łyżeczki rumu (opcjonalnie)
• wiórki kokosowe

Rozpuścić masło w małym rondelku i dodać rum. Przesiać mąkę 
i matchę przez sitko o małych oczkach. Jajka ubić na sztywną 
pianę dodając stopniowo cukier, dodać mąkę z matchą, 
delikatnie mieszać i dodać masło z rumem. Ciasto przelać do 
formy wyłożonej papierem do pieczenia. Posypać wiórkami 
kokosowymi. Piec w temperaturze 180 st. C przez 30–40 minut. 
w temperaturze 180°C.

Marmurek  
z matchą

Sposób przyrządzenia

Składniki:

• 250 g cukru pudru
• 250 g jajek
• 200 g mąki
• 50 g skrobi kukurydzianej
• 8 g proszku do pieczenia
• szczypta mielonej wanilii
• 10 g matchy

Wymieszać 20 g cukru pudru z 10 g matchy. Oddzielnie 
wymieszać masło z pozostałym cukrem pudrem, jajkami, 
mieloną wanilią i mąką dodając skrobię kukurydzianą i proszek 
do pieczenia. Do połowy tej masy dodać matchę  z cukrem 
pudrem. Następnie zlać obie masy do przygotowanych 
uprzednio foremek wyłożonych papierem do pieczenia. Nie 
mieszać. Piec w temperaturze 180 st. C przez 30–40 minut..
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Bliny z kozim serkiem  
i malinami 

Sposób przyrządzenia

Składniki (dla 4 osób):

Rozprowadź drożdże z cukrem i łyżką mąki orkiszowej w odrobinie 
ciepłego mleka i odstaw na chwilę, żeby urosły. Dodaj resztę mąki, 
sól i stopniowo dolewaj letnie mleko. Mieszaj, aż do uzyskania 
gładkiej masy, trochę gęstszej niż na ciasto naleśnikowe. Odstaw na 
pół godziny. 
W tym czasie zrób masę i sos. Do twarożku dodaj ziarna wanilii. 
Wymieszaj dokładnie. Owoce przetrzyj przez drobne sitko (nie 
blenduj), opcjonalnie dodaj brandy.
Na patelni dobrze rozgrzej sporą ilość oleju. Usmaż bliny, formując 
łyżką małe placuszki. Na gorący blin połóż łyżkę serka, polej sosem 
malinowym i ozdób świeżą maliną i listkiem ziołowym. 

Ciasto:
•  1 szklanka mąki 

orkiszowej razowej  
lub chlebowej

•  1 szklanka mąki 
gryczanej białej

•  1 jajko „0”
•  25 g drożdży
•  3 łyżki cukru 

trzcinowego
•  0,5 szklanki mleka 

krowiego
•  0,5 łyżeczki soli 

himalajskiej
•  olej do smażenia

Masa:
•  1,5 kremowego 

serka koziego 
Andechser (w wersji 

wegańskiej 1,5 
szklanki zmielonego 
aksamitnego tofu)

•  1 laska wanilii

Sos:
•  1 szklanka 

sezonowych owoców 
jagodowych (maliny, 
borówki, truskawki, 
jeżyny) + parę 
świeżych owoców do 
ozdoby

•  parę listków ze 
świeżych ziół (mięta, 
melisa, bazylia) do 
ozdoby

• 1  łyżka dobrej brandy 
(opcjonalnie) 

Lody  
owocowe 

Sposób przyrządzenia

Składniki (dla 4 osób):

•  0,5 kg truskawek lub innych miękkich owoców 
letnich

•  2 jajka „0”
•  250 ml śmietanki kremowej (w wersji wegańskiej 

jogurtu sojowego)
•  3–4 łyżki cukru trzcinowego lub ksylitolu
•  1 laska wanilii
•  2–4 łyżki wywaru z buraków
•  szczypta soli

Truskawki z ziarnami z wanilii i wywarem z buraków zmiksuj, ale nie 
za drobno. Jajka rozdziel na białko i żółtko – ubij sztywną pianę oraz 
utrzyj kogel-mogel. Śmietanę ubij na sztywno. Wszystkie składniki 
wymieszaj dokładnie (nie miksuj). Wstaw do zamrażalnika. Masę 
mieszaj kilkukrotnie co 15-20 minut, żeby połamać kryształki lodu, 
wtedy lody będą delikatniejsze. Po całkowitym zmrożeniu nałóż 
lody do pucharków i przystrój świeżą truskawką i liściem melisy.

