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Słońce – to latem główny bohater, wtedy nareszcie
mamy go pod dostatkiem. Wiadomo, że witamina
D w naszym organizmie może pochodzić z dwóch
źródeł: z diety i syntezy skórnej. W magazynie pokazujemy w jakich produktach znajdziemy jej najwięcej, ale to właśnie latem możemy uzupełnić jej
zasoby poprzez ekspozycję na słońce. Już 15 minut
przebywania na słońcu z odkrytymi ramionami
może pokryć dzienne zapotrzebowania na tę witaminę. Z odsłanianiem ciała wiąże się też temat
utrzymania świeżości w ciepłe, zwłaszcza upalne
dni, dlatego pokazujemy jak kosmetyki ekologiczne
radzą sobie z tym wyzwaniem .
Mówi o tym też znana modelka Anna Jagodzińska, która używa kosmetyków naturalnych, jak
najmniej przetworzonych, bez chemicznych dodatków. Jej przepis na urodę i zdrowy wygląd to

odpowiednia dieta i wsłuchiwanie się w potrzeby
swojego ciała. Podkreśla też znaczenie ruchu, aby
zachować dobrą kondycję. Dużo do powiedzenia na
ten temat ma nasza Ekobohaterka – Oktawia Nowacka, która zdobyła Puchar Świata w pięcioboju
nowoczesnym i startuje w Igrzyskach Olimpijskich.
Mówi „tylko prawdziwe jedzenie daje nam prawdziwą siłę” – warto przeczytać co ma na myśli.
W tym numerze pokazujemy wady i zalety kilku
„diet cud” znanych na polskim rynku, ale jak zawsze
zachęcamy również, aby każdy znalazł swój sposób
odżywiania. Najważniejszymi składnikami letniej
kuchni niech będą duże ilości różnorodnych warzyw
w połączeniu z olejami tłoczonymi na zimno, zbożami, kiełkami, orzechami, nasionami i ziołami oraz
świeże owoce. W tym okresie mamy bogactwo dostępnych zielonych liści: roślin dziko rosnących, sałat,
szczypiorku, liście kalarepy, rzodkiewek – korzystajmy z nich ponieważ to najlepsze źródło chlorofilu
i dobrze przyswajalnego wapnia i magnezu. Warto
wypróbować latem jak największą ilość różnorodnych nie przetworzonych, naturalnych pokarmów.
Niech to stanie się nawykiem przez cały rok – oprócz
żywności gotowanej – jedzmy codziennie coś surowego, w naturalnej postaci.
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Agnieszka Kaniewska
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Ekoosobowość

Najbliższe wyzwanie
to Igrzyska Olimpijskie
Z jakich dyscyplin składa się pięciobój? I skąd
decyzja żeby zaangażować się w aż tak trudną
dyscyplinę?
Pięciobój Nowoczesny jest sportem niezwykle
wszechstronnym, łączącym konkurencje techniczne z wytrzymałościowymi. W skład pięcioboju
wchodzą: pływanie, bieg, strzelanie, szermierka
i jazda konna. Każda z tych dyscyplin wymaga dużego nakładu pracy i poświęceń.
Skąd decyzja żeby uprawiać pięciobój? Wydaje mi
się, że to nie zawodnicy wybierają tę dyscyplinę,
tylko ta dyscyplina wybiera zawodników. Kiedy
byłam nastolatką trenowałam równolegle bieg
i pływanie. Pewnego dnia pojechałam na zawody
w dwuboju (bieg + pływanie, taki początek pięcioboju dla najmłodszych) i poszło mi bardzo dobrze.
Potem wszystko potoczyło się samo. Dostałam
powołanie do OSSM w Łomiankach, gdzie poznałam kolejne konkurencje i tak już zostało. :)
Jaki jest przepis Oktawii Nowackiej na takie
osiągnięcie jak Puchar Świata w pięcioboju? :)
Jak należy się odżywiać, jaki tryb życia prowadzić, aby uzyskać takie osiągi i aby chciało się
chcieć? :)
Przepis na osiągnięcia sportowe składa się z kilku składników. Należą do nich ciężki trening,
odpowiednie odżywianie, motywacja i regeneracja. Każdy z nich jest niezbędny, aby od-

nosić sukcesy. Dla mnie niezwykle istotne jest
odżywianie, bo to dzięki niemu dostarczam do
organizmu wszystkie niezbędne składniki, dzięki
którym jestem w stanie bardziej wydajnie pracować i szybciej się regenerować. To tak jakby
wlewać do swojego organizmu dobre paliwo,
które napędza Cię do pracy.
Czym jest świadome odżywianie wg Oktawii
Nowackiej?
Świadome odżywianie jest wtedy, kiedy zdajemy
sobie sprawę, że nie ma nic ważniejszego niż nasze
zdrowie. Taka głęboka świadomość daje nam motywację do zmiany swojego stylu życia na zawsze,
nie tylko na tydzień, czy na miesiąc. Zdrowe odżywianie nie jest wtedy żadnym wyrzeczeniem. To
czysta radość z tego, że dbamy o siebie i czujemy
się świetnie.
Jakie wartości powinien mieć produkt, żeby
można włączyć go w dietę Sportowca?
Dla mnie najważniejsze jest to, żeby produkt był
naturalny, jak najmniej przetworzony, bez chemicznych dodatków. Tylko prawdziwe jedzenie
daje nam prawdziwą siłę.
Dieta osoby aktywnej musi zawierać pełnowartościowe pokarmy. Na pustych kaloriach
daleko nie zajedziemy. Trzeba dbać o odpowiednią podaż wszystkich składników odżyw-

Oktawia Nowacka

– polska pięcioboistka, zdobywczyni
Pucharu Świata, medalistka mistrzostw
Europy i mistrzostw Polski.
czych i regularne posiłki. Ważne, aby przed treningiem nalać dobrego paliwa, a po treningu
uzupełnić braki.
Czy ma Pani specjalną dietę, która gwarantuje
takie osiągnięcia?
Osobiście jestem weganką. Dwa lata temu zdecydowałam się wyrzucić z diety produkty zwierzęce.
Jest to mój osobisty wybór i nikogo nie namawiam, aby zrobił to samo. Zachęcam jednak do
tego, aby bardziej zaprzyjaźnić się ze strączkami
i różnymi rodzajami zbóż. :)
Czy stosuje Pani jakieś szczególne produkty
dla wzmocnienia swoich osiągnięć, dla poprawienia kondycji lub po treningu?
Kiedy tylko mam okazję, wybieram produkty ekologiczne. Przeczytałam kilka książek na
temat żywności w dzisiejszym świecie. Wiem
ile produktów nafaszerowanych jest chemią
i jaki ma ona wpływ na nasze zdrowie. Czuję
się bezpieczniej kiedy produkt, który spożywam
jest ekologiczny. Wiem, że często wiąże się to
z wyższymi kosztami, jednak warto policzyć ile
pieniędzy miesięcznie wydajemy na śmieciowe
jedzenie, chipsy, czekolady i inne. Gdyby zamiast tego kupić kilka produktów ekologicznych
uczynilibyśmy duży prezent naszemu ciału.
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Ekoosobowość
Kolejne z 10 kroków
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.
KROK 5. AKTYWUJ SWOJE CIAŁO
Spożywam tylko pełnowartościowe produkty
i naturalne suplementy. Bez chemii, bez sztucznych odżywek i innych wspomagaczy. Myślę, że
w naturalnym jedzeniu jest wszystko czego potrzebujemy.
Wygląda Pani na bardzo pogodną, pozytywną
osobę. Skąd czerpie Pani energię?
Staram się uśmiechać jak najczęściej. Oczywiście
miewam kryzysowe chwile, ale zawsze zwycięża
optymizm. :) Energię czerpię z moich marzeń i planów. Nie mogę wręcz się doczekać, kiedy zacznę
je realizować.
Czy sport to Pani jedyna pasja? Jeśli nie, to co
jeszcze pochłania Pani czas i energię?
Sport nie jest dla mnie całym życiem, a sposobem
na życie. Obok niego mam jeszcze inne zainteresowania m.in. miłość do zdrowego odżywiania
i podróży. Planowanie wypraw po sezonie startowym daje mi mnóstwo radości i spełnienia. Planuję również nawiązać ściślejszą współpracę z moim
miastem – Starogardem Gdańskim. Nie mogę
jeszcze niestety zdradzić żadnych konkretów, ale
jest to również obszar, który mnie zdecydowanie
cieszy i pochłania trochę mojego czasu.
Jakie ma Pani przed sobą najbliższe wyzwania/marzenia?
Najbliższym wyzwaniem są oczywiście Igrzyska
Olimpijskie w Rio de Janeiro. Dopiero po starcie
będę mogła w pełni skupić się na kolejnej podróży. Oczywiście planowanie wyjazdu jest miłą odskocznią pomiędzy ciężkimi treningami.
Jaki jest Pani sposób na relaks?
Na co dzień relaksuję się w lesie. Uważam, że nie
ma nic lepszego niż świeże powietrze, zapach
kwiatów, śpiew ptaków i szum drzew. :)
Rozmawiała
Justyna Minkiewicz

Słabe, nierozruszane, rozleniwione i zaniedbane ciało, nawet jeśli odżywimy je jak
należy, nie udźwignie naszego ciężaru z taką
lekkością, jak ciało sprawne fizycznie. Przeciętny Polak spędza 4-5 godzin dziennie
oglądając telewizję, ale „nie ma czasu“ na
ruch czy uprawianie sportu. Leżąc na kanapie
nie tylko tracimy formę i zdrowie, ale również
dawkę endorfin, które wyzwalają sie podczas
ruchu.

