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Migdały bio
350 g

Winogrona suszone bio
200 g

Orzechy nerkowca bio
350 g

Morele suszone bio
400 g
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ckiem i celebrować wspólne rodzinne posiłki. 
Delektowanie się smakiem, aromatem i barwą 
jest wskazane także przy degustacji win ekolo-
gicznych, które szczególnie warto wypróbować 
w okresie świątecznym.  
Zima to czas spotkań z rodziną i przyjaciółmi 
(nie tylko tych przy świątecznym stole), które 
można umilić smacznymi potrawami wspólnie 
przyrządzonymi. Jak wspomina Magda Kumo-
rek, ekologiczne produkty to smaczne produk-

Zaproś słońce zimą

Agnieszka Sienkiewicz
Doradca żywieniowy 
i dietetyczny, diet coach

Anna Łyżwa 
Specjalista ds. Reklamy

Bohdan Juchniewicz, 
Redaktor „Go Organic!”

Zima to czas korzystania z zapasów, które ze-
braliśmy w cieplejszych miesiącach roku. Dzię-
ki energii słonecznej, której mieliśmy latem 
pod dostatkiem, wytworzyliśmy w organizmie 
zapas witaminy D, który teraz daje nam odpor-
ność na choroby. Korzystajmy zimą z przetwo-
rów owocowo-warzywnych, ponieważ wiemy, 
że im więcej słońca było przy ich uprawie, tym 
są bardziej smaczne. Dotyczy to też owoców 
suszonych w naturalnych warunkach. Powol-
ne suszenie owoców jest naturalnym sposo-
bem ich konserwowania, czyli przedłużania ich 
trwałości. A jaka jest różnica między bakaliami 
ekologicznymi, a konwencjonalnymi? Różnice 
w kolorach moreli suszonych można zoba-
czyć  na stronach 4 – 5 i przeczytać co nauko-
wiec mówi na ten temat. Zachęcamy również 
do przeprowadzenia badania sensorycznego 
w warunkach domowych i porównania smaku 
obydwu rodzajów moreli. Naturalne, powol-
ne suszenie na słońcu odwdzięcza się pełnym, 
słodkim smakiem. Powolność, która oznacza 
większą uważność, to także wskazane zacho-
wanie przy posiłkach. Wpływa na lepsze tra-
wienie i przyswajanie składników odżywczych. 
Dlatego zachęcamy aby napić się kawy z dzie-

ty, dlatego warto wkomponować je w potrawy 
w ten szczególny czas. 
Życzymy miłej lektury! Smacznego i na zdro-
wie! 

dr inż. Ewelina 
Hallmann
Zakład Żywności 
Ekologicznej, SGGW

na wstĘpie



ITALIAN ORGANIC FARMING

D
ys

tr
yb

ut
or

: B
io

 P
la

ne
t S

p.
 z

 o
.o

., 
w

w
w

.b
io

pl
an

et
.p

l



�

filozofiaMoja

ekoosobowoŚĆ

Magdalena Kumorek to polska 
aktorka filmowa i teatralna, ale także 
wokalistka. Ostatnio głównie znana z serialu 
„Przepis na życie”, w którym grana przez 
nią Anka prowadzi przyjazną restauracje, 
gdzie serwuje wyjątkowo smaczne potrawy. 
Ci, którzy interesują się karierą Magdaleny 
Kumorek wiedzą również, że bliska jest jej 
piosenka aktorska i jazz. Piszą o niej: „(…) to 
artystka z krwi i kości uzdolniona zarówno 
aktorsko, jak i muzycznie”. 

Pisze Pani o sobie, że jest Pani osobą poszu-
kującą. Poszukiwanie kojarzy się z chęcią 
bycia bardziej świadomym różnych zjawisk. 
Czy takie podejście ma Pani również w sto-
sunku do odżywiania?
Tak, jak najbardziej. Zwracam uwagę na to 
co jem, nie robię sobie z żołądka śmietnika.
Ważna jest dla mnie jakość pożywienia, jego 
wartość odżywcza, a co za tym idzie wartość 
zdrowotna. Od wielu lat jestem wegetarianką. 
I ten wybór, poza wartościami natury moral-
nej, oparty jest również na świadomości czym 
jest faktycznie mięso, które ląduje na naszych 
stołach. Mam na myśli cały proces produkcji 
i chowu zwierząt, gdzie chemia zwiększająca 
zyski producentów, obecna jest na każdym 
etapie, a ostatecznie musi się z nią uporać 
nasz przewód pokarmowy.

Jaką zasadą kieruje się Pani w sposobie od-
żywiania siebie i swojej rodziny? 
Jemy różnorodnie i prosto. Uwielbiam zupy 
więc królują one na naszym stole przez cały 
rok. Natomiast staram się gotować z dostęp-
nych sezonowych warzyw i owoców.

Kupując produkty spożywcze na co Pani 
zwraca szczególną uwagę?
Staram się kupować produkty jak najmniej 
przetworzone, świeże i bez konserwantów. 
Czytam skład na opakowaniu i często sięgam 
po produkty ekologiczne.

Jest Pani klientką Organic Farma Zdrowia. 
Dlaczego kupuje Pani ekologiczną żyw-
ność? 
Często kupuje ekologiczne suszone owoce. 
Ich smak jest nieporównywalny z ich nie-
ekologicznym odpowiednikiem. Świetnie się 
przechowują i stanowią słodką bazę dla cie-
płych śniadań dla moich bliskich, dlatego nie 
mam problemu jaką żywność wybrać.  

Czy widzi Pani zmiany w swoim samopoczu-
ciu odkąd je Pani ekologiczną żywność? 
Lubię smacznie zjeść. A produkty ekologicz-
ne są bardzo smaczne. Moje samopoczucie 
rośnie więc wprost proporcjonalnie do ilości 
dobrego jedzenia. :)

Czy je Pani tylko żywność ekologiczną, czy 
tylko wybrane produkty? Jeśli wybrane to 
jakie i dlaczego? 
Kupuje ekologiczne kasze i nasiona roślin 
strączkowych. Mąkę kupuję w zaprzyjaź-
nionym młynie w wielkich worach, bo piekę 
w domu chleb. I tak jak wspomniałam, sięgam 
po ekologiczne orzechy i suszone owoce. Resz-
tę produktów czerpię z własnego ogrodu albo 
od znajomych sprzedawców. Ale oczywiście 
raz na jakiś czas kupuje w supermarkecie. :) 

Czy tak jak Anka w „Przepisie na życie” fa-
scynuje się Pani gotowaniem i estetyką po-
dawanych dań w życiu prywatnym?
Bardzo lubię gotować, sprawia mi to dużo 
przyjemności. Szczególnie wtedy, gdy uda mi 
się przemycić moim bliskim coś bardzo zdro-
wego. Mam wtedy podwójną frajdę.

Czy sama Pani gotuje dla rodziny lub dla 
przyjaciół? Jeśli tak, to co jest wtedy Pani 
specjałem?
Gotuję każdego dnia więc pewnie tych spe-
cjałów mam parę. Ale chyba najbardziej cieszą 
mnie ciasta. Przemycam w nich pod postacią 
łakoci wiele cennych dla zdrowia specjałów 
i np. zastępuję cukier masą z daktyli, mąkę 
pszenną mąką orkiszową – bardzo cenną dla 
naszego zdrowia, a czasem piekę bez mąki 
z płatkami owsianymi. 

Jeśli Pani gotuje to skąd czerpie Pani pomy-
sły na potrawy?
Jestem wielką fanką obu części książki kucharskiej 
autorstwa Moniki Mrozowskiej i Maćka Szaciłły 
„Przemytnicy groszku, marchewki i soczewicy”, 
a także blogów Jadłonomia i Smakoterapia.  