Malka kafka poleca



Tarta z cukinią i świeżymi 
ziołami na kruchym cieście 

Sposób przyrządzenia

Składniki (dla 4 osób):

•  2 szklanki mąki orkiszowej
•  0,5 kostki zimnego masła
•  płaska łyżeczka soli
•  2 średnie cukinie
•  4 kopiaste łyżki drobno posiekanych ziół (koperek, 

pietruszka, szałwia, rukola, szczypior)
•  4 jaja (2 białka, 4 żółtka)
•  1 szklanka śmietanki kremowej
•  szczypta ziołowego pieprzu
•  szczypta gałki muszkatołowej

Masło posiekaj z mąką i solą. Szybko zagnieć, a jeśli się nie łączy, 
dolej 1–2 łyżki lodowatej wody. Ciasto zawiń w folię i wstaw na 
godzinę do lodówki po czym rozwałkuj na grubość ok 0,5 cm. Wyłóż 
nim formę do tarty (ok 25 cm) i obciąż ziarnami fasoli wysypanymi 
na pergaminie, wstaw do piekarnika nagrzanego do 200 st. C. Piecz 
15 minut w temp 180 st.C, wyjmij z piekarnika, zdejmij fasolę i zalej 
masą przygotowaną według przepisu poniżej. 
Cukinię zetrzyj na grubej tarce lub pokrój w cienkie plasterki. Ubij 
pianę z białek, wymieszaj z żółtkami, śmietanką, cukinią, przyprawami 
i ziołami. Wylej masę na ciasto, wstaw do gorącego piekarnika i 
piecz, aż masa się zetnie i przyrumieni, to jest około 15 minut.
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Chłodnik  
aromatyczny 

Sposób przyrządzenia

Składniki (dla 4 osób): 

• 2 buraki 
•  1 l jogurtu (w wersji wegańskiej jogurtu sojowego) 
•  2 łyżki przypraw aromatycznych (goździk, cynamon 

w lasce, ziele angielskie, liść laurowy)
•  1 ogórek długi lub 2–3 gruntowe
•  1 młoda cebula ze szczypiorem
•  sok z połówki cytryny
•  skórka otarta z połówki cytryny (ZEST)
•  10 dag orzechów włoskich
•  1 łyżeczka soli himalajskiej lub drobnej soli morskiej
•  szczypta czarnej soli

Obierz buraki, pokrój w kostkę i ugotuj w małej ilości wody 
i z aromatycznymi przyprawami (przyprawy zawiń w bawełnianą 
szmatkę). Odstaw do ostudzenia, po czym odcedź. Trochę wywaru 
zachowaj do barwienia lodów. Ogórki obierz (długiego ogórka 
przekrój wzdłuż i wydryluj), pokrój w drobną kostkę. Wszystkie 
składniki zalej jogurtem, dodaj sok z cytryny, zest i sól do smaku, 
wymieszaj. Na koniec dodaj kostkę z buraków. Wymieszaj delikatnie, 
żeby wyróżniały się jaśniejsze smugi jogurtu. Przełóż do miseczek, 
wierzch posyp prażonymi orzechami i szczyptą czarnej soli.
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Tarta z cukinią i świeżymi 
ziołami na kruchym cieście 

Sposób przyrządzenia

Składniki (dla 4 osób):

•  2 szklanki mąki orkiszowej
•  0,5 kostki zimnego masła
•  płaska łyżeczka soli
•  2 średnie cukinie
•  4 kopiaste łyżki drobno posiekanych ziół (koperek, 

pietruszka, szałwia, rukola, szczypior)
•  4 jaja (2 białka, 4 żółtka)
•  1 szklanka śmietanki kremowej
•  szczypta ziołowego pieprzu
•  szczypta gałki muszkatołowej

