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ko, mają istotny wpływ na zawartość w nim 
składników odżywczych. Krowy w gospodar-
stwach konwencjonalnych mają genetyczne 
możliwości do produkcji dużych ilości mleka 
kosztem własnego zdrowia, ale nie są w stanie 
produkować go dłużej niż przez okres trzech 
laktacji. Jak natomiast dzieje się to w gospo-
darstwach ekologicznych i jak wpływa to na 
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Mleko to pierwszy pokarm, który poznajemy 
po przyjściu na świat. To jego słodki smak 
powoduje, że już przez całe życie słodycze 
kojarzą nam się z bezpieczeństwem, zadowo-
leniem, relaksem. Przez pierwsze miesiące na-
szego życia nie potrzebujemy innego pokarmu 
niż mleko, a przecież to właśnie wtedy wzrost 
przebiega najintensywniej. Mleko w pełni po-
krywa zapotrzebowanie dziecka na składniki 
odżywcze. W późniejszej diecie spożywamy 
nabiał ze względu na wysoką zawartość wap-
nia, witamin A i D oraz białka. Obok tych zalet 
należy pamiętać, że mleko i jego przetwory 
to źródło kwasów tłuszczowych nasyconych, 
czyli takiego rodzaju tłuszczu, którego zawar-
tość w naszej diecie nie powinna przekraczać 
10%. Z jednej więc strony to cenny produkt 
spożywczy, z drugiej – powinniśmy kontro-
lować ilość nabiału w codziennym menu. 
Zawsze gdy pojawia się kwestia ograniczeń 
ilościowych, ważna jest wtedy szczególnie 
jakość produktu. Liczne badania naukowe 
potwierdzają, że warunki w jakich przebywają 
zwierzęta, od których pozyskiwane jest mle-

jakość nabiału z certyfikatem? Zapraszamy 
do lektury. 
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pytanie do...

 białko 
 laktoza 
 wapń 

mniej kwasy tłuszczowe nasycone więcej

więcej kwasy tłuszczowe omega – 3 mniej

więcej witamina  A mniej

więcej witamina D mniej

więcej witamina  E mniej

więcej kwasy tłuszczowe CLA mniej

MLEKO 
EKOLOGICZNE

MLEKO 
KONWENCJONALNE
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Witaminy A, D, i E oraz kwasy tłuszczowe omega – 3 
oraz CLA są bardzo istotne w zapobieganiu chorobom 
cywilizacyjnym dlatego mleko ekologiczne stanowi 
ważny element profilaktyki zdrowotnej.

porównanie mleka

Wykluczyć z diety należy w tym przypad-

ku „słodkie” czyli nieukwaszone mleko, 

natomiast nie trzeba rezygnować z pro-

duktów takich jak jogurty czy kefiry.

Fermentowane napoje mleczne są cenne 

odżywczo ponieważ ich podstawową za-

letą  jest wysoka przyswajalność (wyższa 

niż w mleku) głównych składników od-

żywczych, tzn. białka, tłuszczu, laktozy 

oraz soli mineralnych.  Obecność w nich 

żywych bakterii fermentacji mlekowej 

zawierających enzym (galaktozydazę), 

rozkładający laktozę do cukrów pro-

stych, umożliwia bezpieczne spożywanie 

produktów mlecznych przez osoby cier-

piące na nietolerancję laktozy. 

Czy przy nietolerancji 

laktozy należy 

wykluczyć z diety 

wszystkie produkty 

nabiałowe?

Jakie zalety ma picie 
maślanki?
Maślanka, podobnie jak inne napoje fermentowane z mleka, przeciwdziała zaparciom, a dzięki naturalnym substan-cjom antybakteryjnym, hamuje również rozwój bakterii gnilnych w przewodzie pokarmowym. Dzięki obecności lecyty-ny i witamin z grupy B maślanka wzmac-nia układ nerwowy w warunkach stresu  lub w stanie wzmożonego wysiłku umy-słowego. Zawiera łatwo przyswajalne formy wapnia. Łatwo przyswajalna for-ma kwasu mlekowego umożliwia spoży-wanie maślanki przez małe dzieci, nawet kilka razy dziennie

Dlaczego nie mogę kupić 
w Waszej sieci sklepów 
mleka ryżowego (jak 
podają w przepisach), 
a tylko napój ryżowy?
Nazwa „mleko” jest zastrzeżona wyłącz-
nie dla produktów zwierzęcych, dlatego 
nazywanie „mlekiem” produktów roślin-
nych (napojów zbożowych i sojowych) 
jest niewłaściwe i niezgodne z obowiązu-
jącym prawem; stosowane jest nazewni-
ctwo „mleczko” lub „napój”. 
Napoje roślinne o konsystencji i bar-
wie mleka używane są często jako jego 
zamiennik w dietach eliminacyjnych. 
Powstają przez długotrwałe gotowanie 
i odcedzenie ziaren. Mają uniwersalne 
zastosowanie - można pić je bezpośred-
nio z kartonu lub butelki jak i  używać do 
potraw gotowanych. 

dietetyka
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Ludzie nauki

Czy wiesz, że  już Hipokrates ży-
jący około 460-377 r. p.n.e. zwany 
„ojcem medycyny” stwierdził, że 
mleko jest najdoskonalszym pokar-
mem, jaki stworzyła natura.

Mleko pozyskane z certyfikowa-
nych gospodarstw ekologicznych 
ze względu na bardzo korzystny 
skład może stanowić doskonałe 
źródło łatwo przyswajalnych bio-
aktywnych składników lipofilnych 
o właściwościach prozdrowotnych 
dla konsumentów.

Mleko dla poprawy odporności 
Substancje bioaktywne mleka to składniki natu-
ralnie występujące w nim, nawet w śladowych 
ilościach, które oddziałują na organizm konsu-
menta na poziomie fizjologicznym, behawio-
ralnym lub prawidłowej odpowiedzi immuno-
logicznej. Do substancji biologicznie czynnych 
mleka zalicza się te, należące do frakcji tłusz-
czowej i białkowej, a także składniki mineralne, 
głównie wapń. Mleko pozyskane z gospodarstw 
certyfikowanych specjalizujących się w produk-
cji  ekologicznej ze względu na bardzo korzystny 
skład, przede wszystkim frakcji tłuszczowej, może 
stanowić doskonałe źródło łatwo przyswajalnych 
bioaktywnych składników lipofilnych o właści-
wościach prozdrowotnych dla konsumentów.

