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z przyrodą. Zawsze jest to wyjątkowy czas i corocznie
nas zaskakuje, chociaż przecież na nią czekamy. Ale czy
zawsze jesteśmy dobrze przygotowani do wiosny? W tym
numerze GO Organic mamy dużo podpowiedzi jak
maksymalnie wykorzystać ten wyjątkowy czas. To pora na
porządki zarówno w otoczeniu jak i naszym wnętrzu.
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Swój sposób na piękno w każdym znaczeniu
tego słowa przekazuje nam Agnieszka Maciąg
– posiadaczka wielu talentów, które nieustannie
kultywuje i rozwija. Warto zainspirować się taką
Ekoosobowością. Na okładce widzimy ją na tle soczystej trawy i właśnie prawdziwe wiosenne przebudzenie jest możliwe tylko z kolorem zielonym.
Proponujemy żeby o tej porze roku korzystać
„pełnymi garściami” z kiełków i zielonych warzyw
przyrządzając sobie swoje indywidualne koktajle.
Połączenie zielonych warzyw to potężna mieszanka detoksykująca. Nie dopuszcza do zatrzymywa-

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi!
Agnieszka Kaniewska

Ekspert ds. odżywiania Organic Farma Zdrowia
mampytanie@organicmarket.pl
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Autorem zdjęcia na okładkę
i zdjęć do wywiadu
z Agnieszką Maciąg
jest Robert Wolański
Przedstawione produkty są dostępne
w wybranych delikatesach
Organic Farma Zdrowia

nia wody w organizmie i jednocześnie doskonale
nawadnia, co wspiera pracę układu trawiennego.
Zapobiega to sytuacji gdy mylimy uczucie pragnienia z głodem, jemy zamiast pić i nie wpływa
to dobrze na naszą sylwetkę. Pamiętajmy także, że
rośliny w kolorze zielonym mają najwięcej kwasu
foliowego, magnezu i potasu potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego.
Dodanie niewielkich ilości, ale o wielkiej mocy
działania superfoodsów sprawi, że taki koktajl naprawdę stawia na nogi! Można go pić gdy czujemy
się osłabieni czy zmęczeni i dostarczać organizmowi potężną dawkę najaktywniejszych, korzystnie
działających na zdrowie związków. Jednak bardziej
korzystnie działa wyrobienie sobie nawyku wypijania 3-4 szklanek takich koktajli tygodniowo i nie
czekanie, aż stanie się to koniecznością. Zamieszczamy dużo przepisów, które są wiosennie lekkostrawne, ale pożywne i odżywcze. Zachęcamy do
eksperymentów kulinarnych!

Justyna Minkiewicz
PR i Marketing
Manager

Anna Łyżwa
Specjalista
ds. Reklamy i Promocji

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

Anna Rajtar
Dietetyk Organic Farma
Zdrowia

REDAKCJA
redakcja@organicmarket.pl
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Odżywianie jest paliwem,

które dodaje mi energii

Czym dla Pani jest odżywianie?
Odżywianie, jak sama nazwa wskazuje, służy
życiu. Dla mnie jest paliwem, które dodaje mi
energii. Uwielbiam czuć się lekko, ale jednocześnie witalnie, pełna siły. Ważny jest dla mnie
ten „napęd”, który mogę czerpać z pożywienia.
Z jedzeniem może być również odwrotnie – istnieją pokarmy, które nie dostarczają, ale zabierają energię życiową. Organizm marnuje ją na
trawienie i przetwarzanie. Są to wszelkie tłuste
pokarmy, ciężkostrawne, wysoko przetworzone, z dodatkiem chemii. Więcej zabierają, niż
dają. Unikam ich, ponieważ zależy mi głównie
na zdrowiu i dobrym samopoczuciu. Na szczęście to zdrowe pożywienie jest również pyszne
– dla mnie najpyszniejsze na świecie!
Jakimi zasadami kieruje się Pani w kwestii odżywiania swoich dzieci (szczególnie córki :)? Czy stara się Pani opierać
swoją dietę i swojej rodziny na produktach ekologicznych?
Oczywiście. Sama hoduję wiele warzyw, owoców, ziół, robię przetwory domowe. Podczas
uprawy naszych roślin używamy wyłącznie
środków ekologicznych. Do przyrządzania posiłków wybieram potrawy naturalne, zdrowe,
ekologiczne, bez chemii. Zależy mi, aby moje
dzieci znały różne smaki i były otwarte na
kulinarne eksperymenty. Moja córeczka zna
wszelkie zioła, warzywa i owoce. Lubi kiszone
ogórki, zakwas z buraków, wszelkie kasze, kefir,

kozie sery i jogurty. Ważne jest, aby przyzwyczaić dziecko do zdrowego odżywiania już od
samego początku. Warto również pamiętać , że
kulinarne upodobania dziecka kształtują się już
w okresie prenatalnym, oraz podczas karmienia piersią. To co w tym czasie jada mama również wpływa na kulinarne preferencje w późniejszym wieku.
Czym się Pani kieruje robiąc zakupy spożywcze?
Zdrowiem, naturą, czystością ekologiczną.
Uważam, że lepiej jest trochę więcej wydać
na jedzenie, niż później płacić za lekarstwa,
czy opiekę medyczną. Uważam, że zdrowie nie
ma ceny. Wiem również, że jeśli jestem zdrowa, sprawna i pełna pozytywnej energii, wtedy
mogę więcej – w domu i w pracy.  
Czy pozwala sobie Pani na kulinarne szaleństwa?
Uwielbiam zdrowe jedzenie, kocham warzywa,
przepadam za owocami. Oczywiście czasem
pozwalam sobie na jakieś słodkości – jest to
konieczne, aby zachować zdrowie psychiczne,
radość, życia oraz… konsekwencję w zdrowym
odżywianiu. U mnie nie ma produktów zabro-

Kocham naturę i czuję
się jej częścią

nionych, ale jest rozsądny wybór ze wszystkiego, co świat ma do zaoferowania. W sobotę lub
w niedzielę pozwalam sobie na wszelkie słodkości, na jakie tylko mam ochotę.
A jaki jest Pani przepis na urodę? Co jeść,
aby mieć piękną skórę, włosy, paznokcie
i sylwetkę?
Oczywiście dużo warzyw i owoców. Awokado,
olej lniany, pokrzywa, kasza jaglana, suszone śliwki i morele, pestki i orzechy…. Istnieje
mnóstwo cudów natury, które służą naszemu
pięknu. Dbam o to jak wyglądam, ale najważniejsze jest wewnętrzne światło. Tu muszę
przyznać, że joga jest bezcenna. Przynosząc
nam wewnętrzną równowagę i spokój oraz zaakceptowanie i pokochanie osoby, którą jesteśmy, rozświetla nas od wewnątrz. To najlepszy
kosmetyk świata!
Wizerunek Pani osoby wzbudza pozytywne emocje - kojarzy się z ciepłem,
szczęściem. Jaki jest na to przepis?
Pozytywne myślenie, pozytywne nastawienie
do świata. Medytacja, joga, dbałość o wewnętrzne światło. Staram się nikogo nie oceniać, nie krytykować, dostrzegać w ludziach
i świecie jasne strony. One są tu i teraz. Pielęgnuję to w sobie.
Najważniejsze jest jedno – być w tu i teraz.
Szczęście jest obecne tylko i wyłącznie w tej
chwili. Nasz umysł każe nam czekać, aż coś się
wydarzy, ale prawdziwe szczęście tak naprawdę nie potrzebuje żadnego powodu – ono po
prostu jest TERAZ. Ta chwila jest idealna. Ale
sztuką jest to, aby ją dostrzec, docenić i świadomie przeżyć.
Poczucie szczęścia daje mi moja rodzina, miłość, bliskość. Pisanie książek, prowadzenie
bloga i warsztatów. Spotkania z kobietami,
dzielenie się swoją wiedzą, tworzenie magicznej, pozytywnej energii. Podążanie za swoją
„legendą” daje ogromne poczucie szczęścia.
Kocham gotować, tworzyć, upiększać świat,
cieszyć się naturą. Szczęście jest ukryte w małych, prostych rzeczach. Gdy to zrozumiemy,
możemy tworzyć rzeczy większe.
Większość z nas chce w pełni przeżyć
swoje życie. Co to oznacza dla Pani?
Pełnia życia to jest właśnie świadomość tego,
co jest teraz. Oczywiście jest to również odwaga, aby kroczyć za swoimi marzeniami, realizować je, nieustannie uczyć się i rozwijać.
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dobę. To był bardzo trudny czas, zwłaszcza, że
opiekowałam się jednocześnie małą Helenką,
a mój mąż często wyjeżdżał. Tego czasu dla
siebie miałam ekstremalnie mało. W połączeniu z pracą i obowiązkami domowymi miałam
naprawdę ogromnie trudny czas. Lekarze nie
dawali mamie zbyt wiele szans, ale wtedy przekonałam się jak ważne, kluczowe jest pozytywne nastawienie i jak wielka jest siła modlitwy.
Oczywiście czasem trzeba sobie popłakać, ale
nigdy nie można się załamywać, ani poddawać.
Wszystko jest po coś!      
Czy zdarza się, iż potrafi coś Panią wytrącić z równowagi? : ) Jakie są wtedy Pani
sposoby na powrót do spokoju?
Denerwowanie się nie wnosi do życia nic pozytywnego. Uczę się jak być proaktywną, a nie
reaktywną, to znaczy zanim nastąpi moja reakcja, staram się znaleźć w sobie przestrzeń, aby
tę reakcję wybrać. Spojrzeć na sprawy szerzej.
Zastanowić się, czego trudna sytuacja może
mnie nauczyć. Wtedy wybieram zachowanie,
spokojne, trzeźwe, adekwatne do sytuacji. Jeśli
coś jest wyjątkowo trudne, staram się uspokoić, koncentrować na oddechu, znaleźć chwilę
na medytację. Ta wewnętrzna przestrzeń potrafi wnieść dystans i działa cuda! Nagle znajduje rozwiązania, których jeszcze przed chwilą
zupełnie nie widziałam. Wspaniale jest dojrzewać i stawać się coraz bardziej opanowaną,
świadomą osobą.