Masło posiekaj z mąką i solą. Szybko zagnieć, a jeśli się nie łączy, 
dolej 1–2 łyżki lodowatej wody. Ciasto zawiń w folię i wstaw na 
godzinę do lodówki po czym rozwałkuj na grubość ok 0,5 cm. Wyłóż 
nim formę do tarty (ok 25 cm) i obciąż ziarnami fasoli wysypanymi 
na pergaminie, wstaw do piekarnika nagrzanego do 200 st. C. Piecz 
15 minut w temp 180 st.C, wyjmij z piekarnika, zdejmij fasolę i zalej 
masą przygotowaną według przepisu poniżej. 
Cukinię zetrzyj na grubej tarce lub pokrój w cienkie plasterki. Ubij 
pianę z białek, wymieszaj z żółtkami, śmietanką, cukinią, przyprawami 
i ziołami. Wylej masę na ciasto, wstaw do gorącego piekarnika i 
piecz, aż masa się zetnie i przyrumieni, to jest około 15 minut.

Zielony Koktajl  
Superfood

Sposób przyrządzenia

Składniki (dla 4 osób): 

• 1 szklanka rukoli
• 1 szklanka szpinaku
• 0,5 szklanki natki pietruszki
•  sok z całej cytryny (jeśli ktoś lubi mniej wytrawne 

wystarczy z 0,5 cytryny)
• 0,5 łyżeczki zestu (obtartej skórki cytrynowej)
• 1 łyżka oliwy
• 1 płaska łyżeczka spiruliny
• 0,5 płaskiej łyżeczki mielonej kurkumy
•  szczypta pieprzu (kurkumina ma 1000 krotnie 

silniejsze właściwości lecznicze w obecności 
peperyny)

•  1 szklanka wody (opcjonalnie 1 szklanka soku 
z jabłek)

• szczypta soli do smaku (opcjonalnie)

Wszystkie składniki zblenduj bardzo dokładnie. Pij zaraz po 
przygotowaniu.
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MALKA KAFKA – restauratorka (Tel-Aviv, Marrakesh), 
wegetarianka, promotorka slow life

Glazura morelowa  
z cydrem

Sposób przyrządzenia

Składniki (dla 4 osób): 

• 200 ml nektaru morelowego
• 100 ml cydru jabłkowego wytrawnego 
• 1–2 łyżki cukru trzcinowego
• 1–2 łyżeczki octu jabłkowego
• 0,5 łyżeczki suszonego tymianku
•  ew. 3 gałązki świeżego tymianku

Wszystkie składniki łączymy w rondelku (zaczynamy od mniejszej 
ilości cukru i octu) i gotujemy przez ok. 30–40 min. na małym ogniu, 
od czasu do czasu mieszając, aż ilość płynu zredukuje się do ok. pół 
szklanki (glazura ma być płynna, ale na tyle gęsta by nie spływała 
przy nakładaniu; pamiętajmy, że po ostygnięciu trochę zgęstnieje). 
W miarę potrzeby w trakcie gotowania doprawiamy jeszcze do 
smaku, aby osiągnąć zbalansowany słodko-winny smak. Glazura 
jest doskonałym dodatkiem do delikatniejszych mięs (np. kurczaka), 
kiełbasek, czy grillowanych warzyw (np. plastrów cukinii). Możemy 
użyć jej w trakcie pieczenia czy grillowania, jak również podać na stół 
jako dodatek.
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ekogrilowanie

SMACZNEGO ŻyCZy
www.chce-misie.bkogspot.com



ekogrilowanie

Pomimo niewątpliwej przy-
jemności jedzenia pod chmur-
ką, obowiązują nas również 
zasady zachowania higieny 
przygotowania i jedzenia przy-
gotowanych posiłków (termo-
torby czy przenośne lodówki, 
osobne przybory kuchenne do 
krojenia surowego i ugrillowa-
nego mięsa itd.). Do grillowa-
nia używajmy węgla drzew-

nego, aby było jak najmniej 
dymu zawierającego substan-
cje toksyczne. Takie substan-
cje zawiera też sadza, która 
wydziela się podczas używa-
nia podpałki (produktu naf-
towego). Dlatego namawiamy 
do przyrządzania potraw na 
ogniu powoli, delektując się 
otaczającą przyrodą, rozmową 
i miłym towarzystwem.  

