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Zachęcamy do zapoznania się z opisem war
sztatów sensorycznych, które odbyły się na 
SGGW , a także do samodzielnego zbadania 
swojego smaku. Zobacz czy dotknął Cię już 
powszechny daltonizm smakowy?  

Program 90 dni do eko zakończyliśmy wspól
nym gotowaniem i dokumentujemy to zdję

po pierwszesmak

Z badań 
przeprowadzonych 
przez TNS na 
zlecenie ORGANIC 
Farma Zdrowia 
wynika, że 
najczęstszym 
powodem, dla 
którego Polacy 
wybierają 
ekologiczną żywność 
jest jej smak. 

Agnieszka Sienkiewicz
Doradca żywieniowy 
i dietetyczny; diet coach

anna Łyżwa 
Specjalista ds. Reklamy

Bohdan Juchniewicz, 
redaktor „Go Organic!”

To swoisty ewenement w skali światowej 
– bowiem w większości badań przeprowadza
nych w innych krajach pierwszym powodem 
wybierania produktów organicznych są ich 
walory zdrowotne. 42% badanych w Polsce 
wskazało, że to lepszy smak i/lub zapach są 
czynnikami decydującymi o sięganiu po żyw
ność organiczną. W związku z tymi danymi, 
najnowszy numer Go Organic postanowili
śmy w całości poświęcić tematowi SMAKU. 

ciami, a Państwa zachęcamy do skorzystania 
z naszej książki kucharskiej pełnej kolorów, 
aromatów i SMAKU. 

dr inż. aneta Załęcka
Zakład Żywności 
Ekologicznej
Wydział Nauk  
o Żywieniu Człowieka 
i Konsumpcji SGGW



4 lataW kwietniu zakończył się Program  
W 90 DNI do EKO. A zakończył  
się sukcesem  – uczestnicy  
po 90 dniach akcji czują się średnio  
o 4 dodatkowe lata młodsi niż  
przed jego rozpoczęciem! w 90 dni
Osiągnięcia EKObohaterek

Szczególne miejsce w Programie 
W 90 DNI do EKO zajmowały dwie 
EKObohaterki – Jola oraz Ewa, 
które przez 90 dni otrzymywały 
ekologiczne jedzenie i opisywały 
swoje doświadczenia związane ze 
zmianą diety. Obie EKObohaterki 
gromadziły wokół siebie kibiców 
i stworzyły dwie rywalizujące 
między sobą drużyny. W bitwie na 
punkty wygrała drużyna Joli Hyt
kowskiej.
A jak Ekobohaterki podsumowują 
swój udział w Programie i 3 mie
siące na ekologicznej diecie? Za
praszamy na rozmowę z nimi:

GO ORGANIC: Jakbyście 
miały wymienić najważniejsze 
zmiany, jakie dokonały się 
w Waszym życiu przez te 90 
dni, na co byście wskazały?
JOlA HytkOWskA: Po pierw
sze – samoświadomość. Wiem, 
czego chcę i potrafię powiedzieć 
„nie”. Jeśli popełniam wykrocze
nia w stosunku do swojego ciała, 
to także z pełną świadomością, 

np. teraz wcinam czekoladę.
Po drugie dobrostan. Ciesząc się 
tym, co mam, zmierzam dalej, 
nie ustaję w rozwijaniu siebie 
i realizowaniu własnych pragnień. 
Następna rzecz to aktywność. 
Jeśli mam wybór: zostać w domu 
i posprzątać albo gdzieś pognać 
na łono natury albo w miasto 
spotkać się z ludźmi to... pognam. 
A chaos domowy ogarnie się 
później.
Nauczyłam się też segregowania 
śmieci – podpisałam umowę 
śmieciową z opcją segregowania 
i kompostowania czyli full. No 
i wreszcie radość z gotowania. 
Do tej pory nie było to moja 
domeną...
EWA DuMAńskA: Najwięk
szym osiągnięciem dla mnie, było 
zrozumienie, że naprawdę sporo 
więcej jest w moich rękach, niż 
mogło mi się wydawać. To czy 
poćwiczę, czy wyjdę wcześniej, 
czy spakuję śniadanie, okazało się, 
że zależy w głównej mierze ode 
mnie. Nauczyłam się obdzielać 

swoim czasem również siebie. 
Zrozumiałam, że o moje zdrowie 
nikt za mnie nie zadba i pewnych 
rzeczy nikt za mnie, dla mnie, 
nie zrobi. Zaczęłam regularnie 
ćwiczyć i wymagać od siebie 
ruchu. Zaczęłam słuchać potrzeb 
swojego organizmu i uznać to za 
wspaniały drogowskaz.

Wasze największe zaskoczenia 
i odkrycia smakowe podczas 
Programu?
JOlA: Nie znałam do tej pory 
smaku tofu. Pycha! Zwłaszcza 
wędzone i bazyliowe, z kaszą 
gryczaną niepaloną i warzywa
mi. Pokochałam smak chleba 
żytniego na zakwasie z dodatkiem 
sojowych pasztecików. Do tej 
pory w ogóle nie jadałam płatków 
zbożowych na śniadanie. Teraz 
robię to coraz częściej. Ekspery
mentuję z dodatkami – owoce 
świeże i suszone, bakalie, orzechy. 
Poznałam smak nowych past do 
bruchetek – z kaparami. I karczo
chy w oliwie – nigdy wcześniej ich 

nie jadłam, a są przepyszne. I zupa 
dyniowa z imbirem, pycha...
EWA: Oczyściłam sobie kubki 
smakowe i zaczęłam wyczuwać 
najdelikatniejsze smaki, co do
starcza miłych wrażeń! Odkrycia 
smakowe: kiełki (brokułowe naj!), 
algi i tofu – wędzone z migdałami 
i sezamem, wszelkie smakowe 
firmy Taifun i wędzone SunFood; 
suszone owoce jagody inkaskiej 
i morwy, gorzkie czekolady Suro
vitalu. Dynia Hokkaido i piżmowa! 
20 rodzajów przypraw Sonnentor, 
bez których już nie potrafię goto
wać. A wszystkie smaki zyskują 
na ceramicznych patelniach 
Greenpan :)

Czy znalazłaś dla siebie jakieś 
zdrowsze zamienniki, które 
zadomowiły się już na stałe 
w twojej kuchni? 
JOlA: Tak. Kawę rozpuszczalną 
zamieniłam na rzecz pysznej kawy 
meksykańskiej, którą mielę na 
bieżąco i parzę sobie do pracy 
w termosie. Zamiast gotowych 

Uczestnicy Programu przez 3 miesiące dosta
wali codziennie zadania i wskazówki, które 
pomagały im w łagodny, naturalny sposób 
porzucić złe nawyki, wyrobić dobre i zapo
znawać się z walorami ekożywności. Program 
został oparty o metodę małych kroków i diet 
coaching. 
Dodatkowe 4 lata w 90 dni – to bilans staty
stycznego uczestnika po udziale w Programie 
– To wielki sukces tej akcji i jej uczestników 
– mówi Agnieszka Sienkiewicz, główny diet 
coach W 90 DNI do EKO – Zmiana diety na 
zdrowszą i opartą o produkty ekologiczne, 
a do tego większa aktywność fizyczna, prze
kładają się na zwiększenie sił witalnych. Stąd 
więcej energii i entuzjazmu u uczestników 
Programu, oraz poczucia, że są młodsi niż 
wskazuje na to ich metryka. Już po 90 dniach 
można osiągnąć przemianę na poziomie ko
mórkowym organizmu, co oznacza lepsze sa
mopoczucie – tłumaczy dietetyczka. 

TNS na zlecenie Programu W 90 DNI do EKO 
zapytał Polaków, na ile czują się lat. Badania 
wykazały, że Polacy mają średnio 44 lata, jed
nak czują się przeciętnie na 40 lat, czyli o ponad  
4 lata młodziej. Średni wiek uczestników Pro-
gramu W 90 DNI do EKo to 36 lat – startując 
w styczniu deklarowali, że czują się na 32 lata, 
czyli tak, jak statystyczni Polacy. Po 90 dniach 
praktykowania ekologicznego stylu życia i odży
wania czuli się już średnio na 28,4 lat, czyli pra
wie 8 lat młodsi niż wynika to z ich metryki!

