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Przestaw się

Program odnowy „W 90 DNI do
EKO – Pierwszy Krok” kładzie
szczególny nacisk na zdrowe
odżywianie. Z pewnością nie
da się poprawić swojej kondycji
i samopoczucia pomijając kwestie
diety. Większość z nas wie, co
powinniśmy robić by zdrowiej żyć

z nami na EKO!

Badania TNS (zlecone przez ORGANIC Farma
Zdrowia) wykazały, że 26% Polaków zaopatruje się w ekologiczną żywność nieregularnie,
mimo deklaracji, że chciałoby kupować ją częściej. Okazuje się, że wiedza, a nawet chęci, nie
prowadzą jeszcze do zmiany zachowań. W Programie diet coach pomaga uczestnikom zrozumieć ich własne potrzeby żywieniowe oraz
stworzyć taki plan odżywiania, który będzie
odpowiadał ich indywidualnemu stylowi życia
i zostanie na stałe. Osoby dążące do zmiany
nawyków żywieniowych przy wykorzystaniu
diet coachingu wprowadzają tylko te zmiany,
które są spójne z ich osobą, na które się sami
godzą i na które czują się gotowi. Zmiany nie są

im narzucane, coach nie ocenia, a towarzyszy
i uważnie słucha.
Istotą diet coachingu jest wzbudzenie motywacji do zmiany sposobu odżywiania, poprawy
stylu życia, zachęcanie do regularnych ćwiczeń
fizycznych oraz stosowania tych umiejętności na co dzień. Program „W 90 Dni Do Eko
– Pierwszy Krok” pomoże w osiągnięciu tych
celów.

Bohdan Juchniewicz,
Redaktor „Go Organic!”

prof. dr hab.
Ewa Rembiałkowska
Zakład Żywności Ekologicznej
Wydział Nauk o Żywieniu
Człowieka
i Konsumpcji SGGW

Agnieszka Sienkiewicz
Doradca żywieniowy
i dietetyczny, diet coach

i tak też się odżywiać. Ale cóż z tego,
jeśli tego nie robimy? Warto też
postawić tu pytanie – dlaczego tego
nie robimy?
Anna Łyżwa
Specjalista ds. Reklamy
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W 90 Dni Do Eko – Pierwszy Krok
Już 5 marca 2014 roku startuje
druga edycja „W 90 Dni Do Eko
– Pierwszy krok” – społecznego
programu interaktywnego, który
pokazuje, jak w ciągu 90 dni
można poprawić swoje zdrowie
oraz samopoczucie i w ten
sposób poczuć się młodziej. Idea
programu odnosi się do możliwości
zmian w organizmie po 90
dniach stosowania diety opartej
o ekologiczną żywność. Pierwszy
krok, ponieważ w ramach programu
będziemy towarzyszyli uczestnikom
przez okres 45 dni, czyli przy ich
pierwszym kroku do zmiany.
„W 90 Dni Do Eko” to zupełne przeciwieństwo „Super Size me” (eksperymentu, w którym autor przez 30 dni je posiłki wyłącznie
z sieci McDonald’s, praktycznie rujnując swoje zdrowie). Nasz program pokaże, jak zdecydowane przestawienie się na eko, praca nad
higieną życia i aktywnością fizyczną poprawi
zdrowie i samopoczucie w ciągu 90 dni.
Program będzie trwał przez okres postu – rozpoczyna się 5 marca br. (w środę popielcową)
i kończy 18 kwietnia. W okresie postu wiele
osób robi różne postanowienia np. rezygnuje ze słodyczy lub z alkoholu. To również
w przyrodzie czas odnowy, oczyszczenia
i przygotowania do wiosny i dlatego program
będzie zachęcał do zmiany nawyków żywieniowych i stylu życia w celu odnowy w organizmie zgodnie ze zmianami jakie dokonują się w otaczającej nas naturze. W ramach
programu przez 45 dni specjaliści (psycholog,
diet coach, naukowcy z SGGW) będą wspierać uczestników programu w przeprowadzeniu zmian. Uczestnicy będą dostawać codziennie zadania i wskazówki, które pozwolą
im w łagodny i naturalny sposób przestawić
się na ekologiczny styl życia i wprowadzić
zdrowsze zasady żywienia na co dzień. W ramach programu zostanie wybranych dwóch

EKObohaterów, którzy będą otrzymywać posiłki przygotowane z ekologicznej żywności
odpowiednio dobrane dla nich przez dietetyka oraz w weekendy będą dostawać produkty
ekologiczne do samodzielnego przygotowania posiłków.
Zmieniając swoją krew zmienisz swoje
samopoczucie
Mamy w sobie ok. 5 litrów krwi. Krwinka czerwona żyje ok. 120 dni, ale już po 90

dniach zauważamy symptomy odnowy krwi
i zmiany jej jakości. W miarę jak stare komórki w krwiobiegu są zastępowane komórkami
powstałymi z nowego materiału, nasze samopoczucie stopniowo się poprawia.
Program dla zorientowanych na zdrowie
„W 90 Dni Do Eko” to program dla wszystkich, którzy chcą zacząć żyć zdrowiej i naturalniej, porzucić złe nawyki i wyrobić dobre.
Program został opracowany tak, aby przy

Do produkcji żywności ekologicznej stosuje się wyłącznie naturalne metody nawożenia
gleby i ochrony roślin, żadne syntetyczne nawozy ani pestycydy nie mogą być używane.
Chów zwierząt oparty jest na naturalnych paszach, a w przetwórstwie żywności nie
stosuje się syntetycznych dodatków do żywności, z których tak obficie korzysta sektor
produkcji konwencjonalnej.
Jak wskazują liczne już badania, rezultatem
takiej produkcji są surowce roślinne – warzywa, owoce, zboża – o wysokiej wartości
odżywczej, zawierające w porównaniu do
surowców konwencjonalnych bardzo mało
zanieczyszczeń, natomiast istotnie więcej
związków bioaktywnych ważnych dla zdrowia. Surowce zwierzęce zawierają więcej
prozdrowotnych nienasyconych kwasów
tłuszczowych i witamin.