Właściwości energetyczne i antyoksydacyjne 
Tłuszcz pochodzący z mleka jest głównym skład-
nikiem energetycznym i jednocześnie najłatwiej 
przyswajalnym tłuszczem pochodzenia zwierzę-
cego. Pomimo tego jego konsumpcja budzi wie-
le kontrowersji, głównie ze względu na wysoką 
zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych, 
które są kojarzone z chorobami naczyniowo-krą-
żeniowymi. Należy jednak podkreślić, że mleko, 
a w szczególności tłuszcz mlekowy, zawiera sze-
reg bioaktywnych komponentów wykazujących 
właściwości antyoksydacyjne. Do składników 
tych zalicza się: skoniugowany kwas linolowy 
(CLA), α-tokoferol (witamina E), koenzymQ10, 
witaminy A i D oraz fosfolipidy. Funkcje przeciw-
utleniające tych substancji polegają na zapobie-
ganiu utlenianiu cholesterolu, zapobiegając przed 
tworzeniem się blaszki miażdżycowej. Ponadto 
zabezpieczają one główne narządy naszego orga-
nizmu i błony komórkowe przed wolnorodniko-
wymi uszkodzeniami, co odgrywa znaczącą rolę 
w zapobieganiu i leczeniu wczesnego stadium 
chorób nowotworowych i neurodegeneracyj-
nych, takich jak: choroba Alzheimera czy Parkin-
sona. Działanie antyoksydantów tłuszczu mleka 
jest korzystniejsze dla zdrowia w porównaniu 

Cenne wartości prozdrowotne
mleka ekologicznego

z produktami roślinnymi ponieważ substancje 
przeciwutleniające występujące w owocach i wa-
rzywach są mało skuteczne w środowisku lipofi-
lowym.

Korzyści mleka ekologicznego 
Liczne badania naukowe potwierdzają, że system 
produkcji ma istotny wpływ na zawartość skład-
ników o właściwościach przeciwutleniających 
w mleku. Tłuszcz mleka pochodzącego z certyfi-
kowanych gospodarstw ekologicznych z systemu 
chowu ekstensywnego w porównaniu z syste-
mem intensywnej produkcji wyróżnia się: 
1. wyższą koncentracją CLA (kwasu o właści-
wościach antynowotworowych i przeciwutle-
niających) i NNKT (niezbędnych nienasyconych 
kwasów tłuszczowych, które muszą być przyjmo-
wane z pokarmem); 

2. obniżoną koncentracją nasyconych kwasów 
tłuszczowych (kojarzonych z chorobami układu 
naczyniowo-krążeniowego); 
3. niższymi wskaźnikami aterogeniczności i trom-
bogeniczności (niższe czynniki ryzyka chorób na-
czyniowo-krążeniowych); 
4. wyższą zawartością witamin rozpuszczalnych 
w tłuszczach o silnych właściwościach antyoksy-
dacyjnych. 
Optymistyczne jest to, że w Polsce produkcja 
ekologiczna mleka rozwija się dynamicznie i zy-
skuje coraz szersze grono zwolenników, ponie-
waż konsumenci świadomie wybierają żywność 
bezpieczną dla zdrowia, o najwyższej jakości 
i walorach odżywczych, która jest wytwarzana 
bez użycia środków chemii rolnej, weterynaryjnej 
i spożywczej oraz bez GMO. Ważnym czynnikiem 
rozwoju ekologicznej produkcji mleka jest to, czy 
mleczarnie prowadzą oddzielny przerób mleka 
z gospodarstw certyfikowanych. W Polsce jest 
ich wciąż niestety niewiele, co sprzyja importowi 
mleka ekologicznego z innych krajów UE.

Doniesienia naukowców z całego świata dowodzą o istnieniu 
nierozerwalnego związku między odżywianiem a zdrowiem. Mleko jest 
podstawowym składnikiem diety i najbardziej wszechstronnym źródłem 
składników odżywczych w żywieniu człowieka. Już Hipokrates żyjący 
około 460-377 r. p.n.e. zwany „ojcem medycyny” stwierdził, że mleko 
jest najdoskonalszym pokarmem, jaki stworzyła natura. Współczesna 
wiedza na temat mleka wyraźnie potwierdza fakt, że jest ono naturalnym, 
pełnowartościowym produktem, stanowiącym istotne źródło 
bioaktywnych substancji wpływających na poprawę naszego zdrowia. 

  

W swojej pracy zawodowej od lat zajmuje się jakością mleka produkowanego w gospodarstwach ekologicznych i prowadzi bada-
nia porównawcze z produkcją wielkotowarową, czego wymiernym efektem jest dysertacja habilitacyjna "Składniki bioaktywne 
i parametry technologiczne mleka produkowanego w gospodarstwach ekologicznych i konwencjonalnych" 2011 r wydawnictwo 
SGGW, oraz liczne artykuły i doniesienia na konferencje naukowe

dr hab. Beata  
Kuczyńska
Kierownik Laboratorium 
Oceny Jakości Mleka  
i Mięsa Zakładu 
Hodowli Bydła na 
Wydziale Nauk  
o Zwierzętach SGGW

MLEKO 
KONWENCJONALNE



Liczne festiwale serowarskie i rosnąca liczba 
serowarów wskazują na renesans tej formy 
przetwarzania mleka. O uznanie konsumen-
tów walczą zakłady mleczarskie i serowar-
nie zagrodowe. Jedną z pierwszych w Polsce 
działających od osiemnastu lat zacnych 
manufaktur jest Ekologiczne Gospodarstwo 
Rolne Przetwórstwo Mleka Mariana Nowaka 
w Grabowie koło Białego Boru w wojewódz-
twie zachodniopomorskim. Nie jest to zwykłe 
gospodarstwo. Jego gospodarz Marian No-
wak zdobył tytuł Krajowego Mistrza Agroligi 
w 2009 roku. Brał wzór z podobnych eko-go-
spodarstw prosperujących w Szwajcarii, Au-
strii i Niemczech. 
Pan Marian pobierał też nauki na Akade-
mii Żywienia w Krakowie. Na blisko 300 ha 
utrzymuje 250 sztuk bydła, w tym 150 krów 
mlecznych, a pozyskiwane mleko przetwarza 
w własnej przyzagrodowej mleczarni.

Go orGAniC: Doświadczonego serowara 
pytam więc o wpływ ekologicznego chowu 
na smak przetworów. Czy to tylko wpływ 
podawania pasz z własnych łąk? A może zna-
czenie ma sąsiedztwo obszaru chronionego 
„Natura 2000’’?