ZASADy EKOgRiLLOWANiA:

1. Dbajmy o proporcje – jeśli 
grillujemy mięsa niech towarzy-
szy im obfitość warzyw – papry-
ka, cukinia, bakłażan, pieczarki, 
boczniaki, cebula czy bataty. 
2. Pyszny grill bezmięsny to 
oczywiście warzywa, ale też tofu 
naturalne czy biały ser uprzednio 
zamarynowane. W Organic Far-
ma Zdrowia mamy gotowe, już 
przyprawione tofu – z oliwkami, 
suszonymi pomidorami, bazylią, 
czosnkiem lub a’la pizza – nada-
jące się od razu na ruszt. 

3. Marynatę przygotuj sa-
modzielnie – to bardzo proste, 
a wiesz co dodajesz i wybierasz 
do tego produkty wysokiej ja-
kości. My polecamy ekologiczne 
przyprawy, sos sojowy shoyu i ta-
mari i oliwę najlepszej jakości. 

3. Niech na ruszcie będzie róż-
norodnie – ryby, owoce morza, 
różne rodzaje drobiu. 

4. grilluj powoli, w niższej tem-
peraturze (ok.180 st.). Im wyższa 
temperatura – tym więcej po-
wstaje niekorzystnych dla zdro-
wia substancji.
 
5. Niech potrawy nie znajdują 
się bezpośrednio nad ogniem 
– przed skapywaniem tłuszczu 
ochroni liść kapusty czy chrzanu 
ewentualnie gotowe tacki.

6. Pamiętaj o antyoksydan-
tach – to roślinni sprzymierzeńcy 
naszego zdrowia. Na letnią ucztę 
w plenerze przygotuj sałatkę ze 
świeżych warzyw ze znaczącym 
udziałem koloru zielonego – war-
to kolorystykę dopasować do 
otaczającej przyrody. 

Ekogrillowanie 
Podczas wypoczynku letniego przygotowywanie 

posiłków możemy przenieść w plener. Wspólne 

siedzenie przy płonącym ogniu i wspólne jedzenie 

własnoręcznie przygotowanych potraw jest bardzo 

integrującą okolicznością i okazją do zbliżenia się do 

natury, za czym w skrytości serca każdy chyba marzy. 

Zdrowe hamburgery  
z grilla

Składniki:

• ok. 500 gram mięsa mielonego wołowego
• 4 bułki
• 2 średnie cebule czerwone
• 2 ząbki czosnku
• 2 pomidory
• 2 ogórki konserwowe lub kiszone
• 0,5 główki sałaty lodowej
•  majonez light 40% tłuszczu bezjajeczny 

bezglutenowy 250 ml lub ketchup pomidorowy 

Sposób przyrządzenia

Mięso doprawiamy solą i pieprzem. Dodajemy pół drobno posiekanej 
cebuli oraz drobno posiekany lub przeciśnięty przez praskę czosnek. 
Wszystko razem mieszamy i formujemy burgery, które układamy na 
grillu. Bułki kroimy na pół, a następnie podsmażamy je według uzna-
nia. Mięso pieczemy około 3 minut, po czym przekładamy je na drugą 
stronę i również smażymy. Pomidory kroimy w plastry, czerwoną 
cebulę w krążki. Do hamburgerów przygotowujemy również ogórki 
konserwowe, które kroimy w plasterki. Liści sałaty nie kroimy, lecz 
rozrywamy. Gdy już mięso i warzywa mamy przygotowane, możemy 
przystąpić do składania hamburgera. Przypieczoną bułkę smarujemy 
niewielką ilością majonezu lub ketchupu. Następnie kolejno 
układamy warzywa: sałatę, pomidora, ogórki konserwowe oraz 
cebulę. Na warzywa dajemy ciepłego, wołowego kotleta. Możemy 
zrobić również kolejną warstwę, układając ponownie warzywa. 
Drugą połówkę bułki smarujemy majonezem lub ketchupem. Całość 
lekko przyciskamy. 
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Zdrowe hamburgery  
z grilla