Szereg badań potwierdza lepszy smak surowców ekologicznych, dotyczy to zwłaszcza owoców, warzyw i mięsa.
Badania epidemiologiczne na ludziach
wskazują, że konsumenci regularnie spożywający żywność ekologiczną mają lepsze
samopoczucie, rzadziej chorują i wykazują
lepszą kondycję fizyczną.
Podsumowując można wszystkim z pełnym
przekonaniem polecić regularną konsumpcję

Przestaw się

na eko
i poczuj się
młodziej!

minimalnym zaangażowaniu czasowym
uczestników przynosił maksymalne efekty.
Akcja jest skierowana do Internautów i aby
wziąć udział w przedsięwzięciu uczestnik będzie musiał zarejestrować się na platformie
www.90dnidoeko.pl i założyć swój profil.
Uczestnicy przez 45 dni będą dostawać: porady, wskazówki i zadania (dzienne, tygodniowe), za których wykonanie będą gromadzić
punkty, rywalizując między sobą. Na różnych
etapach na uczestników będą czekały nagro-

żywności ekologicznej w programie W 90
dni do EKO! Jest duża szansa, że uczestnicy
programu przekonają się sami o dobroczynnym wpływie tej żywności na ich organizm.
prof. dr hab.
Ewa Rembiałkowska
Zakład Żywności
Ekologicznej
Wydział Nauk
o Żywieniu Człowieka
i Konsumpcji SGGW

dy. Bohaterowie programu w sposób szczególny będą inspirowani do proekologicznych
zachowań. Zawodnicy (EKObohaterowie)
będą zdawać relacje ze swoich ekodoświadczeń i zabiegać o głosy innych zarejestrowanych uczestników.
Jak to działa?
W związku z tym, że podstawą dobrego samopoczucia jest odpowiednia dieta, a prawdziwy wellness zaczyna się od jedzenia „W 90
Dni Do Eko” opiera się o diet coaching na bazie ekologicznej żywności. Diet coaching jest
metodą małych kroków. Uczestnicy dowiedzą się jak stopniowo rozwijać swoją wiedzę
w zakresie zdrowego odżywiania i stylu życia.
Celem programu jest wzbudzenie motywacji uczestników do zdrowego odżywiania
i zdrowego stylu życia w trosce o siebie i naturę oraz do stosowania tych umiejętności
w przyszłości.
Zmień swoje nawyki żywieniowe
i poczuj się młodziej!
TNS OBOP na zlecenie II edycji Programu
W 90 DNI do EKO zapytał Polaków, na ile czują się lat. Badania wykazały, że Polacy mają
średnio 44 lata, jednak czują się przeciętnie
na 40 lat, czyli o ponad 4 lata młodziej. Śred-

ni wiek uczestników programu W 90 DNI do
EKO to 36 lat – startując w styczniu deklarowali, że czują się na 32 lata, czyli tak, jak
statystyczni Polacy. Po 90 dniach praktykowania ekologicznego stylu życia i odżywiania
czuli się już średnio na 28,4 lat, czyli o prawie
8 lat młodziej niż wynika to z ich metryki!
Zachęcamy do wzięcia udziału w programie
poprzez rejestrację na platformie programu
www.90dnidoeko.pl. W pierwszym etapie
programu będziemy poszukiwać EKObohaterów, którzy otrzymają gotowe posiłki i żywność ekologiczną oraz wsparcie dietetyka,
coachów i psychologa.
Patronem honorowym programu jest Ministerstwo Środowiska oraz Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a koordynatorem
programu jest Organic Farma Zdrowia.

Weź udział w programie
„W 90 DNI DO EKO”!
Realizuj zadania, wygrywaj
i wybierz swoją nagrodę główną!

Program „W 90 DNI DO EKO – Pierwszy krok” będzie trwał 45
dni. Uczestnicy codziennie będą dostawać zadania, za wykonanie których otrzymają punkty. Zwycięzca wybierze swoją nagrodę
główną.
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Firma EkoWital jest „dostawcą zdrowia” w Programie W 90 DNI DO EKO –
- dostarcza żywność z certyfikatem ekologicznym.
Jesteśmy na rynku już od 2001 roku. Zajmujemy się dystrybucją i importem
produktów ekologicznych i naturalnych. W swojej ofercie mamy całą gamę produktów
spożywczych od soków i syropów po przekąski, ale bardzo ważnym elementem jest dla
nas sprzedaż produktów świeżych, takich jak nabiał oraz owoce i warzywa. Posiadamy
również szeroki asortyment produktów o specjalnym przeznaczeniu żywieniowym w tym
produkty bezmleczne, bezglutenowe, bezcukrowe oraz specjalną ofertę dla wegan i wegetarian.
Czy wzrasta zapotrzebowanie klientów na produkty z logo firmy?
Tak, sprzedaż produktów pod marką własną stale rośnie. Klienci zaufali jakości naszych
produktów, dlatego staramy się wyjść naprzeciw potrzebom i stale powiększamy asortyment.
Dbamy o to żeby produkty przez nas dostarczane, zarówno te z marki własnej jak i z reszty oferty
pochodziły bezpośrednio od producentów, żeby skrócić do minimum ścieżkę produktu.
Z uwagi na rosnącą potrzebę produktów o specjalnym
przeznaczeniu żywieniowym powstała marka DietWital,
w ofercie której możemy znaleźć produkty dla diabetyków
oraz dla osób na diecie bezglutenowej.
Jakie produkty cieszą się obecnie największą popularnością?
Myślę, że dzisiejsi klienci poszukują codziennych produktów spożywczych w czystej, ekologicznej
wersji. Nabiał, pieczywo, świeże owoce i warzywa.
Jakie są kryteria wyszukiwania dostawców?
Każdy produkt wprowadzany do oferty jest przez nas sprawdzany pod względem
jakości i smaku, nie możemy sobie pozwolić na to by nasz klient dostał żywność
pochodzącą z nieznanego źródła. Często odwiedzamy przetwórnie oraz uprawy naszych
producentów, żeby sprawdzić w jakichwarunkach pracują.
Oczywiście bezsprzecznym wymogiem dla produktów BIO jest cerytyfikat ekologiczny..
Poszukiwania nasze zawsze zaczynamy od najbliższego otoczenia, ponieważ zależy nam na
rozwoju rodzimego rynku. Niektóre, niedostępne u nas, produkty sprowadzamy z bardzo dalekich zakątzakąt
ków Europy i całego świata, z miejsca ich naturalnego pochodzenia.
Dlaczego Eko-Wital zdecydował się wziąć udział w Programie?
Uważamy, że to bardzo pozytywna akcja. Sam profil naszej Spółki pokazuje jak bardzo jest dla nas ważne
zdrowie. Dlatego chcieliśmy pokazać klientom nasze produkty, które specjalnie dla nich wybraliśmy.
Katarzyna Linoż
Dyrektor ds. Marketingu i Nowych Produktów
EkoWital