Ruch to jeden z najważnieszych sposobów na
posprzątanie i usunięcie zanieczyszczeń z każdego zakamarka naszego ciała. Jak dochodzi do
oczyszczenia? Wzrost przepływu krwi przez nerki,
skórę, wątrobę i płuca wymusza w oparciu o różnice stężeń, usuwanie ich z moczem, potem, wydychanym powietrzem czy też metabolizowanie
przez komórki wątroby.
Dodatkową zaletą ruchu i jakiejkolwiek aktywności fizycznej jest dotlenienie organizmu.

6. REGENERUJ SIĘ SNEM I ODPOCZYNKIEM

Żadna witamina – czy z marchewki czy w pigułce – nie postawi cię na nogi, jeśli nie dasz szansy
swojemu ciału na nocną regenerację w przedziale 22:00-06:00. Podczas snu nasz organizm
zwalcza bakterie, czyści organy, uruchamia procesy regeneracyjne, usuwa toksyny.
Znanym i prostym sposobem na aktywną regenerację są różnego typu techniki oddychania.
Poprzez właściwy oddech mamy wpływ nie
tylko na pobieranie tlenu z powietrza, ale też na

wydalanie dwutlenku węgla, wodoru, a czasami
innych lotnych szkodliwych związków chemicznych możliwych do wydalenia tą drogą.
Oprócz snu i oddychania, warto także zidentyfikować swoją ulubioną formę relaksu. Dla
jednych będzie to dobra książka przed snem,
dla innych koncert lub spotkanie z przyjaciółmi.
Organizmu nie da się oszukać, a dbałość o nasz
stan zdrowia nie kończy się na żywieniu i uprawianiu sportu.
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Dietetyk ma głos

Moda na diety cud
– fakty i mity
Statystyki są alarmujące
– problem otyłości
pojawia się już w okresie
dzieciństwa!

Coraz częściej sięgamy po pomoc, ale nie zawsze jest to dobra droga. Media, kolorowa prasa zarzuca nas nowościami: jak szybko schudnąć
w 3 dni, oczyść swój organizm bo zbliża się lato,
pozbądź się zbędnych kilogramów w krótkim
czasie. Czy tak naprawdę o to chodzi? Ulegamy
modom, co daje się zauważyć wśród moich pacjentów – 90% z nich jest po przejściach związanych z odchudzaniem, niestety nie była to nigdy
wizyta u specjalisty: lekarza, dietetyka, a chęć
wypróbowania nowej skutecznej, szybkiej diety.
Efekt? W 99% przypadków to efekt jojo.
Przeanalizujmy kilka diet cud znanych na polskim rynku żeby uświadomić sobie jakie są
wady i zalety takich diet.

DIETA KOPENHASKA – dieta niskowęglowodanowa i niskokaloryczna. Twórcy diety kopenhaskiej obiecują utratę 7–20 kg, ale
zwykle chudnie się 5–7 kg. Jej inne nazwy to
dieta szwedzka, duńska, Mayo lub dieta 13 dni.
Dziennie zjada się 500–600 kcal. Przedłużając
dietę, można doprowadzić do poważnego niedoboru witamin i minerałów.
WADY diety:
• brak śniadań;
• narzucone godziny posiłków – brak indywidualizacji ze względu na tryb życia (czas budzenia się i kładzenia się spać);

mgr inż. Anna Jelonek

Absolwentka wydziału Nauk o Żywności
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie. Jako dietetyczka specjalizuje
się w tworzeniu diet dla osób cierpiących na
choroby cywilizacyjne, a także diet odchudzających dla dzieci. Prowadzi szkolenia
z zakresu żywienia dla przedszkoli i szkół,
firm, lekarzy oraz młodych mam.

• ekstremalnie niskoenergetyczna – kłopoty
z koncentracją, ogólne osłabienie organizmu,
nawet omdlenia;
• bardzo niska zawartość węglowodanów, które są jedynym źródłem energii m.in. dla mózgu;
• monotonna;
• bardzo uboga w witaminy i składniki mineralne – konieczność przyjmowania suplementów
w trakcie jej stosowania i po zakończeniu;
• jest rozwiązaniem krótkoterminowym – nie
prowadzi do trwałej zmiany nawyków żywieniowych.

DIETA KWAŚNIEWSKIEGO – oparta
jest przede wszystkim na tłuszczach, niewielkiej ilości protein, wyklucza niemalże
spożycie węglowodanów. Jej rezultatem jest
efekt ketozy, czyli zakwaszenie organizmu.
WADY diety:
• niedobory witamin z grupy B i witaminy C
(spowodowane eliminacją z diety produktów
zbożowych i owoców);

• bardzo niska podaż błonnika pokarmowego;
• bardzo wysoka zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych oraz cholesterolu, których
nadmiar jest jednym z głównych czynników
ryzyka rozwoju chorób sercowo – naczyniowych;
• wysoka wartość energetyczna – dla wielu
osób zdecydowanie powyżej poziomu całkowitej przemiany materii (CPM);
• silne zakwaszenie organizmu, obciążenie nerek (wysoką zawartością białka w diecie);
• wysokie ryzyko rozwoju miażdżycy;
• chroniczne zaparcia (niska podaż błonnika pokarmowego);
• silne obciążenie wątroby (ogromną ilością
nasyconych kwasów tłuszczowych);
• ryzyko rozwoju osteoporozy na skutek niewystarczającej podaży wapnia, przy jednocześnie wysokiej zawartości fosforu w diecie;
• spadek masy ciała jest wynikiem odwodnienia organizmu i bezwarunkowym zmniejszaniem objętości proponowanych porcji, co
w rezultacie czyni dietę niskoenergetyczną.

Zasady zdrowego odżywiania:
1. R
 egularnie spożywaj posiłki (4-5 posiłków co 3-4 godziny), nie podjadaj pomiędzy posiłkami.
2. Urozmaicaj swoją dietę.
3. Codziennie wypijaj minimum 1,5 litra wody, unikaj
alkoholu.
4. Spożywaj codziennie minimum 500 g warzyw i owoców.
5. Wybieraj pełnoziarniste produkty zbożowe.
6. Wybieraj chude lub półtłuste produkty mleczne (kefiry,
maślanki, jogurty 0,5-2% tł.).
7. Spośród produktów białkowych wybieraj ryby, nasiona
roślin strączkowych, jaja i chude mięso.
8. Spożywaj orzechy i nasiona, do surówek dodawaj niewielkie ilości oliwy z oliwek lub innego oleju roślinnego.
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9. S pośród
technik
kulinarnych
wybieraj gotowanie
w wodzie i na parze,
gotowanie bez wody,
pieczenie w folii, duszenie bez obsmażania.
10. Unikaj dosalania, cukru i słodyczy.

Dietetyk ma głos
DIETA DUKANA – dieta wysokobiałkowa
i niskowęglowodanowa. Mimo ostrej krytyki
płynącej ze świata dietetyki i medycyny nadal
cieszy się zainteresowaniem wśród osób odchudzających się. Dietę tę uznaje się za wariant diety
białkowo-tłuszczowej. Diety wysokobiałkowe
zawierają zazwyczaj powyżej 30% tłuszczu.
WADY diety:
Szybki i znaczny ubytek masy ciała (w większości
wody) powodujący efekt jojo po zaprzestaniu stosowania diety.
Drastycznie wysokie spożycie białka, niskie spożycie błonnika, wyeliminowanie węglowodanów
z diety, niska podaż witamin z grupy B i witamin
rozpuszczalnych w tłuszczach i wysoka podaż produktów zawierających nasycone kwasy tłuszczowe oraz cholesterol powoduje:
• zaparcia, jako efekt bardzo niskiej podaży błonnika. Brak błonnika sprzyja rozwojowi raka jelita
grubego!
• osteoporozę, jako wyraz utrudnionego wchłaniania wapnia. Wzmożona praca nerek i nasilona
filtracja również powoduje zwiększoną utratę
wapnia z kośćca!
• zaburzenie pracy wątroby oraz nerek szczególnie,
gdy są one uszkodzone. W chorobach tych narządów zazwyczaj zaleca się dietę ubogobiałkową,
gdyż dieta wysokobiałkowa powoduje dodatni
bilans azotowy i zwiększone wytwarzanie mocznika i amoniaku, co obciąża uszkodzoną wątrobę
i nerki;