Stale wychodzić ze strefy komfortu, próbować
nowych rzeczy, sprawdzać, co jest za rogiem.
I zawsze mieć poczucie, że jeszcze nic nie wiem
i wszystkiego chcę się nauczyć. To pielęgnuje
w nas młodość, otwartość i ciekawość świata.
„Prawdziwe piękno tkwi w nas, ale trzeba znaleźć spokojny moment, aby je odkryć.” Jest to łatwe w momencie kiedy
idzie w życiu wszystko dobrze. Co jednak
doradziłaby Pani osobie, która ma w swoim życiu duży chaos? Każdy z nas miał lub
może mieć trudne chwile w życiu, frustracje, choroby naszych bliskich to zdarzenia,
na które nie ma się wpływu. Co taka osoba
powinna zrobić, aby poradzić sobie nawet
w bardzo trudnych chwilach?
Wtedy bardziej potrzebujemy chwili samotności i przestrzeni. Ja wtedy się modlę, modlę

Agnieszka Maciąg – modelka, dziennikarka, autorka, blogerka; promotorka
zdrowego stylu życia. Jej książki „Smak
szczęścia”, „Smak miłości” i „Smak świąt”
nie schodzą z list bestsellerów. Od blisko
2 lat prowadzi autorski blog www.agnieszkamaciąg.pl, który posiada ogromną
rzeszę wiernych czytelniczek. Mama
(Helenka lat 3,5, Michał lat 23), żona,
kobieta w podróży. Ćwiczy jogę, maluje,
pisze wiersze. W magazynie „Uroda życia”
prowadzi stałą rubrykę pt. „Smak życia
według Agnieszki Maciąg”.
się jak szalona, nieustannie. Staram się nie
koncentrować na problemie, ale wyobrażam
sobie dobre zakończenie. To naprawdę działa
cuda. Niedawno moja mama bardzo ciężko
chorowała. Była wręcz niedołężna, opiekowałam się nią przez wiele miesięcy, 24 godziny na

Oferujemy ekologiczną żywność i zgodnie z naszą filozofią staramy się promować świadomy styl życia, a rozumiemy
to poprzez szacunek do natury, zwierząt
oraz do siebie i innych ludzi. Pani stara
się podchodzić do życia świadomie. Co
to dokładnie dla Pani oznacza (również
w sferze odżywiania)?
Oczywiście jest to ogromne poszanowanie
wszystkiego, co żyje. Jestem przekonana, że
wszystko we wszechświecie jest ze sobą połączone, powiązane, jest jednością. Takie podejście do świata budzi w nas autentyczny szacunek do wszystkiego, co nas otacza. Pięknie jest
to czuć i tak żyć.
Wiosna to czas odnowy w przyrodzie
i wszyscy również chcemy „odnowić
się”. Co szczególnie poleciłaby Pani
w tym celu?
Kocham ten czas! Gdy przyroda budzi się do
życia zbieram pierwszą pokrzywę, później mniszek lekarski (mlecze), czosnek niedźwiedzi. To
wszystko, co młode i pierwsze jest szczególnie
cenne. Korzystam z tych darów z poczuciem
ogromnej wdzięczności. Z pokrzywy robię sok,
z kwiatów mniszka syrop, a z czosnku niedźwiedziego pesto. Przy okazji spędzam sporo
czasu na łące, a dzięki temu wszystkiemu naprawdę zakwitam. Kocham naturę i czuję się
jej częścią!
Rozmawiała Justyna Minkiewicz
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Do produkcji sera nie
 stosujemy „ulepszaczy”
Klienci sklepów Organic Farma Zdrowia mają możliwość degustacji i zakupu wyjątkowych serów holenderskich
Kinderdijk. Co wpływa na ich wyjątkowość, a przede wszystkim na ich smak?
Na smak sera wpływa przede wszystkim jakość mleka, z którego jest on produkowany.
Ogromny na nią wpływ mają warunki hodowli zwierząt i podawana im pasza. Od tego tak
naprawdę wszystko się zaczyna. Aby uzyskać
mleko do produkcji naszego sera współpracujemy z wieloma gospodarstwami, które są podobne do naszego gospodarstwa. To inicjatywy na małą skalę, bardzo często prowadzone
przez prawdziwych pasjonatów / miłośników
zwierząt i ekologii. Dla nich zysk ze sprzedaży mleka jest często na drugim miejscu. Na
pierwszym natomiast jest wiara w tradycyjne
prowadzenie gospodarstwa rolnego, bez używania pestycydów, prewencyjnych antybiotyków czy innych środków chemicznych, tak
rozpropagowanych w dzisiejszych czasach.
Zwierzęta, z których mleka jest produkowany
nasz ser otrzymują zróżnicowaną i w 100%
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ekologiczną paszę. Mówiąc zróżnicowaną
mam na myśli dietę, którą serwuje im natura. Nasze krowy, kozy i owce pasą się na pastwiskach, nie są zamykane w oborach tak

Bas Blokland jest związany z produk-

cją sera w Holandii od sierpnia 1980
roku. Czyli ponad 30 lat! W latach
osiemdziesiątych rozpoczął swoją
pracę w firmie produkującej ser jeszcze
w czasie szkoły w formie pracy czasowej. Jednak praca w firmie tak bardzo
przypadła mu do gustu, że już nigdy nie
pracował w innym biznesie. Nieformalna
atmosfera oraz możliwości nauki i rozwoju jakie wówczas proponowała mu
firma, bardzo przypadły mu do gustu.
Od 2011 roku z jego wieloletniego
doświadczenia korzysta firma Kinderdijk.
Bas jest prawą ręką właściciela i zajmuje
się koordynacją większości działań
operacyjnych w firmie oraz reprezentuje
firmę Kinderdijk na zewnątrz.

jak często zdarza się to w produkcji masowej.
W oborach przebywają tylko wówczas, kiedy warunki atmosferyczne nie pozwalają na
wyjście na zewnątrz. W holenderskich gospodarstwach ekologicznych zwierzęta same
decydują kiedy chcą być na pastwisku a kiedy
w środku, decydują także kiedy i z jaką częstotliwością oddają mleko. Miedzy innymi dzięki
temu zwierzęta są mniej zestresowane i najzwyczajniej w świecie szczęśliwsze. Dlatego
ich mleko tak znakomicie smakuje!
Czyli hodowla zwierząt ma zasadnicze
znaczenie. Czy są jeszcze inne czynniki,
które wpływają na smak sera Kinderdijk?
Odpowiednie warunki hodowli zwierząt, to
bardzo ważny początek. Dla nas jednak proces rozpoczyna się w momencie kiedy mleko
przyjeżdża do naszej firmy.
Wychodzimy z założenia, że gdy dosponujemy
najlepszymi możliwymi surowcami, ingerencja
w produkt ostateczny powinna być jak najmniejsza. Dlatego do produkcji naszego sera

Dostawcy zdrowia
nie stosujemy żadnych „ulepszaczy.” Mam tu
na myśli środki, które poprawiają smak, zapach
czy kolor żółtego sera. Nie stosujemy żadnych
E-numerów, a jedynym środkiem konserwującym jest kąpiel w solance - ta sama metoda,
którą stosowały nasze prababcie. W skład
naszych serów wchodzą zaledwie 3 składniki:
pasteryzowane ekologiczne mleko, sól, oraz
wegetariańska podpuszczka mikrobiotyczna
(niezbędna do prawidłowego ścięcia mleka).
Poza tym proces produkcji odbywa się w ściśle
monitorowanych warunkach. Rygorystyczne
zasady przestrzegania higieny, określona temperatura powietrza oraz jego wilgotność podczas produkcji i dojrzewania mają zasadnicze
znaczenie w produkcji sera. W momencie kiedy
produkt ma już określoną formę i wilgotność
jest pokrywany naturalną powłoką ochronną
i odstawiany do dojrzewalni. Wszystkie nasze
sery dojrzewają metodą naturalną – czyli pod

wpływem czasu. Pierwsze sery, tak zwane sery
młode (jonge kaas) mogą opuścić naszą firmę
nie wcześniej niż po upływie 1 miesiąca, najstarsze sery, tzw. sery stare (oude kaas) otrzymują
tą nazwę dopiero po minimum 12 miesiącach
spędzonych w dojrzewalni. Sery dojrzewają na
dębowych deskach i są ręcznie obracane.
Poza tym sery są wytwarzane ręcznie. Technologia jest wykorzystywana wyłącznie
w dojrzewalni dla utrzymania optymalnych
warunków dojrzewania.
Początkiem naszej firmy było hobby. Założycielka firmy razem z dzisiejszym właścicielem
po prostu kochali robić znakomity ser i ich
największą ambicją bylo produkowanie coraz
lepszych produktów. Nigdy nie przypuszczali,
że w przeciągu lat z tego hobby wyrośnie tak
duża, profesjonalna firma, która zaopatruje
w ser mnóstwo konsumentów na terenie całej Holandii, a także poza jej granicami. Pasja

i ciągła chęć ulepszania naszych produktów
od początku towarzyszyły naszej firmie. Myślę, że ten czynnik, choć nie można go zmierzyć ani zważyć na pewno ma wpływ na jakość
i smak wszystkich naszych produktów.
Mówiąc o składzie Państwa serów, wymienił Pan wegetariańską podpuszczkę
mikrobiotyczną. Co to właściwie jest
i czy dla konsumentów ma znaczenie,
że nie jest ona pochodzenia zwierzęcego?
Myślę, że fakt wykorzystywania przez nas
podpuszczki pochodzenia niezwierzęcego
ma na pewno znaczenie dla osób, które nie
jedzą mięsa ani żadnych produktów odzwierzęcych. Zwykle, w masowej produkcji sera,
używa się podpuszczki, która jest uzyskiwana
od zwierząt. My używamy podpuszczki, która
powstaje z ekstraktu roślin: malwy, kwiatów