Wychowała się Pani w Gliwicach. Co jadało 
się w Pani domu rodzinnym?
Królowało pomieszanie kuchni śląskiej i wiel-
kopolskiej czyli kluchy, rolady, zasmażana 
kapusta itp.

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, jakie 
jest Pani ulubione danie świąteczne? 
Nie wyobrażam sobie Świąt bez barszczu z uszka-
mi oraz pierogów z kapustą i grzybami autorstwa 
mojej mamy. Reszta dań ulega czasem zmianie 
w zależności od tego, gdzie spędzamy Wigilię.

Jakie produkty wpływają na utrzymanie do-
brej energii?
Nie wyobrażam sobie życia bez owoców, 
szczególnie jabłek. Jem też dużo makaronów 
i kasz i to one chyba są dla mnie najlepszym 
źródłem energii.

Jakie produkty spożywa Pani zimą aby dbać 
szczególnie o swoją odporność?
Każdego dnia jem ciepłą zupę pełną warzyw 
i roślin strączkowych. Śniadania też zazwy-
czaj jemy ciepłe – ostatnio często gotujemy 
kasze jaglaną z owocami. Do tego często her-
bata z imbiru z miodem i cytryną lub czarna 
ale z prawdziwym sokiem malinowym. To 
wszystko plus czapka na głowie i 8 godzin 
snu. Z autopsji wiem, że to najlepszy sposób 
na podniesienie odporności.

odżywiania



Wybór wśród bakalii jest ogromny: różnego 
rodzaju orzechy, owoce suszone, nasiona, 
owoce kandyzowane. Przede wszystkim war-
to zwrócić uwagę na system produkcji baka-
lii i wybrać bakalie ekologiczne. Dlaczego? 
A więc po kolei.
Orzechy z produkcji ekologicznej produkowane 
są według bardzo rygorystycznych wytycznych 
obwarowanych przepisami o zakazie stosowa-
nia chemicznej ochrony roślin (pestycydów) 
oraz syntetycznych nawozów. Wiele badań  
naukowych przeprowadzonych na owocach 
i produktach z systemu ekologicznego wskazu-
je, że zawierają one istotnie mniej zanieczysz-
czeń oraz więcej pozytywnych dla zdrowia 
związków biologicznie czynnych (np. polife-
noli, witamin) oraz jak w przypadku orzechów 
– wielonienasyconych kwasów tłuszczowych 
Omega 3 i 6. Są też gatunki orzechów (np. 
orzech brazylijski) czy orzechy pinii, których się 
nie uprawia na plantacjach, ale pozyskuje się 
(zbiera) ze stanu naturalnego. 
Na co warto zwrócić uwagę przy zakupie orze-
chów?
Przede wszystkim na datę przydatności do 
spożycia. Dlatego warto jest kupować orzechy 
w opakowaniu – na każdym z opakowań musi 
być podana data. Orzechy sprzedawane luzem 
są bardzo trudne do sprawdzenia. Mogą być 
już przeterminowane, a to bardzo źle wpływa 
na zdrowie konsumenta. Ze względu na to, że 
orzechy zawierają bardzo dużo tłuszczu, prze-
terminowane surowce mogą charakteryzować 
się smakiem „zjełczałym” co jest bardzo nie-
przyjemne w odbiorze sensorycznym. Dodat-
kowo utlenione kwasy tłuszczowe tracą swoje 
walory zdrowotne, a wręcz odwrotnie mogą 
przyczyniać się do podnoszenia poziomu złe-
go cholesterolu. Ponadto orzechy nie mogą 
posiadać smaku pleśniowego, zatęchłego lub 
niespecyficznego dla orzechów. To również 
może wskazywać, że orzechy przeleżały gdzieś 
w magazynach i po znacznie dłuższym niż do-
puszczalny czas zostały wysłane do miejsca 
sprzedaży. Wiele badań wskazuje, że to właś-

Bezbłędne wybory Czym należy się kierować 
przy wyborze bakalii, 
aby działały pozytywnie 
dla naszego zdrowia? 
Jak nie dostać zawrotu 
głowy, gdy pójdziemy do 
sklepu? Jakimi kryteriami 
należy się posługiwać przy 
dokonywaniu wyboru zakupu 
bakalii i jakich błędów nie 
popełnić?

  dr inż. Ewelina 
Hallmann
Zakład Żywności 
Ekologicznej, SGGW

Ludzie nauki

nie orzechy konwencjonalne zawierają więcej 
mykotoksyn niż ekologiczne, a dodatkowo po-
zostałości środków ochrony roślin. 

Owoce suszone
Podobnie jak w przypadku orzechów należy 
sprawdzać datę przydatności. Pomimo, że 
owoce są suszone, to jednak długi czas prze-
chowywania ich może narazić je na porażenie 
przez pleśnie czy grzyby. Suszone owoce eko-
logiczne są suszone w warunkach naturalnych 
(powietrze, otwarta przestrzeń) lub w suszar-
niach z wymuszonym obiegiem powietrza. 
W takich warunkach i przy zastosowaniu 
temperatury do 50˚C oraz obiegu powietrza 
uzyskujemy całkiem dobrze wysuszony 
owoc z zachowaniem wielu składników 
bioaktywnych z owoców świeżych. Na-
leży pamiętać, że konwencjonalne suszone 
owoce są bardzo często konserwowane ben-
zoesanem sodu (E 211) lub kwasem 
benzoesowym (E 210), sor-
binianem potasu (E 202), 
jak też sorbinianem sodu 
(E 201). Te zabiegi mają 
na celu zabezpieczenie 
suszonych owoców przed 
rozwojem pleśni w trans-
porcie i podczas przecho-
wywania. W przypadku 
moreli i daktyli stosowa-
ne jest dodatkowe gazowanie 
owoców dwutlenkiem siarki (E220), aby 
owoce zachowały piękną jasnopomarańczo-

wą barwę (morele), miodowobrązową (dak-
tyle) lub jasnobrązową (rodzynki). To dlatego 
owoce moreli ekologicznych mają ciemną, 
prawie czekoladową barwę, gdyż stosowanie 
siarkowania jest zabronione w przetwórstwie 
ekologicznym. Gdy otworzymy opakowanie 
z morelami, rodzynkami czy daktylami ekolo-
gicznymi czujemy przyjemny słodki, owocowy 
zapach. Natomiast po otwarciu opakowania 
z bakaliami konwencjonalnymi można wyczuć 
charakterystyczny zapach kwaśny, który jest 
ewidentnym dowodem (poza jasnym kolo-
rem) na zastosowanie siarczynów. 