Szczesliwi
Ĳ
bez glutenu

•u
 pośledzenie układu nerwowego, czemu sprzyja
również niedobór witamin grupy B, antyoksydantów oraz składników mineralnych (magnez,
mangan, selen);
• z większone ryzyko zgonów z powodu nowotworów;
• z aburzenia płodności.
Osoby z otyłością oraz z cukrzycą typu 2 i nadciśnieniem narażone są na ryzyko wystąpienia przewlekłej choroby nerek.
Wysokie spożycie białka skutkuje nadmiarem
aminokwasu metioniny, który ulega przemianie
do homocysteiny – związku przyczyniającego się
do rozwoju chorób układu krążenia.
To tylko 3 diety cud, a jest ich dużo więcej. Warto
się zastanowić zanim zaczniemy przygodę z odchudzaniem, czy warto ryzykować swoim zdrowiem takimi „wynalazkami”
Kształtowanie nawyków żywieniowych to nauka
na całe życie, nie na chwilę. Każdy z nas jest inny,
różnimy się: masą ciała, wzrostem, aktywnością
fizyczną oraz wiekiem. Plan żywieniowy to przede
wszystkim nauka ze współpracy z dietetykiem
a nie chwilowe rozwiązania.
Idzie lato, zastanówmy się nad rozsądnym rozwiązaniem a pozbycie się zbędnych kilogramów potraktujmy jako dodatek, bo przecież zdrowie jest
najważniejsze i bezcenne!
Mgr inż. Anna Jelonek
specjalista ds. żywienia

Z danych ogólnopolskiego, reprezentatywnego badania OLAF,
koordynowanego przez Centrum
Zdrowia Dziecka w latach 2007–
2010, wynika, że nadwagę i otyłość stwierdza się u 18,7% chłopców i 14,1% dziewcząt w wieku
szkolnym (7–18 lat). W Stanach
Zjednoczonych odsetek otyłych
dzieci wynosi: 19,5% w wieku
6–11 lat 18,1% w wieku 12–19
lat. Wśród osób dorosłych również problem jest bardzo poważny, a często bagatelizowany.
Spójrzmy na statystyki.
Polska (2011):
nadmierna masa ciała
– 61% mężczyzn i 45% kobiet,
otyłość – 17% mężczyzn
i 15% kobiet.
Świat (2013):
nadmierna masa ciała
– 36,9% mężczyzn i 38% kobiet.
W niektórych krajach odsetek
osób z otyłością przekracza 50%.

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

Ekoosobowość

Zdrowa dieta to dla mnie
W zeszłym roku dostała Pani wyróżnienie w ramach plebiscytu
Kobiety Roku magazynu „Glamour” – otrzymała Pani tytuł
Health & Beauty Icon. To chyba
jedno z przyjemniejszych wyróżnień. :) To duże uznanie, nie tylko
dla urody, ale dla holistycznego
podejścia do siebie. Jaki jest Pani
przepis na urodę i zdrowy wygląd?
Uważam, że najważniejsza jest dieta
i wsłuchiwanie się w potrzeby swojego ciała. Stosuje dietę wegetariańską,
uwielbiam świeżo wyciskane soki, które
dają mi energię na cały dzień. Nie mniej
ważny jest ruch, staram się przynajmniej 3 razy w tygodniu ćwiczyć z trenerem, aby zachować dobrą kondycję.
Pracuje Pani w modelingu, ale
zeszły rok pokazał, że ma Pani
również inne zainteresowania.
Otworzyła Pani w Warszawie wegetariańską restaurację
„Think Love Juices”, serwującą
wegepyszności, a także zdrowe
soki i koktajle. Skąd taki pomysł?
Zdrowa dieta to dla mnie codzienność. W Nowym Jorku czy Londynie
na każdym kroku można znaleźć restauracje, knajpki ze zdrową żywością
lub punkty ze świeżymi sokami. Odwiedzając Warszawę brakowało mi
tego. Uznałam więc, że warto tę lukę
zapełnić. Tworząc „Think Love Juices”
czerpałam ze swoich doświadczeń zebranych na przestrzeni ponad 10 lat.
Miejsce to powstało z miłości do jedzenia i świadomości swoich potrzeb.
Dieta nie powinna być katorgą. Powinna wynikać ze słuchania swojego
ciała oraz chęci dostarczenia mu tego
co najlepsze.
Zadebiutowała Pani jako modelka w lutym 2003 r. na pokazie
marki Pringle of Scotland w Mediolanie. Miała Pani wtedy 16 lat.
Jak Pani postrzegała siebie wtedy, a jak dzisiaj?
Mając 16 lat byłam zdecydowanie
mniej świadoma tego co dla mnie
najlepsze. Na początku z pomocą przychodzi agencja, dietetyk. To był dla
mnie czas na poznanie siebie i swoich
potrzeb. Przeszłam wiele diet zanim
zrozumiałam co jest dla mnie najlepsze.
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Anna Maria Jagodzińska – to polska modelka pracująca
w Stanach Zjednoczonych.
W 2015 roku otrzymała wyróżnienie w ramach plebiscytu Kobiety Roku magazynu „Glamour”– otrzymała tytuł Health &
Beauty Icon.
Zadebiutowała w lutym 2003 (mając 16 lat) na pokazie marki
Pringle of Scotland w Mediolanie.
Pierwsza Polka na okładce amerykańskiego wydania magazynu
Vogue. Znalazła się na okładce amerykańskiego (2009) niemieckiego (2006), australijskiego i włoskiego „Vogue’a”. Wystąpiła w kampaniach domów mody: H&M, Moschino, DKNY,
Reserved, Pollini, Patizia Pepe, French, Max Azria, Ferré, Jeans
Couture, iBlues, Pinko, CK. Występowała na wybiegach m.in.
Roberto Cavalli, Givenchy, Luisa Vuittona, Pollini, Max Mary.
Czy czuje się Pani osobą spełnioną? Mówiąc głośno o marzeniach
pomaga się im spełniać :)
Czuję się spełniona, a jednocześnie
czuję, że mam jeszcze wiele celów

do osiągnięcia. Przede wszystkim
teraz zależy mi na rozwoju „Think
love Juices”, wkładam w ten projekt
swoje serce i widzę w nim duży potencjał.

Wszyscy dążymy do osiągniecia
spełnienia / szczęścia / pełni –
różnie to nazywamy. Co Pani daje
poczucie szczęścia?
Dla mnie bardzo ważne jest docenianie tego co się ma i życie w danej
chwili. Takie podejście daje mi bardzo
dużo energii, pozytywnego nastawienia i pozwala myśleć o przyszłości,
o dalszych planach. Skupienie, pokora
i akceptacja danej chwili jest dla mnie
podstawą. Dzięki medytacji i pracy
nad sobą mogę uzyskać taki stan. Poczucie spełnienia daje mi świadomość,
że żyję w zgodzie ze sobą i mam wokół
siebie bliskie mi osoby.
Czym jest dla Pani odżywianie?
Czy stara się Pani opierać swoją
dietę na produktach ekologicznych?

codzienność

Czy wiesz, że

czy pasta – staram się wybierać produkty organiczne, od rolników.
Jak dba Pani o swoją figurę?
Czy pozwala sobie Pani na kulinarne szaleństwa?
Staram się zdrowo odżywiać i uprawiać sport, ale od czasu do czasu
pozwalam sobie na jeden z deserów
w Think Love Juices.
Oprócz odpowiedniego odżywiania z pewnością dba Pani
o siebie poprzez używanie wybranych kosmetyków lub naturalnych maseczek / domowych
sposobów. Jaki jest Pani przepis
na urodę i pielęgnowanie jej?
Przede wszystkim odpowiednie
oczyszczanie i nawilżenie skóry.
Staram się też używać kosmetyków
na bazie naturalnych składników.
Kosmetyki muszą być dopasowane
do potrzeb mojej skóry, zawierać
naturalne składniki i absolutnie
nie mogą być testowane na zwierzętach! Dlatego do twarzy używam tylko kosmetyków od mojego dermatologa. Aby mieć piękną
skórę, włosy, paznokcie – stawiam
na awokado, które dostarcza nam
odpowiednie tłuszcze, te zdrowe
tłuszcze, na trawę pszeniczną, która
oczyszcza ciało i spowalnia procesy
starzenia skóry, takich przykładów
jest bardzo dużo.
Jedzenie jest dla mnie dopieszczaniem swojego ciała, z miłości do
niego powinniśmy dostarczać to co
najlepsze. Robiąc zakupy spożywcze
kieruję się ich jakością i zasadą – im
mniej składników w danym produkcie tym wyższej jakości jest produkt
(zawiera mniej chemii). Stosuję też
zasadę kupowania z listy „parszywej
12” i „czystej piętnastki”, którą można
znaleźć na www.ewg.org. Jest to lista
pokazująca, które produkty są najbardziej zanieczyszczone i warto kupić je
z upraw ekologicznych, a które chłoną
pestycydy w mniejszym stopniu.
Czy lubi Pani gotować? Jeśli tak
to jaka jest Pani ulubiona popisowa potrawa?
Tak, lubię gotować, ale są to bardzo
proste potrawy. Czy jest smoothie

Nadchodzi lato, czas kiedy delektujemy się pięknem przyrody oraz urodzajem jaki nam daje
(owoce/ warzywa). Jak stara się
Pani korzystać z tego czasu?
Stosuję zasadę, że sezonowe warzywa i owoce są dla mnie najlepsze,
dlatego menu w Think Love Juices
zmienia się co 3–4 miesiące. Przykładamy bardzo dużą wagę do tego,
aby nasze dania były przygotowane
tylko z sezonowych roślin, warzyw
i owoców. Jest to też czas, który
napawa mnie sentymentem i przywraca wspomnienia z dzieciństwa,
kiedy razem z mamą zbierałyśmy
truskawki i jagody, robiłyśmy pierogi z jagodami lub kanapki z masłem
i truskawkami, niebo w gębie. :))
Rozmawiała
Justyna Minkiewicz
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Nauka ma głos
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Dietetyk ma głos