– Program udowodnił, że podstawą dobrego 
samopoczucia jest dobra dieta – mówi Sławo
mir Chłoń, prezes ORGANIC Farma Zdrowia, 
koordynator Programu – Zdrowe nawyki ży
wieniowe i jakościowe produkty organiczne 
bardzo szybko przynoszą odczuwalne efekty. 
Nie trzeba na nie czekać latami, wystarczy 90 
dni. Co więcej, jest to proste do zrealizowania 
– uczestnicy 90 DNI mieli do wykonania tylko 
1 zadanie dziennie. Metodą małych kroków 
osiągnęli sukces i dostali 4 lata w prezencie!
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4 lata
w 90 dni

mieszanek przyprawowych 
i polepszaczy smaków stosuję 
zioła i sól morską. Tofu zastąpiło 
mi mięso wieprzowe. 
EWA: Nie mogę się już obyć bez 
20 podstawowych przypraw 
Sonnentor. To inna jakość, inny 
świat :) Tofu, mleko migdałowe, 
chleb żytni razowy i zdecy
dowanie wszystkie rodzaje 
pesto, a szczególnie to firmy La 
Selva z suszonymi pomidorami! 
Zniknęły: ogólny nadmiar, biała 
mąka, biały cukier.

Z jaką myślą kończycie 
Program – co będzie Was inspi-
rowało do dalszego, ekolo-
gicznego, zdrowego? 

JOlA: EKOmotto, które przy
świecało mojemu udziałowi 
w 90 DNIACH brzmiało, i nadal 
brzmi: „Najpiękniejszych chwil 
nie zaplanujesz, one przychodzą 
same”. Do tego dołączyłabym 
cytat z wizytówki, którą wożę 
w samochodzie za osłoną 
słoneczną, razem z telefonem do 
mechanika, pomocy drogowej 
i myjni: „Cokolwiek zamierzasz 
zrobić, o czymkolwiek marzysz, 
zacznij działać. Śmiałość zawiera 
w sobie: geniusz, siłę i magię” 
(Goethe)
EWA: Motto nadal aktualne: 
„Warto się ogarnąć! i to już! 
i to teraz! nie oglądać się!” 
Moje nowe EKOzasady to : 

mniej spalonej benzyny, więcej 
ekologicznej żywności, czytanie 
etykiet: „skąd i jak”. Przed 
programem chętnie używałam 
wobec siebie określeń: rozlazła, 
negatywna, zmęczona. Teraz 
zamieniłam je na: zachęcona, 
energetyczna, pozytywna. Czu
ję się o dobre 10 lat młodziej. 
Jestem w stanie wygospo
darować dla siebie nie jedną go
dzinę w tygodniu na ćwiczenia, 
a mieć taką prawie codziennie. 
Szczerze zaskoczyło mnie 
poczucie lekkości, jaki wnosi 
więcej ruchu, biegu i odciążenie 
diety. Widzę, że skóra wygląda 
lepiej, ma więcej blasku. Oczy 
podobno też ;) 

Dziękujemy Joli i Ewie za obec
ność w Programie – Wasze nie
zwykłe zaangażowanie i EKOin
spiracje!

Relację z 90 DNI Joli Hytkowskiej  
przeczytacie na jej blogu:  
www.kobietaszczesliwa.
blog.90dnidoeko.pl. 

Blog Ewy Dumańskiej:  
www.viaeco.blog.90dnidoeko.pl

Na zakończenie Programu nasze Ekoboha-
terki wspólnie ugotowały pyszną potrawę, 
którą częstowały klientów delikatesów Or-
ganic Farma Zdrowia w Arkadii. Dzieliły się 
swoimi wrażeniami i opowiadały o nowood-
krytych smakach.

EDYCJA 2013



Warsztaty sensoryczne, które zostały zorganizowane we 
współpracy firmy ORGANIC Farma Zdrowia z Zakładem 
Żywności Ekologicznej SGGW w Warszawie wskazały, że 
istnieje ogromna potrzeba szkolenia współczesnego kon
sumenta w kierunku rozpoznawania naturalnego smaku, 
zapachu i wyglądu surowców i przetworów ekologicznych.
Produkty ekologiczne, w przeciwieństwie do konwencjo
nalnych, poddawane są takim procesom, które umożliwiają 
jak najlepsze zachowanie naturalnej wartości odżywczej 
i biologicznej zawartej w surowcach. Okazuje się, że współ
cześni konsumenci, którym rynek oferuje głównie surowce 
z rolnictwa konwencjonalnego (nierespektującego praw 
natury) oraz produkty wysoko przetworzone (z dodatkiem 
intensywnych, sztucznych aromatów i barwników, nad
miernej ilości cukru, soli), zatracają zdolność rozpoznawania 
naturalnego smaku, zapachu i wyglądu żywności. Prowadzi 
to do tego, że konsumenci, ze szkodą dla własnego zdrowia, 
często preferują właśnie produkty o zafałszowanym wy
glądzie, zapachu i smaku. Wysoko przetworzone produkty 
konwencjonalne nie są bezpieczne ani dla zdrowia ludzi, ani 
dla środowiska, ze względu na:
1. sposób produkcji surowców
2. stosowane dodatki do żywności
3. sposoby przetwarzania.

Jaja ekologiczne i konwencjonalne
Smak i zapach jajek z prawidłowo prowadzonego chowu 
powinien być prawie niewyczuwalny, wręcz neutralny. 
Intensywny zapach i smak jajek konwencjonalnych, który 
można określić jako „rybi” jest wynikiem dodawania mącz
ki z ryb do paszy konwencjonalnej. Przez przyzwyczajonych 
do właśnie takiego smaku i zapachu konsumentów żyw

Jaki jest prawdziwy, niezafałszowany smak 
wybranych surowców i przetworów? 
Przedstawiamy krótkie porównanie, jak w smaku, 
zapachu i wyglądzie różnią się produkty 
ekologiczne od produktów konwencjonalnych.

Czym różni się żywność ekologiczna  
   od konwencjonalnej? 



ności konwencjonalnej mógłby być określony jako zapach 
i smak typowy dla jajek. Tacy konsumenci określają smak 
i zapach jajek ekologicznych jako za mało „wyrazisty”.
Ponadto do paszy w konwencjonalnym chowie kur można 
dodawać sztuczne barwniki, co wywołuje intensywne, pra
wie pomarańczowe zabarwienie żółtka jajek konwencjonal
nych. W chowie ekologicznym ograniczone jest stosowanie 
dodatków do paszy. Oczywiście zabarwienie żółtka jajek 
ekologicznych też może być pomarańczowe, jeżeli gospo
darze ekologiczni zastosują odpowiednie dodatki do paszy 
w postaci mieszanek ziołowych. Jajka ekologiczne zakupio
ne w sklepie mogą się jednak charakteryzować jaśniejszym 
żółtkiem niż jajka konwencjonalne. Skorupki jajek ekologicz
nych są ponadto zazwyczaj grubsze i twardsze niż skorupki 
jajek konwencjonalnych.