Na smak naszych produktów wpływ ma wiele 
czynników. Na pewno bardzo ważnym elemen-
tem jest żywienie zwierząt. Nasze krowy od 
kwietnia do listopada przebywają na pastwi-
skach, do obory schodzą jedynie na udój. Każ-
da z czterech kwater, na których wypasane są 
zwierzęta to kilkadziesiąt hektarów z dostępem 
do czystej źródlanej wody oraz lasów, w których 

zwierzęta chętnie odpoczywają w upalne dni. 
Zimą przebywają w przestrzennej wolnostano-
wiskowej oborze z dużym wybiegiem. Żywione 
są sianem i sianokiszonką, które podawane są do 
woli. Dzięki temu zwierzętom w czasie karmienia 
nie towarzyszy stres.
Równie ważnym czynnikiem jest dobór rasy ho-
dowanych zwierząt. Kilkanaście lat temu zdecy-
dowałem się na krzyżowanie rasy czarno-białej 
z simentalem mlecznym, co przynosi dzisiaj 
bardzo dobre efekty. Simentale to bardzo moc-
ne i żywotne zwierzęta. Ich mleko to najlepszy 
surowiec do wyrobów serów. Równie ważnym 
elementem jest także środowisko, w którym ży-
jemy i pracujemy, tak więc sąsiedztwo obszaru 
chronionego „Natura 2000’’ na pewno ma tu 
także duże znaczenie.

Go orGAniC: W delikatesach Organic Far-
ma Zdrowia znajduje się m.in. produkowana 
przez Pana „serwatka bio’’ – wielka rzadkość 
na rynku. Specjaliści od żywienia bardzo wy-
soko ją cenią, a naukowcy im dłużej się nią 
zajmują, tym więcej odkrywają zalet i war-
tości odżywczych. A jednak przetwórnie nie 
kwapią się z dostarczaniem jej do sklepów. 
Jak Panu to się udaje?

To się nie udaje! Tak się dzieje wtedy, gdy do 
wyrobu twarogu używa się czystego dobrego 
mleka oraz czystych kultur kwasu mlekowego. 
Serwatka to produkt uboczny w procesie wytwa-
rzania twarogu, a więc jeżeli mleko wykorzysty-
wane do wyrobu sera jest bardzo dobrej jakości, 
to i serwatka jest czysta i smaczna i nic nie stoi 
na przeszkodzie, aby ją konfekcjonować i sprze-

dawać jako bardzo cenny produkt. Dzisiaj prze-
mysł mleczarski wykorzystuje różne (dziwne) 
dodatki do wytwarzania twarogu celem sztucz-
nego zwiększenia wagi oraz poprawienia smaku 
i zapachu. Moim zdaniem nie zawsze służy to do-
brze konsumentowi, który te produkty spożywa. 
Otrzymywana tym sposobem „serwatka’’ zawie-
ra w sobie wiele różnych (dziwnych) substancji 
i tym samym nie jestem przekonany, czy można 
ją nazwać serwatką.

Go orGAniC: Na liście przetworów pod 
marką „Nowak’’ są też jogurty, kefir, twaro-
żek, biały ser, śmietana i maślanka. Ta ostat-
nio wymieniona ma oznaczenie ‘’naturalna’’. 
Co się kryje pod tym określeniem?

Dlaczego naturalna? Ponieważ ta maślanka 
również nie zawiera żadnych dziwnych dodat-
ków. Maślanka jest produktem, który powstaje 
w wyniku zmaślania masła. Do wyrobu masła 
używamy zawsze świeżej, ukwaszonej śmietany 
dzięki czemu otrzymujemy bardzo dobre masło 
oraz smaczną maślankę. Gdybyśmy do wyrobu 
masła używali tłuszczów zastępczych, co pro-
ponuje współczesny przemysł mleczarski, pew-
nie nasza maślanka nie byłaby naturalna i ni-
czym nie różniłaby się od tej, którą można kupić 
w każdym spożywczym sklepie. Każdy rozsądny 
człowiek rozumie, że natury nie da się poprawić. 
Człowiek nie może poprawić dzieła Stwórcy. 
Natomiast na pewno może z nią współpraco-
wać. Może w harmonii z nią współtworzyć i ko-
rzystać z jej dóbr i to właśnie staram się robić, 
żyć i pracować w zgodzie z naturą.

rozmawiał Bohdan Juchniewicz

EKO nabiał 
Mocna marka – Marian Nowak

Z dużym uproszczeniem 
można powiedzieć, że 
coraz więcej polskich 
serowarów kontynuuje 
tradycję wywodzącą się 
z neolitu, z Kujaw, gdzie 
miała miejsce najstarsza 
na świecie produkcja 
serów – 7500 lat temu.

– zapomniany skarb
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Liczne festiwale serowarskie i rosnąca liczba 
serowarów wskazują na renesans tej formy 
przetwarzania mleka. O uznanie konsumen-
tów walczą zakłady mleczarskie i serowar-
nie zagrodowe. Jedną z pierwszych w Polsce 
działających od osiemnastu lat zacnych 
manufaktur jest Ekologiczne Gospodarstwo 
Rolne Przetwórstwo Mleka Mariana Nowaka 
w Grabowie koło Białego Boru w wojewódz-
twie zachodniopomorskim. Nie jest to zwykłe 
gospodarstwo. Jego gospodarz Marian No-
wak zdobył tytuł Krajowego Mistrza Agroligi 
w 2009 roku. Brał wzór z podobnych eko-go-
spodarstw prosperujących w Szwajcarii, Au-
strii i Niemczech. 
Pan Marian pobierał też nauki na Akade-
mii Żywienia w Krakowie. Na blisko 300 ha 
utrzymuje 250 sztuk bydła, w tym 150 krów 
mlecznych, a pozyskiwane mleko przetwarza 
w własnej przyzagrodowej mleczarni.

Go orGAniC: Doświadczonego serowara 
pytam więc o wpływ ekologicznego chowu 
na smak przetworów. Czy to tylko wpływ 
podawania pasz z własnych łąk? A może zna-
czenie ma sąsiedztwo obszaru chronionego 
„Natura 2000’’?

Na smak naszych produktów wpływ ma wiele 
czynników. Na pewno bardzo ważnym elemen-
tem jest żywienie zwierząt. Nasze krowy od 
kwietnia do listopada przebywają na pastwi-
skach, do obory schodzą jedynie na udój. Każ-
da z czterech kwater, na których wypasane są 
zwierzęta to kilkadziesiąt hektarów z dostępem 
do czystej źródlanej wody oraz lasów, w których 

zwierzęta chętnie odpoczywają w upalne dni. 
Zimą przebywają w przestrzennej wolnostano-
wiskowej oborze z dużym wybiegiem. Żywione 
są sianem i sianokiszonką, które podawane są do 
woli. Dzięki temu zwierzętom w czasie karmienia 
nie towarzyszy stres.
Równie ważnym czynnikiem jest dobór rasy ho-
dowanych zwierząt. Kilkanaście lat temu zdecy-
dowałem się na krzyżowanie rasy czarno-białej 
z simentalem mlecznym, co przynosi dzisiaj 
bardzo dobre efekty. Simentale to bardzo moc-
ne i żywotne zwierzęta. Ich mleko to najlepszy 
surowiec do wyrobów serów. Równie ważnym 
elementem jest także środowisko, w którym ży-
jemy i pracujemy, tak więc sąsiedztwo obszaru 
chronionego „Natura 2000’’ na pewno ma tu 
także duże znaczenie.