W sklepach Organic Farma Zdrowia dostępne są następujące
sery holenderskie wprowadzone do sprzedaży pod marką własną:

Dostawcy zdrowia

karczocha oraz przytuliny właściwej. Jest
w 100% pochodzenia roślinnego. Jak już mówimy o składzie, może wspomnę, że nasze
produkty oczywiście nie zawierają glutenu.
W naszej produkcji zajmujemy się wyłącznie
produkcją sera – więc styczność z ziarnami
i ich białkiem nie ma miejsca.
Czy mógłby Pan powiedzieć więcej
o ekologicznej hodowli i produkcji? Czy
fakt posiadania ekologicznego certyfikatu ma wpływ na jakość i smak sera?
Ekologiczny certyfikowany produkt, bądź
ekologiczna produkcja to chroniony prawem
termin. Żadne gospodarstwo na terenie Unii
Europejskiej nie może od tak sobie stwierdzić, że produkuje produkty ekologiczne,
bądź prowadzi gospodarstwo ekologiczne.
Uzyskanie certyfikatu EKO, nie jest taką prostą sprawą.
Tutaj chciałbym podkreślić, że na rynku są
świetni producenci z innych dziedzin, którzy
wytwarzają produkty według tradycyjnych
zasad i nie posiadają certyfikatu. Te przedsiębiorstwa nie są jednak tak ściśle kontrolowane, w przeciwieństwie do gospodarstw
certyfikowanych. Przedsiębiorcy bez certyfikatu nie ponoszą także żadnych konsekwencji jeśli stosują dyskusyjne środki jak
na przykład: pestycydy, antybiotyki, bądź
inne chemikalia w ich produkcji. Przedsiębiorcy certyfikowani są regularnie kontrolowani i w przypadku niestosowania się do
ściśle określonych zasad są nanoszone na
nich horrendalne kary.
Czynniki, dotyczące hodowli i produkcji, które
wymieniłem wcześniej są częścią ekologicznej
produkcji. W Holandii każde certyfikowane
gospodarstwo i przedsiębiorca jest regularnie
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kontrolowany przez Stowarzyszenie Skal. To
jedyna organizacja w Holandii, która wydaje
certyfikaty ekologiczne, oraz ściśle kontroluje wszystkie organy produkujące i handlujące
żywnością ekologiczną. Skal jest organizacją
niedochodową i kieruje się ustawodawstwem
Unii Europejskiej.
My jesteśmy dumni z naszego cerytfikatu,
ciężko na niego pracujemy i robimy interesy
tylko i wyłącznie z prawnie certyfikowanymi
organizacjami. Między innymi z Organic Farma Zdrowia.
Czy wszystkie holenderskie certyfikowane sery, można wrzucić do tzw. jednego worka? Czy są różnice pomiędzy
producentami i czym wyróżnia się na
tym tle Wasza firma?
Każda ekologiczna firma, która produkuje ser
w Holandii ma swoją specyfikę i dynamikę.
Sery pochodzą z różnych regionów i są produkowane w odbiegających od siebie warunkach. Co wyróżnia naszą firmę? Myślę, że na
pewno wyjątkowe miejsce, w którym mamy
zaszczyt pracować. Za płotem naszej firmy
znajduje się unikalny obiekt z listy dziedzictwa Unesco – a mianowicie 19 wiatraków
wodnych z XVIII stulecia. Ten spektakularny
widok towarzyszy nam od samego początku
istnienia naszej firmy. Poza tym jesteśmy
jedną z nielicznych firm, która proponuje tak
szeroki asortyment produktów. Produkujemy sery gouda krowie, a także sery gouda
kozie i owcze w każdym stadium dojrzewania. Szczególnie te dwie ostatnie kategorie
są mniej spotykane na rynku. Aby zaspokoić
wyrafinowane oczekiwania naszych konsumentów produkujemy sery smakowe z różnymi dodatkami, na przykład z orzechem

włoskim, papryką, miksem ziół, bazylią lub
goździkami.
Jeszcze jedną rzeczą, która nas wyróżnia jest
fakt, że łączymy tradycyjną produkcję z technologią, która pomoga nam w utrzymaniu
wysokiego standardu naszych produktów.
Wilgotność i temperatura powietrza w naszej
dojrzewalni są 24 godz. na dobę elektronicznie monitorowane i sterowane. Wszystko po
to, aby za każdym razem uzyskać jak najlepszy produkt dla naszych konsumentów.
Czy ma Pan swój ulubiony ser? Który
z serów poleciłby Pan klientom Organic
Farma Zdrowia?
To trudne pytanie. Uwielbiam wszystkie nasze sery. Tak naprawdę to zależy od okazji.
W momencie kiedy chcę poczęstować serem
znajomych podczas spotkania towarzyskiego
często serwuję ser dojrzały. Ten ser ma głęboki, wyrazisty smak i bardzo dobrze dopełnia smak białego bądź czerwonego wina. Na
co dzień do kanapek, tostów, bądź domowej
pizzy - używam sera młodego. Ma on bardzo delikatny smak i dosłownie rozpływa się
w ustach. Serami kozimi i owczymi często obdarowuję osoby, które nie tolerują krowiego
mleka. Regularnie otrzymuje wiele pozytywnych opinii na temat ich smaku i konsystencji. Tak naprawdę wydaje mi się, że każdy jest
w stanie znaleźć swój ulubiony ser w naszym
asortymencie. Główną zasadą jest ta, że czym
starszy ser tym głębszy smak i bardziej zwarta
struktura.
Mam nadzieję, że tak jak w innych krajach
nasz ser będzie entuzjastycznie przyjmowany
przez konsumentów. Wszystkim życzę smacznego!
Rozmawiała Justyna Minkiewicz

Czy wiesz, że

• Holenderscy rolnicy już od co
najmniej 500 lat produkują
i eksportują za granicę najlepsze
na świecie sery, w Polsce znane
głównie pod nazwą handlową
„Gouda”.
• Holandia produkuje rocznie
675.000.000 kg sera i jego
znakomitą większość eksportuje
do 130 krajów świata.
• W Holandii jest około 1,5
miliona krów mlecznych.
• Fermy serowe produkują
najlepsze sery nazywające się
po prostu serem chłopskim
(boerenkaas). Boerenkaas
produkowany jest tradycyjną
metodą z surowego,
niepasteryzowanego mleka.
• Statystyczny Holender zjada od
15 kg do 17 kg sera rocznie.
• Z 10 litrów mleka otrzymuje się
1 kg sera Gouda.
• Ser Gouda zawiera od 32% do

Holandia

to kraj serów
Produkcja i historia
holenderskiego sera

Jak i kiedy powstał twardy żółty ser nikt niewie. Prawdopodobnie już tysiące lat temu
wśród pasterskich plemion. Ser twardy jest
tzw. serem podpuszczkowym, a jego produkcja jest dość skomplikowana. Holendrzy eksportują sery już od średniowiecza i właśnie dla
potrzeb eksportu najlepiej nadawały się sery
o okrągłej formie, stąd też do dzisiaj takie pozostały. W XVII wieku holenderskie sery były
już znane i cenione w całej Europie.
Produkcja sera była wtedy pracochłonnym
i mało romantycznym zajęciem wykonywanym przez kobiety. Chłopki wyżymały sery,
oddzielając ser od serwatki. Do produkcji kilograma dobrego sera gouda trzeba było zużyć
10 litrów mleka. Po ścięciu mleka odciskano
serwatkę w odpowiednich okrągłych pojemnikach o serowej formie. Naczynie to nakrywano
ciężką przykrywą o tejże okrągłej formie zwanej kaaskop. Kiedy sery nabrały już wskazaną
formę, były odstawiane na dębowe płyty do
dojrzewania.
W Holandii istnieje jeszcze kilkuset wiejskich
producentów sera produkujących w tradycyjny
sposób najlepszy holenderski ser jakim jest boerenkaas (ser chłopski). Ten ser można kupić
na targu w każdym holenderskim miasteczku.
Sery te robione są ze świeżego, surowego, niepasteryzowanego mleka. Sery te można także
otrzymać w wersji ekologicznej.

Żółty kolor ser zawdzięcza karotenowi znajdującemu się w trawie, następnie w mleku, a na koniec w serze. Na przykład kozy przerabiają karoten na witaminę A przez co kozi ser jest biały.

Dojrzałość sera
Żółty, holenderski ser można kupić w kilku jakościach zależnych od czasu dojrzewania sera;
im ser jest starszy tym jest twardszy, bardziej
kruchy, mocniejszy w smaku i droższy.
Gouda młoda dojrzewa minimalnie 4 tygodnie. Młody ser jest miękki i jasny w kolorze
o łagodnym smaku. Nadaje się doskonale na
tosty i pizzę, gouda dojrzewająca dojrzewa przez 3 miesiące, gouda długodojrzewająca to ser dojrzewający przez 6 miesięcy.