Składniki:

• ok. 500 gram mięsa mielonego wołowego
• 4 bułki
• 2 średnie cebule czerwone
• 2 ząbki czosnku
• 2 pomidory
• 2 ogórki konserwowe lub kiszone
• 0,5 główki sałaty lodowej
•  majonez light 40% tłuszczu bezjajeczny 

bezglutenowy 250 ml lub ketchup pomidorowy 

Sposób przyrządzenia

Mięso doprawiamy solą i pieprzem. Dodajemy pół drobno posiekanej 
cebuli oraz drobno posiekany lub przeciśnięty przez praskę czosnek. 
Wszystko razem mieszamy i formujemy burgery, które układamy na 
grillu. Bułki kroimy na pół, a następnie podsmażamy je według uzna-
nia. Mięso pieczemy około 3 minut, po czym przekładamy je na drugą 
stronę i również smażymy. Pomidory kroimy w plastry, czerwoną 
cebulę w krążki. Do hamburgerów przygotowujemy również ogórki 
konserwowe, które kroimy w plasterki. Liści sałaty nie kroimy, lecz 
rozrywamy. Gdy już mięso i warzywa mamy przygotowane, możemy 
przystąpić do składania hamburgera. Przypieczoną bułkę smarujemy 
niewielką ilością majonezu lub ketchupu. Następnie kolejno 
układamy warzywa: sałatę, pomidora, ogórki konserwowe oraz 
cebulę. Na warzywa dajemy ciepłego, wołowego kotleta. Możemy 
zrobić również kolejną warstwę, układając ponownie warzywa. 
Drugą połówkę bułki smarujemy majonezem lub ketchupem. Całość 
lekko przyciskamy. 

Polenta z grilla  
z masą serową

Składniki:

• 2 litry wody
• 300 g kaszki kukurydzianej ORGANIC – BIO
• 100 g masła lub 100 ml oliwy
• 50–100 g startego parmezanu 
• 1 łyżka soli
• pieprz
• łyżki natki pietruszki (posiekanej)
• 1 łyżka świeżego oregano 
•  150 g serka koziego z ziołami prowansalskimi 
•  120 g sera tartego półtwardego Emmentaler 

(Omiry bez laktozy) 

Sposób przyrządzenia

Wodę gotujemy wraz z solą w garnku. Szybko wsypujemy kaszkę, 
ciągle mieszając. Tak przez ok. 40 min gotujemy kaszkę, mieszając 
oraz pilnując, aby kasza się nie przypaliła. Gdy kasza będzie już dobra, 
dodajemy pozostałe przyprawy: natkę pietruszki, oregano oraz 
starty parmezan i masło bądź oliwę. Całość mieszamy. Następnie 
polentę wylewamy na płaski talerz, wyrównujemy powierzchnię oraz 
studzimy przez około 1 godzinę w chłodnym miejscu. Ostudzoną 
polentę kroimy na kwadraty, które będziemy przypiekać na grillu. 
Przygotowujemy ser, który nałożymy pod koniec pieczenia na złociste 
kwadraty polenty. W misce mieszamy ser kozi z tartym serem 
Emmentaler. Możemy dodać również natkę pietruszki. Pod koniec 
pieczenia plastry polenty smarujemy masą serową. Przepiekamy do 
momentu, aż się ona roztopi i zacznie rumienić. 
Na talerze nakładamy ciepłą polentę. Talerz możemy udekorować 
sałatą. 