nauka ma gŁos
Poparcie z Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu

Żywność i... cierpliwość

zmienia nasz organizm

Zespół dietetyków i żywieniowców pod kierownictwem
prof. Józefa Korczaka z Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu realizujący program „Nowa żywność
bioaktywna o podwyższonych właściwościach
prozdrowotnych” bada siłę oddziaływania żywności
bioaktywnej na poprawę zdrowia osób cierpiących
na choroby nękające współczesne społeczeństwo.
Założono, że produkty o podwyższonych właściwościach
prozdrowotnych wywołają korzystne zmiany w organizmie
regularnie stosujących je osób.
„W naszym projekcie za czas niezbędny do badań przyjęliśmy 9 tygodni, czyli 63 dni, a okres przyjęty w tytułowym „W 90 dni do EKO” również uważam, za bardzo
słuszny i w pełni popieram. W naszym projekcie decyzję o czasie stosowania tej kontrolowanej dietoterapii
podjęliśmy pod wpływem wielu przesłanek:
1. Dotychczasowego doświadczenia w projektach związanych ze zmianą nawyków żywieniowych i monitorowanymi podczas tego okresu zmianami.
2. Fakt, że żywienie jest nawykiem i efektem pewnej
regularności w naszych zachowaniach. Często na pewne niekorzystne zmiany w organizmie pracujemy wieloletnimi błędami żywieniowymi, wyeliminowanie ich
nie jest kwestią jednodniowej zmiany, tylko czasami
wielotygodniowej pracy nad nawykami żywieniowymi
i oczekiwaniem ich konsekwencji w naszym samopoczuciu.
3. Istotą naszego projektu jest między innymi wyrobienie wśród Pacjentów takiej regularności i dobrych
nawyków żywieniowych (wszyscy uczestnicy oprócz
dokładnie dobranych produktów otrzymują wskazówki
żywieniowe i rady jak postępować by poprawić swój
aktualny sposób żywienia).
4. Zmian związanych z wieloletnimi często niewłaściwymi nawykami nie da się wyeliminować ani podczas
jednej rozmowy ze specjalistą od żywienia, ani też
w okresie kilku dni po zastosowaniu produktów np.
o szczególnej podwyższonej wartości zdrowotnej i żywieniowej. Chęć takiej zmiany można oczywiście podczas takiej rozmowy wzbudzić, ale jej efekty uwidocznią
się po zastosowaniu w codziennym życiu, np. spadkiem
poziomu glikemii, obniżeniem ciśnienia tętniczego,
spadkiem masy ciała, frakcji lipoprotein w surowicy
krwi, zmianą samopoczucia czy innych markerów stanu zdrowia, jakie w naszym projekcie monitorujemy.
5. Żywność nie jest lekiem, którego działanie ma być
szybkie i skondensowane. Stężenie składników żywności o działaniu korzystnym dla zdrowia, jest zazwyczaj
naturalne, nie skondensowane w formie pigułki, tak
więc ich skuteczne działanie musi być związane z regularnym spożyciem w dłuższym (na całe życie!) regularnym spożywaniu w diecie.

MASMI to zdrowszy,
naturalny
i ekologiczny
wybór!!!
Wykonane w całości ze 100%
certyfikowanej bawełny organicznej; wyjątkowo delikatne,
hypoalergiczne – nie powodują podrażnień skóry i alergii.
W 100% biodegradowalne
– posiadają certyfikaty organiczne ICEA i GOTS.
Bawełna używana do produkcji
wyrobów MASMI jest bielona
(oczyszczona) bez użycia chloru
(TCF) i dioksyn.
W odróżnieniu od produktów
standardowych (wypełnienia
z celulozy) produkty Masmi posiadają wypełnienia z organicznej bawełny. Produkty Masmi są
miękkie i delikatne w kontakcie
za skórą, gwarantują maksymalną ochronę.

dr inż. Magdalena
Człapka-Matyasik
Wydział Nauk o Żywności
i Żywieniu
Katedra Higieny Żywienia
Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu
Oczywiście opisywana w „W 90 dniach do EKO” krwinka i czas jej życia w organizmie jest bardzo trafnym wyjaśnieniem, ale podobnie jak w jej przypadku, wygląda
funkcjonowanie wielu narządów wewnętrznych typu
wątroba, nerki, śledziona, żołądek, które pod wpływem
korzystnych dla zdrowia składników żywności potrafią
poprawić funkcjonowanie.
Potwierdzeniem naszego stanowiska mogą być np.
badania greckie opublikowane w 2012 roku (zatytułowane: „Changes in dietary habits and their association
with metabolic markers after a non-intensive, community-based lifestyle intervention to prevent type 2 diabetes, in Greece”). Osiągnięto w nich sukces w postaci
spadku masy ciała i poprawy poziomu glukozy we krwi
po zastosowaniu rocznego programu zmiany nawyków
obejmujących głównie sposób żywienia.
Tak więc w naszym przekonaniu podejmowanie wielotygodniowych czy wielomiesięcznych programów
z zachowaniem wszelkich proporcji i kanonów zdrowego, racjonalnego żywienia, będzie sprzyjało poprawie
korzystnych nawyków żywieniowych i stanu zdrowia
znacznie bardziej aniżeli krótkotrwałe i intensywne
zmiany w sposobie żywienia i będzie obarczone gwarancją większego i trwałego sukcesu.
Mam nadzieję, że program w jaki się Państwo zaangażowaliście, zakończy się takim właśnie sukcesem, czego
szczerze i bardzo gorąco życzę łącząc wyrazy szacunku
w imieniu realizujących projekt „Bioaktywna żywność”
i mojej skromnej osoby.