50% tłuszczu. Cały krąg sera
waży ok. 13-15 kg.
• Smak sera zależy od tego
czym były żywione zwierzęta,
których mleko wykorzystano do
produkcji.
• Wiekszość holenderskiego sera
w Holandii jest spożywana na
kanapkach.
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Nauka ma głos

Seryjni kichacze i nosiciele
Jak właściwie alergolog zabiera się do leczenia pacjenta?
O swoich doświadczeniach w pracy z alergią opowiada
profesor dr hab. n.med. Krzysztof Buczyłko, który radzi,
aby nie bać się tak bardzo alergii, bo przecież możemy ją
wciąż przechytrzyć.

Zbliża się wiosna i co za tym idzie, atak
alergii. Z jakimi dolegliwościami zgłoszą
się do gabinetu alergologa pacjenci i na
jaką pomoc mogą liczyć?
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Buczyłko: Najczęściej pacjenci zgłaszają się wiosną
z powodu łzawienia i pieczenia oczu oraz kichania całymi seriami, czemu towarzyszy obfity, wodnisty wyciek z nosa. Często – z blokadą
oddychania przez nos, świądem podniebienia,
pobolewaniem gardła. Rzadziej występują
zmiany skórne na odsłoniętych powierzchniach ciała. Na szczęście najrzadziej napady
duszności lub silny, suchy kaszel sygnalizujące
astmę sezonową. Gdy chory zgłosi się w momencie pełni objawów, pozostają tylko testy
z surowicy (zwykle tzw. panel wziewny sIgE),
po zakończeniu sezonu pylenia roślin we wrześniu, można wykonać punktowe testy skórne,
na alergeny występujące w powietrzu.
W swoich publikacjach naukowych porusza Pan pojęcie “kuli gardłowej”, co to
jest i jak się tego pozbyć?
Wiele osób, które nie czują się szczególnie chore, odczuwa w gardle „pełność, kluchę, kłębek

prof. dr hab. n. med. Krzysztof
Buczyłko

Jako alergolog (i alergik) zajmuje się uczuleniami w specjalnie stworzonym NZOZ
Centrum Alergologii w Łodzi (alergologia.
com) od prawie 25 lat. Misją Centrum jest
przywracanie zdrowia osobom dotkniętym
przez astmę, katar, wyprysk, pokrzywki,
alergie pokarmowe i oczne. Wykonuje
testy skórne od niemowlęctwa do starości,
diagnozuje z wydychanego powietrza, z wymazów z nosa, z czynności płuc, z próbek
surowicy itd. Posiada kontrakt z NFZ dla
dzieci i dla dorosłych.
czegoś, ściskanie, trudności w połykaniu śliny,
pobolewanie” itd.
Wprawny otolaryngolog za pomocą lusterka
krtaniowego może dostrzec w okolicy przejścia
z gardła do krtani charakterystyczny obrzęk
błony śluzowej, co tłumaczy odczuwane dolegliwości. Każdy alergolog potrafi wykonać
testy (panel pokarmowy), co zwykle wyjaśnia
przyczynę obrzęku. Każdy lekarz może zlecić
tabletki (najlepiej niewielkie) antyhistaminowe, co zwykle likwiduje obrzęk i skargi. Objawy

gardłowe są zwykle poprzedzone obrzękiem
warg i najczęściej pojawiają się u osób uczulonych na pyłek brzozy i jabłko.
Mówi się, że “mam uczulenie na sierść
kota i psa”, jak to jest naprawdę? Dlaczego wielu z nas nie może mieć zwierzaka w domu?
Istnieją alergie jakby „izolowane” – tylko na
psa lub tylko na kota. Niestety częściej spotyka się sytuację uczulenia na białko lipokalinę,
które występuje w ślinie, moczu i sierści wielu
innych ssaków, jak koń czy krowa. Zazwyczaj
także w mleku krowim, mięsie królika czy moczu gryzoni. Nie jest na przykład trafne zastępowanie mleka krowiego mięsem królika, co
niekiedy słyszę od matek.
Czy istnieje związek między reakcjami
alergicznymi a zaburzeniami psychicznymi czy emocjonalnymi?
W moim osobistym przekonaniu lekarza praktyka od wielu lat nie ma związku przyczynowego pomiędzy emocjami, a alergiami. Natomiast
choroby przewlekłe wywołane przez alergeny,
jak astma, wyprysk skóry, uporczywy katar,
ciągłe bóle brzucha itd., z pewnością wpływają
na gorsze samopoczucie, obniżoną jakość życia,
snu, nauki, pracy, niekiedy depresję czy nerwicę.
Nigdy nie spotkałem kogoś, u kogo zaburzenie
psychiczne było przyczyną alergii, natomiast
stale widuję osoby, którym wrócił uśmiech na
twarz i chęć do życia po skutecznym leczeniu
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kuli gardłowej?
choroby alergicznej, zwłaszcza po trafnym wykryciu i bezpiecznym usunięciu alergenu.
Jak pozbyć się astmy u małych dzieci?
Czy to jest w ogóle możliwe?
W moim przekonaniu im wcześniej wykryta
zostanie astma i ustalona jej konkretna przyczyna (np. atopowa), tym większe są szanse
na długą, niekiedy całkowitą remisję. Nie jest
możliwe wyleczenie astmy ciężkiej, rozpoznanej późno, opornej na znane sposoby leczenia,
gdy nie znamy faktycznego czynnika uczulającego, nie ma możliwości jego pełnej eliminacji
lub też nie istnieje specyficzna szczepionka odczulająca. Dostępne współcześnie leki pozwalają na pełną kontrolę tej przewlekłej choroby,
pod warunkiem ich właściwego stosowania.
Jaki rodzaj alergii fascynuje Pana najbardziej i co głównie Pana motywuje do pracy z tak trudnym zjawiskiem, jakim jest
alergia?
Od lat pasjonuję się stykiem alergii wziewnych
i pokarmowych na poziomie reakcji krzyżo-

Szczesliwi
Ĳ
bez glutenu

Nauka ma głos

wych, czyli występowania wspólnych, niemal
identycznych, maleńkich cząstek białkowych
(tzw. komponent) lub jeszcze mniejszych
miejsc wiązania tych białek z przeciwciałami
człowieka (tzw. epitopów). W praktyce chorzy
zgłaszają objawy po spacerze aleją kwitnących
właśnie brzóz oraz po ugryzieniu jabłka czy
marchwi. I staram się im pomóc. Motywują
mnie ludzkie nadzieje i podziękowania za dobrą diagnozę i leczenie, a alergia nie jest wcale
takim trudnym zjawiskiem, jak się uważa.
Jaka jest Pana złota myśl dla alergików?
Czy to jest wyrok na całe życie, czy może
da się coś z alergią zrobić, by ją łagodzić?
Alergia to tylko skłonność do reakcji chorobowej na dany czynnik. Jeśli go znamy, zazwyczaj
potrafimy samej choroby uniknąć lub szybko
ją opanować. Złota myśl: Bądź sprytniejszy od
choroby – ustal przyczynę swojej astmy /alergii
– usuń ją lub uodpornij się na nią przez odczulanie, gdy trzeba stosuj leki by żyć pełnią życia.
Rozmawiała Żaneta Geltz

Żaneta Geltz Redaktor naczelna Ma-

gazynu Hipoalergiczni, tworzy unikalne
miejsce przyjazne dla alergików i astmatyków, w którym specjaliści najwyższej klasy dzielą się swoją wiedzą, udostępniając
Czytelnikom najnowsze sposoby na
radzenie sobie z uczuleniami i spadkiem
odporności. Magazyn dostępny jest
w salonach Empik oraz online: www.
hipoalergiczni.pl. Możesz na bieżąco
śledzić nowinki na: www.facebook.com/
Hipoalergiczni.

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

JAD PSZCZELI

– Naturalna broń w walce ze zmarszczkami
Jad pszczeli to najskuteczniejsza broń każdej pszczoły,

o czym zapewne każdy, chociaż raz w swoim życiu, miał
okazję boleśnie się przekonać na własnej skórze.
Jad pszczeli, czyli bezbarwna, kwaśna ciecz o pH
5,0 – 5,5, to wydzielina gruczołu jadowego pszczół
robotnic lub matki pszczelej. Ma słaby, charakterystyczny zapach i stanowi mieszaninę wielu
związków, w której aż 18 biologicznych składników
wykazuje aktywność farmakologiczną.
Działanie jadu pszczelego bardzo często porównuje się do bezigłowego botoksu, stąd w świecie
kosmetologii okrzyknięto go naturalną i bezpieczną alternatywą dla botoksu. Jak twierdzą
eksperci, wiele problemów skórnych, w tym głębokie zmarszczki, obrzęki i suchość skóry może
być spowodowanych menopauzą. Spora liczba
kobiet nawet nie zdaje sobie sprawy z jej negatywnego wpływu na kondycję skóry. W czasie menopauzy szybko spada poziom żeńskich
hormonów: estrogenu i progesteronu, a to prowadzi do przyspieszonego starzenia się skóry,
w tym utraty jędrności i powstawania większej
ilości zmarszczek. Natura jednak sama znalazła
lekarstwo na zachowanie młodego wyglądu,
jest nim właśnie jad pszczeli.
Najlepszy jad pszczeli na świecie pochodzi
z Nowej Zelandii, kraju „długiej białej chmury”, w którym ekologia i dbałość o ekosystem
jest zawsze na pierwszym miejscu. Nowozelandzki jad pszczeli pozyskiwany jest od tych
samych pszczół miodnych, które wytwarzają słynny miód Manuka. Ciekawe jest samo
pozyskiwanie jadu pszczelego za pomocą
bezpiecznego urządzenia, w postaci ramki
ze szklanym arkuszem, które przewodzi delikatne impulsy elektryczne. Pszczoły draż-