Go orGAniC: W delikatesach Organic Far-
ma Zdrowia znajduje się m.in. produkowana 
przez Pana „serwatka bio’’ – wielka rzadkość 
na rynku. Specjaliści od żywienia bardzo wy-
soko ją cenią, a naukowcy im dłużej się nią 
zajmują, tym więcej odkrywają zalet i war-
tości odżywczych. A jednak przetwórnie nie 
kwapią się z dostarczaniem jej do sklepów. 
Jak Panu to się udaje?

To się nie udaje! Tak się dzieje wtedy, gdy do 
wyrobu twarogu używa się czystego dobrego 
mleka oraz czystych kultur kwasu mlekowego. 
Serwatka to produkt uboczny w procesie wytwa-
rzania twarogu, a więc jeżeli mleko wykorzysty-
wane do wyrobu sera jest bardzo dobrej jakości, 
to i serwatka jest czysta i smaczna i nic nie stoi 
na przeszkodzie, aby ją konfekcjonować i sprze-

dawać jako bardzo cenny produkt. Dzisiaj prze-
mysł mleczarski wykorzystuje różne (dziwne) 
dodatki do wytwarzania twarogu celem sztucz-
nego zwiększenia wagi oraz poprawienia smaku 
i zapachu. Moim zdaniem nie zawsze służy to do-
brze konsumentowi, który te produkty spożywa. 
Otrzymywana tym sposobem „serwatka’’ zawie-
ra w sobie wiele różnych (dziwnych) substancji 
i tym samym nie jestem przekonany, czy można 
ją nazwać serwatką.

Go orGAniC: Na liście przetworów pod 
marką „Nowak’’ są też jogurty, kefir, twaro-
żek, biały ser, śmietana i maślanka. Ta ostat-
nio wymieniona ma oznaczenie ‘’naturalna’’. 
Co się kryje pod tym określeniem?

Dlaczego naturalna? Ponieważ ta maślanka 
również nie zawiera żadnych dziwnych dodat-
ków. Maślanka jest produktem, który powstaje 
w wyniku zmaślania masła. Do wyrobu masła 
używamy zawsze świeżej, ukwaszonej śmietany 
dzięki czemu otrzymujemy bardzo dobre masło 
oraz smaczną maślankę. Gdybyśmy do wyrobu 
masła używali tłuszczów zastępczych, co pro-
ponuje współczesny przemysł mleczarski, pew-
nie nasza maślanka nie byłaby naturalna i ni-
czym nie różniłaby się od tej, którą można kupić 
w każdym spożywczym sklepie. Każdy rozsądny 
człowiek rozumie, że natury nie da się poprawić. 
Człowiek nie może poprawić dzieła Stwórcy. 
Natomiast na pewno może z nią współpraco-
wać. Może w harmonii z nią współtworzyć i ko-
rzystać z jej dóbr i to właśnie staram się robić, 
żyć i pracować w zgodzie z naturą.

rozmawiał Bohdan Juchniewicz

EKO nabiał 
Mocna marka – Marian Nowak

Z dużym uproszczeniem 
można powiedzieć, że 
coraz więcej polskich 
serowarów kontynuuje 
tradycję wywodzącą się 
z neolitu, z Kujaw, gdzie 
miała miejsce najstarsza 
na świecie produkcja 
serów – 7500 lat temu.

– zapomniany skarb

dostawcy zdrowia
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Ser u starożytnych
Tradycja produkcji serów w Europie jest bar-
dzo stara – liczy ok. 7000 lat! Nie stwierdzo-
no dokładnie kiedy wyprodukowano pierw-
szy ser. Wytwarzany był już na pewno przez 
plemiona nomadów na Bliskim Wschodzie. 
Podczas podróży jedzenie przechowywane 
było w skórzanych sakwach lub zwierzęcych 
organach np. w żołądkach lub pęcherzach. 
Przypuszcza się, iż mleko transportowane 
w zwierzęcych żołądkach mogło przypadko-
wo ulegać procesom podobnym do współ-
czesnego wytwarzania sera, głównie dzięki 
obecności naturalnie występujących w żołąd-
ku enzymów. Odkryto również dowody na to, 
że w Europie produkowano ser już 5000 lat 
p.n.e. Archeolodzy znaleźli w Szwajcarii nad 
jeziorem Neufchatel naczynia służące praw-
dopodobnie do pierwszego etapu produkcji 
sera (odnalezione w nich pozostałości wyraź-
nie na to wskazują). 

Ser – towarzysz  
współczesnego człowieka 
Obecnie z pewnością nie znajdzie się oso-
by, która nie lubiłaby sera w którejś z jego 
postaci. Są fani pizzy i parmezanu, włoskich 
makaronów z sosem śmietanowo-serowym, 
mozzarelli z pomidorami, smażonego sera, 
oscypka podhalańskiego i sera wędzonego. 
Jest również wielu, którzy wysoko sobie cenią 

wieczorową porą po prostu białe wino w to-
warzystwie sera typu camembert lub wędzo-
nego Bismarcka. Każdy znajdzie wśród serów 
coś dobrego dla siebie. Osobom, które chcą 
być bardziej świadome potraw jakie mogą tra-
fić na ich stół, polecamy zagłębić się w temat 
serów bardziej wnikliwie. 