Cokolwiek

o czym m
I edycja W 90 Dni Do Eko
– Jak było wcześniej?
O refleksje na temat
programu „W 90 Dni
Do Eko” zapytaliśmy
EKObohaterki pierwszej
edycji programu,
zrealizowanej na
początku roku 2013,
Jolę Hytkowską i Ewę
Dumańską.
Jakie są Twoje refleksje dotyczące programu W
90 Dni Do Eko?
Jolanta Hytkowska: Program dostarczył mi
wiedzy na temat zasad zdrowego odżywiania
odpowiednich dla mnie. Odbywało się to stopniowo. Małymi krokami wprowadzałam zmiany
w jadłospisie, które z czasem miały zmienić się
w moje zdrowe nawyki i tak się stało. Druga,
moim zdaniem ważniejsza dla mnie, korzyść to
przeprowadzenie mnie przez proces zmiany dotyczącej nie tylko odżywiania, ale również stylu
życia, takie praktyczne wdrażanie do realizacji
idei slow. Sama konstrukcja programu także była
z mojego punktu widzenia doskonała – sam fakt
pisania bloga powodował „układanie własnych
myśli”, porządkowanie priorytetów we własnej
głowie, a do tego wszystkiego stanowił doskonałą motywację do realizacji zamierzonych celów,
bo trzeba było to wszystko pokazać i opisać. Bez
autentyczności nikt by w tę zmianę nie uwierzył.
Ewa Dumańska: Program okazał się dla mnie
jedyną skuteczną formą na wprowadzenie bardziej trwałych zmian. Było to dla mnie dużym
zaskoczeniem, że nie dostałam do ręki tzw.
„gotowca”, którego mogę się trzymać i mieć na
starcie czarno na białym trasę biegu. Dostałam
jednak z czasem, dużo więcej i w tej chwili, kilka
miesięcy po ukończeniu pracy, czuję się uposażona w narzędzia do prowadzenia zdrowego stylu

Na zakończenie I edycji Programu nasze Ekobohaterki
wspólnie ugotowały pyszną
potrawę, którą częstowały
klientów delikatesów Organic
Farma Zdrowia w Arkadii.
Dzieliły się swoimi wrażeniami
i opowiadały o nowoodkrytych
smakach.

życia i zdrowego odżywiania i tak świadoma
swoich możliwości, słabości, a co najważniejsze
– potrzeb, że nie brakuje mi niczego, by swój sukces kuć na co dzień i niezmiennie wnosić lepszą
jakość w życie. Zrozumiałam, że wymarzona
utrata wagi, która zresztą przestała być celem
samym w sobie, nie musi już więcej oznaczać deficytów, niedożywienia, okresu wyrzeczeń ponad
siły i możliwości, ale może być czasem skupienia
się na swoich rzeczywistych potrzebach, także
tych osadzonych głębiej pod skórą niż tkanka
tłuszczowa.
W jakim stopniu osiągnęłaś swoje cele, które
określiłaś na początku programu?
J.H.: W skali 1–10 chyba na około 8. W chwili
przystępowania do programu miałam w głowie
pewną ideę związaną z wprowadzeniem u siebie zmian – zmiana miejsca zamieszkania i stylu
życia, jego jakości czyli systematyczność (odżywianie, aktywność ruchowa – nie od przypadku
do przypadku, tylko jako nawyk). Nadal stosuję
zasady odżywiania, jakich nauczyłam się podczas
programu: posiłki co 3-4 godziny, przygotowywane w domu, teraz także z własnych produktów. Wiosną założyłam ogród warzywny na wsi
i całkiem sporo rzeczy tam urosło. Wróciłam do
aktywności – podczas trwania programu kupiłam
planowane od dawna narty śladowe – zima sprzyjała bieganiu w terenie, a na wiosnę przesiadłam
się na rower. Następnie od kwietnia zajęłam się
renowacją domu na wsi – sama robię mnóstwo
rzeczy. Tak więc jestem zadowolona z efektów.
E.D.: Nie oczekiwałam dużo więcej niż utrata
konkretnej wagi (6 kg) i zdobycie nadziei, że tym
razem kilogramy nie wrócą, przynajmniej nie za
szybko. Okazało się że, potrzebowałam o wiele
więcej niż skutecznej diety pełnej ograniczeń.