Produkty z jadem pszczelim odnawiają
ujemne skutki przesuszania skóry, pozostawiając ją miękką i gładką o naturalnym
blasku, nadając zdrowy wygląd.
Jad pszczeli, który jest głównym składnikiem w kosmetykach powoduje delikatne
mrowienie oraz rumień, co może sprowokować naskórek do regeneracji. Nadaje
się do wszystkich rodzajów skóry. Nie pozostawia tłustego „filmu” na twarzy oraz
nie powoduje efektu „ściągnięcia” przy
skórach suchych i naczyniowych.
mgr kosmetolog IwonA Biernot

nione tymi impulsami, pozostawiają na szkle
niewielką ilość jadu, a następnie wracają do
ula w nienaruszonym stanie. Jad jest następnie zbierany, oczyszczany i liofilizowany. Do
otrzymania 1g jadu potrzeba aż miliona żądeł,
więc nie dziwi fakt, że cena 1g nowozelandzkiego jadu jest ponad osiem razy wyższa niż
aktualna cena złota.
Kosmetyki z jadem pszczelim poprawiają napięcie i elastyczność skóry, pomagają utrzymać jej równomierny koloryt oraz zmniejszyć
i wygładzić drobne linie i zmarszczki.
Fosfolipaza A2, zawarta w jadzie pszczelim,
rozpuszcza błonę komórek skóry umożliwiając
innym składnikom przeniknięcie do komórek,
dzięki czemu kosmetyk dużo efektywniej działa. Hialuronidaza natomiast poprawia dostar-

jad pszczeli
Wild Ferns Bee Venom

Naturalna alternatywa dla botoksu
Aż do 99%
naturalnych składników!
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czanie aktywnych składników przez barierę
skóry. Jest to bardzo ważne w walce ze starzeniem się skóry, gdyż podczas procesu starzenia
się, hialuronowa matryca, odpowiedzialna za
zatrzymywanie wilgoci w skórze, staje się coraz
twardsza i nisko przepuszczalna. Hialuronidaza
przyspiesza rozpad starych i aktywuje syntezę nowych cząsteczek kwasu hialuronowego,
poprawiając w ten sposób przepuszczalność
skóry. Inne peptydy jadu pszczelego, jak Melityna lub Apamina są także znane z zapewnienia
dodatkowych efektów przeciwstarzeniowych
skóry. Melityna działa korzystnie na czerwone
krwinki i wspomaga normalną cyrkulację krwi
w najgłębszych warstwach skóry, stymulując
regenerację komórek oraz pobudzając produkcję kolagenu i elastyny. Warto w tym miejscu
przypomnieć, że kolagen wzmacnia tkanki ciała, podczas gdy elastyna to białko, które pomaga skórze pozostać napiętą i odpowiada za
jej sprężystość. Dodatkowo peptydy zawarte
w jadzie pszczelim stymulują mięśnie twarzy,
działając jak „naturalny botoks”, zapewniają
w ten sposób efekt liftingu, wypełnienia i wygładzenia drobnych linii i zmarszczek.
Kosmetyki z jadem pszczelim zawierają do
99% naturalnych składników, są to między
innymi, oprócz jadu pszczelego, aktywny miód
manuka, witamina E, masło Shea, olejek z awokado, mleczko pszczele czy wyciąg z oczaru
wirgińskiego, które tworzą doskonałą formułę zapewniającą zdrową kondycję oraz młody
i promienny wygląd skóry. Kosmetyki z Jadem
Pszczelim, wywołują spore zainteresowanie
wśród ekspertów kosmetycznych, a także zostały entuzjastycznie przyjęte przez gwiazdy
Hollywood. Co więcej kremy z jadem pszczelim najprawdopodobniej dotarły również do
rezydencji brytyjskiej rodziny królewskiej.
Agata Orłowska-Kaźmir

Nauka ma głos
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Dla milusińskich

Jak wychować małego smakosza?
Zachowania i nawyki
żywieniowe kształtują
się na etapie wczesnego
dzieciństwa, a pierwsze
trzy lata życia są kluczowe

Anna Rajtar

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

dla rozwoju określonych
preferencji żywieniowych.
Jedzenie, a raczej niejedzenie to problem,
z którym spotyka się znaczna część rodziców.
Dzieci w różnym wieku odmawiają spożywania niektórych warzyw, owoców, kasz lub
określonych potraw. Czasem są to zachowania okresowe, niektórzy mają „niejadka” na
co dzień. Jak sprawić by w domu mieć smakosza?
Przede wszystkim należy zacząć od początku,
czyli rozszerzania diety niemowlaka. Najlepiej
co 3–4 dni wprowadzać nowy smak, zaczynając od warzyw i kwaskowych owoców. Te słodkie na ogół są szybko akceptowane przez dzieci. Uzupełniając menu malucha lepiej wybierać
produkty naturalne (jogurty, kefiry, kasze) bez
dodatku cukru, sztucznych barwników i aromatów. Do picia należy wybierać niskozmineralizowaną wodę lub niesłodzone herbatki ziołowe. Dziecko przyzwyczajone do tradycyjnych
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smaków w przyszłości rzadziej będzie sięgało
po dosładzane produkty.
Uczenie dziecka różnorodności smaków wymaga też niemałej cierpliwości. Często zdarza
się że maluch odmawia jedzenia, szczególnie
nowych produktów. Jest to lęk przed nowym
rodzajem pożywienia zwany neofobią pokarmową. Zazwyczaj występuje między 18 a 24
miesiącem życia. Nie należy wtedy rezygnować z ponownego podawania danego produktu. Konsekwentnie podejmowane próby oswojenia malca z potrawą z pewnością przyniosą
efekty i maluch w końcu ją zje.
Warto też małemu szkrabowi pozwolić na samodzielność. Po skończeniu roku większość dzieci
doskonale radzi sobie z jedzeniem, jeśli nie łyżeczką, to z pewnością rączkami. Nie powinno
mu się tego zabraniać. W ten sposób maluch
poznaje jedzenie, ogląda go, bada konsystencję
i smakuje z zaciekawieniem. Można wtedy przygotować słupki z marchewki i kolorowej papryki.
Z pewnością nie pozostaną bez zainteresowania.

Gdy maluch nie ma ochoty na jedzenie można zaproponować wspólne przygotowanie
posiłku. Z pewnością własnoręcznie zrobione
kanapki lub sałatka będą bardziej smakowały,
a obiad przy wspólnym stole będzie przyjemniejszy. Poza tym dziecko widząc co jedzą dorośli chętniej sięgnie po to samo.
A co ze słodyczami? Nie należy ich przesadnie
unikać, a świadomie wybierać te zdrowe i wartościowe. Doskonałą przekąską będzie kawałek
gorzkiej czekolady lub suszone owoce takie jak
mango, krążki jabłka czy ananasa. Starszym
dzieciom możemy zaproponować bogate
w kwasy omega-3 orzechy.
Warto pamiętać, że małe dzieci mają wrodzoną kontrolę apetytu. Jedzą gdy są głodne
i piją kiedy są spragnione. Nie należy nakłaniać
dziecka do kolejnej łyżeczki obiadku, czy soku
jeśli raz czy dwa odmówiło. Może to spowodować, że posiłki staną się przykrym obowiązkiem, a nie przyjemnością i zniechęcą dziecko
do jedzenia.

Dla milusińskich
MENU DZIECI W WIEKU SZKOLNYM

Owsianka
z owocami
na śniadanie

Naleśnik
z maki gryczanej
z duszonymi
warzywami
i pastą
z cieciorki

Kotleciki z kaszy
z serem białym
i jajkiem w sosie
pomidorowym

Składniki

• 4 łyżki płatków
owsianych (nie
błyskawicznych)
• ½ szklanki wody
• mleko 3,2 % OFZ
• sok z cytryny
• 1 starte jabłko
• 2 łyżki orzechów
piniowych
• 1 szklanka owoców
sezonowych

Składniki

ZDROWE SŁODYCZE

Sposób przyrządzenia

Gotujemy płatki na wodzie
z mlekiem przez 10-15 minut.
Dodajemy orzechy, sezonowe
owoce, starte jabłko i doprawiamy sokiem z cytryny.

Składniki

Sposób przyrządzenia

Naleśnik:
• 1 szklanka kaszy gryczanej
niepalonej
• 2 i ½ szklanki zimnej
wody
Płuczemy kaszę,
dodajemy wodę
(1 szklanka) wstawiamy
do lodówki wyjmujemy
rano. Następnie wszystko
blendujemy. Smażymy
naleśniki na patelni
beztłuszczowej z dwóch
stron. Warzywa sezonowe
(do wyboru) na ciepło
(gotujemy/dusimy lub
pieczemy):
• 1 cukinia
• 1 marchew
• 1 burak
• kubek świeżego szpinaku
• miseczka fasoli
szparagowej

Wszystko gotujmy około 20
minut na wodzie ze szczyptą
oleju rzepakowego lub
masłem. Kropimy sokiem
z cytryny i syropem z agawy,
aby były słodkie i smaczne.
Umieszczamy je w środku
naleśnika.
Pasta z ciecierzycy: szklankę
ugotowanej ciecierzycy blendujemy na mus z dodatkiem
soku z pomarańczy, natki
pietruszki (około 3 łyżek)
i orzechów włoskich (ok. 10
szt.).