Warzywa ekologiczne i konwencjonalne
Niuanse w smaku i zapachu takich warzyw jak marchew, 
czy sałata będą zależały oczywiście przede wszystkim od 
odmiany tych roślin. Jednak typowo ekologicznie uprawia
na sałata, czy marchew będą się różnić od swoich konwen
cjonalnych odpowiedników intensywniejszym smakiem 
i zapachem. Zarówno ich smak, jak i zapach będą bardziej 
zbliżone do smaku i zapachu roślin występujących dziko 
w przyrodzie, z których w wyniku zabiegów hodowlanych 
otrzymano uprawiane obecnie marchew i sałatę. W związ
ku z tym podczas konsumpcji ekologicznej marchwi i sałaty 
może być wyraźniej wyczuwalny gorzkawy, ale też i słodszy 
(intensywniejszy) smak, niż ma to miejsce w przypadku kon
sumpcji warzyw konwencjonalnych.
Także inne warzywa i owoce ekologiczne różnią się inten
sywnością smaku oraz zapachu od warzyw i owoców kon

wencjonalnych (dotyczy to m.in. pomidorów, jabłek, kiwi, 
grejpfruta Sweetie). Z jednej strony jest to spowodowane 
wyższą zawartością suchej masy i cukrów w surowcach 
ekologicznych. W surowcach konwencjonalnych wraz ze 
stosowanymi nawozami syntetycznymi, które są łatwo roz
puszczalne (i w przeciwieństwie do nawozów organicznych 
łatwo dostępne dla roślin) dochodzi do nadmiernego gro
madzenia się wody, która pobierana jest w nadmiarze przez 
tkanki roślin wraz z solami mineralnymi (dla wyrównania 
ciśnienia w tkankach). W ten sposób ziemiopłody konwen
cjonalne rosną szybko, są duże i rolnikowi dają większy plon 
niż ekologiczne, a konsument zostaje uraczony „rozwodnio
nym” smakiem i zapachem oraz gorszą jakością odżywczą 
takich owoców i warzyw.
Ogromną zaletą warzyw i owoców ekologicznych jest tak
że to, że trafiają one na stół konsumenta znacznie bardziej 
dojrzałe niż produkty konwencjonalne, które zbierane są 
zazwyczaj na długo przed fazą pełnej dojrzałości i nie mają 
szans na rozwinięcie swoich walorów, takich jak smak, za
pach i co bardzo ważne także właściwej wartości odżywczej. 
Niedojrzałe surowce łatwiej się składuje i transportuje. Bar
dziej miękkie surowce dojrzałe łatwiej ulegają uszkodzeniom 
mechanicznym podczas długich tras transportowych. Dzięki 
temu, że owoce i warzywa ekologiczne zbierane są bardziej 
dojrzałe niż konwencjonalne, są smaczniejsze i charaktery
zują się wyższą wartością odżywczą, więc lepiej służą zdro
wiu człowieka niż konwencjonalne.
Naprawdę warto wypróbować, jak smakuje i pachnie np. 
ekologiczne kiwi, czy ekologiczny grejpfrut Sweetie, przy 
jednoczesnej degustacji w tym samym czasie konwencjo
nalnego kiwi lub konwencjonalnego grejpfruta Sweetie – dla 
porównania. Wykonując takie porównanie większość osób 
powinna być w stanie wykryć różnice w smaku i zapachu 
ww. owoców. A w konsekwencji po ponownym zakupie 
i spróbowaniu tak „wytrenowany” konsument nie powinien 
mieć problemu z rozpoznaniem, czy ma do czynienia z owo
cem ekologicznym, czy konwencjonalnym.

suszone owoce 
Ekologiczne morele suszone, bez dodatku związków siar
ki, których stosowanie dozwolone jest w przetwórstwie 
owoców konwencjonalnych, są zabarwione na brązowo 
w odróżnieniu od konwencjonalnych, których barwa, właś
nie dzięki związkom siarki jest jasna, pomarańczowa. Na 
pierwszy rzut oka kolor brązowy jest mniej apetyczny niż 
pomarańczowożółty, ale ekologiczne morele suszone są 
bardziej miękkie niż konwencjonalne, a co najważniejsze nie 
zawierają dodatku szkodliwych związków siarki i naprawdę 
wspaniale smakują.
W przetwórstwie ekologicznym nie wolno stosować m.in. 
syntetycznych barwików, ani aromatów. Takie produkty 
ekologiczne jak np. jogurty owocowe dlatego będą znacznie 
jaśniejsze niż ich konwencjonalne odpowiedniki oraz będą 
miały mniej intensywny smak i zapach.
Bardzo istotną kwestią jest rozpoznawanie naturalnego 
wyglądu, smaku i zapachu przez rodziców, jeśli chcą oni za
pewnić swoim dzieciom bezpieczną żywność i chcą zadbać 
o to, żeby dzieci w przyszłości same dokonywały wyborów 
produktów spożywczych zgodnie ze zdrowym sposobem 
odżywiania. Rodzice powinni pamiętać o tym, żeby za
pewnić dzieciom dostęp do odpowiednich (bezpiecznych 
i zdrowych) surowców i przetworów nie tylko w okresie jego 
niemowlęctwa, ale także później. Tak aby dziecko mogło 
wypracować odpowiednie wzorce smaków, zapachów i wy
glądu produktów naturalnych, niezafałszowanych np. przez 
sztuczne dodatki.
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Nasze produkty składają się w 100 % tylko i wy-
łącznie  ze składników pochodzenia organiczne-
go. Pomimo, że produkcja jest bardziej czaso-
chłonna, to jesteśmy bardzo dumni z końcowego 
efektu jakim są nasze produkty – pyszne i w 100 
% ekologiczne.

Ale dla nas to jeszcze za mało! Tworząc nowe 
produkty staramy się spełniać także wytyczne 
dotyczące żywienia niemowląt i dzieci, jak rów-
nież wytyczne Niemieckiego Stowarzyszenia 
Producentów Żywności Ekologicznej.

Przed wprowadzeniem naszych produktów na ry-
nek, przeprowadzamy szereg testów, także  sen-
sorycznych. Dopiero gdy możemy powiedzieć, 
że produkt smakuje wyśmienicie. Dzieje się tak, 
gdyż chcemy, aby w naszych produktach można 
było wyczuć 100 % ekologicznych składników 
i 100 % pasji i zamiłowania do ekologii.

Nasze nowe dressingi, które powstały na bazie 
wysublimowanej, wspaniałej, wyszukanej re-
ceptury, zawierają 100 % najlepszej jakości eko-

KULINARNA EKSPLOZJA SMAKÓW
100 %  PASJI 100 % EKOLOGII

Dressing  
chilli-słodka 
papryka

Dressing  
curry-mango

Dressing  
koktajlowy

Dressing  
czosnkowy

SKŁADNIKI:

• 100 g piersi z indyka lub fety
• olej słonecznikowy
• ¼ czerwonej, słodkiej papryki
• ½ cebuli w krążkach
• 4-5 liści sałaty
• 60 g startego sera gouda

• sól morska
• świeżo zmielony pieprz
• dressing czosnkowy Byodo
• dressing chilli-słodka papryka Byodo
• 2 tortille

PRZYGOTOWANIE:

Pokrój na kawałki pieczone piersi indyka 
i dopraw szczyptą soli i pieprzu. Następnie 
posmaruj tortillę  dressingiem Byodo czosn-
kowym i chilli–słodka papryka. Dodaj sałatę, 
krążki cebuli, kawałki indyka lub fetę, słod-
ką paprykę, starty ser. Przypraw do smaku 
solą i pieprzem. Zwiń tortillę i smacznego!

SAŁATKA Z KREWETKAMI:

Wymieszaj 3 rodzaje sałat: roszponkę, lodo-
wą i rukolę, dodaj ocet balsamiczny, oliwę 
z oliwek, sól i pieprz. Wierzch posyp gril-
lowanymi wcześniej krewetkami. Całość 
polej Dressingiem koktajlowym Byodo i go-
towe!

WWW.BYODO.DE

SPECJALNIE DLA WAS NASZE ULUBIONE DANIE
WRAP Z PIECZONYMI KAWAŁKAMI PIERSI Z INDYKA

logicznych składników. Produkty te nie zawierają 
jajek ani glutenu. Dzięki unikalnemu procesowi 
technologicznemu dressingi Byodo mają kremo-
wą konsystencję.  Gramatura 250 ml w połącze-
niu z opływowym kształtem butelki, sprawia, że 
produkty te są poręczne w użyciu.