Udało mi się schudnąć w czasie trwania programu. Nie wiem dokładnie czy idealnie tyle, ile
sobie założyłam, ponieważ nie ważyłam się – nie
czułam już potrzeby! Wiele osób mówi mi, że
musiało to być więcej niż zaplanowałam. Ja czuję, że w sam raz :) Liczba kilogramów przestała dla
mnie mieć znaczenie, co jest moim największym
osiągnięciem. Polubiłam pracę nad sobą, robienie dla siebie dobrych rzeczy, wprawianie siebie
w lepsze samopoczucie przez więcej sportu. Polubiłam też lepiej wyrzeźbioną sylwetkę. Nauczyłam się znajdować w sobie motywację, by robić
więcej dla swojego ciała i ducha, co jak się okazuje, przekłada się na lepsze samopoczucie także
mojej rodziny.
W jakim stopniu zadania, które wykonywałaś
w programie zmieniły Twoje nawyki i zachowania?
JH: Miałam problem z podjadaniem między posiłkami, najczęściej słodyczy. Wciąż się z tym zmagam, ale odkąd pilnuję posiłków stanowi to już
mniejszy problem. Poznałam smak nowych potraw – ser tofu (pycha!), sery kozie, desery owocowe w formie musów bez cukru, które uwielbiam,
soki wyciskane na zimno bez cukru (najbardziej
smakował mi malinowy), cieciorkę, brązowy ryż,
zioła przyprawowe. Jem wolniej, mniej, bardziej
świadomie. Przestałam jeść podczas pracy przy
komputerze – wolę zrobić przerwę.
ED: Na początku programu nie za bardzo rozumiałam związek między założonym przeze mnie
celem - utrata wagi, a wykonywaniem zadań
związanych z ćwiczeniem uważności przy jedzeniu, byciem lepszym dla siebie czy skupianiu się
na swoich mocnych stronach. Teraz mam wrażenie, że głębsze poznanie siebie, docenienie swojej
wartości, pomogło mi znaleźć w sobie siłę i moty-

echa i edycji

zamierzasz zrobić,
– zacznij działać!

marzysz

i możliwości działania. Wszystko zależy ode
mnie, więc poza mną samą nie istnieją przeszkody do realizacji własnych celów. Czasem nie
wszystko idzie po myśli, i wcale nie musi, ale cel
jest jeden – zmiana sposobu życia na slow. I do
tego powoli zmierzam. Poza tym przekonałam
się do jedzenia płatków na śniadanie – z owocami
i ziarnami. Wcześniej ich nie lubiłam. Nie znałam
smaku tofu, które dzisiaj uwielbiam! Nie znałam
sposobu gotowania według zasad 5 przemian.
Teraz znam i dobrze to na mnie działa.
Zasada diet coachingu to zdalne, delikatne inspirowanie, informowanie, proponowanie, a tak
naprawdę cała praca odbywała się we mnie. Ideał! Daje możliwość samorozwoju i zwiększania
wiedzy o sobie.
ED: Dla mnie przełomowe było nawet każde wyjście z psem, gdy uświadamiałam sobie, że mogę
dla siebie zrobić kilka przysiadów, zanim jeszcze
rodzina wstanie. Przełomowym był każdy kolejny dzień, gdy miałam motywację, aby bardziej się
dla siebie starać. Obecnie widzę, że chęć zmiany
swoich nawyków przetrwała! To nauka systematyczności, wewnętrzna dobra dyscyplina. Odkryłam jakie bogactwo smaków kryje w sobie proste, minimalnie przetworzone jedzenie.
Jakie przesłanie przekazałabyś następnym
uczestnikom programu?

wację, by odnosić codziennie małe sukcesy. Dzięki temu każdego dnia mogę zrobić coś dobrego
dla swojego ciała np. przygotować sobie jedzenie
do pracy zamiast kupować i jeść coś „na szybko”,
pójść na długi spacer i zauważać co dzieje się dookoła, być tu i teraz.

Jaka jest największa zmiana, której dokonałaś
w wyniku uczestnictwa w kursie diet coachingu?
JH: Największa zmiana to gotowość do zmiany,
odwaga życiowa, świadomość własnej mocy

JH: Cokolwiek zamierzasz zrobić, o czym marzysz
– zacznij działać! Śmiałość zawiera w sobie siłę,
geniusz i magię. To moje motto życiowe, którego
autorem jest Goethe. Zacytuję też słowa D. Nichollsa, z którymi się utożsamiam: „Cała sztuka to mieć odwagę i energię, żeby coś zmienić. Może
nie od razu cały świat, ale ten kawałek wokół siebie.[...]. Dbać o przyjaciół, pozostać wierną swoim
przekonaniom, żyć pełnią życia, z pasją, mądrze.
Poszukiwać nowych doświadczeń. Zdrowo się
odżywiać. I tym podobne.”
ED: Program to proces, który uposaża we właściwe narzędzia do trwałego słuchania swoich
potrzeb. Wychowuje dobrego ducha dla siebie,
na własny użytek. Uczy, że pokłady masz sam
w sobie, że nikt nie musi podawać Ci gotowego
rozwiązania, które „powinno” sprawdzić się u
Ciebie tak jak u innych. Ja czuję, że mam niewyczerpyw alne pokłady motywacji i samokontroli, by być dla siebie dobrą do końca życia i jeden
dzień dłużej. ;)
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psychologia

Zmiana?
Prosta sprawa!
Kawa zamiast soku. Croissant zamiast ciemnego
pieczywa. Samochód zamiast spaceru. Też
tak zaczęliście dzisiejszy poranek? Uleganie
zachciankom, brak konsekwencji, niedotrzymane
postanowienia. Zupełnie, jakby mieszkały we
mnie dwie osoby! No cóż, tak właśnie jest.
DWA SYSTEMY

Nasz mózg można podzielić na mózg gadzi
(pień mózgu), ssaczy (limbiczny) i korę nową.
Mózg gadzi to pierwotne odruchy, których nie
możemy kontrolować. Mózg ssaczy to emocje, a kora nowa to intelekt, ośrodek decyzji.
Wyobraź sobie, że Twoje emocje są Słoniem,
a Twój intelekt Jeźdźcem trzymającym wodze,
próbującym sterować Słoniem. Jeździec uwielbia analizę, racjonalne rozważanie wszystkich
za i przeciw. Słoń jest zwierzęciem dużym
i dość prostym w obsłudze. Oczywiście tylko
wtedy, gdy droga wybrana przez Jeźdźca jest
drogą preferowaną również przez Słonia.

MIEĆ CIASTKO I ZJEŚĆ CIASTKO

Niestety, w sytuacji zmiany kierunki często są
rozbieżne. A gdy Słoń i Jeździec nie zgadzają się,
co do kierunku jazdy, wygrywa silniejszy. Słoń.
Dlatego sięgamy po ciasteczko, mimo wiedzy
o jego bogatym w tłuszcz, cukier i puste kalorie
składzie, mimo zaplanowanej diety, mimo noworocznego postanowienia ograniczenia słodyczy. Słoń woli zjeść ciastko niż mieć ciastko.