SMACZNEGO ŻyCZy PORTAL
www.zdrowojemy.pl



Każdy posiłek będzie smakował, gdy do stołu za-
siada cała rodzina i spożywa go w luźnej i przyja-
znej atmosferze. Jest wiele korzyści płynących z 
chwil wspólnie spędzonych przy posiłku, przede 
wszystkim pozytywny wpływ na nasze samo-
poczucie, zdrowie, na relacje z najbliższymi i na 
rozwój dzieci. Wspólny posiłek daje całej rodzinie 
możliwość zatrzymania się i poczucia domowego 
ciepła, wyciszenia się od zgiełku panującego na 
zewnątrz, zrelaksowania się i skupienia na sobie 
nawzajem, na swoich bliskich, pobycia razem. To 
wspaniała okazja do zbliżenia się członków rodzi-
ny, zwłaszcza, gdy w innych porach dniach nie 
znajduje się chwili na spędzenie razem czasu.
Wspólny posiłek daje także poczucie bezpieczeń-
stwa i bliskości, co jest podstawą do prawid-
łowego rozwoju dziecka. Rodzinna atmosfera, 
miła, luźna rozmowa i żarty sprzyjają kojarzeniu 
posiłków z pozytywnymi uczuciami. Zatem rola 
wspólnie spędzonego czasu zarówno na przygo-
towaniu, jak i przede wszystkim na wspólnym 
jedzeniu chociażby jednego posiłku w ciągu dnia, 
jest ogromna. 
Razem spożywany posiłek powinien być czasem 
lekkiej rozmowy, bliskości i budowania więzi, 
w którym rodzina jest razem i tylko dla siebie. 
Często to jedyna okazja, kiedy dzieci się otwiera-
ją i mówią rodzicom o swoich radościach, prze-
życiach, ale i o problemach. W trakcie takiego 
posiłku można opowiadać rodzinne historie / 
anegdoty i śmiać się przy tym, a przez to budo-
wać poczucie przynależności dziecka do rodziny. 

Wspólne posiłki to idealny czas na przekazywa-
nie dziecku niezwykle ważnych treści, wartości i 
wpajanie, niejako przy okazji, społecznych, mię-
dzyludzkich zachowań.
Choć pochłania nas mnóstwo spraw, powinni-
śmy tak potrafić zorganizować dzień, aby znala-
zło się w nim miejsce na wspólny rodzinny posi-
łek. Wyłączmy telewizor i telefon, sprzątnijmy ze 
stołu gazety, torby czy zabawki i spotkajmy się z 
rodziną przy stole. Nic nie jest w stanie zastąpić 
nam tych radosnych i często niepowtarzalnych 
chwil, gdy dziecko odkrywa nowy smak lub opo-
wiada historyjkę z przedszkola. 

dla milusińskich

Magia wspoólnych
       posiłlkoówOdkąd sięgam pamięcią 

posiłki jadało się u nas 

wspólnie przy jednym stole, 

rodzice i my dzieci. Nawet 

potem, gdy najstarszy brat 

studiował i przyjeżdżał na 

weekendy do domu, stół 

w kuchni był tym miejscem, 

przy którym siadaliśmy, jak 

na uroczyste i wyczekiwane 

spotkanie, wspólnie jedliśmy 

i słuchaliśmy jego opowieści 

o wielkim świecie. 

Wypłucz w garnku płatki, zalej zimną 
wodą i zagotuj. 
Pokrój morele lub daktyle oraz 
jabłko i wrzuć do garnka. Dodaj 
migdały, siemię lnianie i sezam, a po 
chwili imbir. Na końcu szczyptę soli.  
Gotuj mieszając od czasu do czasu, 
a gdy woda się wchłonie, dodaj całe 
truskawki / maliny / jagody. Przegotuj 
i odstaw z ognia. Zostaw pod 
przykryciem jeszcze przez 10-15 min. 
Gotowe danie polej olejem lnianym 
lub sezamowym.

To moje ulubione śniadanie. Latem do 
owsianki dodaję owoce sezonowe, które 
odświeżają całą potrawę. Owsianka 
smakuje jeszcze lepiej, gdy do stołu 
zasiada cała rodzina – posiłek jedzony w 
luźnej i radosnej atmosferze będzie też lżej 
strawny.