Owoce kandyzowane
Poza suszeniem, proces kandyzowania jest 
jedną z najstarszych metod zachowania żyw-
ności. Owoce mango, ananasów, papai czy 

morele 
eKoloGICZNe

Konwencjonalne suszone 
owoce są bardzo często kon-
serwowane benzoesanem 
sodu (E 211) lub kwasem 
benzoesowym (E 210), sor-
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Bezbłędne wybory 
Bakaliowy zawrót głowy 

binianem potasu (E 202), jak też 
sorbinianem sodu (E 201). Te 
zabiegi mają na celu zabezpie-
czenie suszonych owoców przed 
rozwojem pleśni w transpor-
cie i podczas przechowywania. 
W przypadku moreli stosowa-
ne jest dodatkowe gazowanie 
owoców dwutlenkiem siar-

ki (E220), aby owoce 
zachowały piękną 

j a s n o p o m a r a ń -
czową barwę. To 

dlatego owoce 
moreli ekologicz-
nych mają ciemny, 

prawie czekoladowy 
kolor, gdyż stosowanie 

siarkowania jest zabro-
nione w przetwórstwie 

ekologicznym. Gdy 
otworzymy opa-
kowanie z more-

kiwi są krojone w kostkę, plastry lub paski 
i moczone w syropie z cukru (zawiera on na-
wet do 70% cukru), a następnie są suszone. 
W trakcie przygotowania skórki cytrynowej 
czy pomarańczowej trzeba pamiętać o usu-
nięciu gorzkiej białej warstwy (albedo), która 
może „zepsuć” smak kandyzowanego produk-
tu. Kandyzowane owoce są bardzo smaczne, 
szczególnie jako dodatek do ciast i wypieków, 
ale trzeba pamiętać o wysokiej zawartości 
cukru w produkcie końcowym. Dodatkowo 
warto zwrócić uwagę, że kandyzowane  ana-
nasy, poza naturalnym jasnożółtym kolorem 
mogą występować w barwach: czerwonej lub 
zjadliwie zielonej. Jest to nic innego jak doda-
nie syntetycznych barwników czerwieni allura 
(E129) lub czerwieni koszenilowej (E 124), to 
w przypadku barwy czerwonej, jak też w przy-

niej mak, którego jest zazwyczaj od 16% do 
20%! Wygląda na to, że w opakowaniu goto-
wej masy makowej o masie 850 g jest tylko 
170 g maku! Tymczasem dobra masa mako-
wa powinna składać się z 500 g maku, 200 g 
bakalii oraz 150 g miodu lub cukru oraz laski 
wanilii, a samodzielne przygotowanie masy 
makowej z ekologicznych ziaren maku nie jest 
wcale takie kłopotliwe. 
W podsumowaniu mogę śmiało stwierdzić, że 
warto jest spożywać bakalie (orzechy, owoce róż-
nego rodzaju oraz nasiona). Nie dajmy się zwieść 
krzykliwym reklamom i wybierajmy tylko pro-
dukty ekologiczne, które niosą ze sobą nie tylko 
dobry smak ale i pozytywne dla zdrowia efekty.

padku zieleni jest to mieszanina indygotyny 
(E132) z żółcienią cholinową (E 104) lub żół-
cienią pomarańczową (E110). Czy warto za-
tem spożywać kandyzowane owoce? Oczywi-
ście, najlepiej ekologiczne, gdyż mamy wtedy 
pewność, że są pozbawione szkodliwych dla 
zdrowia syntetycznych dodatków, barwników 
czy konserwantów.

Mak
W sklepach konwencjonalnych możemy zna-
leźć gotowe masy makowe, które aż proszą 
się o użycie. Trzeba jednak bardzo uważać 
i osobiście nie polecam takich gotowych pro-
duktów. Dlaczego? Wystarczy spojrzeć na 
etykietę. Na pierwszym miejscu w składzie 
gotowej masy produktu jest ….woda, później 
syrop glukozowo-fruktozowy, a dopiero póź-

morele 
KoNWeNCJoNAlNe

lami ekologicznymi czujemy 
przyjemny słodki, owocowy 
zapach. Natomiast po otwar-
ciu opakowania z bakaliami 
konwencjonalnymi można wy- 

 czuć charakterystyczny za-
pach kwaśny, który jest ewi-
dentnym dowodem (poza jas- 
nym kolorem) na zastosowa-
nie siarczynów.



KAWA CYKORIA BIO 

500 g
KAWA ZBOŻOWA YANNOH BIO 

500 g

kawy 
zbożowe

Skład kawy YANNOH:
prażony jęczmień*, prażone żyto*, 
prażona pszenica*, cykoria*, 
prażona ciecierzyca* 

Skład kawy CYKORIA:
cykoria*.

*składniki pochodzące z upraw 
ekologicznych.
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To kilka kategorii używanych przy degustacji 
oceniającej jakość zaparzonej kawy:
AROMAT – kawa powinna mieć bogaty zapach;
KWASOWOŚĆ – dobra kawa powinna być 
mocna i gładka (kwasowość to nie to samo co 
gorycz, czy kwaśny posmak, których w kawie 
powinno się unikać);
SŁODYCZ – im subtelniejsza tym lepiej;
POSMAK – nie powinien być gorzki lub kwaśny;
GĘSTOŚĆ („ciało” kawy) – to konsystencja 
kawy odczuwana na języku i w ustach, która 
powinna być gęsta, przyjemna i gładka. 
Spotkanie towarzyskie jest doskonałą oka-
zją na wymianę wrażeń organoleptycznych 
na temat pitego napoju. Te magiczne zabiegi 
obserwują nasze dzieci i picie kawy dodają do 
rzeczy, które będą dostępne dla nich dopie-
ro jak dorosną. Ale czy rzeczywiście powinny 

być tego już teraz pozbawione? W każdym 
domu możemy zorganizować rodzinną ka-
wiarnię! Wystarczy trochę miejsca, pora gdy 
wszyscy są obecni i dzbanek kawy zbożowej, 
która jest dobra dla każdego, również – dzieci, 
kobiet w ciąży, karmiących czy osób na diecie 
odchudzającej. Taka kawa nie zawiera kofeiny 
ale smak i aromat jak najbardziej! Dyskusja 
na temat smaku pitego napoju pozwoli dzie-
ciom wprawiać się w koncentrowaniu się na 
tym co wkładają do ust. To doskonała nauka 
powolności wskazanej przy posiłkach, zauwa-
żania i delektowania się smakami. Pozwala na 
to szeroka oferta kaw zbożowych: orkiszowe, 
z cykorii, z prażonych ziaren zbóż (jęczmienia, 
żyta lub pszenicy). Takie kawy są odżywcze, 
zawierają błonnik rozpuszczalny (inulina w cy-
korii), witaminy z grupy B, polifenole (działa-
nie przeciwnowotworowe), węglowodany 
i białko (szczególnie bogaty w nie jest orkisz). 
Można eksperymentować ze smakami kawy 
zbożowej – podawać ją z miodem, przypra-
wami (imbirem, kardamonem, wanilią) czy 
w wersji na lato – schłodzonej z kostkami 
lodu. W medycynie ludowej kawę zbożową 
polecano przy różnych niedomaganiach ukła-
du pokarmowego, w takich przypadkach po-
maga również kawa żołędziówka. 

Kawa zbożowa może stać się więc produktem 
scalającym rodzinę, gdyż bezpiecznie mogą 
ją pić dzieci, dorośli i osoby starsze. Nie ma 
przeciwskazań dla kobiet w ciąży i karmiących 
piersią. Ten napój zbożowy nie zawiera kofeiny, 
a największe zdrowotne atuty to: zawartość 
błonnika, węglowodanów i witamin z grupy 
B i pozytywny wpływ na przemianę materii. 
Doceniwszy te zdrowotne atuty warto też roz-
smakować się w jej aromacie. 
Nasz postulat: wychowanie prawdziwego sma-
kosza zaczyna się od docenienia smaku kawy 
zbożowej – więc napij się kawy z dzieckiem!

Picie kawy to swoisty rytuał 
kojarzony z porankiem, 
przebudzeniem czy 
właściwie rozbudzeniem 
się – „wstaję o 7, ale budzę 
się dopiero po pierwszej 
filiżance kawy”- większość 
osób podpisze się pod tym. 
Niezależnie jaką metodę 
jej zaparzenia przyjmiemy, 
gorąca woda uwalnia 
substancje chemiczne 
znajdujące się w fusach, by 
wydobyć aromat, gęstość, 
smak i siłę napoju. 