SZANSA NA ZMIANĘ

Ale przecież każdego dnia zmiany dokonują
się. Być może nigdy nie utrzymaliście zdrowej
diety, ale skończyliście studia, nauczyliście się
języka obcego, zdecydowaliście się na związek,
macie dzieci, wyjechaliście do pracy do innego
miasta lub kraju… To ogromne zmiany życiowe, które Jeździec i jego Słoń wspólnie zrealizowali. Jak to zrobić?

WYRÓWNAJ ŚCIEŻKĘ

Często szukamy problemu w sobie, podczas
gdy prawdziwy problem tkwi w sytuacji. Niekiedy wystarczy zmienić drobny element naszego otoczenia, by zmiana nastąpiła niemal
natychmiastowo. Zabierz zdrowy posiłek ze
sobą do pracy, nie skusisz się na pizzę. Nalej
zupę do mniejszej miski, zjesz jej mniej. Nie
trzymaj słodyczy w domu, unikniesz pokusy.

ZMOTYWUJ SŁONIA

Motywowanie Słonia to poruszenie ogromnej
energii emocji! Racjonalnymi argumentami Jeździec nic nie wskóra. Przecież wiemy, że słodzone napoje są niezdrowe. Zobacz i poczuj, jak bardzo! Puszka coli to 9 łyżek cukru. Dodaj do tego
karmel, kwas ortofosforowy, odrobinę sodu
i zalej gazowaną wodą. Nadal masz ochotę to
wypić? Doświadczenie i emocje z nim związane
motywują do zmiany bardziej niż statystyki.

WSKAŻ KIERUNEK JEŹDŹCOWI

Zdrowe odżywianie. Jak zacząć? Co jeść? Czego nie jeść? Jak jeść? Co wybrać w restauracji?
Jeździec musi znać konkrety. Inaczej będzie
kręcił się w kółko, analizował, tworzył kolejne
plany, strategie, pomysły… zamiast zdrowo
jeść. To nie opór, to brak pewności. Jasne, konkretne wskazówki są kluczem do sukcesu.
Mgr Kamila Jeżowska-Hułas
– jest psychologiem,
dyplomowanym
coachem oraz trenerką
kompetencji społecznych.
Ukończyła Wydział
Psychologii Uniwersytetu
Warszawskiego oraz studia
podyplomowe Coaching
profesjonalny w Akademii
Leona Koźmińskiego.
Prowadzi szkolenia
z zakresu umiejętności
psychospołecznych np.
komunikacji, pracy zespołowej,
zarządzania sobą w czasie,
asertywności, zarządzania
zmianą.

ZNAJDŹ ATRAKCYJNY CEL

Aby „chciało Ci się chcieć” cel musi być atrakcyjny, kuszący, rzeczywiście pożądany. Dla Ciebie, nie dla kogoś. Warto odpowiedzieć sobie na
ważne pytania. Kim będziesz, gdy staniesz się
osobą prowadzącą zdrowy tryb życia? Co zyskasz? Czy coś utracisz? Jak się będziesz czuła?
Jak wygląda Twoja pocztówka z przyszłości?

PROGRAM W 90 DNI DO EKO

W programie pomożemy Ci znaleźć sposoby na
zmotywowanie Twojego Słonia. Wspólnie ułożymy plan zdrowego odżywiania i zapewnimy
jego regularną realizację. To pozwoli Twojemu
Jeźdźcowi ruszyć we właściwym kierunku i wyrówna ścieżkę. Otrzymasz również wsparcie
coachingowe, aby ważne pytania i wątpliwości
nie pozostały bez odpowiedzi.
Gotowi na zmianę?

Każdemu jest potrzebny
jeden mały Anioł Stróż
Sonnentor to bezsprzecznie i powszechnie kojarzony uczestnik rynku bioproduktów. Zajmuje się produkcją mieszanek ziołowych,
przypraw oraz innych specjałów z wysokiej jakości surowców naturalnych pochodzących z kontrolowanych gospodarstw ekologicznych.
Firma cieszy się już od ponad 20 lat sympatią i życzliwością ze strony swoich klientów. Podstawą sukcesu “uśmiechniętego słońca”
(logo Sonnentor) jest wiara w ideę: „żyć i dać żyć innym”, poszanowanie dla tradycyjnych wartości i wzajemny szacunek, który jest
podstawą codziennych działań. Wysokiej jakości surowce ekologiczne, ręcznie wykonywana praca, ludzkie podejście do każdej sprawy i
nowatorskie pomysły, to wszystko zawiera się w produktach Sonnentor, które zaprowadzą Was do świata pełnego smaków, aromatów
ziół i przypraw, do świata za „bramą słońca”.
Jak dobrze mieć obok siebie Anioła Stróża, który się nami na każdym kroku opiekuje, służy radą i pomaga podjąć właściwe decyzje. Anioła, który codziennie
strzeże przed dolegliwościami i nieszczęśliwymi wypadkami. Zwracamy się do niego szczególnie w ciężkich sytuacjach życiowych i w myśli prosimy o pomoc
i ochronę. Przecież już nasze babcie i babcie naszych babć, uczyły swoje wnuki modlitwy: Aniele Boży, stróżu mój...