Składniki

Sposób przyrządzenia

• 100 g tłustego białego
sera
• 1 szklanka liści młodego
szpinaku i jarmużu
• ½ szklanki ugotowanej
kaszy gryczanej
• szczypta suszonej mięty
• szczypiorek i natka
pietruszki
• sól, pieprz (szczypta), sok
z cytryny
• mąka do obtoczenia
(proponuję mąkę ryżową,
z amarantusa, gryczaną)

Krem orzechowy
z bananem

Składniki na pulpety
rozdrabniamy w blenderze.
Dodajemy sok z cytryny
oraz pomarańczy do smaku.
Z powstałej masy musimy
uformować pulpety (im
mniejsze tym bardziej apetyczne) i obtaczamy w mące
ryżowej, amarantusowej,
gryczanej lub żytniej. Obsmażamy na patelni beztłuszczowej, a najlepiej je upiec
w piekarniku w 180 st. C przez
20 min. Sos pomidorowy:
blendujemy pomidory (4 szt.),
dodając szczyptę soli pieprzu
oraz 2 łyżki natki pietruszki;
polewamy pulpety. Podajemy
ze świeżymi sezonowymi
warzywami (300g).

• 2 banany
• 5 łyżek gorzkiego kakao
• 10 szt. orzechów
laskowych (wcześniej
trzeba namoczyć
w wodzie)
• 2 łyżki oleju rzepakowego
• stewia lub syrop z agawy,
syrop daktylowy

Sposób przyrządzenia

Banany obieramy i kroimy
w plastry, wrzucamy do
miksera. Wsypujemy kakao,
dodajemy posiekane orzechy
i pozostałe składniki. Miksujemy na gładką masę i przekładamy do słoika. Podajemy do
chleba graham, żytniego.

Domowe
batony

Składniki

• 80 g suszonej żurawiny
• 8 suszonych daktyli
• ½ szklanki łuskanego
słonecznika
• ½ szklanki płatków
migdałów
• 1 szklanka płatków
żytnich
• 1 szklana płatków
amarantusowych
• 80 g masła
• 1,5 łyżki stewii
• 2 jaja

Sposób przyrządzenia

Suszone owoce mieszamy.
Na suchej patelni prażymy:
słonecznik, płatki migdałowe,
płatki żytnie i amarantusowe.
W garnku topimy masło, wsypujemy stewie i mieszamy.
Jaja rozbełtujemy widelcem.
Wszystkie składniki łączymy
w jednej dużej misce. Wkładamy na blaszkę (28x23),
dociskamy do dna. Pieczemy
20 minut w temp. 250 st. C.

mgr inż. Anna Jelonek

Absolwentka wydziału Nauk
o Żywności Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego
(SGGW) w Warszawie. Doktorantka na Wydziale Socjologii w Collegium Civitas w
Warszawie – pisze doktorat na
temat ludzi otyłych i ich relacji
społecznych. Jako dietetyczka
specjalizuje się w tworzeniu
diet dla osób cierpiących na
choroby cywilizacyjne, a także
diet odchudzających dla dzieci.
Prowadzi szkolenia z zakresu
żywienia dla przedszkoli i szkół,
firm, lekarzy oraz młodych
mam. Pisze artykuły na temat
żywienia. Dyrektor Zarządzający, dietetyk Twoja Klinika.
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Skomponuj swój własny koktajl
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wybierz niesłodzony płyn (1 szklanka)
napój sojowy
napój ryżowy
mleko kokosowe

woda kokosowa
napój z konopii
sok z brzozy

wybierz zielony dodatek (garść)
jarmuż

szpinak

roszponka

wybierz owoc (0,5 szklanki)
banan
jagody

mango
jabłko

gruszka
maliny

dodaj wybrany superfood (1 łyżeczka)
chia
sezam
błonnik
maca

chlorella
spirulina
ekstrakt z wanilli
surowe kakao

syrop
z agawy

syrop
daktylowy

dodaj coś słodkiego jeśli chcesz

wszystko zblenduj

nasiona konopii
trawa jęczmienna
matcha

Dla zdrowia
Stosowanie nieodpowiedniej diety, brak ruchu oraz przyjmowanie lekarstw, przyspiesza
proces starzenia się. Ten zielony napój pochodzi wprost z apteki Natury i wspomaga regularne
oczyszczanie organizmu z niepotrzebnych „śmieci”, co dobrze wpływa na system odpornościowy.
Rośliny w kolorze zielonym mają najwięcej kwasu foliowego, magnezu i potasu potrzebnych do
prawidłowego funkcjonowanie układu nerwowego. Jeśli chcesz zachować dobrą pamięć, wzmóc
koncentrację, pozbyć się uczucia pustki w głowie – skomponuj swój własny zielony napój.

MATCHA TRADYCYJNA
BIO 30G, MOYA MATCHA
Matcha tradycyjna to wysokiej
jakości zielona sproszkowana
herbata z Japonii. Matcha zawiera dużo antyoksydantów, doskonale relaksuje, podnosi poziom
energii, oczyszcza organizm
i wzmacnia nasz układ odpornościowy. Matcha tradycyjna
charakteryzuje się zbalansowanym słodkim smakiem z lekko
wyczuwalną goryczką, znakomicie komponuje się zmiksowana
z mlekiem sojowym i bananem
w koktajlu.

NASIONA KONOPI
ŁUSKANE BIO 200 g
– BIO PLANET

MACA (KORZEŃ)
W PROSZKU BIO 150 g
– BIO PLANET

Ekologiczne nasiona konopi
łuskane (siemię konopne) to
cenny dodatek do diety. Można
je stosować w sałatkach sosach
do nich, koktajlach, posypkach
do kasz – wzbogacą smak każdej
potrawy oraz podniosą wartość
odżywczą (są bogate w białko).

Mieszkańcy Ameryki Południowej
od stuleci wykorzystują makę
w swojej medycynie jako środka
wzmacniającego, zwiększającego
odporność organizmu oraz libido.
Można dodawać ją do koktajli,
napojów, deserów, sałatek, dressingów, zup czy budyniów.

MLEKO KOKOSOWE
(22% TŁUSZCZU) BIO
400 ml – TERRASANA
Ekologiczne mleko kokosowe
uzyskiwane jest poprzez wyciskanie dojrzałego miąższu kokosów.
Charakteryzuje się delikatną
konsystencją oraz głębokim
aromatem.

JĘCZMIEŃ MŁODY
– TRAWA
SPROSZKOWANA
BIO 125 g – BIO PLANET
Ekologiczna, uprawiana na
nieskażonych obszarach
uprawnych, trawa jęczmienna
to cenny pokarm odżywczy,
uzyskany z młodych łodyżek
jęczmienia. Trawa jęczmienna
jest bogatym źródłem błonnika
i pełnowartościowego białka
roślinnego. Zawiera naturalny
zielony barwnik - chlorofil.

SYROP DAKTYLOWY
BIO 450g, HORIZON
NAPÓJ SOJOWY BEZ
CUKRU BIO 1L, NATUMI
Napój z ekologicznej soi, można
go pić bezpośrednio lub użyć jako
dodatek do napojów i deserów
oraz bazę do koktajlu.

Ekologiczny syrop z daktyli jest doskonałą alternatywą dla tradycyjnych
substancji słodzących. Powstaje ze
skoncentrowanego soku z daktyli.
Polecamy do wypieków, deserów,
jako polewę do lodów, gofrów, czy
naleśników. Doskonale nadaje się
również do słodzenia napojów.

Kuchnia wg pięciu przemian

Wiosenne oczyszczanie
Wiosna to czas odrodzenia, świat budzi się do życia,
pięknieje, cieszy wszystkie zmysły. Pierwsze ciepłe
promienie słońca, dłuższe dni, śpiew ptaków, drzewa całe
w pąkach i soczysto zielone łąki – powody, dla których
możesz rozkoszować się każdą wiosenną chwilą. Ty jednak
często czujesz, jakby wiosenny entuzjazm omijał Twój
organizm szerokim łukiem.
Jak się pozbyć uczucia ciężkości, zaparć, wzdęć,
bólów żołądka i schorzeń skóry - zyskując zarazem więcej energii, chęci do życia i płaski
brzuch?
Oczyść swój organizm na wiosnę a uczucie lekkości i jasności pozwoli Ci na nowo żyć pełnią
zdrowia.
To, co jesz zostawia w twoim ciele uboczne
produkty przemiany materii. Oddychając –
wprowadzasz do płuc wiele szkodliwych substancji, których niestety często w miejskim
powietrzu jest więcej niż tlenu. Twoja skóra
chłonie szkodliwe substancje z pudrów, dezodorantów, perfum i farb do włosów. W efekcie,
wszelkie formy toksyn gromadzą się w twoim
ciele, tworząc złogi, które najpierw odbierają ci
radość życia, a potem prowadzą do wielu rodzajów chorób i schorzeń.
Twój organizm posiada naturalną zdolność do
oczyszczania się, ale tryb życia, który prowadzisz
powoduje, że sam przestaje sobie z tym radzić.
Aby zachować zdrowie i młodość i pozwolić organizmowi funkcjonować prawidłowo, wskazane jest regularne oczyszczanie organizmu z toksyn i zimowych złogów (tzw. detox). Wiosna
jest najlepszą ku temu porą roku - siły witalne
przyrody mogą być źródłem twojej energii życiowej – jeśli tylko dasz im szansę.
Regularne posty od starożytności praktykowało większość kultur we wszystkich szerokościach geograficznych. Także w religii katolickiej nie bez kozery bardzo skrupulatnie
przestrzegano postu w okresie przedwiośnia –
w ten sposób oczyszczano duszę, umysł i ciało.
Proponuję ci łagodne oczyszczenie w naturalny i prosty sposób oparte na warzywach i owocach. Jego dodatkowym atutem jest fakt, że
przywraca w organizmie równowagę kwasowo
– zasadową.
Zasady kuracji: codziennie zjadasz gotowane, najlepiej na parze, warzywa – wszystkie
w danym czasie dostępne – z dodatkiem oleju
tłoczonego na zimno (olej lniany, z krokosza,
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z ostropestu, rzepakowy, oliwa). Menu możesz uzupełnić kaszą jaglaną, kwaśnymi owocami, grejpfrutami, cytrynami, jabłkami (najlepiej pieczonymi), a także kiszonkami. Do picia
polecam napar z pokrzywy, sok z grejpfruta,
napar z dzikiej róży i nieoceniony kwas buraczany (przepis poniżej).
Długość kuracji oczyszczającej to 3-14 dni, zależnie od potrzeby, samopoczucia i możliwości.
Młodość promieniująca z oczu, z serca, z duszy
i wiosenna energia to marzenie każdego z nas.
Dzięki oczyszczaniu zacznij tę wiosnę przyjemnie i zdrowo :)