Promyk słońca dla zdrowia
– czyli o witaminie D

W okresie letnim już

Anna Rajtar

15 minutowa ekspozycja

Absolwentka Dietetyki Klinicznej na Akademii Medycznej
w Lublinie i Zdrowia Publicznego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz Studiów Podyplomowych na
kierunku Poradnictwo Dietetyczne w Instytucie Żywności
i Żywienia w Warszawie. Uczestniczka wielu kursów i konferencji naukowych związanych z dietetyką i prawidłowym
żywieniem

na słońce może pokryć
dzienne zapotrzebowania
na witaminę D.
W ostatnim czasie pojawia się coraz więcej informacji o tym jak ważną rolę odgrywa witamina
D. Do niedawna jej niedobór kojarzono głównie
z krzywicą u dzieci i osteoporozą u seniorów. Dziś
wiadomo, że pełni szereg ważnych funkcji, a jej
receptory znajdują się prawie w każdej komórce
ludzkiego ciała.
Witamina D jest konieczna do prawidłowego
wchłaniania wapnia i fosforu z diety, jednocześnie
hamując ich wydalanie przez nerki. To decyduje

warunkuje też prawidłowe funkcjonowanie układu mięśniowego i nerwowego, wzmacnia system
immunologiczny, stymuluje ochronę przeciwbakteryjną i wspomaga odporność.
Ostatnie badania wskazują również na możliwy
związek jej niedoboru z występowaniem chorób
układu krążenia, alergii, astmy, atopowego zapalenia skóry, łuszczycy, czy trądziku. Niski poziom
witaminy D obserwuje się u osób o obniżonym nastroju i cierpiących na depresję. Pomimo, że badania

Tran
259 μg /100g

D

Wieprzowina,
wołowina 0,3- 1,1 μg /100g

Źródła
witaminy

Pieczarki 1,94 μg /100g

Tłuste ryby morskie
10-30 μg /100g

Mleko i przetwory
0,03-0,25 μg /100g

Jajka 1,7 μg /100g
o mocnych kościach i zdrowych zębach. Przy
niedostatecznej ilości witaminy D spada przyswajanie wapnia. Aby wyrównać jego stężenie we krwi
organizm pobiera go z kości, co u rosnących dzieci prowadzi do trwałych zniekształceń i krzywicy,
u dorosłych do spadku gęstości mineralnej kości
i osteoporozy. Odpowiedni poziom witaminy D

nad rolą witaminy D w leczeniu i zapobieganiu wielu schorzeniom wciąż trwają, to pewne
jest, że najlepiej zadbać o odpowiednią jej podaż i nie
dopuszczać do niedoborów. A jak tego dokonać?
Witamina D w naszym organizmie może pochodzić
z dwóch źródeł: z diety i syntezy skórnej. W pożywieniu występuje w formie cholekalcyferolu, zwa-

nego witaminą D3 oraz ergosterolu, czyli witaminy D2. Najlepszym źródłem cholekalcyferolu są
przede wszystkim tłuste ryby morskie (węgorz,
śledź, pstrąg wędzony, łosoś, makrela, sola, tuńczyk), tran, żółtko jaja, wątróbka wieprzowa, mleko
i jego przetwory. Witamina D2 w niewielkich ilościach występuje w drożdżach i grzybach. Niektóre
produkty spożywcze, takie jak margaryny, produkty
sojowe i przetwory mleczne mogą być wzbogacane
w witaminę D. Jednak zapewnienie odpowiedniej
ilości wraz z pożywieniem, bez dodatkowej suplementacji, jest niezwykle trudne. Wskazują też na to
badania, w których stwierdzono znaczne deficyty
witaminy D zarówno wśród dzieci jak i osób dorosłych. Dlatego też warto pamiętać, że latem w Polsce najlepszym źródłem witaminy D jest słońce.
W związku z położeniem geograficznym kraju
efektywna synteza witaminy D w skórze zachodzi właśnie latem, w okresie od końca kwietnia
do początku września. W tym czasie słońce jest
w położeniu, które warunkuje docieranie do ziemi
promieniowania UVB, które przekształca zawarty
w skórze cholesterol w witaminę D3. Ta, podobnie jak ta dostarczona z pożywieniem, w procesie
przemian w wątrobie i nerkach jest przekształcana
w kalcytriol, czyli aktywną formę witaminy D.
Synteza skórna zależna jest od wielu czynników.
Sprzyja jej przejrzyste niebo, brak zanieczyszczeń
powietrza, smogu i odpowiednia pora dnia. Zależnie od wieku, karnacji czy masy ciała już 10-30 minutowa ekspozycja na słońce w godzinach między
10 a 15 może pokryć dzienne zapotrzebowanie na
witaminę D. Najlepiej przebywać w tym czasie na
słońcu z odkrytą w przynajmniej 20% powierzchnią ciała bez stosowania filtrów ochronnych. Niestety, nawet te o najniższym faktorze redukują
syntezę cholekalcyferolu w ponad 95%. Warto zatem wyjść na słońce, „złapać” witaminę a po kwadransie nałożyć krem z filtrem. Tak krótka kąpiel
słoneczna w znacznym stopniu zniweluje ryzyko
poparzeń słonecznych i obawy dotyczące ryzyka
rozwoju nowotworów skóry, a zapewni ochronę
przed innymi skutkami niedoboru witaminy D.

Anna Rajtar
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Uroda życia

Gorący czas letniej
Kochamy lato. Zmysłowa aura, zwiewne sukienki, wakacyjne
eskapady i nowe znajomości. Spędzamy czas na świeżym
powietrzu, przesiadamy się na rower, a na naszym stole
goszczą dojrzałe warzywa i owoce. Odczuwamy przypływ
energii, ponieważ w rytmie natury rozkwitamy po zimie.
Wzrasta poziom optymizmu i radości życia. Długie dni
i więcej światła robią swoje. Rozsądnie dawkowane słońce
dobroczynnie wpływa na cały organizm, w tym także na naszą
psychikę. Warto wykorzystać tą wyjątkową porę roku na
zgromadzenie zapasu sił witalnych, który będzie procentował
przez następne miesiące. To lato może być Twoje!
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Lato wystawia nas jednak także na próbę.
Utrzymanie świeżości w ciepłe, zwłaszcza
upalne dni, stanowi prawdziwe wyzwanie.
Higiena i odpowiednia pielęgnacja nabierają
szczególnego znaczenia. Korzyści wybiegają daleko poza sam fizyczny aspekt naszego
istnienia. Pamiętajmy, że świeżość i zadbany
wygląd znacząco podnoszą atrakcyjność, dają
poczucie większej pewności siebie oraz pomagają odnieść sukces w życiu prywatnym i zawodowym. Jednym słowem mają wpływ na
jakość naszego życia. Warto się o to postarać.

Dezodoranty – skuteczność nie za
cenę zdrowia
Elementem naszej codziennej pielęgnacji,
tym bardziej latem, powinien być dezodorant.
Podróż zatłoczonym autobusem, clubbing
do białego rana czy stresujący dzień w pracy. Potrzebujemy skutecznej ochrony przed
nieprzyjemnym zapachem i nieestetycznymi

świeżości

Uroda życia
o zakłócanie rozwoju płodu. Dlatego nie należy stosować produktów, które je zawierają
podczas ciąży i laktacji. Wykazują działanie
drażniące skórę oraz mogą wywoływać reakcje alergiczne, zwłaszcza u osób o skórze
wrażliwej. Brak jednoznacznych dowodów na
ich szkodliwość nie zmienia faktu, że nie istnieją również dowody na to, że te związki są
dla człowieka bezpieczne. Do myślenia daje
wprowadzony w Danii już kilka lat temu zakaz
stosowania niektórych parabenów w kosmetykach dla dzieci poniżej lat trzech.
Na szczęście istnieje alternatywa. Pozbawione parabenów i soli aluminium dezodoranty
naturalne hamują mnożenie się bakterii będących przyczyną nieprzyjemnego zapachu
nie zaburzając samego procesu wydzielania
potu. Na rynku jest coraz więcej certyfikowanych dezodorantów, skutecznie radzących
sobie z problemem naszej potliwości w oparciu o naturalne składniki. Olejki eteryczne lub
takie składniki jak szałwia powstrzymują rozwój bakterii odpowiedzialnych za nieprzyjemny zapach. Puder z bambusa jest składnikiem
skutecznie absorbującym pot, co rozwiązuje
problem wilgoci pod pachami. Zamiast syntetycznych substancji zapachowych zawierają odświeżające olejki eteryczne z lawendy,
grejpfruta, pomarańczy, cytryny, bergamotki,
limonki, trawy cytrynowej lub mięty. Nasze
zmysły rozbudzają się na sam dźwięk nazw
tych naturalnych aromatów.
Naturalne dezodoranty mają więcej zalet.
Nie zostawiają białych plam na ubraniu. Możemy bez obaw stosować je od razu po depilacji lub goleniu. Nie wywołują podrażnień,
wręcz przeciwnie zawierają składniki kojące

aureolami wilgoci pod pachami. Konwencjonalne dezodoranty i antyperspiranty zawierają jednak składniki budzące niepokój świata
nauki. Dlatego coraz więcej z nas woli używać
produktów nie zawierających parabenów
(konserwanty obecne także w wielu innych
kosmetykach) i soli aluminium, czyli glinu,
nawet jeśli badania jeszcze nie przesądziły
o ich negatywnym wpływie na nasz organizm.
Zawarte w konwencjonalnych antyperspirantach sole aluminium zwężają gruczoły potowe, przez co hamują ujście potu. Tymczasem
pocenie się jest ważnym procesem fizjologicznym. Pocimy się, aby regulować temperaturę ciała, wydalać z organizmu nadmiar
wody oraz toksyny. Blokowanie tych czynności stanowi zatem ingerencję w naturalne funkcje organizmu. Ponadto, potencjalny
związek soli aluminium z rakiem piersi i chorobą Alzheimera sprawia, że rozsądne wydaje
się, aby unikać ich w trosce o nasze zdrowie.
Z kolei parabenom zarzuca się zaburzanie gospodarki hormonalnej prowadzące m.in. do
feminizacji mężczyzn oraz zwiększanie ryzyka
raka piersi. Parabeny podejrzewane są także
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i łagodzące podrażnienia, takie jak aloes lub
olej kokosowy.