Herbata Anioł Stróż - codzienny przewodnik
Każdemu jest potrzebny Anioł Stróż - dlatego ukryliśmy siłę ziół i przypraw w naszej bajecznej herbacie „Anioł Stróż”, która będzie każdego dnia
przypominać: Uważam na Ciebie!
Anioł Stróż to ziołowa herbata z przyprawami od Sonnentor. Swoim lekko owocowym jabłkowym smakiem, umiejętnie skomponowanym z ziołami i przyprawami: miętą kędzierzawą, melisą, anyżem i koprem włoskim, zapewni wspaniałe smakowe doznania. Pozwólcie
Aniołowi Stróżowi od Sonnentor być Waszym codziennym towarzyszem. Mieszankę ziołową z przyprawami można zażywać w ciągu
dnia i wieczorem. Słodzona miodem smakuje po prostu anielsko! Zupełnie nowe opakowanie herbatki Anioł Stróż jest nadzwyczaj
czarujące. Mali Wysłannicy Niebios siedzą na puszystych chmurkach, skąd mają najlepszy widok na nasze szczęście na ziemi.
Anioł Stróż jest jedną z wielu mieszanek ziołowych z przyprawami, które idealnie nadają się na chłodne zimowe miesięce.
Możecie wypróbować również imbirowej herbaty od Sonnentor: Imbir - energia albo Imbir - cytryna, które swoim składem
znakomicie rozgrzewają. Nie pozwólcie Pani Zimie dobrać się do Waszej skóry.
Jeżeli chcecie obdarować swoich bliskich czymś oryginalnym, zwróćcie uwagę na produkty Sonnentor i to nie
tylko w czasie Świąt Bożego Narodzenia. Wszystkie produkty podlegają rygorystycznym wymogom kontroli
jakości. Obok pierwszorzędnej jakości, Sonnentor szczególnie zwraca uwagę na długoterminową ekologiczną
i przyjazną ludziom współpracę. Zarówno w pozyskiwaniu surowców od sąsiadów, jak i przy sprowadzaniu
zamorskich specjałów, bio-specjalista Sonnentor przykłada wielką wagę do uczciwych stosunków z dostawcami
i partnerami.

www.sonnentor.com
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pulpa pomidorowa
ITALIAN ORGANIC FARMING

Ekologiczny sos pomidorowy. Wyśmienicie smakuje z
włoskim, ekologicznym makaronem Alce Nero. Stanowi
również doskonałą bazę dla innych sosów, np. z dodatkiem warzyw (bakłażan, cukinia, papryka) i aromatycznych, świeżych ziół.

3RPLGRU\$OFH1HURGRMU]HZDMąZVáRĔFX(PLOLD5RPDQLDZ
'ROLQLH0H]]DQRSRáRĪRQHMZGHOFLH3DGXVá\QąFHM]ERJDF
WZDJDWXQNyZIDXQ\LÀRU\RUD]QLH]Z\NOHĪ\]Q\FKJOHEWRUIR
Z\FK8SUDZLDQHVąWDPPLQRGPLDQ\&RLPEUDL+HUFXOHV
ERJDWHZOLNRSHQFHQQ\SU]HFLZXWOHQLDF]NWyU\]ZDOF]DZROQH
URGQLNL
$E\]DFKRZDüVPDNRUD]FHQQHZáDĞFLZRĞFLRGĪ\ZF]HSRPL
GRUyZ SURFHV SURGXNFML SU]HELHJD Z EDUG]R NUyWNLP F]DVLH
PDNV\PDOQLHJRG]LQRG]ELRUXGRSDNRZDQLD3URFHVSDVWH
U\]DFMLSU]HELHJDMąF\ZQLVNLFKWHPSHUDWXUDFKSR]ZDOD]DFKR
ZDüĞZLHĪRĞüLDURPDWGRMU]Dá\FKSRPLGRUyZ
:áDĞFLZRĞFLSURGXNWXSRGOHJDMąVWDáHMNRQWUROLQDNDĪG\PHWD
SLHF\NOXSURGXNFMLZV]\VWNRSRWRDE\]DRIHURZDüNRQVX
PHQWRPQDMOHSV]ąMDNRĞüLVPDN.

PULPA POMIDOROWA BIO
500 g

Dystrybutor: Bio Planet Sp. z o. o., www.bioplanet.pl

zielony widelec Poleca
Łosoś w winogronach, podany z ryżem
i sałatką z mango i awokado.

Składniki na sałatkę z mango i awokado (4 porcje):

Łosoś w winogronach (4 porcje):

Składniki:

Składniki:

- 2 szt. awokado (wybierać miękkie)
- 2 szt. mango (wybierać średnio miękkie)
- sok z 2 szt. limonek
- 1 mała czerwona papryczka pepperoni
- 1 mała czerwona cebula
- 4 łyżki oliwy z oliwek
- 1 łyżka posiekanych listków świeżej kolendry
- sól do smaku

- 4 filety z łososia ( po ok 150-200g)
- 2 łyżki masła
- sól, pieprz
- 3 łyżki świeżego posiekanego koperku
- 200 g czerwonych drobnych winogron
bezpestkowych
- 200 g zielonych winogron bezpestkowych
- 3 łyżki sparzonych rodzynek
- 6 łyżek octu balsamicznego
- 2 łyżki miodu
- 4 łyżki białego wina

Sposób przyrządzenia

Sposób przyrządzenia

Obrać mango i awokado ze skórki, usunąć pestki, pokroić w kostkę
o boku ok.1 cm. Awokado zaraz po pokrojeniu polać sokiem z limonek,
żeby nie ściemniało. Przygotować sos z oliwy, bardzo drobno
pokrojonej papryczki pepperoni, kolendry i drobniutko posiekanej
czerwonej cebuli oraz soli do smaku. Polać przygotowane owoce,
wymieszać, odstawić do lodówki na pół godziny, aby smaki się
wymieszały. Doskonała sałatka do ryb.

Rybę umyć, wykroić skórę, usunąć ości, pokroić na porcje, posolić
i dodać popieprz. Piekarnik nagrzać do 200˚C. Dno naczynia
żaroodpornego posmarować oliwą, ułożyć filety, na każdym
rozsmarować po pół łyżki masła. Winogrona, koperek, rodzynki
wymieszać z sosem przygotowanym z octu balsamicznego,
wina i miodu. Wyłożyć na filety. Wstawić do piekarnika i piec ok.
20 minut.