Pierwszymi ludźmi, o których wiemy, że 
cieszyli się pobudzającymi właściwościami 
kawy byli Oromowie – koczownicze ple-
mię, które 3000 lat temu zamieszkiwało 
region Kaffa w południowo-zachodniej 
Etiopii. Nie pili oni kawy jaką znamy dziś, 
lecz zbierali małe czerwone jagody, obta-
czali je w tłuszczu zwierzęcym i jedli za-
pewniając sobie zastrzyk energii podczas 
długich podróży. 
Dopiero w XIII wieku pojawiają się wzmian-
ki o suszeniu ziaren na słońcu przed opale-
niem na węglu drzewnym, do tego czasu 
pito napój z zielonych, niepalonych ziaren. 
Pierwszą kawiarnię w stylu europejskim 
otworzono w Wenecji w 1645 roku, a Cafe 
Florian założona w 1720 roku na Placu 
świętego Marka, jest najstarszą nadal ist-
niejącą kawiarnią. To tutaj Byron, Dickens 
i Rousseau sączyli włoską kawę, a legen-
darny Casanova szukał nowych obiektów 
westchnień. 

Inulina obecna w cykorii to prebiotyk, któ-
ry dostarcza korzystnym dla zdrowia bak-
teriom jelitowym składników odżywczych. 
Jest rozpuszczalnym błonnikiem – pomaga 
obniżać poziom cukru i cholesterolu we 
krwi. Może zastępować cukier w potra-
wach.

A to ciekawe:

dla milusińskich

      Napij sięekawy
   z dzieckiem



warto wiedzieć

Gdy w rolnictwie światowym zaczęto używać 
nawozów sztucznych, herbicydów i pesty-
cydów, również hodowcy winorośli stanęli 
przed wyborem. Pytanie brzmiało: czy posta-
wić na wydajność używając całej gamy środ-
ków uprawy roślin, nawet kosztem jakości, 
czy też pozostać przy tradycyjnej, bardziej 
pracochłonnej i wymagającej znajomości 
zjawisk zachodzących w środowisku – upra-
wie naturalnej? O wypowiedź poprosiliśmy 
Pana Wojciecha Henszela sommeliera IHK, 
absolwenta prywatnej szkoły sommelier-
skiej Deutsche Wein Und Sommelier Schule 
w Koblencji.

Wino, na którego etykiecie znajdziemy eko-
logiczne oznaczenie „BIO” gwarantuje, że 
produkt, który został zamknięty w butelce, 
powstał zgodnie z naturalnymi metodami 
uprawy winogron. Jakie to metody, jak wy-
gląda ekologiczna uprawa?

Winiarstwo ekologiczne wyklucza stosowanie 
produktów syntezy chemicznej. Winiarze eko-
logiczni nie używają nawozów sztucznych ani 
syntetycznych środków ochrony roślin. Nato-
miast przeciw chorobom pleśniowym wolno 
im stosować do oprysków siarczan miedzi. Za-
bronione są w winnicy również surowce z roślin 
modyfikowanych genetycznie oraz produkty 
pochodzenia zwierzęcego. Natomiast to na co 
wielu klientów zwraca szczególną uwagę czy-
li stosowanie dwutlenku siarki jest w winach 
ekologicznych dozwolone choć jego dawki 
i częstotliwość stosowania są znacznie niższe 
niż w konwencjonalnym winiarstwie.
Poza tym mamy jeszcze winiarstwo biodyna-
miczne gdzie winiarze troszczą się szczególnie 
o krzewy winne i ich zaangażowanie jest na-
prawdę wyjątkowe.

To rzeczywiście wygląda na opis bardzo 
osobistego podejścia do winorośli. Metody 
biodynamiczne dotyczą jeszcze bardziej re-
strykcyjnych zasad uprawy, czy prawdziwe 
jest stwierdzenie, że tak prowadzoną winni-
cę i glebę traktuje się jak żywą istotę?

Wino 
Wino towarzyszy człowiekowi od wieków. Było zawsze najbezpieczniejszym napojem,  
ze względu na swoje antybakteryjne działanie, w odróżnieniu od wody z niepewnego źródła. 
można go nawet nazwać najstarszym lekarstwem ludzkości gdyż było przypisywane  
(dzisiaj powiemy „na receptę”) w V wieku p.n.e. przez Hipokratesa 
– ojca współczesnej medycyny.

Zdecydowanie tak, winiarze ekologiczni trak-
tują krzewy winne jak żywe istoty. Wina bio-
dynamiczne i metody ich produkcji reguluje 
szereg dodatkowych  praktyk spisanych przez 
austriackiego myśliciela Rudolfa Steinera. On 
to właśnie spisał, że biodynamika to wyjątko-
we i integralne podejście do natury, zakła-
dając, że wszystko co znajduje się w win-
nicy (człowiek, zwierzęta, ziemia, krzewy 
winne, zabudowania gospodarcze) to 
wspólny świat, którego powinna ce-
chować równowaga i ograniczenie 
zewnętrznej interwencji. Wszystko 
to powinno bazować na obserwacji 
i zrozumieniu praw natury. Kalendarz 
biodynamiczny, który uwzględ-
nia fazy księżyca jest głównym 
motorem działań w winnicy 

– najstarszy  
napój świata 
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Przyprawy ziołowe, warzywne oraz korzenne 
są znane i stosowane przez ludzi od bardzo 
dawna. Urozmaicają pożywienie, poprawiają 
smak i zapach potraw, mogą też wzbogacić 
ich wartość odżywczą dzięki pewnej ilości 
witamin i składników mineralnych (np. nać 
pietruszki, koperek, czosnek). Stosowane 
w odpowiednich dawkach działają leczniczo. 
Przyprawy zawierające substancje o właści-
wościach przeciwbakteryjnych działają kon-
serwująco (np. nasiona kolendry i gorczycy, 
papryka, cebula, czosnek, korzeń lubczyka, 
jagody jałowca, tymianek, majeranek, ziele 
cząbru) co chętnie wykorzystuje rolnictwo 
ekologiczne. 
Historia przypraw dodawanych do gotowa-
nia zaczęła się od pieprzu. To właśnie czar-
ny pieprz sprawiający, że tętno przyspiesza, 
łzawią oczy, a na czoło występuje pot, stał 
się najpopularniejszą na świecie przyprawą 
i oczywiście potężnym biznesem. Pieprz sty-
muluje nasze gruczoły ślinowe i wzmacnia 
przepływ soków trawiennych, sprawia, że 
robi nam się ciepło. Jest to również charak-
terystyka innych przypraw korzennych: gor-
czycy białej, imbiru, goździków, kardamonu 
i kminku. 
Przyprawą też kojarzoną z ostrym smakiem, 
a nie spokrewnioną w najmniejszym stopniu 
z pieprzem są papryczki chili. Już Majowie 

używali chili do doprawiania fasoli oraz gu-
laszu, mieszali nawet ostre papryczki z cze-
koladą. Papryczki chili są tak ostre ponieważ 
zawierają podrażniającą kapsaicynę znajdu-
jącą się w białych wewnętrznych częściach 
miąższu owocu oraz w jego nasionach. 
Przyprawy obecnie stosowane powszechnie 
takie jak: cynamon, kardamon, gałka musz-
katołowa, wanilia przez wieki były dobrem 
luksusowym, środkiem płatniczym, produk-
tami, na których powstawały fortuny. 
Cenną* nadal przyprawą pozostaje szafran, 
czyli pręciki rośliny z rodziny krokusów cha-
rakteryzujące się piękną barwą i „wytwor-
nym” zapachem. Dodaje się go do ciast, 
puddingów, ryżu i sałatek na bazie ryżu i ma-
karonu. Można rozpuścić szafran w małej ilo-
ści wody lub mleka, a następnie uzyskanym 
płynem przyprawia się potrawy. Ma działa-
nie pobudzające apetyt oraz reguluje proce-
sy trawienia. 
Przyprawy ekologiczne oprócz certyfikowa-
nego sposobu ich uprawy nie są naświetlane 
promieniowaniem jonizującym, nie zawierają 
glutaminianu sodu, a w przypadku przypraw 
złożonych z kilku składników – każdy skład-
nik (nawet minimalne jego ilości) musi być 
wymieniony na etykiecie. 

