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Życzymy
dużo zdrowia!

Zdrowie to nie tylko całkowity brak choroby, ale także stan

pełnego, fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu
(dobrego samopoczucia) – tak brzmi obecna definicja przyjęta
przez Światową Organizację Zdrowia.

Agnieszka Kaniewska
Doradca żywieniowy
i dietetyczny,
diet coach

Definicja ta jest bardzo ważna i postępowa, ponieważ nie poprzestaje na samym negującym ujęciu,
że zdrowie jest brakiem choroby, ale bardzo mocno
akcentuje aktywny aspekt, którym jest dobrostan.
Oznacza to, że w kwestiach zdrowia nie mamy
jedynie koncentrować się na chorobach i próbach
ich zwalczania, ale powinniśmy skupić się na jego
wzmacnianiu. Służy temu właściwe radzenie sobie
z emocjami, odpowiedni sposób myślenia oraz
tryb życia, w którym ważnym czynnikiem są wybory żywieniowe. W tym numerze na konkretnych

przykładach pokazujemy jak ważne jest spożywanie żywności z upraw ekologicznych. Ostatnie
badania potwierdziły, że ma ona znacznie więcej
ważnych dla zdrowia przeciwutleniaczy, przede
wszystkim z grupy polifenoli, oraz mniej potencjalnie szkodliwych pozostałości kadmu, azotynów i pestycydów, niż żywność konwencjonalna.
Wywiad z Ekoosobowością pokazuje, że zdrowe
odżywianie może stać się życiową misją. Solange Olszewska prowadzi z sukcesem działalność
biznesową, społeczną, kulturalną i charytatywną,
a jednocześnie ma własne gospodarstwo ekologiczne. EcorNaturaSi, włoski partner strategiczny Organic Farma Zdrowia, od początku swojej
działalności podjął zobowiązanie propagowania
zdrowego sposobu odżywiania. Misja całej naszej
grupy to przyczynianie się do dobrostanu człowieka – wspieranie zdrowia oraz równowagi ciała
i umysłu. Zapraszamy do lektury!

Zdrowych i spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz dobrego samopoczucia
w Nowym Roku
życzy
Organic Farma Zdrowia
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Anna Łyżwa
Kierownik
Działu Marketingu

Przedstawione produkty są dostępne
w wybranych delikatesach
Organic Farma Zdrowia
oraz na www.organic24.pl

Monika Zarzycka
Manager
Działu Kosmetyki

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

Kwartalnik Go Organic! jest drukowany na certyfikowanym papierze FSC.

Anna Rajtar
Dietetyk Organic Farma
Zdrowia

REDAKCJA
redakcja@organicmarket.pl
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Ekoosobowość

Wierzę w terapeutyczny
wymiar tego, co jemy
Rozmawiamy z Solange Olszewską – właścicielką firmy
Solaris Bus & Coach S.A., którą założyła wspólnie z mężem
Krzysztofem. Jej firma jest czołowym europejskim producentem
pojazdów komunikacji publicznej. Dotychczasowa działalność
zawodowa i społeczna Solange Olszewskiej znalazła uznanie
zarówno w kraju, jak i za granicą.