Świat serów 
Na świecie produkuje się kilka tysięcy gatun-
ków sera. Tradycyjny podział serów to: białe, 
czyli twarogowe i żółte, czyli podpuszczkowe 
dojrzewające. Sery twarogowe w zależności 
od zawartości tłuszczu dzieli się na: śmie-
tankowe 55 %, tłuste 30%, półtłuste 15%, 
chude – o nieznormalizowanej zawartości 
tłuszczu. Sery twarogowe dzieli się na natu-

Jeść czy nie jeść? 
Oto jest pytanie! 

ralne i są to twarogi (skrzep białek i tłuszczu 
mlecznego, powstałe podczas ukwaszenia 
mleka przy udziale zakwasu i po usunięciu 
pewnej części serwatki) oraz serki twaro-
gowe tzw. twarożki. Te drugie otrzymuje 
się z serów twarogowych naturalnych przez 
ich rozcieranie i mielenie, mieszanie z wodą, 
mlekiem, maślanką, śmietaną lub masłem. 
Tego typu twarożki doprawia się różnymi 
dodatkami smakowymi, jak sól, zioła, warzy-
wa, owoce itp. Serki te poddaje się termizacji 
(ogrzewanie do 60 st. C przez kilka minut) 
i pakuje w wytłoczki z tworzyw sztucznych, 
przez co zyskuje się trwałość od kilku dni do 
kilku tygodni. Takie twarożki i ich produkcja 
znane są bliżej tym, którzy spędzali niegdyś 
wakacje u babci na wsi. 

Trudno go uniknąć na obiad, 
kolację lub śniadanie! 
Występuje w różnych 
formach, przeobraża 
się, topi, płynie i cieszy 
podniebienie. 
Trafia do najmłodszych 
– jako przekąski serowe, 
starszych – to cała gama 
potraw imprezowych i formy 
miękkie - do najstarszych. 

Ser
A to ciekawe 



Druga grupa serów to sery podpuszczkowe doj-
rzewające. Otrzymuje się je przez obróbkę pod-
puszczkowego skrzepu mleka, który po odwod-
nieniu, uformowaniu,  prasowaniu (przy wyrobie 
serów twardych), nasoleniu i kilkutygodniowym 
lub kilkumiesięcznym dojrzewaniu, daje produkt 
o charakterystycznym zapachu i smaku. 
Uwzględniając regionalne tradycje w pro-
dukcji różnych typów sera podpuszczkowego 
dojrzewającego można podzielić je na miękkie 
i półmiękkie: z porostem pleśniowym, z prze-
rostem pleśniowym, maziowe, pomazan-
kowe, solankowe i wędzone lub półtwarde, 
twarde i bardzo twarde: typu szwajcarskie-
go, holenderskiego, angielskiego, włoskiego 
i z masy parzonej. 
Dobrze znane każdemu sery typu camembert 
i brie to oczywiście sery z porostem pleśnio-
wym. Dojrzały ser ma powierzchnię pokrytą 
równomiernie białą pleśnią. Miąższ powinien 
być miękki, kremowy, jednolity, łagodny 
w smaku, o lekko pieczarkowym zapachu. 

Sery ekologiczne 
Zwróćmy jednak uwagę na sery ekologiczne. 
Do produkcji tych serów stosuje się mleko 
ekologiczne pasteryzowanego z użyciem kul-
tury bakterii mleczarskich i podpuszczki natu-
ralnej. (Do serów konwencjonalnych dodaje 
się np. barwnik annato, chlorek wapnia i chlo-
rek sodu, środek konserwujący – saletra, oleje 
roślinne, skrobię pszenną lub kukurydzianą 
i podpuszczkę). Warto zatem spożywać bliż-
sze natury sery ekologiczne, wśród których 
można znaleźć ciekawe propozycje. Kaszeb 
o pikantnym smaku i aromacie dojrzewa ok. 3 
miesięcy. Oczka są nieregularne. Charaktery-
zuje się miąższem dość miękkim, jednolitym 
w całej masie. Grif to ser o prostokątnym 
kształcie, gładkiej fakturze i żółtej barwie. Po-
siada małą ilość niewielkich dziurek. Należy 
do serów podpuszczkowych dojrzewających. 
Dojrzewa przez ok. 2 miesiące. Kaszubski 
farmer wytwarzany w 6-7 kilowym krążku. 
Wnętrze tego sera posiada dziurki wielkości 

ziaren grochu. Dojrzewa około 5 miesięcy, im 
jest starszy tym jest pikantniejszy w smaku. 
Bismarck to ser półtwardy podpuszczkowy 
dojrzewający. Z wyglądu jest bardzo podobny 
do zmniejszonego szwajcarskiego Ementalera 
z charakterystycznymi dużymi dziurami. Jego 
nazwa pochodzi od nazwiska „Żelaznego Kan-
clerza” Niemiec, ponieważ Otto von Bismarck 
wżenił się w kaszubską rodzinę Puttkamerów 
i brał ślub 15 km od wytwarzającej ser mle-
czarni. Wbrew niechęci do Polaków przyczynił 
się do rozwoju Pomorza. Ser ten dojrzewa ok. 
3 miesiące. Ser farmerski to kremowy ser 
z charakterystycznymi, małymi dziurkami. 
Jak przystało na półtwardy ser podpuszczko-
wy dojrzewający, im dłużej dojrzewa tym ma 
większe dziury i bardziej złożony smak. Bywa 
nazywany także „koronkowym serem”, ponie-
waż dzięki dużej ilości dziurek wygląda jak mi-
sterna koronka. Po rozdrobnieniu dobrze się 
topi. Dojrzewa około 3 miesiące.

Kto może jeść ser? 
Zaletą serów długodojrzewających tzw. żół-
tych jest wysoka zawartość wapnia oraz wi-
taminy A, która wpływa na proces prawid-
łowego widzenia. Warto podkreślić, że ser 
żółty dostarcza 10-krotnie więcej wapnia od 
sera białego, który jest głównie źródłem biał-
ka. Osoby na diecie odchudzającej powinny 
zwracać uwagę na kaloryczność – w 100 g  
sera jest od 99 kcal (biały chudy) do 450 kcal 
(parmezan).   
Sery, jak wszystkie produkty pochodzące 
od zwierząt, zawierają kwasy tłuszczowe 
nasycone. Nadmierne ich spożycie, może 
mieć negatywny wpływ na stan serca i na-
czyń krwionośnych. Natomiast osoby, któ-
re muszą ograniczać ilość sodu w diecie np. 
przy nadciśnieniu, powinny pamiętać, że 
w 100g żółtego sera znajduje się 850 – 1100 
mg sodu. 
Najważniejszy pozostaje jak zwykle dobry 
wybór konsumencki – staranne czytanie ety-
kiet i wybór naturalnego produktu – bez ulep-
szaczy i wszelkich chemicznych dodatków. 