*na 0,5 kg szafranu potrzeba 70 tys. kwiatów.

Grzane wino na chłodne dni

i piwnicy. Samo przestawienie się na uprawę 
biodynamiczną nie jest łatwe i kosztuje wie-
le czasu. Jeden z moich znajomych winiarzy, 
który 2 lata temu wybrał tą właśnie drogę, 
pracuje już w jakości biodynamicznej ale jego 
wina dopiero w 2014 roku zostaną oficjalnie 
certyfikowanymi produktami biodynamicz-
nymi.     

Czy taki sposób uprawy wpływa na smak 
wina?

W tej kwestii zdania są podzielone, bo mamy wie-
lu krytyków winiarskich, którzy twierdzą, że dobrze 
zrobione wino konwencjonalne nie ustępuje sma-
kowo winom ekologicznym. Ja osobiście uważam, 
że wraz z rosnącą świadomością społeczną wina 
ekologiczne i biodynamiczne będą coraz częściej 
wybierane przez konsumentów. Sama świado-
mość tego, że takie wina nie są nafaszerowane 
„chemią” będzie wystarczającym kryterium.  

Czy można wymienić korzyści zdrowotne 
wynikające z wyboru wina z ekologicznej 
winnicy? 

Oczywiście, że tak. Jest nawet naukowo udo-
wodnione, że sama praca w winnicy konwen-
cjonalnej jest bardzo szkodliwa, a opryski 
chemiczne nie tylko zagrażają pracownikom 
ale również mieszkańcom, którzy mają swoje 
domy do 150 metrów od winnicy. 
Nie jestem lekarzem, który mógłby jedno-
znacznie stwierdzić jakie są korzyści z wyboru 
win ekologicznych, ale faktem jest, że żyjemy 
w czasach gdzie coraz więcej ludzi reaguje 
alergicznie na różne substancje chemiczne 
(sam tego doświadczam na co dzień). Dlate-
go kiedy sięgamy po wino ekologiczne gdzie 
wiemy, że to zagrożenie zostało bardzo zmi-
nimalizowane czujemy się na pewno dużo 
lepiej. Pamiętać należy też, że kieliszek wina 
pozytywnie wpływa na trawienie, krążenie 
i dobre samopoczucie.  

Jakie warunki są niezbędne aby wino poka-
zało nam wszystkie swoje zalety? 

Dochodzimy do ważnego punktu. Warunki w ja-
kich wino leżakuje w naszych domach, w jakiej 
temperaturze je podajemy i do czego jest nie-
zmiernie ważne. Piwniczek z prawdziwego zda-
rzenia jest jak na lekarstwo i nawet planując 
własny dom zapominamy często o tak ważnym 
elemencie. Nie trzymajmy wina w za ciepłych 
pomieszczeniach, również leżakowanie ich za 
długo w chłodziarkach jest niewskazane. W za 
ciepłym winie alkohol staje się „nieznośny” i za 
bardzo wyczuwalny, a w za zimnym winie aro-
maty tracą swoje walory.   

– najstarszy  
napój świata 

Gloogg – grzane wino  
po szwedzku
Nasi północni sąsiedzi proponują bardziej 
rozwodniony napar, bo aż 2,5 litra wrzącej 
wody. 

Składniki
• butelkę czerwonego wina
•  3/4 szklanki cukru (mniej słodka wersja 

poleca 1/2 szklanki)
•  startą skórkę pomarańczową, ususzoną 

z 1/4 owocu, 
•  1 mały kawałek (wielkości śliwki) imbiru 

pociętego na kawałeczki
•  2 kawałki cynamonu (nie mielony)
•  10 szt. goździków
•  garść rodzynek i dwie garści migdałów 

(zdjąć skórkę po zalaniu na krótko wrząt-
kiem)  

•  kilka pestek kardamonu.

Sposób przygotowania
 Do wrzątku wsypujemy imbir, cynamon, 
startą skórkę pomarańczy, goździki, karda-
mon i gotujemy na małym ogniu bez przy-
krycia pół godziny.  Następnie przelewamy 
zawartość garnka przez sito do drugiego na-
czynia i mieszamy z cukrem i winem. Pod-
grzewamy, ale nie gotujemy. W tym czasie 
dorzucamy rodzynki i migdały. Możemy 
wzmocnić kieliszkiem wódki. Podajemy 
w kubkach.

Uwaga: cukier możemy zastąpić 3 łyżkami 
miodu, też dodanego na końcu.
W mniej popularnej wersji bierzemy chilli 
i wanilię.

Klasycy polecają
Piotr Adamczewski – najbardziej popularny 
krytyk kulinarny, znawca kuchni dzisiejszej 
i jej historii, autor licznych przepisów i au-
dycji radiowych, wykładowca i dziennikarz 
– za wart polecenia uznał przepis wielokrot-
nie przetestowany.

Składniki
•  2 limonki
•  2 pomarańcze
•  butelka czerwonego wina
•  300 ml sherry cream
•  1/2 szklanki cukru
•  gałka muszkatołowa
•  goździki
•  4 duże laski cynamonowe

Sposób przygotowania
 Zaczynamy od pocięcia starannie umytych 
pomarańczy i limonek w plasterki. Pod-
grzewamy wino i sherry, do wina dodajemy 
kawałki owoców, goździki i świeżo startą 
gałkę muszkatołową. Następnie podgrze-
wamy nie dopuszczając do wrzenia. Cukier 
dodajemy na końcu, zaś laski cynamonu 
dokładamy do kubków. 

rozgrzewajĄce przyprawy



Soczewica z brokułami

Sposób przyrządzenia

Składniki: 

- 4 łyżki zielonej soczewicy
- pół niewielkiego brokułu
- miseczka fasolki szparagowej 
- pół pomidora, 1 mały seler, 1 pietruszka + nać, 1 por
- ¼ łyżeczki przyprawy curry, ¼ łyżeczki imbiru,  
¼ łyżeczki kurkumy
- 4 ziarna ziela angielskiego, 8 kulek czarnego pieprzu, 

W garnku zagotuj szklankę wody. Dodaj umyty i pokrojony seler 
i pietruszkę. Wymieszaj, gotuj przez co najmniej minutę. Dodaj 
liście laurowe, pieprz, ziele angielskie, imbir i curry. Wymieszaj, 
gotuj przez co najmniej minutę. Dodaj kilka kryształków grubej 
soli i soczewicę. Wymieszaj, gotuj przez co najmniej minutę. Dodaj 
drobno pokrojonego pomidora. Wymieszaj, gotuj przez co najmniej 
minutę. Dodaj kurkumę i tyle gorącej wody, żeby nad warzywami 
było jeszcze ok. 2 cm wody. Wymieszaj, gotuj przez co najmniej 
minutę. Dodaj opłukany i pocięty na mniejsze kawałki brokuł 
i fasolkę szparagową – umytą, z odciętymi końcówkami i pociętą na 
połówki. Wymieszaj, gotuj aż warzywa będą miękkie, a soczewica 
spuchnie (ok. pół godziny). Dodaj nasiona słonecznika, wymieszaj, 
gotuj jeszcze przez chwilę i gotowe.