Warsztaty – terminy:
12.03 	Gotowanie wg pięciu
przemian od podstaw
– warsztat gotowania
13.03 	Wzmocnij odporność
i bądź zdrów
– warsztat gotowania
7–10.04 	Magiczny wyjazd
Oczyszczająco
– odmładzający
13.04 	Odżywianie dla zdrowia
zgodne z rytmem natury
– wykład
16.04 	Oczyszczanie organizmu
na wiosnę
– warsztat gotowania
17.04 	Odzyskaj swoją naturalną
wagę ciała
– warsztat gotowania
12–15.05 	Magiczny wyjazd
Oczyszczająco
– odmładzający

Kiszone buraki
– kwas buraczany
Składniki

• 1 kg buraków
• 2 l przegotowanej wody
• 3 łyżeczki soli
szarej / morskiej
• 3 ząbki czosnku

Sposób
Buraki obierz i pokrój
przyrządzenia w plastry lub ćwiartki,

wrzuć do dużego słoja
i zalej letnim roztworem wody z solą. Dodaj
całe ząbki czosnku.
Przykryj lnianą ściereczką lub gazą i odstaw
w ciepłe miejsce do
fermentacji.
Mieszaj raz dziennie
drewnianą łyżką. Kwas
jest gotowy po 5-7
dniach. Kwas używaj
do picia lub do zup (bez
gotowania).
ŻYCZĘ SMACZNEGO!

Anna Krasucka – doradca żywieniowy, dietetyk leczniczy TCM. Zwolenniczka
holistycznego podejścia do człowieka i jego
edukacji w zakresie rozumienia własnego
organizmu. Jest propagatorką profilaktyki
zdrowia i naturalnej diety.
Stworzyła Akademię Odżywiania
dla Zdrowia „Pięć Smaków”
(www.piecsmakow.com.pl), w ramach
której od lat prowadzi praktyczne warsztaty
zdrowego i smacznego gotowania, wyjazdy
prozdrowotne, w tym rodzinne oraz wykłady
na temat zdrowego żywienia.

Poleca fillthebowl.pl
Jaglanka
idealna

Składniki

Składniki na 1 porcję:
• 100g (½ szklanki) kaszy
jaglanej
• 240ml (1 szklanka) wody
• 1 średnie jabłko
• garść orzechów (włoskie,
ziemne)
• 1 łyżka pestek słonecznika
• daktyle/suszone
morele 3-5 sztuk (można
zastąpić żurawiną,
rodzynkami lub innymi
suszonymi owocami,
w zależności od preferencji
smakowych)

Śniadanie
z jajem

• 1/3 łyżeczki mielonego
cynamonu
Opcjonalnie:
• szczypta mielonego
kardamonu
• szczypta mielonego
imbiru
• szczypta kurkumy

Składniki

Na 1 porcję:
• 1/3 łyżeczki oleju
kokosowego
• 2 garści umytego
szpinaku (świeżego)
• 1/2 szklanki pokrojonych
pomidorów (z puszki lub
świeżych)
• 1/4 dojrzałego małego
awokado
• 1/2 średniej cebuli
czerwonej
• łyżka orzechów włoskich
• 1 jajko

• 1 szczypta startej gałki
muszkatołowej
• 1/2 łyżeczki słodkiej
papryki
• szczypta chili lub papryka
ostra do smaku
• pieprz
• 1/2 łyżeczki
granulowanego czosnku
(można pominąć)
• szczypiorek
• świeża natka pietruszki
• 1 suszony pomidor

Pół szklanki kaszy jaglanej przemywamy zimną wodą
Sposób
przyrządzenia na sitku (bardzo dokładnie bo inaczej może być gorz-

Rozgrzewamy patelnię bez oleju. Gdy się rozgrzeje
Sposób
przyrządzenia prażymy orzechy włoskie, aż do zarumienienia. Go-

ka). 2/3 szklanki wody wlewamy do garnka i doprowadzamy do wrzenia. Czystą kaszę wsypujemy do
garnka i gotujemy bez przykrycia na małym ogniu
około 6 minut.
W tym czasie ścieramy jabłko na tarce, na grubych
oczkach.
Po 6 minutach dodajemy resztę wody (1/3 szklanki),
chwilę później cynamon, szczyptę kardamonu i ewentualnie inne przyprawy. Gotujemy kolejne 2 minuty
i dodajemy jabłko i daktyle (lub inne suszone owoce),
dodajemy orzechy i sprawdzamy czy kasza jest już
miękka i wystarczająco słodka. Jeśli kasza jest dla nas
za twarda to gotujemy przez kolejne 2 minuty.
Przekładamy na miseczki. Można podawać z serkiem
wiejskim i/lub miodem.

towe orzechy przesypujemy do osobnego naczynia.
Kroimy cebulę (w kostkę). Na patelni roztapiamy olej
kokosowy i smażymy cebulę, około 3 minuty, dodajemy umyty szpinak i dusimy pod przykryciem. Gdy
szpinak jest już gotowy, dodajemy pomidory i przyprawy. Smażymy wszystko jeszcze około 2 minuty
(bez przykrycia). Dodajemy natkę pietruszki. Wbijamy jajko i dusimy pod przykryciem ok. 2 minut. Jajko powinno być z góry ścięte, a po rozkrojeniu żółtko
powinno się rozpłynąć. Gdy jajko jest już gotowe,
ściągamy patelnię z ognia, posypujemy orzechami,
szczypiorkiem, pokrojonym suszonym pomidorem
i kawałkami awokado. Ewentualnie można dodatkowo udekorować pietruszką i posypać z góry słodką
papryką.
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Poleca fillthebowl.pl
Krem
z batatów

Składniki

Bulion:
• 1 płaska łyżka trawy
cytrynowej (przyprawa)
• 1 ząbek czosnku
• 1 marchewka
• 1 korzeń pietruszki
• 1/2 średniego selera lub
1/3 dużego
• 1/2 dużego pora
• 1 litr wody
• 1/3 łyżeczki soli
• 1/5 łyżeczki pieprzu
Krem:
• 650 ml bulionu
• 2 średnie bataty (500 g ) +
½ batata na chipsy
• 1 gruby plaster
ugotowanego selera
(grubość ok. 3 cm)*
• 160ml mleka kokosowego
• łyżka soku z cytryny
• 3 kopiaste łyżeczki masła
orzechowego

Makaron z cukinii w wersji raw
…czyli obiad w 15 minut

• 1/2 łyżeczki przyprawy
curry
• 1/3 łyżeczki słodkiej
papryki
• ½ łyżeczki imbiru
w proszku
• 1 ząbek czosnku
• 1 łyżka wiórek
kokosowych
• 1 łyżeczka octu
jabłkowego
• Sól himalajska do smaku
Dodatki na 1 porcję:
• 1 łyżka mleka kokosowego
Chipsy z batata
• 1 łyżeczka pieprzu
czerwonego w ziarnach

Makaron:
• 1 średnia cukinia
• 1/2 (lub mniej) miękkiego
awokado
• 3 suszone pomidory
• parę ćwiartek orzechów
włoskich, ewentualnie
brazylijskich

Pesto:
• 1 1/2 łyżki pesto z bazylii
•3
 łyżki mleka kokosowego
• s ól do smaku
(opcjonalnie)

*Najlepiej użyć tego samego selera,
którego użyliśmy do zrobienia
bulionu.

Bulion: Warzywa na bulion dokładnie myjemy i obieraSposób
my
ze skórki. Marchewkę przekrawamy na pół, seler też
przyrządzenia
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Składniki

na dwie części oraz te warzywa, które nie zmieszczą się do
garnka. Do garnka wlewamy wodę (1l) i doprowadzamy do
wrzenia. Wrzucamy warzywa, czosnek i trawę cytrynową.
Doprawiamy solą i pieprzem. Gotujemy na małym ogniu
pod przykryciem ok. 1 godzinę. Gdy bulion jest gotowy
przecedzamy go przez sito, plasterek selera odkładamy.
Krem: Myjemy i obieramy dwa bataty. Kroimy je w grube plastry i wrzucamy do gotującego się bulionu. Gdy są
miękkie (20–30 minut) blendujemy razem z bulionem. Do
zblendowanych batatów dodajemy kawałek selera, mleko
kokosowe, limonkę, ocet jabłkowy, wiórki, i przyprawy. Ponownie blendujemy. Na koniec dodajemy masło orzechowe i mieszamy. Jeśli zupa jest za gęsta – dolewamy odrobinę wody lub mleka kokosowego. Przelewamy do miseczek,
dekorujemy chipsami z batata, mlekiem kokosowym i ew.
czerwonym pieprzem.
Chipsy: Rozgrzewamy piekarnik do 180 st. C. Połówkę batata kroimy w cienkie plasterki i kładziemy na papierze do
pieczenia. Pieczemy w termoobiegu, aż plasterki zaczną się
rumienić ok. 15-20 minut.

Myjemy cukinię i trzemy ją wzdłuż na grubych
Sposób
przyrządzenia oczkach, tak aby powstał makaron. Trzemy naokoło
pomijając sam środek, czyli pestki.
Składniki na pesto mieszamy ze sobą, możemy
ewentualnie doprawić solą.
Makaron przekładamy na talerz, dodajemy pokrojone awokado, polewamy pesto i wszystko razem
mieszamy. Na górze układamy pokrojone pomidory
i posiekane orzechy.