Jest niedziela. Wygląda Pani
na wypoczętą i zrelaksowaną, a przecież prowadzi Pani
niezwykle intensywny tryb
życia. Jaki ma Pani sposób na
regenerację i doładowanie
baterii?
Najlepiej odpoczywam w wannie,
mogę się wtedy wyłączyć i zrelaksować. Z wiekiem zaczynamy
umieć cieszyć się każdą chwilą,
doceniać to, co mamy. Ja jestem
właśnie na tym etapie. Ta radość
chwilą jest dla mnie bardzo ważna, wspaniale poprawia samopoczucie. Lubię też SPA, zabiegi
pomagają mi odzyskać siły.
Jakie jest Pani podejście do
maksymy „Jesteś tym, co
jesz”? W jakim stopniu dieta,
czyli to, co jemy, ma wpływ
na nasze życie i to, kim jesteśmy?
Jedzenie ma, podobnie jak cały
nasz tryb życia, zasadniczy wpływ
na nasz organizm. Kwestie zdrowego odżywiania i zdrowych produktów są moją pasją. Wierzę, że
to podstawa naszego zdrowia, witalności i dobrego samopoczucia.
Wierzę w terapeutyczny wymiar
tego, co jemy. Ta świadomość jest
coraz bardziej rozpowszechniona,
jednak większość dostępnych produktów to nadal produkty, które
nie wpływają dobrze na nasze
zdrowie, nie poprawiają jakości
naszego życia.
Nasze środowisko naturalne jest
w opłakanym stanie, mało kto
wie, że przemysłowa hodowla
zwierząt to nie tylko niewyobra-
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żalne cierpienie niewinnych istot,
ale także ogromnie negatywny wpływ na naszą planetę. Ten
sektor generuje zanieczyszczenie
większe niż samochody i samoloty razem wzięte. Nie wspominając
o mięsie pełnym antybiotyków
i innych szkodliwych substancji.
Nie powinniśmy tego jeść.

Skąd przyszedł pomysł na
własne ekologiczne gospodarstwo rolne? Jak smakują pyry z własnego pola i co
dzieje się z nadwyżkami plonów?
Moją misją i pasją jest promowanie nie tylko przyjaznych środowisku i bezemisyjnych pojazdów

komunikacji miejskiej, ale także
szeroko rozumianego zdrowego trybu życia. Dzięki naszemu
gospodarstwu, które nazwałam
Zagrodą Szczęśliwych Zwierząt,
w domu mamy to szczęście, że
żywimy się wyłącznie plonami
z naszych własnych upraw. Dieta
oparta na ekologicznym jedzeniu
jest zbawienna dla mojego męża,
który poważnie zachorował kilka
lat temu. Przy terapiach konwencjonalnych trzeba zrównoważyć
wartościowym jedzeniem ich
wyniszczające skutki uboczne. Jestem szczęśliwa, że moja rodzina
może odżywiać się jedzeniem pochodzącym ze sprawdzonego źródła i wyhodowanym dzięki miłości
do natury.
Nadwyżki? Wbrew wszystkim
stworzyłam mały sklepik z eko-

Ekoosobowość
Jakie czynniki mogą nam pomóc osiągnąć sukces?
Jak w każdej dziedzinie życia są to
wytrwałość i konsekwentna praca. Wiara w to, że się uda. Bardzo
ważny jest też nasz kontakt z drugim człowiekiem. Trzeba uważnie
słuchać, nie tylko opowiadać.
Każdy człowiek jest ciekawy, ma
swoją historię. Od każdego, bez
względu na jego pozycję, możemy
się czegoś dowiedzieć lub nauczyć.
Trzeba też być autentycznym.
Mamy XXI wiek. Kondycja
kobiet wygląda różnie w zależności od kręgu kulturowego, ale praktycznie wszędzie
kobiety cały czas mają trudniej. W jaki sposób można
próbować to zmienić?
Na pewno mam takie poczucie,
że mnie samej było trudniej, dlatego właśnie, że jestem kobietą.
Nie uważam, że my jesteśmy
lepsze niż mężczyźni, ale z całą