Beata Pawlikowska Poleca

W starożytnej medycynie chińskiej pacjent przychodzi do lekarza, 
kiedy jest zdrowy. Lekarz sprawdza które organy wewnętrzne są tro-
chę słabsze i zaleca takie jedzenie, które je wzmocni. 

Bo medycyna ma zapobiegać chorobom. Wtedy po prostu nie trze-
ba ich leczyć. 

Każda rzecz, jaką zjadasz, w określony sposób działa na twój orga-
nizm. Trzeba tylko wiedzieć co działa na co i w jaki sposób. Na przykład 
marchewka wspiera żołądek i śledzionę, a ryby wzmacniają działanie 
nerek i pęcherza. Pod warunkiem oczywiście, że dany produkt i inne 
produkty o podobnym działaniu są jedzone z umiarem. Kiedy w two-
im jedzeniu pojawi się zbyt dużo rzeczy mających wpływ na określony 
organ wewnętrzny, zaczynają go osłabiać zamiast wzmacniać.

Chodzi więc o zachowanie równowagi oraz o to, żeby wszystkie 
narządy wewnętrzne były regularnie wzmacniane. 

I temu właśnie służy filozofia gotowania według pięciu przemian 
opracowana w starożytnej medycynie chińskiej.

Chińczycy podzielili wszystkie produkty żywnościowe na pięć grup 
i nazwali je pięcioma smakami albo pięcioma żywiołami. Jest smak 
słodki, ostry, słony, kwaśny i gorzki. Czyli żywioł ziemi, metalu, wody, 
drzewa i ognia. Każdy z tych żywiołów i smaków opiekuje się określo-
nymi narządami wewnętrznymi. 

Przy każdym produkcie podałam skrót żywiołu, z jakiego pochodzi.
O to ogień, czyli smak gorzki.
Z to ziemia, czyli smak słodki.
M to metal, smak ostry.
W to woda, smak słony.
D to drzewo, czyli smak kwaśny.
To są proste przepisy na potrawy, które same się gotują.
Opracowałam je dla siebie, bo chciałam jeść zdrowo.
Odkąd zaczęłam się tak odżywiać, mam mnóstwo siły! Nie tylko 

do tego, żeby podróżować i uprawiać bieganie, ale także siły umysłu 
do pisania książek i realizowania innych twórczych projektów. 

Jestem przekonana o tym, że to co jesz, ma bezpośredni wpływ na 
to jak się czujesz i jak wyglądasz. 

Spróbuj, a sam się przekonasz!
Beata Pawlikowska

Fragment książki „Na zdrowie”, wyd. G+J Listopad 2013
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Przepis na Kutię Piernik „organic”

Sposób przyrządzenia

Składniki: 

- 3 szklanki mąki orkiszowej
- 1 szklanka  brązowego cukru trzcinowego
- 2 łyżki karobu (lub kakao)
- 1 opakowanie przyprawy do piernika
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia
- 1 ½ łyżeczki sody oczyszczonej
- 3 jaja (od kury z chowu ekologicznego) 
- 1 szklanka  mleka ryżowego migdałowego (ewen-
tualnie krowiego)
- 1 szklanka powideł śliwkowych np. bio food
- ½ szklanki miodu
- ¾ szklanki oleju kukurydzianego tłoczonego na 
zimno

Wymieszać mąkę, cukier, karob, przyprawę do piernika, proszek 
do pieczenia, sodę. Dodac żółtka jaj, mleko, powidła, miód, olej; 
dokładnie wymieszać. Ubić białka i delikatnie wymieszać z powstałą 
masą. Przełożyć do formy posmarowanej masłem. Piec ok. godziny 
w temperaturze 180 stopni C.

Sposób przyrządzenia

Składniki: 

- 1 szklanka pszenicy na kutie lub ziarno orkiszu
- 1 szklanka maku niebieskiego 
- ¼ szklanki migdałów ciętych, 
- 3–4 łyżki miodu np. wielokwiatowego bio, 
- ¼ szklanki suszonych fig bio, 
- ¼ szklanki suszonych daktyli bio, 
- ¼ szklanki suszonych śliwek bio, 
- ¼ szklanki rodzynek sułtanek bio, 

Pszenicę (ewentualnie ziarno orkiszu) oczyścić, zalać na noc wodą. 
Wody powinno być około 2 cm powyżej ziarna. Następnego dnia 
gotujemy do miękkości (ok. 2h). Mak opłukać, sparzyć, ugotować 
(w czasie ok. 0,5h) odsączyć i zemleć w maszynce z gęstym sitkiem.
Mus bakaliowy przygotowujemy mocząc po ¼ szklanki suszonych:  
fig, daktyli, śliwek, rodzynek, następnie gotujemy w tej wodzie do 
miękkości i miksujemy.
Na koniec łączymy ugotowaną pszenicę, mak, posiekane płatki 
migdałowe, mus bakaliowy i miód.
Wszystko mieszamy i wstawiamy na kilka godzin do lodówki.



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 Adwen-
tową owocową herbatę, Zimową noc, Owocową symfonię i inne dotrzemy  
do Wigilii z Jezuskową niebiańską herbatą. Zestaw adwentowy jest bardzo 
miłym i oryginalnym podarunkiem, z pewnością sprawi dużą radość rodzi-
com, 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
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Zapytaliśmy Adolfo o jego podejście do bi-
znesu i do prowadzonej uprawy. 

Dlaczego prowadzisz gospodarstwo ekolo-
giczne? 
Adolfo Arias: Dla mnie rolnictwo ekologicz-
ne oznacza pracę z naturą. Rośliny i drzewa są 
organizmami żywymi i tak jak ludzie mówią 
Ci co jest im potrzebne, mówią wszystko co 
musisz o nich wiedzieć, aby je zrozumieć. Nie 
wyobrażam sobie żeby organizmom żywym 
podawać chemiczne dodatki, dlatego wybra-
łem tego typu uprawę.

Na czym polega ekologiczna uprawa w Two-
im gospodarstwie? 

dostawcy zdrowia

Głęboki smak z Peru

Adolfo Arias prowadzi 
firmę Cultivos orgánicos, 
w ramach której 
uprawia mandarynki 
ekologiczne i awokado. 
Gospodarstwo znajduje 
się około 100 kilometrów 
na północ od stolicy 
Peru – limy. Dzięki rzece 
Huaura i systemowi 
irygacyjnemu Santa 
rosa, który został 
stworzony w latach 
60-tych, dolina, w której 
znajduje się uprawa jest 
dobrze nawodniona, 
dlatego jest bogatym 
regionem rolniczym. 

Orgánicos Cultivos do utrzymania i poprawy 
zdrowia gleby używa m.in. specjalnego kom-
postu. Niedawno nabyliśmy własne maszyny 
do kompostu i jesteśmy teraz wstanie przygo-
towywać własny kompost do czego używamy 
wycinki z drzew, krowiego nawozu, gliny i guano. 
Guano jest w zasadzie nawozem od ptaków, któ-
re mamy tutaj w Peru. Od dawna wiadomo, że 
guano jest fantastycznym źródłem naturalnego 
pożywienia roślinnego, jest mieszanką dobrą dla 
zdrowia roślin, rozwoju ich korzeni i zwiększonego 
kwitnięcia.