Grillowane piersi z kurczaka
z fenkułem i bakłażanem,
podane z kaszą kuskus

Tamago z łososiem
i białym serkiem

Składniki:

Składniki:

- pierś z kurczaka 600 g
- 4 szt. fenkuła
- 2 szt. bakłażana
- 4 łyżki czubrycy pikantnej (w składzie sól, papryka
czerwona ostra, cząber, tymianek)
- 2 łyżki świeżych listków kolendry
- 1-2 szt. papryczki pepperoni
- 1/2 szklanki bulionu drobiowego

- 4 jaja kurze
- 40 g łososia wędzonego
- 40 g papryki czerwonej
- 40 g ogórka
- 40 g sałaty lodowej
- 40 g kremowego serka krowiego lub koziego
- 100 ml wody
- 2 szczypty soli

Sposób przyrządzenia

Sposób przyrządzenia

Pokroić pierś z kurczaka na mniejsze części, posypać przyprawami – czubrycą
pikantną, cząbrem, papryką ostrą, tymiankiem i solą. Odstawić do lodówki
na 20–30 min.
Bakłażana pokroić w 1/2 cm plastry, posypać każdy kawałek solą z obu
stron, odłożyć, żeby puścił sok na ok. 10 min. (w ten sposób pozbawiamy
bakłażana goryczki). Potem zmyć dokładnie sól w zimnej wodzie i osuszyć
ręcznikiem papierowym.
Z fenkuła odkroić zielone pędy z koperkiem, odciąć z bulwy wierzchnią
warstwę. Pozostałą bulwę podzielić na ósemki lub ćwiartki (w przypadku
małej bulwy). Ugotować najlepiej na parze – ok. 5 minut.
Papryczkę podsmażyć na łyżce oleju rzepakowego – ok. 1 min.
Bakłażana grillować na beztłuszczowej patelni – minutę z każdej strony.
Pierś z kurczaka grillować – po 2–3 min. z każdej strony.
Wyłożyć przygotowane mięso z kurczaka do posmarowanego oliwą
naczynia żaroodpornego, dodać fenkuły, grillowane bakłażany, papryczkę
i podlać odrobinę bulionem drobiowym.
Wstawić naczynie do nagrzanego do 180 st. piekarnika i piec ok. 20 minut,
przed podaniem posypać świeżymi listkami kolendry.
Podawać z kaszą kuskus, przygotowaną wg przepisu na opakowaniu.

Jaja z wodą i solą roztrzepać, usmażyć na kropli oliwy (z dwóch
stron, tak jak naleśnik). Po ostygnięciu posmarować serkiem, ułożyć
poszarpane listki sałaty, położyć plastry wędzonego łososia, dodać
paprykę i ogórka (pocięte w paski), zwinąć i pokroić w 3–4 cm
kawałki.

Olej kokosowy extra virgin
¦ ×äĂǡ
 ǤÏ
  ÑǤ

OLEJ KOKOSOWY EXTRA VIRGIN BIO
200 ml
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teraz możesz kupić swoje ulubione
produkty Gdziekolwiek jesteś...

organic24.pl

Przedstawione produkty
są dostępne w wybranych
delikatesach
Organic Farma Zdrowia

GO ORGANIC można czytać, ale można się w nim też reklamować!
Zapraszamy do kontaktu:
Anna Łyżwa | e-mail: a.lyzwa@organicmarket.pl | tel. 728 865 722

REDAKCJA
redakcja@organicmarket.pl
mampytanie@organicmarket.pl

gdzie jesteśmy
SUPERDELIKATESY
C.H. Arkadia

ADRES
Warszawa, Al. Jana Pawła II 82

TELEFON
22-323-70-17

DELIKATESY
Chmielna
Fieldorfa
Galeria Mokotów
Sadyba Best Mall
Atrium Targówek
C.H. Wola Park
C.H. Złote Tarasy
Atrium Reduta
SKLEP „Zielone Oko”
C.H. Warszawa Wileńska
P.H. Janki
Galeria Handlowa Stara Papiernia
C.H. Auchan Piaseczno
Galeria Bałtycka
C.H. Riviera
Silesia City Center
C.H. Galeria Katowicka
Kazimierza Wielkiego
Galeria Krakowska
Manufaktura Łódź
C.H. Auchan Płock
Poznań Plaza
Stary Browar
Renoma

ADRES
Warszawa, ul. Chmielna 16
Warszawa, ul. Fieldorfa 10 A
Warszawa, ul. Wołoska 12
Warszawa, ul. Powsińska 31
Warszawa, ul. Głębocka 15
Warszawa, ul. Górczewska 124
Warszawa, ul. Złota 59
Warszawa, Al. Jerozolimskie 148
Warszawa, Kabaty, ul. Wąwozowa 36
Warszawa, ul. Targowa 72
Janki k. Warszawy, pl. Szwedzki 3
Konstancin, Aleja Wojska Polskiego 3 lok.39b
Piaseczno, ul. Puławska 46,
Gdańsk Wrzeszcz, ul. Grunwaldzka 141
Gdynia, ul. Kazimierza Górskiego 2
Katowice, ul. Chorzowska 107
Katowice, ul. 3 Maja 30
Kraków, ul. Kazimierza Wielkiego 43
Kraków, ul. Pawia 5
Łódź, ul. Karskiego 5
Płock, ul. Wyszogrodzka 140
Poznań, ul. Drużbickiego 2
Poznań, ul. Półwiejska 42
Wrocław, ul. Świdnicka 40

TELEFON
22-827-32-17
22-671-04-15
22-541-38-57
22-370-30-94
22-743-31-09
22-533-44-32
22-222-01-07
22-823-24-52
22-648-54-21
22-358-00-94
22-720-04-54
22-702-87-11
22-711-25-49
58-345-22-92
58-779-07-11
32-605-02-96
32-414-16-73
12-633-50-45
12-628-72-68
42-634-87-26
24-262-70-35
61-659-00-84
61-859-65-95
71-782-32-58