Przepysznie smakują z grillowanym mięsem, ry-
bami i warzywami  jak  również stanowią dosko-
nały składnik dipów, marynat i sosów sałatko-
wych. Dressingi Byodo wspaniale sprawdzą się 
przy rodzinnym grillu i fondue. Ale tak naprawdę 
możliwości są nieskończone!
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złotopolskie
naturalne oleje 10 stopniowe™

www.zlotopolskie.pl

PRODUKTY EKOLOGICZNE
OLEJ LNIANY

OLEJ SŁONECZNIKOWY
OLEJ RZEPAKOWY

Bez względu na to, co było pierwsze – jajo czy kura, 
nie pozostawia wątpliwości, że to sposób hodowli 
i traktowania kur decyduje o jakości jaj.

Czym różni się jajko
ekologiczne od konwencjonalnego?

0 – jaja od kur z chowu ekologicznego 

1 – jaja od kur, które mają dostęp do 
wolnego wybiegu

2 – jaja od kur, które mogą poruszać się 
wolno po całym kurniku

� – jaja od kur, żyjących w klatkach

kupując w sklepie jaja, pa-
miętajmy, że kategorie jajek 
(od „zerówek” po „trójki”) 
oznaczają zasadnicze różni-
ce w sposobie hodowli kur, 
a więc w jakości jaj:

Z czego składa się pokarm kury 
w chowie ekologicznym?

• zboża  chów ekologiczny wyma
ga, aby 65% suchej dawki pokar
mowej stanowiły zboża. W żywie
niu kur można stosować wszystkie 
gatunki zbóż łącznie z kukurydzą, 
która daje ładne wybarwienie żółt
ka.

• nasiona roślin strączkowych 
– źródło białka 

• mleko, drożdże piwne, nasiona 
słonecznika i gryki, pozostałości 
z warzyw, zielonki świeże lub su
szone, zioła (pokrzywa, mniszek 
lekarski, krwawnik).

• dodatkowo stosuje się m.in. roz
drobnione igliwie sosny lub jodły, 
susz z nasion pokrzyw i innych ziół.

• W ekologicznym chowie drobiu 
zabronione jest stosowanie leków 
weterynaryjnych. Są one używa
ne jedynie w przypadku ratowania 
życia, czy ulgi w cierpieniu. Rolnicy 
prowadzący gospodarstwa meto
dami ekologicznymi, profilaktycz
nie podają kurom: napary z owo
ców: dzikiej róży, głogu, jarzębiny 
lub igliwia sosnowego, czosnek 

Z czego składa się pokarm kury 
w chowie konwencjonalnym?

• GMO  pasza zawierająca GMO 
dominuje w żywieniu zwierząt w cho
wie konwencjonalnym. Ciągle nie 
znamy dokładnie skutków zdrowot
nych związanych ze spożywaniem 
GMO, ale raporty z krajów, gdzie od 
dawna spożywa się takie produkty, są 
niepokojące i mówią m.in. o utracie 
zdolności do rozmnażania się przez 
zwierzęta karmione paszami z GMO 

• pestycydy – czyli chemiczne środki 
ochrony roślin zawarte w konwencjo
nalnych paszach. Wiele pestycydów 
ma dowiedzione działanie zaburzające 
układ hormonalny człowieka, a tym 
samym wpływające negatywnie na 
jego rozrodczość

• antybiotyki i sterydy (stymula
tory wzrostu)  – podaje się je w pa
szach, aby utrzymać przy życiu kury 
przebywające w stresujących i nie
naturalnych  warunkach bytowych. 
Dzięki chemicznym dodatkom kury 
„fabryczne” znoszą 10 razy więcej 
jajek niż te na wolności
Oficjalne raporty informują o wyż
szym niż pozwalają normy skażeniu 
jajek konwencjonalnych pozosta
łościami leków (w tym antybioty
ków) i pestycydów. 

Jajko to źródło 

lekkostrawnego białka, 

a jego skład aminokwasów 

jest najlepszym, jaki 

występuje w przyrodzie! Jajka 

dostarczają także: lecytyny, 

witaminy B12,  żelaza, 

cynku, luteiny i kwasów 

tłuszczowych omega-3 – czyli 

kluczowych bioaktywnych 

substancji odgrywających 

wielką rolę w naszych 

procesach metabolicznych.  



www.sonnentor.com

Przyprawy - to licząc od najdawniejszej historii handlu - wyjątkowy i cenny 
towar. Poprzez wszystkie poprzednie stulecia nie było żywności o tak dużym 
znaczeniu. Ponieważ i w dzisiejszej kuchni przyprawy są niezbędne, obcho-
dzimy się z tym skarbem wyjątkowo delikatnie. Kontrolowane ekologiczne 
rolnictwo, doświadczeni hodowcy, staranny ręczny zbiór i troskliwe prze-
twórstwo to jest tajemnica naszych przypraw i ich mieszanek. Przyprawy 
mogą ogrzewać, ochładzać, dodawać energii, a nawet leczyć –naukowcy cały 
czas odkrywają nowe przejawy leczniczej mocy płynącej z natury. 

Aromat, kolor i smak – to dla przypraw 
najwyższe wskaźniki jakości
Im większa ich koncentracja, tym wyższa jakość. Przemysłowo produkowa-
ne przyprawy często nie dotrzymują w pełni tych wymagań na przykład w 
wyniku za szybkiego suszenia. Przyprawy, które pochodzą z kontrolowanego 
ekologicznego rolnictwa, są często droższe, ale za to w 100% spełniają naj-
wyższe wymogi jakości. Stawiając fantastycznie pachnący pokarm na stół 
uświadamiamy sobie, że opłaca się każda wydana złotówka. Tylko najlepsza 
jakość każdej szczypty przyprawy dodawanej do jedzenia, daje autentyczną 
przyjemność z posiłku. 

W asortymencie Sonnentor można znaleźć ponad 70 rodzajów jednoskład-
nikowych przypraw i 60 rodzajów mieszanek. Obok powszechnie stosowa-
nych rodzajów jak: pieprz, papryka, bazylia lub tymianek, znajdziemy także 
bertram, kurkumę, kardamon, czosnek niedźwiedzi czy nasiona fenkułu. 
Jeżeli chcecie przygotować potrawę o intrygującym smaku, polecamy aby 
sięgnąć po mieszanki przypraw Sonnentor. Przyprawa do chleba BIO, 
Curry słodkie BIO, Curry ostre BIO, 12 ziół sól ziołowa, Zioła prowansalskie 
BIO lub Przyprawa Garam Masala BIO, są tylko małą cząstką szerokiej gamy 
bioprzypraw, które Was z pewnością zachwycą i staną się na zawsze częścią 
Waszej kuchni. 

Zróbcie krok w kierunku lata z SONNENTOREM
Szukacie inspiracji i jesteście gotowi do eksperymentów? Sonnentor 
przygotował dla Was kilka ciekawych przepisów na tegoroczny sezon 
letni. 

Na pewno nie byłoby lata bez tych wszystkich rodzajów świeżych sałatek. 
Dla tych, którzy do przygotowania sałatek używają tylko octu, oliwy, pie-
przu i soli, Sonnentor przygotował Przyprawę do sałatek BIO, która uczyni 
łagodnym każdy dressing i zamieni sałatkę w prawdziwy cud smakowy. 
Wystarczy zmieszać dostateczną ilość oliwy, trochę octu jabłkowego, dosta-
teczną ilość łagodnej musztardy, Przyprawę do sałatek BIO i dressing jest 
gotowy. Spróbujcie dodać do sałatki także zielone kiełki z naszej „Mieszanki 
kiełków”. Wystarczy kilka dni podlewania i wyrosną zielone kiełki pełne 
witamin, minerałów, enzymów i błonnika, świetnie nadające się do sałatek, 
zup, makaronu i ryżu lub jako ozdoba kanapek. Teraz już może przyjść lato!

Tanzania - kolorowy kraj pachnący przyprawami
Tanzania, kraj Kilimandżaro i osnutej opowieściami wyspy Zanzibar, jest 
także krajem przypraw. To wśród przepięk-
nych gór Usambara uprawiane są dla 
Sonnentor: pieprz, kardamon, trawa 
cytrynowa i goździki. Nasz miejscowy 
partner dba o to by trafiły do nas 
bioprzyprawy najlepszej jakości. 
Ciągle jesteśmy wierni swej filozo-
fii i dbamy szczególnie o ekolo-
giczną i socjalnie sprawiedliwą 
produkcję pachnącego surowca.