Sanus per aquam bez obaw
Zaczęliśmy od dezodorantu, ale tak naprawdę
jego zastosowanie zawsze powinna poprzedzić
kąpiel lub prysznic. Latem zdarza się, że pod
prysznic wskakujemy nawet kilka razy dziennie. Ten rytuał to nie tylko zabieg higieniczny,
ale też wielka przyjemność i konkretne korzyści
dla naszego organizmu. Zdaniem specjalistów
prysznic ma przewagę nad kąpielą w wannie,
która odpręża, ale także rozleniwia. Prysznic natomiast relaksuje dodając jednocześnie energii.
Zajmuje też mniej czasu, co ma duże znaczenie
we współczesnym zabieganiu, gdzie rosnącym
problemem jest permanentny brak czasu, na
który skarżą się mieszkańcy cywilizowanego
świata. W tej sytuacji rozwiązaniem ułatwiającym życie mogą być produkty wielofunkcyjne
takie jak szampon i żel pod prysznic w jednym.
Zawarte w naturalnych szamponach i produktach do mycia delikatne substancje myjące, nienaruszające bariery hydrolipidowej
skóry i pielęgnujące podczas mycia, pozwalają cieszyć się prysznicem tak często jak tylko
mamy na to ochotę bez obawy o przesuszenie
czy podrażnienie skóry. Pamiętajmy, by sięgać po naturalne produkty bez parabenów,
które mogą powodować alergiczne stany zapalne skóry lub pogarszać stan skóry u osób
cierpiących na atopowe zapalenie skóry. Tak
jak w przypadku dezodorantów, parabeny zawarte w produktach myjących zaburzają gospodarkę hormonalną i powodują inne negatywne skutki dla zdrowia. Biorąc pod uwagę,
że skóra jest największym organem naszego
ciała i zajmuje u dorosłego człowieka około
2 m², powierzchnia narażenia sprawia, że negatywny wpływ na zdrowie jest w przypadku
produktów do mycia ciała szczególnie duży.

Unikajmy także tzw. SLSów, czyli Sodium
Lauryl Sulfate i Sodium Laureth Sulfate. Są
to syntetyczne detergenty powszechnie stosowane w konwencjonalnych produktach
pieniących się, np. w żelach pod prysznic,
w szamponach, a nawet w pastach do zębów. Nie pełnią żadnej roli w myciu i pielęgnacji skóry, a wręcz przeciwnie, wysuszają ją
i podrażniają, a także zaburzają jej naturalną
równowagę.
Kiedy mówimy o prysznicu, warto podjąć
pewne wyzwanie. Na początku wydaje się
niewykonalne, ale właśnie latem możemy
spróbować stawić mu czoła. Zimny prysznic.

Trudno wymienić wszystkie korzyści, jakie
przynosi dla naszego zdrowia. Nie tylko zimna, ale nawet letnia woda pozwala odczuć pozytywne rezultaty. Rozpocznij dzień od zimnego prysznica. Poczujesz jak przy pierwszych
strumieniach zimnej wody spływających po
Twoim zaspanym ciele senność i chęć powrotu do łóżka uciekają jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. To działa lepiej niż poranna
kawa, ale uzależnia tak samo. Zimny prysznic
pobudza także krążenie krwi, co pomaga
uniknąć opuchnięć, żylaków lub pajączków.
Hartuje organizm. Jeśli zaczniesz brać zimny
prysznic latem, przygotujesz organizm do
sezonu jesienno-zimowych infekcji. Nie będziesz bać się chłodu, ponieważ chłód w ten
sposób oswoisz. Co ciekawe zimny prysznic
przyspiesza metabolizm i oczyszcza organizm. Jednym słowem, jest sprzymierzeńcem
w naszym dążeniu do szczupłej sylwetki. Na
dodatek uzupełnia działanie dezodorantu,
ponieważ zamyka pory, przez co redukuje
nadmierną potliwość. Podejmijcie to wyzwanie właśnie teraz. Zimny prysznic na zawsze
odmieni Wasze samopoczucie i kondycję całego organizmu.

Skóra na pełnych obrotach
Latem pokazujemy więcej ciała. Krótkie rękawy, gołe plecy, szorty, nie wspominając o bikini. Części ciała ukryte zimą pod swetrem i rajstopami teraz wychodzą na światło dzienne.
Chcemy, żeby były gładkie i apetyczne. Ważne
jest to także dla uzyskania równomiernej delikatnej opalenizny. Dlatego musimy pomyśleć
o zapewnieniu im odpowiedniej pielęgnacji.
Naturalne balsamy i inne produkty do pielęgnacji ciała nie zawierają wspomnianych
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już parabenów, ale także substancji ropopochodnych, czyli olejów mineralnych, wazeliny oraz wosków ropopochodnych. W składzie produktu, który trzeba zawsze czytać,
a szczególnie wtedy, gdy produkt nie jest certyfikowany, są zapisane jako Mineral oil, Petrolatum, Paraffin Oil, Paraffinum Liquidum,
Vaselinum album, Vaselinum flavum, a woski mineralne jako Ceresin, Ozokerite, Cirine
Wax, Mineral Wax. Tworzą film na skórze,
przez co doraźnie poprawiają wygląd skóry.
Jednak ze względu na to, że zatykają pory
i utrudniają oddychanie, skutki ich stosowania są dla skóry negatywne. Stwarzają warunki sprzyjające rozwojowi bakterii beztlenowych wywołujących trądzik. Spowalniają
metabolizm i są zaprzeczeniem składnika,
którego potrzebuje nasza skóra. Takiego,
który rozbudza naturalne mechanizmy regeneracji prowadząc do autentycznej poprawy
wyglądu, funkcjonowania i kondycji skóry.

Oswoić życiodajne słońce
Pamiętajmy, że niezwykle ważnym elementem pielęgnacji skóry latem jest jej odpowiednie zabezpieczenie przed negatywnymi
skutkami promieniowania słonecznego. Jest
to szczególnie ważne ze względu na to, że
rozsądne korzystanie z kąpieli słonecznych
ma zbawienny wpływ na skórę i cały organizm. Twórca helioterapii, duński lekarz Niels

Ryberg Finsen zbadał sposoby wykorzystania światła w medycynie, za co w 1903 r.
otrzymał Nagrodę Nobla. Tęsknimy za słońcem i chcemy w sposób bezpieczny cieszyć
się nim latem, zwłaszcza, że w Polsce słońca
mamy około dwa razy mniej niż np. w Grecji
czy Hiszpanii. Większość z nas pozytywnie
odbiera moc słońca, odczuwamy rozbudzenie sił witalnych i czujemy się bardziej szczęśliwi. Korzystajmy więc ze słońca, róbmy
to jednak z odpowiednim zabezpieczeniem
w postaci naturalnego produktu z filtrem
mineralnym. Filtry mineralne w przeciwieństwie do filtrów chemicznych, odbijają
światło słoneczne, nie wnikają w głąb skóry. Są też wygodniejsze w użyciu, ponieważ
działają od razu, nie trzeba aplikować ich na
pół godziny przed wyjściem na słońce, tak
jak jest to w przypadku filtrów chemicznych.
Dodatkowo, niektóre substancje zawarte
w filtrach chemicznych mogą podrażniać
i powodować reakcje alergiczne. Ostatnia,
ale wcale nie najmniejsza, wada filtrów chemicznych polega na ich niższej fotostabilności. Niektóre z zawartych w nich substancji
przestają działać pod wpływem słońca, co
nie dotyczy filtrów mineralnych.

na opakowaniu. Jest to tym bardziej ważne,
gdy kosmetyk nie jest certyfikowany. Uznane międzynarodowe certyfikaty takie jak,
m.in. BDiH, Cosmebio, Ecocert, Natrue czy
Soil Association dają gwarancję, że kosmetyk
zawiera bezpieczne składniki pochodzenia
naturalnego, a nie zawiera syntetycznych zapachów, barwników i konserwantów. Kosmetyki noszące te certyfikaty są też przyjazne
dla środowiska. Pamiętajmy także, że w Unii
Europejskiej nadal nie ma prawa regulującego
kwestię kosmetyków naturalnych, tak więc
określenie „naturalny” może pojawiać się na
kosmetykach w sposób dowolny, niekiedy
nawet wyłącznie jako zabieg marketingowy
mający zachęcić nas do produktu zawierającego śladową ilość natury w swoim składzie.