 KONWENCJONALNY  EKOLOGICZNY

Mleko ekologiczne 
pasteryzowane  
Kultury bakterii  
mleczarskich  
Podpuszczka  
naturalna  
Mleko  
pasteryzowane  
Barwnik  
annato 
Chlorek  
wapnia 
Chlorek  
sodu 
Saletra  
(środek konserwujący) 
oleje  
roślinne 
Skrobia pszenna  
lub kukurydziana 

Porównanie sera ekologicznego z konwencjonalnym

Im mniej  
tym
lepiej
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Fermentowane napoje 
mleczne

Mleko krowie

Maślanka

Mleko kozie

Masło

Tradycja stosowania bakteryjnej fermentacji mle-
ka w celu uzyskania bardziej trwałych napojów 
z tego surowca sięga już co najmniej 4000 lat.  
Wartość zdrowotna i dietetyczna fermen-
towanych napojów mlecznych jest unikalna 
i nieporównywalna z mlekiem. Wynika ona 
z biologicznej aktywności żywych bakterii 
mlekowych. Efekty spożywania napojów fer-
mentowanych, sprzyjające zdrowiu człowie-
ka, powodują, że bakterie fermentacji mleko-
wej określa się mianem probiotyków (gr. pro 
bios – dla życia).

Charakteryzuje wysoka wartość odżywcza 
wielu cennych obecnych w nim składników 
o zrównoważonych proporcjach, takich jak 
białko, tłuszcz, cukier mleczny (laktoza) oraz 
witaminy i sole mineralne. 

Powszechnie uważane za znacznie korzystniej-
sze dla zdrowia człowieka niż mleko krowie, 
ma rzeczywiście niższą zdolność wywoływania 
alergii pokarmowych. Zawartość soli mineral-
nych jest znacznie wyższa niż w mleku krowim, 
dlatego lekarze zalecają często rozcieńczanie 
mleka koziego w wodzie w stosunku 1:1. 
Specyficzny, nie przez wszystkich akcepto-
wany smak mleka koziego pochodzi od ła-
two jełczejących, nienasyconych kwasów 
tłuszczowych, których jest ponad dwukrotnie 
więcej niż w mleku krowim i porównywalnie 
z mlekiem kobiecym.

Produkt wysokotłuszczowy (o zawartości tłusz-
czu mlecznego nie mniej niż 80% i nie więcej 
niż 90%), otrzymywany wyłącznie z mleka kro-
wiego w wyniku tzw. zmaślania odpowiednio 
przygotowanej śmietany lub śmietanki, o nie 
większej zawartości wody niż 16%. 

Fermentowany napój mleczny produkowany 
z mleka poddanego pasteryzacji, ukwaszo-
nego zakwasem czystych kultur fermentacji 
mlekowej, w którego skład wchodzą Lactoba-
cillus bulgaricus i Streptococcus thermophi-
lus. Fermentacja przebiega zwykle w tempe-
raturze 42-45 °C przez kilka do kilkunastu 
godzin. Barwa jogurtu powinna być biała 
do lekko kremowej, a smak i zapach czysty, 
orzeźwiający, lekko kwaśny. 

To fermentowany napój wyprodukowany 
z mleka pasteryzowanego poddanego fer-
mentacji kwasowo-alkoholowej. Napój ten 
pochodzi z Kaukazu, gdzie otrzymywano go 
za pomocą tzw. grzybków kefirowych (złożo-
nego zespołu drobnoustrojów). 
Kefir powinien mieć skrzep płynny, jednoli-
ty z pęcherzykami dwutlenku węgla, barwę 
białą do lekko kremowej, smak i zapach lekko 
kwaśny, lekko drożdżowy. Konsystencja po-
winna być jednolita, zawiesista.  

Naturalny napój mleczny o łagodnym i orzeź-
wiającym, śmietankowo – orzechowym sma-
ku, niskotłuszczowy (zwykle 1,5% tłuszczu); 
otrzymywana jest w wyniku zmaślania śmie-
tany podczas otrzymywania masła, do które-
go przechodzi prawie cały tłuszcz, z wyjątkiem 
cennych żywieniowo fosfolipidów, w tym 
głównie lecytyny.          

Jogurt

Kefir

Śmietana
Jest produktem uzyskanym przez poddanie 
śmietanki (pasteryzowanej i ewentualnie ho-
mogenizowanej) ukwaszeniu czystymi kultu-
rami bakterii fermentacji mlekowej. 
Wg Polskiej Normy wyróżnia się śmietanę: 
– niskotłuszczową (o zawartości tłuszczu 9% 
i 12%) i tłustą ( 18%, 20% i 24% tłuszczu). 

Śmietanka
Jest to produkt uzyskany w wyniku wirowa-
nia mleka, a następnie poddany pasteryzacji. 
Może być homogenizowana przed pasteryza-
cją, przez co odznacza się większą zdolnością 
bielącą oraz zapobiega „kożuchowi” tłuszczu 
na powierzchni. Pasteryzację przeprowadza 
się w temperaturze 85 °C w ciągu kilkunastu 
sekund lub w temperaturze 95 °C przez 1-2 
sekundy (pasteryzacja momentalna). 
Wyróżnia się następujący asortyment śmie-
tanki: niskotłuszczową (o zawartości 9% 
i 12% tłuszczu), tłustą (18% i 20% tłuszczu), 
kremową – 30% tłuszczu i tortową – 36% 
tłuszczu.  

sŁowniczek NABIAŁOWY
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Mleko z nowosądeckiej krainy
Zorganizowane mleczarstwo na Sądecczyźnie 
ma już ponad 100 lat. Od prawie 40 działa zakład 
Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej (OSM) Nowy 
Sącz. To tu w każdy poniedziałek, środę, piątek 
i sobotę wspomniane cysterny zwożą mleko z ok. 
640 gospodarstw konwencjonalnych i z ok. 30 
ekologicznych. 

Ekologiczne początki
Pomysł, aby produkować żywność ekologiczną 
zrodził się już 15 lat temu, ale wtedy trudno było 
jeszcze o mleko z ekologicznymi „papierami”, po-
twierdzającymi jego ekopochodzenie – opowiada 
Maria Mazur, prezes zarządu OSM Nowy Sącz. 
My sami szczycimy się certyfikatem ekologicz-
nym BioCert od 2006 r. Odnawiamy go każdego 
roku – wyjaśnia Prezes. 
Dla nowosądeckiej spółdzielni wejście do eko-
branży było proste i naturalne (nomen omen).  
Zakład od lat, niezależnie od odgórnych wymo-
gów, stawia sobie własne cele środowiskowe. – 
W ostatnim czasie m.in. zmieniliśmy kotły z wę-
glowych na olejowo-gazowe, zainwestowaliśmy 
w nowoczesne, oszczędne chłodzenie” – wymie-
nia Maria Mazur. Zmodernizowaliśmy także nale-
żącą do nas oczyszczalnię ścieków biologicznych. 
Poza tym ograniczamy zużywanie: wody, energii, 
paliwa, gazu. Po prostu myślimy w perspektywie 
kolejnych pokoleń – dodaje Prezes.
Obecnie ok. 15% kupowanego mleka w OSM 
Nowy Sącz pochodzi z biogospodarstw. Ozna-
cza to 7% certyfikowanych ekowyrobów w całej 

ofercie produktowej spółdzielni. Sprzedawane 
jest nie tylko ekologiczne mleko, ale także orga-
niczna śmietana, maślanka, kefir i sery wędzone 
„Gazduś”.