ŻYCZĘ SMACZNEGO 

LETNiA OWSiANKA  
NA OWOCOWO

Składniki: 

• 3 szklanki wody 
• 1 jabłko
• 3/4 szklanki płatków 
owsianych zwykłych 
• 10 suszonych moreli lub 
daktyli
• 2 łyżki migdałów 
• 1 łyżka zmielonego sie-
mienia lnianego i sezamu 
• plasterek świeżego 
imbiru 
• sól
• 1 szklanka truskawek / 
malin / jagód

Sposób  
przygotowania

KALENDARZ NAJbLiżSZyCH 
WyDARZEń W RAMACH 
AKADEMii:
4–11.07 „Rodzinny wyjazd wakacyjny 
na Mazury” okolice Bani Mazurskich

5.09 „Zdrowe przetwory domowe” 
– warsztat gotowania

6.09 „Gotowanie wg pięciu przemian 
od podstaw” – warsztat gotowania

8.09 Wykład „Chleb domowy na 
zakwasie”

24–27.09 Wyjazd „Kobieta – naturalna 
Bogini w każdym calu”

Anna Krasucka – doradca żywieniowy, 
dietetyk leczniczy TCM. Zwolenniczka 

holistycznego podejścia do człowieka i jego 
edukacji w zakresie rozumienia własnego 

organizmu. Jest propagatorką profilaktyki 
zdrowia i naturalnej diety. 

Stworzyła Akademię Odżywiania  
dla Zdrowia „Pięć Smaków”  

(www.piecsmakow.com.pl), w ramach 
której od lat prowadzi praktyczne warsztaty 
zdrowego i smacznego gotowania, wyjazdy 

prozdrowotne, w tym rodzinne oraz wykłady 
na temat zdrowego żywienia.
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Pierwszym krokiem do szczęścia 
jest dobre samopoczucie i zdro-
wie. Alergia, cukrzyca, grzybica, 
choroby nowotworowe, otyłość 
i wiele innych nieprzyjemnych 
schorzeń swobodnie rozwija się 
w zakwaszonym organizmie. Co 
to znaczy, że organizm jest za-
kwaszony? Jedząc bardzo dużo 
słodyczy, białego pieczywa, kro-
wiego mleka, a także mięsa wie-
przowego i przetworzonej żyw-
ności doprowadzamy do spadku 
współczynnika pH poniżej natu-
ralnego i pożądanego poziomu. 
To sprawia, że nasz organizm 

zamiast „skupić się“ na trawie-
niu i wykorzystywaniu spożytych 
pokarmów na regenerację komó-
rek, odżywienie czy dotlenienie 
organizmu, zużywa część swoich 
sił na przywrócenie współczynni-
ka pH do niezbędnego poziomu – 
pH krwi wynosi od 7,35 do 7,45, 
a więc jest lekko zasadowe. 
Prawidłowe pH zachowasz, spo-
żywając dużo ekologicznych 
– pozbawionych zbędnej chemii 
produktów:
–  zielone, czerwone i bulwiaste 

warzywa, 
– ziarna i orzechy,

–  pieczywo bez nowoczesnej 
odmiany pszenicy (orkiszowe, 
żytnie) 

–  zieloną herbatę czy zieloną 
kawę, 

– wodę o alkalicznym pH 
– nabiał kozi lub owczy.
Człowiek dorosły powinien wypi-
jać minimum pół szklanki wody na 
godzinę, około 2L dziennie. Woda 
powinna być lekko zasadowa, ni-
skomineraizowana i niegazowana.  
Wówczas dajemy szansę organi-
zmowi na pozyskanie substancji 
niezbędnej do przeprowadzenia 
wszystkich procesów fizjologicz-

ŻANetA 
GeltZ

Redaktor 
naczelna 
Magazynu 
Hipoalergiczni. Chętnie 
podejmuje dialog ze 
środowiskiem lekarskim 
i wydawniczym, aby 
dostarczyć Polakom jak 
najbardziej rzetelne infor-
macje i porady.

Krok 1. z 10 
do zdrowia,   szczęścia  i równowagi

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. 