Jakie owoce szczególnie uprawiasz i czym one 
wyróżniają się? 
Głównie uprawiamy różne rodzaje mandarynek, 
które mają wspaniały kolor i smak. Moje man-
darynki są bardzo słodkie i bardzo smaczne, po-
nieważ mają dużo wyższą zawartość substancji 
stałych niż odmiana konwencjonalnych manda-
rynek, co oznacza głębszy smak (dokładnie BRIX* 
10 zamiast 8,5). Uprawiamy również awokado. 

Ile osób pracuje przy uprawie mandarynek 
w Twojej firmie? 
W Cultivos Orgánicos zatrudniamy 40 stałych 
pracowników, a podczas sezonu dodatkowych 
60. Sezonowi pracownicy pochodzą z innych czę-
ści Peru np. z gór i dżungli. 
* BRIX - skala kwasowości 

Uprawa mandarynek 
w zgodzie z naturą 



polecamy

MASŁO BIO KARITE 100%
BIo KArITe 100% naturalny - znany i ceniony na świecie, rewelacyjny krem 
naturalny Karité – tajemnica lśniących i zdrowych włosów oraz jędrnej 
i gładkiej skóry.

Co to jest Karite?
Karité to tzw. drzewo masłowe rosnące w Afryce centralnej. Znane również 
w kosmetyce jako Masłosz lub Shea.
Co to jest Krem naturalny Karité?
Jest to 100% naturalne, czyste masło z pestek drzewa Karité otrzymywa-
ne przez wyciskanie mechaniczne – bez użycia środków chemicznych. Masło 
Karité to olej stały, który rozpuszcza się w temperaturze ok. 35° C – dlatego 
przed nałożeniem krem trzeba go koniecznie rozpuścić w dłoniach. 

DZIAŁANIE
Masło Karité posiada wie-
le dobroczynnych właś-
ciwości, bardzo cennych 
zarówno dla skóry jak 
i włosów: odżywia, na-
wilża, regeneruje, łagodzi 
podrażnienia i stany za-
palne skóry, natłuszcza, 
poprawia miejscowe krą-
żenie. Masło jest natural-
nym filtrem słonecznym, 
chroni przed czynnikami 
atmosferycznymi oraz za-
nieczyszczeniami powie-
trza i wody. 

Olejek ten ma zastosowanie między 
innymi przy:
•  grzybicy skóry i paznokci, odleży-

nach, 
•  chorobach skóry, stanach zapal-

nych skóry, 
• opryszczce, 
• wrzodach, 
• trudno gojących się ranach, 
• stopie cukrzycowej,
• łuszczycy,
•  skaleczeniach, poparze-

niach, 
•  zapaleniu zewnętrznych 

organów płciowych, 
• łojotoku, 
•  infekcjach dróg oddecho-

wych, 
• bólach reumatycznych, 
•  sforsowanych mięśniach, 

bólach kości, mięśni i sta-
wów, 

•  napięciach nerwowych, zaburze-
niach funkcji systemu nerwowe-
go, 

•  zapobieganiu infekcjom i ukąsze-
niom owadów.

OlEjEK pIERWSZEj pOMOcy
100%  olejek manuka  jest wyjątkowo silnym antyseptykiem. Szacuje się, 
że jego działanie jest pięciokrotnie silniejsze od penicyliny. ma właściwości 
antybakteryjne, przeciwgrzybicze i przeciwzapalne. Jest idealnym 
zabezpieczeniem dla osób, u których występują trudno gojące się rany, gdyż 
nawet jedna aplikacja olejku gwałtownie przyspiesza proces jej gojenia się. 
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PIERWSZY POLSKI
MAGAZYN O JODZE

PIERWSZY W POLSCE
MAGAZYN O JODZE

W NAJNOWSZYM NUMERZE:

Ajurweda - najstarsza naturalna medycyna świata zdobywa Europę 

Superfood - najzdrowsze jedzenie

Joga dla dzieci i niemowląt

Zadbaj o zdrowie i urodę ćwicząc jogę

Najciekawsze informacje ze świata jogi

WEJDŹ NA NASZĄ STRONĘ 
I ZAMÓW PRENUMERATĘ
WWW.YOGA-MAG.PL



W celu wspierania naszej 
odporności w okresie 
jesienno-zimowym zalecany 
jest codzienny ruch na 
świeżym powietrzu, w postaci 
30-minutowego marszu lub 
truchtu – donosi Światowa 
Organizacja Zdrowia. 

To stwierdzenie, poparte licznymi badaniami oraz 
analizą skomplikowanych procesów chemicz-
nych zachodzących w naszym organizmie, każdy 
z nas powinien wziąć sobie do serca. Ukrywanie 
się w domu czy biurze, w ogrzewanych, rzadko 
wietrzonych pomieszczeniach niestety nie uchro-
ni nas przed infekcjami. Takie warunki sprzyjają 
namnażaniu się i rozprzestrzenianiu drobnoustro-
jów chorobotwórczych. Dodatkowo, z powodu 
zmiennej pogody, braku słońca, zimnego wiatru 
i deszczu, osłabia się nasza naturalna odporność, 
więc wirusy mają prostą drogę aby zaatakować.
Na szczęście sezonowe choroby nie muszą nas 
dotyczyć! Uprawianie sportu odgrywa ogromną 
rolę przy budowaniu odporności. Każda aktyw-
ność fizyczna wzmacnia nasz układ krążenia, 
nasze mięśnie, które w efekcie dadzą stabilne 
oparcie stawom i kręgosłupowi, daje też odprę-
żenie psychiczne. Regularne ćwiczenia stanowią 
pierwszą linię obrony przed depresją. Jedno z ba-
dań wykazało, że półgodzinne sesje ćwiczeniowe 
powtarzane 3 razy dziennie są siedmiokrotnie 
skuteczniejsze w leczeniu depresji niż stosowanie 
lekarstw (źródło: J. Gray „Marsjanie i Wenusjanki 
– Odżywianie i Ćwiczenia”). 

Ruch na świeżym powietrzu  
– źródło energii  
Już na początku lat osiemdziesiątych XX wieku 
powszechna stała się wiedza o endorfinach, które 
pobudzają w nas entuzjazm i radość, powodują, 
że żyjemy pełnią życia, a wydzielane są właśnie 
podczas joggingu i innych dyscyplin sportowych 
dopasowanych do naszej kondycji i ciała. Żadna 
kawa ani czekolada nie zapewni nam tak skutecz-
nie i na tak długo efektów zastrzyku endorfin 
w mózgu, jak odpowiednio dobrany trening.  Lepiej 
dzielnie stawić czoła grudniowej aurze i zażywać 
jak najwięcej ruchu na świeżym powietrzu. A jest 
to przecież bardzo piękna pora roku – wystarczy 
na chwilę oderwać wzrok od swojego telefonu czy 
ekranu komputera, aby zauważyć wokół niesamo-
wite bogactwo kolorów, kształty i odcienie prze-
pychających się chmur, krople deszczu ścigające 
się po szybach (fascynujące!) i cudne płatki śnie-
gowe. Warto tego spróbować także dla zdrowia 
psychicznego, w ramach uczenia się pozytywnego 
myślenia, dostrzegania piękna i dobra wokół nas, 
bez względu na przeciwności. 