   Przyprawy 
               - wonny urok ojczyzny 

i dalekich krajów
Sonnentor to jakość, troskliwe ręczne przetwórstwo i unikatowe produkty kontrolowanego rolnictwa ekologicznego bez sztucznych 
aromatów i środków konserwujących. Uśmiechnięte słońce, średniowieczny symbol życia i światła, jest już od ponad 20 lat nieodzowną 
częścią i ozdobą każdego produktu Sonnentor. Pierwotną ideą firmy Sonnentor jest nadal stosowana zasada, wykonywania wszyst-
kich czynności przy otrzymywaniu produktu ekologicznego, bezpośrednio w gospodarstwach biorolniczych. Produkty firmy Sonnentor 
w wyjątkowy sposób łączą w sobie takie walory jak pochodzenie, rodzina, spokój, tradycja i kompetencje. Sonnentor, producent miesza-
nek ziołowych, przypraw i innych biospecjalności, przynosi do naszych kuchni powiew świeżego powietrza.

Przyprawy – to licząc od najdawniejszej historii handlu – wyjątkowy 
i cenny towar. Poprzez wszystkie poprzednie stulecia nie było żywności 
o tak dużym znaczeniu. Ponieważ i w dzisiejszej kuchni przyprawy 
są niezbędne, obchodzimy się z tym skarbem wyjątkowo delikatnie. 
Kontrolowane ekologiczne rolnictwo, doświadczeni hodowcy, staranny 
ręczny zbiór i troskliwe przetwórstwo to jest tajemnica naszych przypraw 
i ich mieszanek. Przyprawy mogą ogrzewać, ochładzać, dodawać energii, 
a nawet leczyć – naukowcy cały czas odkrywają nowe przejawy leczniczej 
mocy płynącej z natury.

Aromat, kolor i smak – to dla przypraw
najwyższe wskaźniki jakości
Im większa ich koncentracja, tym wyższa jakość. Przemysłowo 
produkowane przyprawy często nie dotrzymują w pełni tych wymagań 
na przykład w wyniku za szybkiego suszenia. Przyprawy, które pochodzą 
z kontrolowanego ekologicznego rolnictwa, są często droższe, ale za to 
w 100% spełniają najwyższe wymogi jakości. Stawiając fantastycznie 
pachnący pokarm na stół uświadamiamy sobie, że opłaca się każda 
wydana złotówka. Tylko najlepsza jakość każdej szczypty przyprawy 
dodawanej do jedzenia, daje autentyczną przyjemność z posiłku.

W asortymencie Sonnentor można znaleźć ponad 70 rodzajów 
jednoskładnikowych przypraw i 60 rodzajów mieszanek. Obok 
powszechnie stosowanych rodzajów jak: pieprz, papryka, bazylia lub 
tymianek, znajdziemy także bertram, kurkumę, kardamon, czosnek 
niedźwiedzi. Jeżeli chcecie przygotować potrawę o intrygującym smaku, 
polecamy aby sięgnąć po mieszanki przypraw Sonnentor. Przyprawa 
Garam Masala BIO, Curry słodkie BIO, Curry ostre BIO lub Zioła 
prowansalskie, są tylko małą cząstką szerokiej gamy bioprzypraw, które 
Was z pewnością zachwycą i staną się na zawsze częścią Waszej kuchni.

Zróbcie krok w kierunku lata z SONNENTOREM
Szukacie inspiracji i jesteście gotowi do eksperymentów? Sonnentor 
przygotował dla Was kilka ciekawych przepisów na tegoroczny sezon 
letni.

Na pewno nie byłoby lata bez tych wszystkich rodzajów świeżych 
sałatek. Dla tych, którzy do przygotowania sałatek używają tylko octu, 
oliwy, pieprzu i soli, Sonnentor przygotował Przyprawę włoską BIO, 
która uczyni łagodnym każdy dressing i zamieni sałatkę w prawdziwy 
cud smakowy. Wystarczy zmieszać dostateczną ilość oliwy, trochę octu 
jabłkowego, dostateczną ilość łagodnej musztardy, Przyprawę włoską 
BIO i dressing jest gotowy. Teraz już może przyjść lato! 

Tanzania – kolorowy kraj pachnący przyprawami 
Tanzania, kraj Kilimandżaro i osnutej opowieściami wyspy Zanzibar, 
jest także krajem przypraw. To wśród przepięknych gór Usambara 
uprawiane są dla Sonnentor: pieprz, kardamon, trawa cytrynowa 
i goździki. Nasz miejscowy partner dba o to by trafiły do nas 
bioprzyprawy najlepszej jakości. Ciągle 
jesteśmy wierni swej filozofii i dbamy 
szczególnie o ekologiczną i socjalnie 
sprawiedliwą produkcję pachnącego 
surowca.
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Adaptacja sensoryczna 
– czasowe obniżenie wrażli
wości organu zmysłu, które 
jest spowodowane jego ciągłą, 
monotonną stymulacją

Bukiet – zespół specyficznych 
nut zapachowych wykształco
nych podczas dojrzewania pro
duktu, pozwalających na jego 
dokładne scharakteryzowanie 
(wina, sera itp.)

Cierpkość – złożone wra
żenie związane ze ściąganiem 
i marszczeniem śluzówki jamy 
ustnej, wywołane głównie 
przez substancje garbnikowe 
(np. taniny w winie) 

Czucie głębokie – zdol
ność do odbierania wrażeń 
powstających przy nacisku na 
próbkę (palcami lub doustnie), 
pozwalająca na ocenę takich 

cech produktu, jak: twardość, 
sprężystość, adhezyjność, 
kruchość, łamliwość); zmysł 
kinestetyczny

Gorycz – podstawowa 
jakość smaku; substancjami 
wzorcowymi smaku gorzkiego 
jest kofeina

konsystencja – stopień 
twardości (zwartości), gęstości 
lub lepkości produktu albo jego 
składnika

kwaśność – podstawowa 
jakość smaku, dla której bodź
cem są kwasy organiczne, sub
stancjami wzorcowymi smaku 
kwaśnego są kwas cytrynowy i 
kwas winowy

Oflaktometria – pomiar 
reakcji człowieka na bodźce 
węchowe

słodycz – podstawowa 
jakość smaku; substancją 
wzorcową smaku słodkiego 
jest sacharoza

słoność – podstawowa 
jakość smaku; substancją 
wzorcową smaku słonego jest 
chlorek sodu (sól kuchenna)

smak umami– piaty smak 
podstawowy; wywołującymi 
go bodźcami jest głównie glu
taminian sodu; określany także 
jako „smak wywaru mięsnego” 
lub „rosołowy”.

tekstura – wszystkie 
cechy mechaniczne, geome
tryczne oraz powierzchniowe, 
odbierane za pośrednictwem 
receptorów mechanicznych, 
dotykowych, ewentualnie 
wzrokowych i słuchowych; pięć 
podstawowych cech tego typu 

to: twardość, spoistość, lep
kość, sprężystość i adhezyjność

Wrażliwość – zdolność  
odczuwania, identyfikowania, 
rozróżniania jakościowego i/lub 
ilościowego  jednego lub kilku 
bodźców za pośrednictwem 
zmysłów

Wzmacniacz smaku  
substancja, która intensyfikuje 
smakowitość produktów, nie 
wnosząc jednocześnie wyraź
nego własnego smaku

Zmęczenie sensorycz-
ne – zjawisko psychologiczne 
przejawiające się podobnie 
jak adaptacja ale mające swe 
źródło w obniżeniu zdolności 
skupienia uwagi na zmia
nach jakości/intensywności 
wrażenia przy dłuższym jego 
działaniu

Chcesz poczuć 
różnicę między 
jajkiem ekologicznym 
a konwencjonalnym? 
Oto jak przeprowadzić 
warsztaty sensoryczne 
w warunkach 
domowych:

Na początek kilka użytecznych uwag:

–  2–3 godziny przed rozpoczęciem testu nie 
jedz, nie pij kawy ani czarnej herbaty, nie 
pal

–  jeśli „zmęczy” Ci się węch podczas warszta
tów, powąchaj skórę na swoim przedramie
niu

–  jeśli chcesz zneutralizować smak w buzi po
między jednym a drugim kęsem,  zjedz ka
wałek chrupkiego pieczywa.