Natura bez ściemy
Przy wyborze kosmetyku naturalnego kierujmy się jego składem, który musi być podany

Monika Zarzycka
Manager Działu Kosmetyki
Organic Farma Zdrowia

Odważ się na nowe,
naturalne piękno
• organiczne dezodoranty z bambusem
• kremy pielęgnacyjne z czystym
sokiem z aloesu lub olejkiem arganowym
• wspaniale pachnące szampony
i żele pod prysznic
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Jak odzyskać witalność, entuzjazm, energię i chęć do pracy?
Czy spotkałeś kiedyś kogoś, kto jest
dziwnie zadowolony ze swojej pracy? Rzuciło ci się w oczy to, że nie
zna słowa „problem” i nie ocenia innych osób? A ty nadal tkwisz w firmie, w której osiągnąłeś wszystko,
co było możliwe i nie wiesz co dalej? Poszukaj siebie w odpowiednio
zadanych pytaniach i postaraj się
odrobić swoje zadanie domowe, bo
nikt za ciebie tego nie zrobi.
Zamiast zazdrościć, odzyskaj
własną harmonię, zadając sobie
odpowiednie pytania, a w ślad
za nimi przemyślane odpowiedzi.
Pierwsze pytanie dotyczy sfery
zawodowej.
Kim chciałbym w życiu być,
gdybym nie musiał zarabiać
pieniędzy? Gdzie czułbym się
najlepiej? Co bym robił? Z kim
bym pracował?
Zazwyczaj wybieramy wykształcenie, które jest akurat modne,
zalecane, może podpowiedziane przez znajomych czy rodzinę.
Ale czy dobrze przemyśleliśmy
naszą przyszłość w danym zawodzie? Czy marzyliśmy o tym,
by przez całe życie być kasjerką
albo kierowcą ambulansu? Może
wolelibyśmy prowadzić zajęcia
językowe z hiszpańskiego wśród
gwatemalskich dzieci, żeby mieć
satysfakcję z robienia rzeczy istotnych? Pomyśl, jakiej satysfakcji
potrzebujesz i poszukaj sposobu,
by ją sobie zapewnić, aby pracując
upiększać świat.
Kiedy wypoczywam? Co robię
dla czystego relaksu? Czy mam
czas na słuchanie swoich myśli?
Chyba nie należysz do tych, którzy
bezlitośnie znęcają się nad sobą,
pracując po 14 godzin codziennie,
przychodzą do mieszkania z pustą lodówką, jedzą to, co zostało z wczoraj lub z pracy, wypiją
2 drinki na uspokojenie i obejrzą
3 takty filmu, żeby łatwiej zasnąć,
by rano nie zaspać do tej wstrętnej pracy?
Każdy z nas potrzebuje „pielenia
ogródka”, rozczochrania poplą-

tanych myśli, dotlenienia mózgu, odseparowania się od „trybu pracy”, pomysłu na aktywny
odpoczynek, czasu na spełnienie
potrzeby bliskości z przyjaciółmi,
rodziną, na długą i kojącą rozmowę. Zaniedbanie podstawowej
potrzeby relaksu i odkładanie
chwil odprężenia „na urlop” jest
najkrótszą drogą do wypalenia
i utraty motywacji. Nie tylko
do pracy, ale i do życia, co bywa
bardzo destrukcyjne. Co robisz
codziennie, by się choć troszkę
odprężyć? Masz pomysł na siebie?
Nie czytaj dalszych pytań, dopóki
nie odpowiesz na powyższe.
Co tworzę poza pracą? Kim jestem, nie pokazując swojej wizytówki firmowej? Badaczem? Literatem? Fotografem? Pożeraczem
muzyki?
Dla zachowania równowagi w życiu i uniknięcia stanów depresyjnych, potrzebujemy nie tylko odpoczynku i satysfakcji z pracy, lecz
także prywatnej tożsamości. Dlatego warto od dziecka pielęgnować swoje hobby i pod żadnym
pozorem z niego nie rezygnować
– chyba, że jest to uwodzenie koleżanek, a w międzyczasie pojawił
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witalność i chęć do pracy!
Żaneta Geltz – włascicielka
agencji Geltz Media, negocjator, trener biznesu i ekspert
w dziedzinie komunikacji
marek. Stworzyła magazyn
„Hipoalegiczni“ – periodyk
przeznaczony nie tylko dla alergików, a także projekt Happy
Evolution, który jest kopalnią
pomysłów na to, jak lepiej żyć
www.happyevolution.org
się w naszym życiu ślub i dzieci.
W innych przypadkach warto regularnie z kolegami wędkować,
z koleżankami praktykować aerobik, z dziećmi szyć ubranka dla
lalek, z rodzicami gromadzić wyborne gatunki nalewek i konfitur
domowej roboty. Nie możesz
dopuścić do tego, by twoje życie
zaczynało się i kończyło jedynie
na pracy. Tworzenie czegoś, choćby stron internetowych po godzinach pracy czy sprzedawanie ręcznie lepionych pierogów na targu
śniadaniowym, gwarantuje źródło
radości, dzięki której endorfiny
zapewnią ci poczucie harmonii
i szczęścia w życiu. Określ swoją
prawdziwą pasję tworzenia.

Co robię dla świata? A może dla
dzieci? Czy jest coś, co robię charytatywnie, myśląc o innych bez
chęci uzyskania zapłaty?
Wyobraź sobie siebie: dostajesz
nagrodę za swoje dokonania,
które od lat prowadziłeś. Co to
takiego jest, co mógłbyś zrobić,
a mogłoby się komuś przydać?
Dla jakiej pochwały byłbyś gotów to zrobić – nawet tylko od
czasu do czasu? Myśl codziennie o tym, w jaki sposób możesz
pomóc sąsiadce, która chodzi
o kulach po zakupy, o recepcjonistce, którą może każdy traktuje jak powietrze, albo o własnym
dziecku, które ciągle namawia
cię, by pójść do schroniska dla

Pamiętaj,
że zdrowe ryby
płyną pod prąd!

zwierząt i wziąć małego pieska.
Zrób to. Nie licz na uznanie od
razu. Daj sobie czas na to, by
zrozumieć, że dawanie wraca ze zdwojoną siłą, a przede
wszystkim wyzwala dużą dawkę
szczęścia, dobrego samopoczucia i komfortu z samym sobą.
W Polsce jedynie 5% osób dorosłych uczestniczy w wolontariatach, podczas gdy w Holandii
odsetek ten wynosi 80%!!!
Jaki mam plan za 5 lub 10 lat?
Gdzie i kim chcę być? Czy zanotowałeś gdzieś swój życiowy cel?
Spłata kredytu za dom, otrzymanie wszelkich możliwych awansów i bonusów, zakup wymarzonego auta i innych instantów
życiowego celu nierzadko bywa
powodem samobójczych myśli,
nawet u menedżerów wysokiego szczebla. Brak postawionego
celu powyżej „rzeczy”, który sięga dalej niż to, co możemy sobie
kupić za określoną kwotę, może
skutkować depresją w momencie, gdy ten pozorny cel zostaje
osiągnięty. Zadbaj więc o to, by
nakreślić sobie na kartce papieru
swoje własne marzenia. Spróbuj
wymyślić sposób, jak zmienić
świat na lepszy, bardziej przyjazny
lub kolorowy. Nie ograniczaj się
miejscem i ludźmi. Nie powiesz
chyba, że żyjesz bez celu, ważnego
zadania?
Co ostatnio zrobiłem dla swojego zdrowia? Czy wiem, co odkryli naukowcy z Harvardu, jeśli
chodzi o piramidę żywienia? Czy
docierają do mnie nowinki z zakresu nowoczesnej medycyny naturalnej?
Pierwsze sygnały o tym, że grozi
nam kara za niedbalstwo w stosunku do siebie samych, docierają z naszego ciała. Na początku
trochę boli nas kręgosłup, czasami serce łomocze, innym razem
czujemy, że dopadają nas niestrawność i zgaga. Dopóki jednak
nasze ciało przyjmuje śmieciowe
jedzenie w styropianowych pojemnikach i zadowala się monotonną paszą (a może to trwać
kilka lat), to wszystko wydaje się