Poleca fillthebowl.pl
Racuchy
z jabłkami

Składniki

• 1 szklanka + 2 łyżki
bezglutenowych płatków
owsianych
• 2 łyżki skrobi
(ziemniaczanej lub
z tapioki)*
• 1 czubata łyżka mąki
kokosowej (lub
orzechowej, ewentualnie
ryżowej)
• 1 szklanka „mleka
roślinnego” (użyłam
ryżowego i migdałowego)
• 2 łyżki stewii
• 1 łyżeczka agawy (można
pominąć)
• 1 jajko

Buraczane brownie
– wege i paleo

• 3 łyżki rozpuszczonego
oleju kokosowego
• 1 łyżeczka
bezglutenowego proszku
do pieczenia
• szczypta gałki
muszkatołowej
i cynamonu
• 2 duże jabłka
• olej kokosowy do
smażenia
Do podania:
• Masło orzechowe
• Miód wielokwiatowy
• Cynamon
* Tapioka jest bardziej gumiasta

Składniki

Masa:
• 250g upieczonego/
ugotowanego i obranego
buraka
• 5 łyżek mąki kokosowej
• 1 łyżka mąki kasztanowej
• 80g kakao
• 3 łyżki stewii
• 200ml mleka
kokosowego (1/2 i 1/3
szklanki)
• 1 20ml „mleka”
migdałowego (1/2
szklanki) (można zastąpić
innym roślinnym)
• 80ml (1/3 szklanki)
rozpuszczonego oleju
kokosowego (najlepiej
o neutralnym zapachu/
smaku)
• 3-4 łyżki wiórków
kokosowych

Polewa:
• 1 /3 szklanki oleju
kokosowego
• 1 40 ml mleka
kokosowego (1/3 + 1/4
szklanki)
•2
 łyżeczki stewii
•3
 ,5 czubate łyżki kakao
• 1 łyżeczka karobu
•d
 o posypania
– sproszkowana
ostra papryczka chilli
(opcjonalnie)

Jabłka kroimy w cienkie plastry.
Sposób
przyrządzenia Płatki owsiane blendujemy na mąkę. Dodajemy 2/3

Wodę w rondelku doprowadzamy do wrzenia i gotuSposób
przyrządzenia jemy na bardzo małym ogniu. Przykrywamy metalową

mleka i ponownie blendujemy.
Dodajemy resztę składników (oprócz jabłek) i blendujemy .
Rozgrzewamy patelnię z kopiastą łyżeczką oleju kokosowego. Będziemy na niej smażyć racuchy – ich
smak zależy w dużej mierze od oleju, więc trzeba na
bieżąco go dokładać, tak by patelnia nie była sucha
(dla średniej patelni, ok. 1 łyżeczki oleju na jedną
partię racuchów).
Na rozgrzanej patelni układamy jabłka – ok. 4–5
plasterków. Smażymy minutę. Każdy plasterek
osobno kładziemy na cieście, po czym wyławiamy
je łyżką (nabierając ciasta) i kładziemy na patelni.
Smażymy, aż z góry racuch się zetnie. Przewracamy
na drugą stronę i smażymy ok. 2–3 minuty.

miską. Do miski wlewamy olej kokosowy i szklankę
mleka (1/2 kokosowego i migdałowego). Łączymy z olejem. Gdy olej i mleko lekko się podgrzeją, dodajemy kakao. Wyłączamy gaz i dokładnie mieszamy. W wysokim
pojemniku blendujemy pokrojonego buraka i 1/3 mleka
kokosowego. Gdy masa buraczana będzie gładka, łączymy ją z kakaową masą w misce. Dodajemy resztę
składników na masę (stewia, mąka, kokos), mieszamy
i przelewamy do kwadratowej foremki (małej). Pieczemy w piekarniku 25 minut w 180°C.
Polewa
Podobnie jak w przypadku ciasta, polewę przygotowujemy w kąpieli wodnej. Łączymy ze sobą wszystkie
składniki (zaczynając od płynnych), odstawiamy do
wystygnięcia i wylewamy na ciasto. Ciasto wkładamy
do lodówki. Najlepiej smakuje schłodzone!
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Magazyn dla alergików i nie tylko

Kolejne z 10 kroków
do zdrowia, szczęścia i równowagi

lekko o alergii, poważnie o alergenach

Dlaczego ktoś miałby zadbać o nasze zdrowie
lepiej od nas, skoro sami o nie nie dbamy?

Czy alergii
można
uniknąć?

Oczekujemy od naszego ciała, że będzie sprawne
przez całe życie, ale zaciągamy u niego kredyt
dzień w dzień i nic w nie nie inwestujemy. Jeśli
cały czas tylko czerpiemy, a nie poświęcamy czasu
na długofalowe inwestycje w zdrowie, to nie trzeba
mieć doktoratu z matematyki, by przewidzieć, iż
chwila prawdy o ujemnym stanie naszego zdrowia
˛
Goraco
polecam
magazynu
HipoalergiCzni

.
Zaneta Geltz

porady ekspertów
z polski i ze świata
unikatowe artykuły
przepisy dla alergików
reCenzje produktów
zdrowe wydarzenia
i eko trendy

dostępna
wersja
mobilna

tu
kupisz
Multishop24.pl

kwartalnik dostępny
w salonaCH prasowyCH:

8,95 zł
nie przegap najciekawszych informacji i nowości www.facebook.com/HipoalergiCzni

.

WWW.

KROK 4. OCZYSZCZAJ SIĘ

redaktor naczelna

wywiady
z naukowCami

Wszystkie
WyDANiA:

jest nieunikniona, a może nawet bliska.

.pl

.

zamów prenumeratę już dziś na:
www.hipoalergiczni.pl/prenumerata
WYWIADY PORADY ARTYKUŁY PRZEPISY RECENZJE WYDARZENIA KONKURSY

Metale ciężkie, środki chemiczne
pochodzące z przetworzonej żywności lub chemicznych kosmetyków, pozostałości po lekach, szczepionkach, metabolity pasożytów
i grzybni – przez kilkadziesiąt lat
zalegają w naszych organach i krwi,
a głównie w tkance tłuszczowej –
obniżając naszą witalność i niszcząc
nasze zdrowie.
Udowodniono korzystny wpływ jednodniowej głodówki na pobudzenie
produkcji białych krwinek w szpiku
kostnym. Kilkudziesięcio-godzinna
głodówka jest silnym, wielokierunkowym sygnałem dla całego organizmu,
w skrócie można ten sygnał określić
słowami: „brakuje pożywienia-przygotuj się“. Organizm w takiej sytuacji
mobilizuje się do czegoś „niedobrego“, a ponieważ nie wie dokładnie
czego się ma spodziewać, to mobilizuje wszystkie swoje zasoby. To, co

się udało zmierzyć we wspomnianym
eksperymencie, to wzrost liczby białych krwinek i pobudzenie do działania
szpiku kostnego, ale jest jeszcze szereg innych badań. Warto z tą wiedzą
się zapoznać, ale i tu, ku zaskoczeniu
wielu, dojdziemy ostatecznie do czegoś, co znamy z systemów religijnych,
a co nazywa się postem.
Głodówka to zabieg odmładzający
nasze ciało bez użycia narzędzi chirurgicznych, jednak należy ją potraktować poważnie i dobrze przygotować do niej nasz organizm, chociażby
zmieniając na kilka tygodni przed
planowanym okresem głodówki naszą dietę na lekkostrawną, stricte
warzywno-owocową, najlepiej pod
okiem lekarza. Po kilkudniowej metamorfozie, możemy oczekiwać zdumiewających efektów, które widać
gołym okiem, a następnie długofalowo korzystać z jej zalet.

Żaneta Geltz redaktor naczelna Magazynu Hipoalergiczni. To pismo powstało z myślą o alergikach
i astmatykach, skierowane jest do wszystkich, którym
bliski jest temat zdrowia i ekologii. Obok rzetelnych
porad i artykułów naukowych, można znaleźć tam
także inspirujące wywiady, recenzje i przepisy prosto
od najlepszych blogerów. Od samego początku publikują w nim czołowi specjaliści z zakresu żywienia,
medycyny, alergii i psychologii.

•
•
•
•
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wiosna za oknem, a zakupy
pod drzwiami.
oszczędź czas z
gdz i e je s t e ś m y

Organic24.pl

Znajdź nas na
www.facebook.com/ORGANICFARMAZDROWIA

SUPERDELIKATESY
C.H. Arkadia

ADRES 	TELEFON
Warszawa, Al. Jana Pawła II 82
22-323-70-17

DELIKATESY Organic Farma Zdrowia
Chmielna
Fieldorfa
Galeria Mokotów
Sadyba Best Mall
Atrium Targówek
C.H. Wola Park
C.H. Złote Tarasy
Atrium Reduta
Centrum Skorosze
Galeria Handlowa Stara Papiernia
C.H. Auchan Piaseczno
Auchan Łomianki
Galeria Bałtycka
C.H. Riviera
Silesia City Center
C.H. Galeria Katowicka
Kazimierz Wielki – Kraków
Galeria Krakowska
Manufaktura Łódź
C.H. Auchan Płock
Poznań Plaza
Stary Browar
Kupiec Poznański
King Cross Marcelin
Renoma
ETC		
CH Zielone Arkady

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

sklepy Organic Zielone Oko
Zwycięzców
Kabaty
Michalin, Józefów

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

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

WEGA

Gliwice, ul. Raciborska 1,

32-232-02-21

SKLEPY Tradycyjne JadłO
Port Rumia
M1 Poznań
Galeria Pestka

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

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