Klub fitness – alternatywa dla ruchu  
na świeżym powietrzu 
Jeśli jednak nie udaje nam się wykrzesać ani odrobiny 
zachwytu nad tym co za oknem, a zimno i wiatr są sil-
niejsze od naszej siły woli wyjścia na świeże powietrze 
– wybierzmy się do klubu fitness. Jeśli lubimy górskie 
wędrówki wystarczy ustawić bieżnię pod większym 
kątem i w ten sposób możemy zdobywać szczyty, 
a przy tym nie martwić się, że złapie nas ulewa lub 
zastanie mrok. Wspinaczka na bieżni czy orbitreku 
jest też doskonałą formą budowania wydolności 
i wytrzymałości tlenowej, co przyda nam się w sezo-
nie narciarsko-snowboardowym. Jeśli lubimy kąpie-
le – baseny czekają, często przyjemnie ogrzewane, 
a obok jacuzzi i sauny, dzięki którym ogrzejemy się, 
zrelaksujemy, pozbędziemy się z organizmu toksyn, 
a nawet zahamujemy rozwój przeziębienia. 

Trening jako aktywny wypoczynek 
Oferta klubów jest tak duża, że bez problemu każ-
dy znajdzie coś dla siebie. Proponuję traktować 
trening jako aktywny wypoczynek, wówczas chęt-
niej i łatwiej będzie nam wybrać się na ćwiczenia. 
Zmiana nastawienia do sportu jako do relaksu 
a nie do kolejnego obowiązku na pewno pomoże 
nam zacząć i wytrwać w regularnych treningach, 

bo przecież każdy lubi odpoczywać. W zależności 
od płci, wieku, stanu zdrowia, charakteru, wybiera-
my różnego rodzaju zajęcia indywidualne albo gru-
powe. Dla osób rozpoczynających swoją przygodę 
z siłownią istotne jest poznanie ćwiczeń możliwych 
do wykonywania w klubie i sposobu ich uprawiania. 
Jest to ważne, aby nie zrazić się do ćwiczeń narzu-
cając sobie trening zbyt forsowny lub zbyt czaso-
chłonny. Dlatego na początku warto skonsultować 
się z trenerem personalnym, dzięki któremu pobyt 
na siłowni będzie przyjemny, efektywny i uchroni 
nas przed ewentualnymi kontuzjami. Możemy wy-
brać sobie na cel jedynie wzmocnienie swojej od-
porności, a tym samym poprawę kondycji fizycznej 
lub powiązać to z konkretnym kształtowaniem syl-
wetki, schudnięciem, czy nabraniem masy. Warto 
skorzystać z treningu funkcjonalnego, zalecanego 
dla osób w każdym wieku, przynoszącego wspania-
łe rezultaty. Ten rodzaj aktywności wykorzystuje 
różne, cieszące się dużą sympatią przyrządy typu: 
taśmy, gumy, piłki, hantle. Ma też jeszcze jedną 
niewątpliwą zaletę – większość ćwiczeń można po-
wtarzać w domu.

Buduj swoją odporność  
poprzez ruch w wodzie 
Jednak najdoskonalszym sposobem wspierania ukła-
du immunologicznego zimą jest gimnastyka w wo-
dzie – forma ruchu szczególnie przeze mnie polecana, 
najbardziej wszechstronna, uniwersalna, najbezpiecz-
niejsza dla wszystkich, niezwykle pozytywna. W cza-
sie aqua-fitnessu ćwiczymy mięśnie, wzmacniamy 
serce, uelastyczniamy całe ciało, zachowujemy 
lub nawet zwiększamy zakres ruchu w stawach nie 
obciążając ich. Woda otula nasze ciało masując je, 
poprawiając ukrwienie i ujędrniając. Dyscyplina nie-
doceniana jeszcze wśród mężczyzn, ale tendencje 
światowe idą w dobrym kierunku – panów zachęca 
się do gimnastyki w wodzie poprzez nowe rodzaje za-
jęć, np. hydrocycling, aqua-powerstick, aqua-jogging 
na różnej głębokości. Już w 2010 r. Władimir Kliczko 
wyznał że boks i fitness pod wodą daje niesamowite 
rezultaty, a przy tym – uwaga – relaksuje! 

Czy można chcieć więcej? 
Pamiętajmy, że obecna pora roku zmusza do zmian 
letnich przyzwyczajeń, zarówno po wyjściu z wody 
jak i po każdym innym treningu. Należy bardzo 
dokładnie osuszyć całe ciało, poczekać aż zaróżo-
wienie skóry lekko zblednie, a oddech powróci do 
normy. Ubieramy się powoli, nakładając i dopina-
jąc ostatnią warstwę ubrania tuż przed wyjściem 
na zewnątrz. To bardzo ważne, ponieważ po inten-
sywnym treningu organizm jeszcze przez pewien 
czas wytwarza dużo ciepła, przez co łatwo się prze-
grzać, a przegrzanie jest znacznie gorsze i bardziej 
niebezpieczne niż ochłodzenie. 
Mam nadzieję, że już wiecie jak wiele mamy możli-
wości i ułatwień, aby zadbać o zdrowie. Nie czekajmy 
biernie na pojawienie się pierwszych symptomów 
spadku odporności w postaci np. opryszczki, której 
nie znosimy, wstydzimy się jej, jesteśmy przez nią 
rozżaleni na cały świat… a powinniśmy tylko na sie-
bie. Bo wciąż wiele zależy od nas samych. 

Ewa Dahan

Sportna odporność!

Ewa Dahan – absolwentka specjali-
zacji Instruktor aerobiku na Akademii 
Wychowania Fizycznego i Sportu Win-
gate Institute w Izraelu oraz dzienni-
karstwa Uniwersytetu Warszawskiego.  
Instruktorka fitness, uczestniczka wielu 
konwencji i szkoleń z dziedziny fitness 
w kraju i za granicą, organizowanych 
m.in. przez Open Mind, Heath and 
Beauty Media, Inka Szymański, Aero-
fit. Od ponad 10 lat uprawia i promuje 
ćwiczenia w wodzie. Trenerka aquafit 
w klubie Holmes Place oraz na Pływal-
ni Delfin. Uczestniczka szkoleń i wy-
kładów z zakresu zdrowia i naturalnej 
suplementacji, prowadzonych przez 
Forever Living Polska. Entuzjastka 
zdrowego stylu życia.



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
Atrium Targówek Warszawa, ul. Głębocka 15 22-743-31-09
C.H. Wola Park Warszawa, ul. Górczewska 124 22-533-44-32
C.H. Złote Tarasy Warszawa, ul. Złota 59 22-222-01-07
Atrium Reduta Warszawa, Al. Jerozolimskie 148 22-823-24-52
SKLEP „Zielone Oko”   Warszawa, Kabaty, ul. Wąwozowa 36 22-648-54-21 
C.H. Warszawa Wileńska Warszawa, ul. Targowa 72 795-473-345
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
C.H. Auchan Piaseczno  Piaseczno, ul. Puławska 46,  22-711-25-49
Galeria Bałtycka Gdańsk Wrzeszcz, ul. Grunwaldzka 141 58-345-22-92
C.H. Riviera Gdynia, ul. Kazimierza Górskiego 2 58-779-07-11
Silesia City Center Katowice, ul. Chorzowska 107 32-605-02-96
C.H. Galeria Katowicka Katowice, ul. 3 Maja 30 32-414-16-73 
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
C.H. Auchan Płock Płock, ul. Wyszogrodzka 140 24-262-70-35
Poznań Plaza Poznań, ul. Drużbickiego 2 61-659-00-84
Stary Browar Poznań, ul. Półwiejska 42 61-859-65-95
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 

organic24.pl

teraz możesz kupić swoje ulubione                      
       produkty Gdziekolwiek jesteś...

NOWE 
DELIKATESy