nam całkiem normalne. Zaczynamy chorować dopiero wtedy, gdy
pojawiają się – prócz problemów
czysto fizycznych – również zaburzenia emocjonalne. Tracimy cierpliwość do bliskich osób, koledzy
w pracy jawią nam się jako „wrogowie, kopiący pod nami dołki”,
snujemy teorie spiskowe i zaczynamy wchodzić w obszar, w którym gromadzą się nad naszymi
głowami czarne chmury. Kropka.
Tu się zatrzymaj i wróć do pierwszego punktu. Wszystko przemyśl
od początku.
1. Wymyśl sobie pracę marzeń,
co dokładnie chcesz robić.
2. Jaki rodzaj odpoczynku naprawdę ładuje twoje baterie?
3. Co chcesz tworzyć po pracy,
co przyniesie ci radość?
4. Nie pracuj jedynie dla zysku,
dobry uczynek da ci sporą dawkę energii.
5. Zaplanuj swoje życie, określ
swój długoterminowy, wymarzony cel.
6. Twoje zdrowie jest na twoim
talerzu, poświęć mu nieco uwagi, opłaci się.
Nie kończ na przeczytaniu listy
zadań. Nie pisz w myślach, tylko
na kartce. Połóż ją sobie na fotelu
w samochodzie lub w łazience na
półce, żeby widzieć ją codziennie.
Pozwól sobie na płacz i na chwile
zwątpienia. Ale nie myśl, że uciekając od swojego życia, uda ci się
je przeżyć szczęśliwie.
Prowokuj sam siebie. Zauważ, że
zmiana u ciebie wpłynie na zmianę u innych. Może to jest twoje
nowe zadanie? Inspiruj innych
swoją metamorfozą i nie pozwól
się onieśmielić uwagami leniwców i konformistów. Już dziś
znajdź czas, by wyruszyć na łowy
i kupić kolorowy kosz owoców.
Codziennie od rana ładuj się witaminami, uprawiaj chociaż kilka
pozycji gimnastycznych, dotleniaj mózg i myśl. Zapewnij sobie
przynajmniej 1 godzinę w tygodniu bez dostępu do telefonu,
internetu i innych technologii.
Pamiętaj, że zdrowe ryby płyną
pod prąd.
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 Ekogrillowanie

- delektuj się latem w plenerze
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, o czym w skrytości serca każdy
chyba marzy. Pomimo niewątpliwej
przyjemności jedzenia pod chmurką, obowiązują nas również zasady
zachowania higieny przygotowania
i jedzenia przygotowanych posił-

ków (termotorby czy przenośne
lodówki, osobne przybory kuchenne do krojenia surowego i ugrillowanego mięsa itd.). Do grillowania
używajmy węgla drzewnego, aby
było jak najmniej dymu zawierającego substancje toksyczne. Takie

substancje zawiera też sadza, która
wydziela się podczas używania podpałki (produktu naftowego). Dlatego namawiamy do przyrządzania
potraw na ogniu powoli, delektując
się otaczającą przyrodą, rozmową
i miłym towarzystwem.

Zasady ekogrillowania:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Dbaj o proporcje
– jeśli grillujemy
mięsa niech
towarzyszy im
obfitość warzyw
– papryka,
cukinia, bakłażan,
pieczarki, cebula
czy bataty.

Zaskocz
współbiesiadników
– pyszny grill
bezmięsny
to oczywiście
warzywa, ale
też tofu naturalne czy biały
ser uprzednio
zamarynowane.
W Organic Farma
Zdrowia można
się zaopatrzyć
w gotowe, już
przyprawione
tofu – z oliwkami,
suszonymi pomidorami, bazylią,
czosnkiem lub
à la pizza – nadające się od razu
na ruszt.

Marynatę
przygotuj
samodzielnie – to bardzo
proste, a wiesz co
dodajesz i możesz
wybrać produkty
wysokiej jakości.
My polecamy
przyprawy, sos
sojowy: shoyu
i tamari oraz
oliwę – wszystkie składniki
z ekologicznym
certyfikatem.

Niech na
ruszcie nie
będzie nudno, a różnorodnie
i kolorowo
– kilka rodzajów
warzyw, ryby,
owoce morza,
różne rodzaje
drobiu.

Grilluj powoli, w niższej temperaturze
(ok.180 st.);
im wyższa temperatura – tym
więcej powstaje
niekorzystnych
dla zdrowia
substancji.

Nie trzymaj
potraw bezpośrednio
nad ogniem
– przed skapywaniem tłuszczu
ochroni liść kapusty czy chrzanu
lub gotowe tacki.

Pamiętaj
o antyoksydantach
– to roślinni
sprzymierzeńcy
naszego zdrowia. Na letnią
ucztę w plenerze
przygotuj sałatkę
ze świeżych sezonowych warzyw
ze znaczącym
udziałem koloru
zielonego – warto
kolorystykę
dopasować do
otaczającej przyrody.
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Skomponuj własną

wodę smakową
Do szklanki możesz dodać:

coś kwaśnego
plasterek cytryny, plasterek pomarańczy,
sok z cytryny, sok z pomarańczy
sezonowe owoce
truskawki, maliny, jeżyny, jagody
coś słodkiego
syrop z agawy, miód, syrop daktylowy,
ksylitol, stevia
aromatyczne dodatki
sok z imbiru, woda różana, mięta, bazylia

Polecamy

Stevia z erytrytolem
doskonała do słodzenia
napojów i ciast

Ksylitol, czyli cukier
z brzozy, zastąpi
cukier

Kipi kasza, kipi groch
Lepsza kasza niż ten groch.
Bo od grochu boli brzuch,
A od kaszy człowiek zdrów.

Dodatek soku
wyciśniętego
z pomarańczy doda
wodzie smaku

Sok z ekologicznych
cytryn doda
kwaśnego akcentu

Tytuł pięknie wydanej przez Samo sedno książki – „Kipi kasza” autorstwa Pawła Łukasika i Grzegorza Targosza, od razu kojarzy się z tą
dziecięcą rymowanką. O ile na temat strączkowych mamy dzisiaj
inne zdanie – trzeba je odpowiednio gotować razem z przyprawami,
żeby sensacje pokarmowe nie występowały – to akapit o dobrym
wpływie kaszy na zdrowie jest nadal aktualny! Książka zaczyna się
od opisu rodzajów kasz, znanych i mniej znanych w Polsce, ich historii i właściwości oraz podstawowych przepisów na kasze sypkie. Po
opanowaniu tych umiejętności nikt już nie będzie mógł powiedzieć,
że nie umie gotować kaszy. Można więc przystąpić do wypróbowania
105 przepisów na bardziej wyrafinowane potrawy, m.in.: kaszotto,
burgery jaglane, czy muffinki gryczano-amarantusowe. Szlachetność tych dań podkreślają apetyczne zdjęcia, które pokazują, że
Autorzy rzeczywiście gotują z pasją (tak brzmi tytuł prowadzonego
przez nich bloga).
Ziarna zbóż są prawdziwym skarbem w naszej diecie, przekazują nam
swoją witalność i wartości odżywcze – przecież z małego ziarna wyrasta cała roślina – więc muszą zawierać wszystkie składniki potrzebne do życia. Jedzmy kasze i pilnujmy żeby nie kipiała – szkoda tracić
tak cenne składniki. 
Agnieszka Kaniewska
Ekspert ds. odżywiania
Organic Farma Zdrowia
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Kipi kasza
Pierogi zielone z kaszą jaglaną,
fetą oraz smażonym szpinakiem
z czosnkiem

Kaszotto marchewkowe z kaszy
gryczanej nieprażonej z kurczakiem
oraz jarmużem

Danie średnio trudne, wegetariańskie.
Czas przygotowania: 35 min, 4 porcje.
Ciasto:
Składniki • 100 g świeżego szpinaku
• 3/4 szklanki wody
• 3 szklanki mąki
• 2 jajka
• sól

Danie średnio trudne, bez glutenu, z mięsem.
Czas przygotowania: 45 min, 4 porcje.
Farsz:
• 100 g świeżego szpinaku
• 1 i 1/2 szklanki kaszy
jaglanej ugotowanej na
sypko
• 150 g sera feta
• 2 ząbki czosnku
• 2 łyżki oleju
• pieprz

Składniki

• 2 1/2 szklanki bulionu
• 450 g piersi z kurczaka
• 1 szklanka kaszy gryczanej drobiowego (lub
warzywnego)
nieprażonej
• 4 łyżki oleju
• 2 marchewki
• sól, pieprz
• 150 g jarmużu
• 1 cebula

1. Szpinak umyć, osuszyć, włożyć do blendera i wlać
Sposób
przyrządzenia wodę. Zmiksować, a następnie przecedzić przez gę-

1. Pierś z kurczaka oczyścić, pokroić w kostkę
Sposób
przyrządzenia i przesmażyć na złoto na 2 łyżkach oleju.

ste sito. Mąkę przesiać na stolnicę, usypując kopiec.
Utworzyć na środku zagłębienie i wbić do niego jajka, a następnie dodać szczyptę soli. Dodawać stopniowo wodę ze szpinaku, wyrabiając cały czas ciasto.
Gdy składniki wstępnie się połączą, nadal wyrabiać
ciasto przez mniej więcej 10 min, aż przestanie przywierać do rąk. Nie dodawać zbyt wiele mąki, tak by
ciasto pozostało lekko klejące i elastyczne.
2. Szpinak umyć, odsączyć i posiekać. Czosnek obrać
i drobno posiekać. Rozgrzać olej i przesmażyć na nim
oba składniki. Po 2–3 min. połączyć je z kaszą i 100
g połamanego sera feta. Całość doprawić pieprzem
i dokładnie wymieszać.
3. Rozwałkować cienko ciasto i wyciąć szklanką
okręgi. Nałożyć porcje farszu. Pierogi zakleić i gotować w osolonej wodzie przez 6–8 min.
4. Masło roztopić. Resztę fety zetrzeć na tarce o dużych oczkach. Pierogi podawać polane masłem i posypane wiórkami z fety.