Jak to się robi – ekologiczna produkcja 
Kiedy cysterna z ekologicznym mlekiem przybę-
dzie do zakładu, surowiec musi zostać przeba-
dany. Mimo, że samo gospodarstwo, z którego 
mleko pochodzi musi spełnić surowe normy i jest 
regularnie kontrolowane, dodatkowe badanie 
w zakładzie jest obligatoryjne. Każdego tygodnia 
przez nowosądecką przetwórnię przepływa 17 
tys. litrów mleka ekologicznego. 
Jeśli laboratorium zatwierdza próbkę, organiczny 
surowiec zostaje przelany do dedykowanego mu 
tanku. Stamtąd trafia do procesu pasteryzacji. 
Obróbka termiczna jest konieczna, ponieważ 
mleko od krowy ma zdatność spożycia nie dłuż-
szą niż 4 dni, ponadto ma też mocno specyficzny 
smak, do którego nie przywykliśmy (lub od które-
go odwykliśmy…). – Pasteryzowane mleko eko-
logiczne ma taki sam długi okres przydatności jak 
mleko konwencjonalne – rozwiewa wątpliwości 
Paweł Gruca, wiceprezes OSM. – Z tym, że eko-
logiczne jest bardziej wrażliwe na niezachowanie 
ciągłości chłodzenia w czasie transportu. Mleko 
powinno być trzymane stale w temperaturze nie 
wyższej niż 8 st. C. Jeśli na którymś etapie zbyt 
długo pozostanie poza chłodnią, wtedy rzeczywi-
ście szybciej się zepsuje – dodaje Gruca. 
W nowosądeckim zakładzie, aby zachować roz-
dział czasowy, najpierw rusza produkcja produk-

tów mlecznych na bazie mleka ekologicznego, 
a następnie do pasteryzatora zostaje wpuszczo-
ny surowiec konwencjonalny. Co ciekawe, prze-
wody, którymi wędruje mleko są tak skonstruo-
wane, aby wykorzystać naturalną siłę grawitacji. 
– W ten sposób „nie męczymy” mleka – opo-
wiada wiceprezes OSM. – Mleko pasteryzowane 
schłodzone jest bardzo wrażliwe na wstrząsy, na-
powietrzanie i burzliwy przepływ. Dlatego tanki 
pośredniczące usytuowaliśmy wyżej linii rozlew-
niczych, aby uniknąć dodatkowego przepompo-
wania i pozwolić mleku na łagodny grawitacyjny 
spływ, który nie destabilizuje struktury mleka 
– tłumaczy Paweł Gruca.
Do wyprodukowania wyrobów ekologicznych 
spółdzielnia stosuje tradycyjne technologie – bez 
sztucznych barwników, środków zapachowych, 
smakowych czy konserwujących. Przez cały ty-
dzień dział sprzedaży OSM zbiera zamówienia na 
wszystkie (w tym ekologiczne) produkty. Przez 
weekend produkty jeszcze dojrzewają i chłodzą 
się, by w poniedziałek wyruszyć do sklepów w ca-
łej Polsce. – Cały czas mamy jeszcze niewykorzy-
stane moce przerobowe, więc w razie potrzeby 
jesteśmy gotowi przyjąć nowe zamówienia – de-
klaruje Maria Mazur.

Czym to się różni – ekologiczna hodowla
Krowy z ekologicznych gospodarstw są wypa-
sane głównie na pastwiskach, które nawożone 
są obornikiem. Gospodarze nie mogą stosować 
sztucznych nawozów, syntetycznych środków 
ochrony roślin. Wykluczenie pestycydów wpły-
wa korzystnie nie tylko na zdrowie krów i jakość 
mleka, ale także na brak zanieczyszczenia gleby 
i wód gruntowych. Zwierzętom nie podaje się 
hormonów wzrostu czy genetycznie modyfiko-
wanych organizmów. 
– Nasze nowosądeckie mleko dodatkowo wyróż-
nia położenie geograficzne. Powiaty: nowosąde-
cki, tarnowski, brzeski, gorlicki, gdzie usytuowane 
są nasze gospodarstwa, leżą z dala od ciężkiego 
przemysłu, szybkich dróg. Krowy pasą się na 
czystych, zielonych łąkach. To czuć już w smaku 
naszego mleka – zapewnia Gruca. – Do tego nasi 
dostawcy również wyjątkowo starają się o jakość 
produktu. Składając kiedyś niezapowiedzianą 
wizytę jednemu z nich, mocno zdziwiliśmy się, 
gdy przywitała nas muzyka płynąca z głośników 
rozstawionych po całym ekologicznym gospo-
darstwie.  Okazało się, że to gospodarz puszcza 
klasyczne utwory, aby zwierzęta były bardziej 
zrelaksowane i dawały więcej mleka.

No cóż, takie rzeczy zdarzają się tylko w gospo-
darstwie ekologicznym…

Ekologiczne mleko 
od zrelaksowanych krów 

Świt – jeszcze nie ma godziny 
6, siedem mlecznych cystern 
wyrusza w swoją stałą trasę. 
Droga nie jest łatwa: liczne  
wzniesienia, zakręty, wąskie 
ścieżki. Droga jest za to 
urzekająca: wśród zielonych 
pagórków, gęstych lasów, 
między pachnącymi łąkami. 
Jeden z samochodów wyróżnia 
się dużą nalepką z zielonym 
listkiem. To nie symbol 
początkującego kierowcy, ale 
oznaczenie dla cysterny, która 
wiezie mleko wyjątkowe – bo 
ekologiczne.  
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Potrawa jednopatelniowa Koreczki z mozarellą

Czas przygotowania   

25 minut

Sposób przyrządzenia

Składniki: 

- 250 g kaszy gryczanej niepalonej
- 250 g soczewicy zielonej
- marchew, cukinia, cebula, bakłażan, pomidory
- oliwa z oliwek extra vergine
- ser do posypania potrawy

Na suchej patelni lekko prażymy pokrojoną w półplasterki cebulę, 
dodajemy pokrojoną w taką samą formę marchew, mieszamy kilka 
minut. Wsypujemy kaszę gryczaną, dodajemy trochę wody (wodę 
uzupełniamy przez cały czas przyrządzania potrawy). Następnie 
dodajemy pokrojone na kawałki (niezbyt małe): cukinię i bakłażan, 
mieszamy, podduszamy. Potrawa powinna być mieszana w zasadzie 
przez cały czas jej przyrządzania. Dodajemy opłukaną zieloną 
soczewicę, pamiętamy o uzupełnianiu wody. Solimy pod koniec 
(gdy soczewica będzie miękka), dodajemy pokrojony pomidor, 
polewamy oliwą, posypujemy serem. Ta potrawa jest pyszna bez 
dodatkowych przypraw! O smaku decydują warzywa, doskonałej 
jakości oliwa i ser.