ODKWASZAJ ORgANiZM, UNiKNiESZ CHORób

nych w naszym ciele. Pamiętajmy, 
że soki czy kawa nie zastapią nam 
w/w wody, więc nie wliczamy ich 
w wymagane 2 l. W ciele, które 
nie cierpi na zakwaszenie, poja-
wiające się infekcje i choroby są 
zwalczane przez zdrowy organizm 
siłami mocnego układu odpor-
nościowego.



SUPERDELiKATESy  ADRES  TELEFON
C.H. Arkadia Warszawa, Al. Jana Pawła II 82 22-323-70-17

DELiKATESy Organic Farma Zdrowia ADRES  TELEFON
Chmielna Warszawa, ul. Chmielna 16 22-827-32-17
Fieldorfa Warszawa, ul. Fieldorfa 10 A 22-671-04-15
Galeria Mokotów Warszawa, ul. Wołoska 12 22-541-38-57
Sadyba Best Mall Warszawa, ul. Powsińska 31 22-370-30-94
Atrium Targówek Warszawa, ul. Głębocka 15 22-743-31-09
C.H. Wola Park Warszawa, ul. Górczewska 124 22-533-44-32
C.H. Złote Tarasy Warszawa, ul. Złota 59 22-222-01-07
Atrium Reduta Warszawa, Al. Jerozolimskie 148 22-823-24-52
Centrum Skorosze Warszawa, ul. Gen. Felicjana Sławoja-Składkowskiego 4 506-217-852
Galeria Handlowa Stara Papiernia Konstancin, Aleja Wojska Polskiego 3 lok.39b 22-702-87-11
C.H. Auchan Piaseczno Piaseczno, ul. Puławska 46 22-711-25-49
Auchan Łomianki Łomianki, Brukowa 25 506-217-870
Galeria Bałtycka Gdańsk Wrzeszcz, ul. Grunwaldzka 141 58-345-22-92
C.H. Przymorze Gdańsk, ul. Obrońców Wybrzeża 1 500-175-243
C.H. Riviera Gdynia, ul. Kazimierza Górskiego 2 58-779-07-11
Silesia City Center Katowice, ul. Chorzowska 107 32-605-02-96
C.H. Galeria Katowicka Katowice, ul. 3 Maja 30 32-414-16-73
Kazimierz Wielki – Kraków Kraków, ul. Kazimierza Wielkiego 43  12-633-50-45
Galeria Krakowska Kraków, ul. Pawia 5 12-628-72-68
Manufaktura Łódź Łódź, ul. Karskiego 5 42-634-87-26
C.H. Auchan Płock Płock, ul. Wyszogrodzka 140 24-262-70-35
Poznań Plaza Poznań, ul. Drużbickiego 2 61-659-00-84
Stary Browar Poznań, ul. Półwiejska 42 61-859-65-95
Kupiec Poznański  Poznań, pl. Wiosny Ludów 2 500-172-906
King Cross Marcelin Poznań, ul. Bukowska 156 506-217-874
Renoma Wrocław, ul. Świdnicka 40 71-782-32-58
ETC  Swarzędz, ul. Poznańska 6 506-158-075

SKLEPy ORgANiC ZiELONE OKO
Zwycięzców Warszawa, ul. Zwycięzców 32 22-870-32-56
Kabaty  Warszawa Kabaty, ul. Wąwozowa 36 22-648-54-21
Michalin, Józefów  Warszawa, Piłsudskiego 38, 05-420 Józefów

WEgA  Gliwice, ul. Raciborska 1,  32-232-02-21

SKLEPy TRADyCyJNE JADŁO
Port Rumia Rumia, ul. Grunwaldzka 108 500-172-889
C.H. Europa Centralna Gliwice, ul. Pszczyńska 315 506-217-883
M1 Poznań Poznań, ul. Szwajcarska 14 506-157-795
Galeria Pestka Poznań, Al. Solidarności 47 506-157-809

g D Z i E  J E S T E ś M y
ZNAJDź NAS NA       

WWW.FACEbOOK.COM/ORgANiCFARMAZDROWiA

Zabierz swoje ulubione produkty 
na wakacje! Dostarczamy do każdego 
miejsca w polsce!

Organic24.pl