W przeprowadzeniu testu przydatny będzie słowniczek  
terminów stosowanych w analizie sensorycznej:

Przystępujemy do testu:

1. Ugotuj na twardo dwa jajka. W jednym garnku jajko ekologiczne (czyli z numerem „0”), 
a w drugim jajko oznaczone numerem „1”, „2” lub „3”.

2. Obierz jajka i połóż je na dwóch talerzykach. 

3. Jeśli masz taką możliwość poproś wcześniej np. kogoś z domowników lub znajomych o zako
dowanie obu jajek – żeby jajko ekologiczne było oznaczone inaczej niż jajko nieekologiczne, tak 
żebyś nie wiedział/a, które jest które (tylko wtedy nie będziesz się sugerował/a informacjami, 
które posiadasz na temat produktów ekologicznych i pozwolisz w pełni działać swoim zmysłom, 
bez podpowiedzi ze strony rozumu). Jeśli nikt nie może dla Ciebie zakodować ugotowanych jajek, 
to sam/a odpowiednio oznacz talerzyki z jajkami, żebyś nie pomylił/a się w trakcie oceny.

4. Przekrój jajka wzdłuż na pół, obejrzyj je, powąchaj, i wreszcie posmakuj. Zaznacz na poniższej ska
li, jak bardzo odpowiadają lub nie odpowiadają Ci: wygląd, smak i zapach jednego i drugiego jajka 
oraz zaznacz ich pożądalność ogólną (1 = bardzo mi nie odpowiada do 9 = bardzo mi odpowiada).

smak i zapach
na warsztacie

jajko numer „0”


ZAPACH


SMAK


POŻĄDALNOŚĆ

jajko numer „1”, „2” lub „3”


ZAPACH


SMAK


POŻĄDALNOŚĆ

Czy poczułeś/łaś różnicę? Napisz na adres redakcji redakcja@organicmarket.pl o swoich odczuciach.



   Marek i Krzysztof  Patalas  noszą  nazwisko, które jest dziś marką  
o uznanej wartości. Stali klienci wiedzą, że kupują miód z ekologicznej 
– certyfikowanej – pasieki.  

Dlaczego miód jest tak cenną „substancją”, bo trudno nazwać 
go tylko żywnością? I dlaczego ważne jest specjalne obchodze-
nie się z nim podczas pakowania? – pytamy  pana Krzysztofa 
Patalasa.

Można powiedzieć, że miód to „rosa ziemi”. Jego właściwości w dużej 
mierze zależą od środowiska, bo im roślinność jest bardziej naturalna 
(pochodząca z czystego regionu) tym pszczoły uczynią więcej. Miód to 
skarbnica substancji biologicznie czynnych. Ich ilość i skład zależny jest 
od bioróżnorodności flory wokół ula. Pszczelarz, który czerpie ten skarb 
natury musi na każdym etapie pozyskania dbać o produkt.

Miód jest ostatecznym produktem pracy pszczół. Pastwisko pszczele to 
koło o promieniu 2 kilometrów, czyli 1256 ha. Nektar to słodka ciecz, 
którą zbierają pszczoły, dodając do niej substancje białkowe tj. enzymy, 
a także olejki, co powoduje dodatkowy proces zagęszczania (5 kg nek
taru to 1 kg miodu).

To wszystko równocześnie daje bukiet miodu, a praenergia zawarta 
w glukozie i fruktozie plus żywa woda znajdująca się w nektarze wspól
nie komponują różne, często niepowtarzalne posmaki w miodzie. 

Dbając o jakość miodu czekamy na jego dojrzałość w ulu, gdzie pszczo
ła go zaprawia. Po paru tygodniach nadaje się on do wirowania. Świe
żo wywirowany miód nazywany jest patoką, czyli ciekły miód, który 
w przeciągu kilkunastu dni ulega krystalizacji. Miody jasne robią to 
szybko, gdyż mają dużą zawartość glukozy, natomiast miody ciemne, 
znacznie wolniej, ponieważ w ich składzie dominuje fruktoza, tworząca 
tzw. osocze. 

Jeżeli chcemy napełnić słoik musimy zdekrystalizować miód w tem
peraturze ok. 35°C i tą masę wlewamy do słoika. Przy ponownej kry
stalizacji miód nie jest już taki zwarty i twardy. Należy pamiętać iż nie 

Eko Barć to pierwsza 
pasieka w Polsce, która 
od 1995 roku dostarcza 
produkty pszczele 
zgodnie z kryteriami 
Stowarzyszenia 
„Ekoland” - zrzeszenia 
producentów żywności 
ekologicznej. Pasieka 
usytuowana jest 
w Borach Człuchowskich 
- zachodniej części 
Borów Tucholskich 
charakteryzującej się 
wysokim odsetkiem 
lasów mieszanych.

wolno podgrzewać miodu w temperaturze powyżej 42°C, bo wszystkie 
aktywne, lecznicze związki w nim zawarte ulegną zniszczeniu.  

Gdy w opisie miodu czytamy, że jest żywy, aktywny biologicznie, to 
jaką wskazówkę  otrzymujemy jeśli chodzi o wartości odżywcze?

Miód żywy to ten, który szybko krystalizuje w jednolitą masę. Krystali
zacja jest różna. Bardzo ważne jest, aby pamiętać, że miód przegrzany 
jest martwy. Krystalizuje on ogniskowo, niejednolicie, proces ten jest 
bardzo wolny, bądź w ogóle  nie zachodzi. 

W przypadku miodów z dużą zawartością fruktozy w temperaturze po
wyżej 20°C, może jedynie zajść zjawisko tzw. powierzchownego roz
puszczenia, gdzie górne warstwy miodu ulegają rekrystalizacji. 

Miód wysokiej jakości to miód, który został poddany minimalnej nie
zbędnej obróbce, po której substancje wrażliwe zachowują swoją ak
tywność. 

Konsumenci zachwycają się miodem łąkowo-chabrowym, 
z uwagi na smak, zapach i zawartość substancji leczniczych 
– jakich?

Eko Barć 
- Patalasowie



1�

dzięki temu całkowicie wykluczyliśmy środki chemiczne. Leczenie pszczół 
odbywa się u nas poprzez używanie biologicznych, naturalnych substancji.   
Natomiast przy konwencjonalnej produkcji miodu do leczenia pszczół używa 
się antybiotyków, aby szybciej i sprawniej poradzić sobie z chorobami. Przy 
takiej produkcji stosowane są również różne środki chemiczne, które wiążą 
się z woskiem pszczelim i mogą później przedostawać się do miodu, niwelu
jąc tym samym jego wartości odżywcze. Gospodarka konwencjonalna po
woduje u pszczół nienaturalny stres, co odbija się na jakości produktów. 

Ekologiczne prowadzenie pasieki jest najbardziej naturalne, pierwotne, 
a przede wszystkim zgodne z biorytmem przyrody, w cyklu biologicz
nego zegara. Używanie przez nas naturalnych środków powoduje, że 
obsługa pasieczysk wymaga większego nakładu pracy i wiedzy przyrod
niczej. Produkcja pszczelarska w ekologii nie jest nastawiona na ilość, 
a na jakość . Hodujemy rodzime rasy pszczół, co związane jest z mniej
szą wydajnością z ula, ale o wyższych parametrach jakościowych. 

  Ważne jest również środowisko jakie pszczoły mają do dyspozycji, im 
zdrowsze tym pszczoły dają z siebie więcej. Nasze pasieki położone są 
w pięknych, zalesionych terenach, występuje u nas największy odsetek 
tzw. zdrowego lasu.     