2. Cebulę obrać i pokroić w kostkę. Marchewkę
obrać, opłukać, osuszyć i zetrzeć na tarce o dużych
oczkach. Przesmażyć cebulę przez 3 min na 1 łyżce
oleju, dodać marchewkę i smażyć kolejne 3 min.
Polać wodą, dodać mięso i dusić na wolnym ogniu
przez 15–20 min, aż warzywa zmiękną.
3. Kaszę smażyć przez 2–3 min na reszcie oleju.
Bulion dodawać do niej stopniowo, gdy zostanie
wchłonięty. Doprawić kaszę do smaku solą oraz pieprzem, a po 15–20 min, gdy będzie już półmiękka,
połączyć z warzywami.
4. Jarmuż umyć, osuszyć, liście porwać na drobniejsze kawałki. Dodać do warzyw z mięsem w tym
samym momencie co kaszę. Podgrzewać jeszcze 5
min. Całość ewentualnie doprawić.
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Kipi kasza
Barszcz zabielany z kluseczkami
z kaszy kukurydzianej
i białego sera

Kotleciki drobiowe w panierce z kaszy
manny, parmezanu i pietruszki
z sałatką z jarmużu i papryki

Danie średnio trudne, wegetariańskie.
Czas przygotowania: 120 min, 4 porcje.

Danie łatwe, z mięsem.
Czas przygotowania: 25 min, 4 porcje.

Składniki

• 6 buraków
• 1 1/2 l bulionu
warzywnego
• 1 szklanka zakwasu
buraczanego
• 1/2 szklanki kaszy
kukurydzianej
• 100 g sera białego

• 2 łyżeczki cukru
• 1 łyżka masła
• 1 jajko
• 200 g śmietany 18%
• 2 łyżki mąki
• 1 pęczek koperku
• sól, pieprz

Składniki

• 1 podwójna pierś
z kurczaka
• 1 pęczek natki pietruszki
• 1/2 szklanki bułki tartej
• 1/2 szklanki kaszy manny
• 2 łyżki tartego parmezanu
(lub innego twardego
sera)

•2
 jajka
•3
 łyżki oleju
• 1 50 g jarmużu
• 1 czerwona papryka
• s ól, pieprz

1. Buraki oczyścić, obrać, pokroić w plasterki i włoSposób
przyrządzenia żyć do gorącego bulionu. Dodać cukier, a następnie

1. Pierś oczyścić, a następnie pokroić na cienkie plaSposób
przyrządzenia stry. Rozbić cienko i oprószyć solą oraz pieprzem.

zagotować i pozostawić na 90 min do ostygnięcia.
2. Przygotować kluseczki. Kaszę wsypać do 1 szklanki gotującej się wody i gotować przez kilka minut,
aż zgęstnieje. Dodać łyżkę masła, wymieszać i pozostawić całość do ostygnięcia. Do zimnej kaszy
dodać zmielony lub rozdrobniony ser, jajko, sól oraz
pieprz i dokładnie wymieszać. Z tej masy uformować podłużne kluseczki i wrzucać na osolony wrzątek partiami. Gotować do wypłynięcia (ok. 3 min).
3. Przecedzić barszcz, dodać zakwas i podgrzać (nie
gotować!). Rozmieszać śmietanę z mąką, dodawać
po odrobinie ciepłego barszczu, cały czas mieszając. Tak zahartowaną śmietanę wlewać stopniowo
do barszczu, nie przestając mieszać. Podgrzewać
całość przez kilka minut. Doprawić do smaku solą
i pieprzem.
4. Zupę podawać z kluseczkami i świeżo posiekanym koperkiem.

2. Natkę pietruszki umyć, osuszyć i drobno posiekać.
Wymieszać z bułką tartą, kaszą i serem. W oddzielnej miseczce roztrzepać jajka. Mięso maczać w jajku,
a następnie w mieszance bułki z kaszą. Smażyć na 2
łyżkach rozgrzanego oleju po 3–5 min z każdej strony, aż panierka ładnie się zarumieni.
3. Jarmuż umyć i osuszyć. Liście porozrywać na
mniejsze części. Paprykę umyć, osuszyć i przekroić.
Po usunięciu gniazda nasiennego oraz białych części
pokroić w podłużne paski. Przesmażyć warzywa na
1 łyżce oleju. Doprawić do smaku solą oraz pieprzem.
4. Usmażone kotleciki podawać z ciepłą sałatką.
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Letnie przepisy
Lody
owocowe

Składniki

• 1 kg sezonowych miękkich
owoców (np. truskawki,
jagody, maliny)
• 1 łyżeczka stevi krystalicznej

Ekspresowy
sorbet

Składniki

• 1 szklanka drobnych
zamrożonych owoców
(maliny, borówka
amerykańska, jagody)
• 1 dojrzały banan

Orzeźwiający
koktajl

Składniki

• 1 miękkie awokado
•2
 słodkie jabłka
• 1 /2 l wystudzonego naparu
z mięty
•P
 ęczek natki pietruszki
•G
 arść liści jarmużu

Umyte i odszypułkowane
Sposób
przyrządzenia truskawki zmiksować ze sło-

Owoce zmiksować w blenSposób
przyrządzenia derze z bananem do uzy-

Obrane i pokrojone awoSposób
przyrządzenia kado i jabłka zmiksować na

dzikiem i taki mus przelać
do pojemników po lodach
lub kubeczków po jogurcie
z umieszczonym w środku
patyczkiem i zamrozić. Wyjmować gotowe lody.

skania gładkiego kremu. Jeść
zaraz po zmiksowaniu.

gładko z zielonymi liśćmi,
dolewając napar z mięty,
nie powinien być zbyt gęsty.
Serwować lekko schłodzony.
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Nauka ma głos
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Wydawnictwo Prestige
ul. Koszalińska 9, 87-100 Toruń, tel. 600-717-260
e-mail: redakcja@prestigemagazyn.pl
www.prestigemagazyn.pl
www.facebook.com/PrestigeMagazyn

Nauka ma głos

27

W lato bądź bliżej natury
z Organic24.pl
gdzie jes t eśm y

Znajdź nas na
www.facebook.com/ORGANICFARMAZDROWIA

SUPERDELIKATESY
C.H. Arkadia

ADRES 	TELEFON
Warszawa, Al. Jana Pawła II 82
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
Centrum Skorosze
Galeria Handlowa Stara Papiernia
C.H. Auchan Piaseczno
Auchan Łomianki
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
Kupiec Poznański
King Cross Marcelin
Renoma
ETC		
CH Zielone Arkady

ADRES 	TELEFON
Warszawa, ul. Chmielna 16
22-827-32-17
Warszawa, ul. Fieldorfa 10 A
22-671-04-15
Warszawa, ul. Wołoska 12
22-161-38-57
Warszawa, ul. Powsińska 31
22-370-30-94
Warszawa, ul. Głębocka 15
22-743-31-09
Warszawa, ul. Górczewska 124
22-533-44-32
Warszawa, ul. Złota 59
22-222-01-07
Warszawa, Al. Jerozolimskie 148
22-823-24-52
Warszawa, ul. Gen. Felicjana Sławoja-Składkowskiego 4
506-217-852
Konstancin, Al. Wojska Polskiego 3 lok. 39b
22-702-87-11
Piaseczno, ul. Puławska 46
22-711-25-49
Łomianki, ul. Brukowa 25
506-217-870
Gdańsk Wrzeszcz, ul. Grunwaldzka 141
58-345-22-92
Gdynia, ul. Kazimierza Górskiego 2
58-779-07-11
Katowice, ul. Chorzowska 107
32-605-02-96
Katowice, ul. 3 Maja 30
32-414-16-73
Kraków, ul. Kazimierza Wielkiego 43
12-633-50-45
Kraków, ul. Pawia 5
12-628-72-68
Łódź, ul. Karskiego 5
42-634-87-26
Płock, ul. Wyszogrodzka 140
24-262-70-35
Poznań, ul. Drużbickiego 2
61-659-00-84
Poznań, ul. Półwiejska 42
61-859-65-95
Poznań, pl. Wiosny Ludów 2
500-172-906
Poznań, ul. Bukowska 156
506-217-874
Wrocław, ul. Świdnicka 40
71-759-37-72
Swarzędz, ul. Poznańska 6
506-158-075
Bydgoszcz, Al. Wojska Polskiego 1
795-122-651

sklepy Organic Zielone Oko
Zwycięzców
Kabaty
Michalin, Józefów

Warszawa, ul. Zwycięzców 32
Warszawa Kabaty, ul. Wąwozowa 36
Warszawa, ul. Piłsudskiego 38, 05-420 Józefów

22-870-32-56
22-648-54-21
784-075-123

WEGA

Gliwice, ul. Raciborska 1,

32-232-02-21

SKLEPY Tradycyjne JadłO
Port Rumia
M1 Poznań
Galeria Pestka

Rumia, ul. Grunwaldzka 108
Poznań, ul. Szwajcarska 14
Poznań, Al. Solidarności 47

500-172-889
506-157-795
506-157-809