Czas przygotowania   

15 minut

Sposób przyrządzenia

Składniki: 

- melon
- mozarella 
- oliwki

Specjalną łyżeczką wykrawamy kulki z zielonego melona, 
rozdrabniamy mozarellę i robimy koreczki z dodatkiem czarnych 
oliwek. Mozarella komponuje się w koreczkach również 
z pomidorkami koktajlowymi, mango, kaparami.

Poleca dietetyk
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Zapiekanka z cukinii

Czas przygotowania   

30 minut

Sposób przyrządzenia

Składniki A: 

- 1 ząbek czosnku, garść kiełków rzodkiewki, świeżo 
mielony kolorowy pieprz, szczypta cząbru
- 2 łyżki sosu sojowego, trochę natki pietruszki, 
szczypta kurkumy
- 2 szklanki ugotowanej kaszy gryczanej palonej
- 4 łyżki oleju sezamowego

Składniki B: 

- czerwona cebula, garść grubego szczypioru,  
- szczypta różowej soli
- starty parmezan do posypania

Do wysokiego naczynia wkładamy po kolei składniki 
z listy A i miksujemy używając blendera na niskich obrotach. Potem 
dodajemy składniki z listy B. Całość mieszamy. 
Na rozgrzaną patelnię ceramiczną wkładamy uformowane w ręku 
placuszki i smażymy z obu stron.
Gotowe placuszki posypujemy startym parmezanem i podajemy 
z surówką z kiszonej kapusty.

Czas przygotowania   

30 minut

Sposób przyrządzenia

Składniki: 

- 4 małe cukinie, 
- 1 kulka mozarelli, 
- sól, 
- pieprz, 
- salsa pomidorowa

Cukinie pokroić w grube plastry, posypać solą morską, odstawić na 
10 minut, odsączyć. Posypać pieprzem i startą mozarellą, zapiekać 
w rozgrzanym do 160 st. C piekarniku do jej rozpuszczenia (około 15 
minut), polać salsą.

Placki gryczane 





www.sonnentor.com

Sonnentor to firma produkująca specjalne herbaty i przyprawy z kontro-
lowanych upraw ekologicznych, która cieszy się przychylnością klientów 
już od ponad 25 lat. Spółka została założona w 1988 roku przez Johanna 
Gutmanna. Myślą przewodnią dla tworzonej nowej marki było wprowa-
dzenie na miejscowy i międzynarodowy rynek wiejskich biospecjałów pod 
logiem uśmiechniętego słońca. Początkowo były to herbaty z mieszanek 
ziołowych, a następnie przyprawy, zestawy prezentowe i inne bioprodukty. 
Od samego początku spółka zwraca szczególną uwagę na indywidualne 
podejście i długoterminową współpracę ze swoimi dostawcami i plantato-
rami, na stabilność i jak największą przejrzystość produkcji, dzięki czemu 
produkt nigdy nie jest anonimowy. 

Adwent to czas radosnego oczekiwania. Szczególnie dzieci niecierpliwie 
liczą każdy dzień do Wigilli i Świąt Bożego Narodzenia. Dla tych, którzy 
chcą sobie ten magiczny czas jeszcze bardziej uprzyjemnić Sonnentor 
przygotował specjalny Zestaw adwentowy. To zestaw 24 rodzajów herbat
w torebkach, umieszczonych w jednym opakowaniu. Zestaw, który zawiera 
herbaty owocowe, ziołowe, zielone, czarne i mieszanki herbaciane z przy-
prawami, przyniesie codziennie niespodziankę pełną smaku i zapachu. 
Pierwszego grudnia rozpoczniemy Pozdrowieniem słońca i poprzez Adwentową 
owocową herbatę, Zimową noc, Owocową symfonię i inne dotrzemy do Wigi-
lii z Jezuskową niebiańską herbatą. Zestaw adwentowy jest bardzo miłym 
i oryginalnym podarunkiem, z pewnością sprawi dużą radość rodzicom, 
rodzeństwu, przyjaciołom, kolegom i Wam samym.

Wraz z Zestawem adwentowym możecie codziennie cieszyć się z małej 
niespodzianki w postaci różnych łagodnych mieszanek herbacianych.

SONNENTOR - tutaj rozwija się radość!
Sonnentor jest gwarancją najwyższej jakości, która została osiągnięta 
poprzez ekologiczną uprawę, delikatne suszenie, przetwarzanie i pako-
wanie, a równocześnie staranną pracę mnóstwa rąk ludzi z dużej rodziny 
Sonnentor. Spółka kładzie duży nacisk na regionalne pochodzenie 
surowców i zapewnia sprawiedliwe traktowanie producentów i partne-
rów, z którymi od dawna stale współpracuje. Wierzymy, że sama natura 
w swej różnorodności oferuje nam wszystko, 
czego potrzebujemy do życia i sama w sobie 
ukrywa mnóstwo niezliczonych wspania-
łych przepisów. Cykl życia, wzajemny 
szacunek i uznanie, wszystko musi być 
w równowadze, aby wciąż rozwijała 
się radość.

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 mie-
szanek ziołowych, przypraw i innych biospecjalności, przynosi do naszych kuchni powiew świeżego powietrza.

        Zestaw adwentowy SONNENTOR

- przedświąteczny czas pełen
smaków i zapachów

Zestawadwentowy SONNENTOR dostępny w delikatesach ORGANIC Farma Zdrowia od listopada.



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
SKLEP „Zielone Oko”   Warszawa Kabaty, ul. Wąwozowa 36 22-648-54-21 
P.H. Janki Janki k. Warszawy, pl. Szwedzki 3 22-720-04-54
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
CH Galeria Katowicka Katowice, ul. 3 Maja 30 32-414-16-73 
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 | e-mail: 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 
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    Wybierz grupę       Znajdź swój          Wybierz sposób                           
  produktów              produkt                  dostawy i płatności          

naturalnie że naturalnie

Rób BIO-zakupy szybko i wygodnie na 
 platformie EKOSFERA24.pl