Dziękujemy za rozmowę (BJ)

nasi dostawcy
zdrowia

Miód łąkowy z chabrami to miód rolnictwa ekstensywnego, ekologicz
nego, gdzie rośliny łąkowe, w tym chabry, jeszcze się utrzymują i mają 
się dobrze. Ich obecność świadczy o tym, że tereny, na których wystę
pują, nie są niszczone przez sztuczne nawozy czy opryski.

Miód łąkowy z chabrami, to nazywany przez nas król lata, gdyż jego zbiór 
następuje w lipcu. Często jego pozyskanie uzależnione jest od warunków kli
matycznych, co powoduje, że nie co roku można go w pełni uzyskać. Utrud
nione zdobywanie tego miodu, a także jego niezwykłe walory smakowood
żywcze sprawiają, że jest on bardzo cenny. Miód łąkowy z chabrami ma żółtą, 
opalizującą na zielono barwę. Zawiera dużą ilość wartościowych enzymów, 
które przekazywane są przez pszczoły wraz z ich śliną. Olejki eteryczne znaj
dujące się w tym miodzie, komponują piękny bukiet zapachowy. Natomiast 
duża porcja substancji aktywnych powoduje, że miód łąkowy z chabrami sil
nie wzmacnia nasz organizm i poprawia jego odporność. Zalecany jest także 
przy problemach z górnymi drogami oddechowymi i przeziębieniach.        

Jak wygląda porównanie między miodem ekologicznym a konwen-
cjonalnym, czy jest różnica w wartości odżywczej tych miodów?

Produkcja miodu w systemie ekologicznym nastawiona jest na stosowanie 
przy produkcji pasiecznej tylko i wyłącznie środków naturalnych, roślinnych, 

OLEJ LNIANY W SASZETKACH 10 ML 
TO DOSKONAŁY PRODUKT  
PONIEWAŻ:
l Jest produkowany na zimno z najwyższej 
jakości nasion lnu,
l Jest bogatym źródłem Niezbędnych Nienasyco-
nych Kwasów Tłuszczowych (omega-3, omega-6, 
omega-9),
l Każda saszetka zawiera niezbędną dzienną 
porcję kwasów NNKT,
 l Poręczny kształt pozwala sięgnąć po niego 
zawsze wtedy kiedy masz na to ochotę: w domu, 
w pracy, podczas podróży, w ulubionej restauracji,

LEN GO ZAWSZE PRZY TOBIE!

Eko Barć 
- Patalasowie
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Pytanie do
dietetyka

Jajko jest specyficzne bo jest całością 

pokarmową – wszak z niego powstanie 

cały organizm, bez dodawania tam czego

kolwiek – dlatego zastąpienie 1:1 nie jest 

możliwe. Przykładem roślinnego pokarmu 

tłuszczowobiałkowego są  orzechy czy 

pestki (słonecznik, dynia, sezam).

Jestem na diecie 

wegańskiej – czym mogę 

zastąpić jajko?

Czy zjadanie dziennie od 4 do 5 suchych płatków /kromeczek/ pieczywa su-chego negatywnie wpły-wa na organizm? Czy ta-kie posiłki tuczą?Kwestia czy „tuczą” zależy oczywiście od całodniowego bilansu energetycznego. Warto też zwrócić uwagę na porę, w jakiej będą zjedzone – to dobra forma na drugie śniadanie czy podwieczorek nie na kolację. Co do negatywnego wpływu – zawsze trzeba dbać o jakość takiego pieczywa, ponieważ proces pieczenia i użyte składniki pieczywa złej jakości mogą wpłynąć na nasze zdrowie (kwestia użytego tłuszczu i warunków wypieku)

Mam taki problem miesz-
kam w domu, gdzie je się 
o określonych porach 
– o godz. 8, 13 i 18. Jaki 
rodzaj posiłków powin-
nam  dołożyć, żeby jeść 
w mniejszych odstępach 
czasu a jednocześnie do-
pasować się do domowego 
planu?  
Dostarczanie posiłków co 3–4 h jest naj
bardziej wskazane dla organizmu. Przy 
takim rozkładzie dnia proponuję dołożyć 
drugie śniadanie i podwieczorek mię
dzy głównymi posiłkami, które w takim 
przypadku powinny być proporcjonalnie 
zmniejszone.
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Polskie „Gwiazdy z Natury” 

– wyniki plebiscytu

Mariola BojarskaFerenc, Halina Mlynkova, Reni Jusis i Kata
rzyna Bujakiewicz zgromadziły najwięcej głosów internautów 
w EKOplebiscycie Gwiazdy z Natury. W sumie do tego tytułu 
zostało nominowanych 25  gwiazd polskiego showbiznesu, 
których postawy inspirują i motywują do bardziej ekologicz
nego życia – zdrowszego i bliższego (własnej) naturze.
Plebiscyt miał na celu wskazanie osób o najbardziej „eko
logicznym” wizerunku. Gwiazda z Naturyto osoba, która 
w swojej pracy, sposobie bycia  jest: autentyczna, wiarygod
na, której naturalność inspiruje ludzi. Nominacje w plebiscy
cie przyznali uczestnicy Programu W 90 DNI do EKO.
Mariola BojarskaFerenc jest producentką telewizyjną i au
torką ponad 2 tys. programów telewizyjnych oraz 200 arty
kułów w prasie promujących zdrowy styl życia. Oto co odpo
wiedziała na pytanie o smak produktów ekologicznych:
„Trudno zdefiniować smak – najważniejsza jest 
świadomość, że jemy coś wyjątkowego, służące-
go zdrowiu, bez zbędnych dodatków. Smak to ce-
cha wytrawnych znawców. Osoby, które przeszły 
na zdrową żywność i mają z nią do czynienia na co 
dzień – potrafią poczuć różnicę. To tak jak z podrób-
kami toreb znanych marek – ci co cenią daną firmę 
za jakość wykonania, doskonałe materiały i staran-
ne wykończenie – bez trudu, na pierwszy rzut oka, 
odróżnią falsyfikat od oryginału”

Mariola Bojarska- 
-Ferenc to 
niekwestionowana 
prekursorka 
zdrowego stylu 
życia w Polsce. 
Zaszczepiła 
w Polakach modę 
na bycie fit, bo 
dobry wygląd to 
przepustka zarówno 
do sukcesu na 
płaszczyźnie życia 
zawodowego jak 
i prywatnego. 

„Sztuka dobrego życia” to trzecia autorska książka Marioli Bojarskiej
Ferenc. Każdy, komu temat dbania o zdrowie jest bliski może zapo
znać się z nowatorskimi dietami, skorzystać z całodziennych, nisko
kalorycznych menu oraz zaleceń specjalistów, którzy podpowiadają 
m.in. jak radzić sobie ze stresem czy cellulitem. Czytelnicy poznają 
także najnowocześniejsze formy ruchu, które pomogą poprawić kon
dycję i pozwolą pozbyć się zbędnych kilogramów. Mariola Bojarska 
Ferenc w dyskusjach ze specjalistami z dziedziny żywienia uświada
mia czytelnikom, jak stosując odpowiednią dietę i prowadząc aktywny 
tryb życia można zapobiegać rozmaitym dolegliwościom. Natomiast 
w rozmowach z gwiazdami filmu, estrady i politykami – m.in. Jolantą 
Kwaśniewską, Agnieszką Szulim, Anną Popek czy Alicją ResichMod
lińską – zdradza czytelnikom ich sekrety dbania o zdrowie i kondycję 
fizyczną. W „Sztuce dobrego życia” autorka proponuje m.in. diety 

oparte na gęstości ener
getycznej i odżywczej 
produktów proponując 
ponad 30 całodziennych 
menu wraz z przepisami. 
Przybliża także czytelni
kom takie formy ruchu 
jak pilates, joga, drumsa
live i wiele innych. Pole
camy!
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Deser mus jaglany Placki owsiane z suszoną figą

Czas przygotowania   

25 minut

sposób przyrządzenia

składniki: 

 1 i 1/2 gruszki
 1 jabłko
 łyżka migdałów – namoczonych w ciepłej wodzie
 1/2 kubka mleka migdałowego
 1 łyżka ugotowanej kaszy jaglanej
 cynamon
 kardamon
 1/4 limonki
 świeża mięta 56 listków

Kaszę jaglaną ugotować w proporcji 1:2,5 w niedużym garnku, 
przelewając ją wcześniej wrzątkiem a gruszkę obrać, wyciąć gniazda 
nasienne i pokroić. Tak samo postąpić z jabłkiem. Wrzucić do 
rondelka i poddusić na małym ogniu pod przykryciem. Migdały zalać 
ciepłą wodą i odstawić na chwilę. Do wysokiego naczynia dodać po 
kolei: 1/2 obranej gruszki, migdały, filiżankę mleka migdałowego, 
łyżkę kaszy jaglanej, szczyptę cynamonu, kardamonu, 4 listki świeżej 
mięty, odrobinę wody z migdałów i sok z limonki. Wszystko razem 
zblendować przez około 5 minut na jednolitą masę. Uduszone 
owoce włożyć do niedużej szklaneczki i polać musem z kaszy. Na 
koniec udekorować listkami świeżej mięty. Serwować od razu lub 
schłodzić delikatnie. Smakuje i pachnie świeżo, słodko i miętowo.

Czas przygotowania   

20 minut

sposób przyrządzenia

składniki: 

 2–3 suszone figi
 garść pestek słonecznika
 łyżka siemienia lnianego, najlepiej gniecionego
 szczypta cynamonu i kardamonu
 kilka kropli cytryny
 jabłko
 1 łyżka oliwy z oliwek
 1/2 kieliszka zimnej wody
 1 szklanka wrzątku
 szklanka płatków owsianych

Do miski włożyć po kolei: 3 pokrojone suszone figi, garść pestek 
słonecznika, łyżkę siemienia lnianego, tarte jabłko, łyżkę oliwy 
z oliwek, szczyptę cynamonu, szczyptę kardamonu, szklankę 
płatków owsianych, 1/2 kieliszka zimnej wody, kilka kropli 
cytryny, szklankę gorącej wody. Odstawić na około 15 minut. 
Potem wszystko zmiksować blenderem na jednolitą masę i na 
rozgrzanej patelni formować łyżką małe, dość płaskie placuszki. 
Trzeba się z nimi delikatnie obchodzić przewracając na drugą 
stronę. Smakują zazwyczaj saute lub w towarzystwie konfitury 
bez cukru. Bon appetit!
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Czas przygotowania   

25 minut

sposób przyrządzenia

składniki: 

 makaron żytni razowy
 ząbek czosnku 
 1 cebula czerwona 
 pieprz 
 estragon, oregano, lubczyk 
 szczypta różowej soli 
 szczypta kurkumy 
 natka pietruszki 
 suszone pomidory 
 pulpa pomidorowa 1,5 szklanki 
 odrobinę oliwy z oliwek lub oleju 
słonecznikowego tłoczony na zimno 

Makaron gotujemy tak żeby był al dente. Przygotowujemy sos:
Ząbek czosnku oraz cebulę kroimy i wrzucamy do rondelka. 
Dodajemy po kolei estragon, oregano, lubczyk i trochę świeżo 
zmielonego pieprzu. Chwilę podsmażamy, dodajemy szczyptę 
soli i mieszamy. Po 2–3 minutach dodajemy pulpę pomidorową, 
pokrojoną natkę pietruszki i 5 pokrojonych suszonych 
pomidorów. Po 3 minutach dodajemy szczyptę kurkumy. Jeśli 
chcemy dodać oliwę z oliwek – teraz jest dobry moment, a jeśli 
olej słonecznikowy dodaj łyżeczkę bezpośrednio na talerz. 
Smacznego!

Makaron razowy żytni z czerwonym sosem  

i suszonymi pomidorami

Zapraszamy na warsztaty gotowania. szczegóły na www.qmamkasze.pl



Przy wytwarzaniu jedzenia dla dzieci Topfer używa wyłącznie ściśle wyselekcjonowanych  
i kontrolowanych produktów z ekologicznym znakiem jakości. Dlatego masz pewność,  

że Twoje dziecko otrzymuje wszystko co najlepsze z natury.

Mniam, mniam! 
Ekologiczne jest 
          pyszne!
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Jaka historia kryje się za rozpoczęciem wytwarzania kaszek przezna-
czonych dla dzieci?

Od zawsze staraliśmy się produkować zdrowe i ekologiczne posiłki dla dzie
ci. Niemowlęta powinny być jak najdłużej karmione piersią, a jeśli to niemożliwe 
– mlekami zastępczymi przeznaczonymi dla niemowląt. Jednakże od 5 do 7 mie
siąca ich dieta powinna być bardziej zróżnicowana. Dlatego Topfer rozpoczął rów
nież produkcję ekologicznych kaszek, urozmaicających żywienie dzieci.  Ekologicz
ne kaszki zwykłe oraz na bazie mleka przygotowane z ekologicznych surowców, są 
specjalnie skomponowane i dopasowane do potrzeb małego dziecka.

Wymagająca produkcja dla tak specyficznego klienta przynosi satys-
fakcję?

Tak, produkcja zdrowych posiłków dla naszych małych klientów dostarcza nam 
ogromnej satysfakcji. Jesteśmy świadomi ogromnej odpowiedzialności jaka na nas 
spoczywa przy wytwarzaniu najwyższej jakości ekologicznych produktów dla nie
mowląt.

Czy matki okazują wdzięczność za produkt tak bardzo naturalny – wy-
tworzony z pełnego zboża i bez dodatku cukru?

Mamy są bardzo wdzięczne za ekologiczne produkty przygotowane z pełne
go ziarna oraz bez dodatku cukru. W pełnym ziarnie składniki odżywcze zachowa
ne są w naturalnej ilości. Jest to bardzo ważny aspekt w żywieniu małych dzieci. 
Poza tym wszyscy wiemy, że cukier nie wpływa pozytywnie na zdrowie naszych 
pociech. Dlatego właśnie – mamy tak wrażliwe na to co podają swojemu dziecku – 
doceniają nasze produkty.

Rozmowa z Panią Marią ländle,  
przedstawicielką firmy

Kaszki eko od Topfer



SUPERDELIKATESY  ADRES  TELEFON
C.H. arkadia Warszawa, al. Jana Pawła II 82 22-323-70-17

DELIKATESY  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
C.H. 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
C.H.Reduta Warszawa ul. aleje Jerozolimskie 148 22-823-24-52
P.H. Janki Janki k. Warszawy, pl. Szwedzki 3 22-720-04-54
CH Józefosław  Józefosław k. Piaseczna, ul. Geodetów 23   22-750-50-57
Galeria Handlowa Stara Papiernia Konstancin, aleja Wojska Polskiego 3 lok.39b 22-702-87-11
CH auchan Piaseczno,  Piaseczno, ul. Puławska 46,  22-711-25-49
Galeria Bałtycka Gdańsk Wrzeszcz, ul. Grunwaldzka 141 58-345-22-92
Silesia City Center Katowice, ul. Chorzowska 107 32-605-02-96
Kazimierza Wielkiego 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
CH auchan Płock Płock, ul. Wyszogrodzka 140 24-262-70-35
Poznań Plaza Poznań, ul. Drużbickiego 2 61-659-00-84
StaryBrowar Poznań, ul. Półwiejska 42 61-859-65-95
Renoma  Wrocław, ul. Świdnicka 40 71-782-32-58 

G D Z I E  J E s t E ś M y

NOWE 
DElIkAtEsy

Anna Łyżwa | email: a.lyzwa@organicmarket.pl | tel. 728 865 722
redakcja@organicmarket.pl
mampytanie@organicmarket.pl

GO ORGANIC można czytać, ale można się w nim też reklamować! 
Zapraszamy do kontaktu: 

Przedstawione produkty 
są dostępne w wybranych 
delikatesach 
Organic Farma Zdrowia

REDAkCJA 