pewnością nie jesteśmy gorsze.
Biografie wspaniałych, odważnych ludzi pokazują, że kobietom
zawsze było trudniej. Nie możemy się na to godzić. Kobiety
powinny pozostawać sobą, nie
naśladować mężczyzn, nie starać
się zachowywać po męsku. Nie
wstydzić się kobiecych sposobów
działania i cech charakteru. W ten
sposób mogą dużo więcej wnieść
i osiągnąć. Powinny też trzymać
się razem.
Prowadzi Pani z ogromnym
sukcesem działalność biznesową, branżową, społeczną,
kulturalną, charytatywną.
Proszę opowiedzieć nam
o tej, która jest szczególnie
bliska Pani sercu.
„Kto ratuje jedno życie, ratuje
cały świat”, to maksyma która
przyświeca mi w tych działaniach.
Po prostu lubię robić coś dla ludzi
i wszystkich istot, które z różnych
powodów mają mniejsze możliwości, są słabsze. Jest to misja
fundacji „Zielony Jamnik – na ratunek bezbronnym” powołanej
przez Solaris. Solaris od samego
początku prowadził różne działania mające na celu niesienie pomocy. Wspieramy szkołę dla dzieci specjalnej troski w Kowanówku,
ochronkę dla dzieci odbieranych
z interwencji, a także schronisko
„Azorek” w Obornikach. Staramy
się działać głównie lokalnie, ale
czasem wychodzimy dalej i np. organizujemy pomoc humanitarną
dla Ukrainy lub niesiemy pomoc
powodzianom.
W jednym z wywiadów powiedziała Pani, że nie lubi
terminu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w obawie,
że sprowadza się tylko do
mody. Jednak ten termin pojawia się w kontekście funkcjonowania Pani firmy? Na
czym to polega?
Na zapewnianiu pracownikom
komfortowych warunków pracy,
dbaniu o nich i ich rodziny, podejmowaniu decyzji biznesowych
w poczuciu odpowiedzialności
za ich los. Mogę potwierdzić też
z doświadczenia, że to dobro do
nas wraca. Dobrze, uczciwie traktowany pracownik ma poczucie
solidarności z pracodawcą. Kiedy
zachorował mój mąż, mogę śmiało powiedzieć, że to właśnie nasi

pracownicy nie dopuścili do tego
aby nasza firma zaczęła gorzej
funkcjonować. Po prostu pomogli
nam ją uratować.
Prowadzimy żłobek dla dzieci naszych pracowników. Staramy się,
aby nie była to „przechowalnia”,
ale miejsce, gdzie dzieci lubią
spędzać czas. Nasz żłobek znajduje się w lasku naprzeciwko fabryki. Chcieliśmy, aby rodzice mogli
mieć swoje dzieci blisko siebie.
Jeśli dziecko poczuje się smutne,
płacze, jego mama lub tata mogą
je odwiedzić, spędzić z nim trochę
czasu i spokojnie wrócić do pracy.
Dzięki temu nie muszą brać całego wolnego dnia. Bardziej angażują się w pracę nie musząc martwić się o swoje pociechy. Bogaty
program zajęć zawiera między
innymi praktyczne lekcje ekologii. Dzieci hodują własne kury,
dowiadują się, skąd się biorą jajka, bo to dla najmłodszych coraz

mniej oczywiste w świecie zdominowanym przez hipermarkety.
Oczywiście mają plac zabaw. Nie
zabrakło na nim makiety z ulicą i znakami. Jednym z naszych
priorytetów jest bezpieczeństwo
na drodze. Prowadzimy także
szkolenia z bezpiecznej jazdy dla
kierowców
Jakie są Pani najbliższe plany? Pomysły? Marzenia?
Poza żłobkiem, mamy klasy patronackie w szkołach zawodowych. Współpracujemy także
z Politechniką Poznańską. Prowadzimy nauczanie w systemie
dualnym. Młodzież teorii uczy się
w szkole, a praktyki zawodu w naszej fabryce.
Marzy nam się własne przedszkole, szkoła, matura techniczna
i studia.

Rozmawiała
Monika Zarzycka

Przepis Solange Olszewskiej
na dynię szarlotkową
Zdjęcia z archiwum autorki

logicznymi produktami, położony
przy fabryce. W ten sposób plonami dzielimy się z innymi, nic nie
może się zmarnować.

Składniki

- dynia Hokkaido
ok. 2 kg
- 2-3 jabłka pocięte
w łódeczki
- płatki migdałowe
- rodzynki
- miód
- sok z cytryny,
- cynamon
- masło

Odcinam część dyni, wybieram nasiona. Wnę-

Sposób
przyrządzenia trze dyni smaruję masłem, polewam miodem,

wkładam do środka jabłka, posypuję rodzynkami, płatkami migdałów i układam następną
warstwę: dokładam jabłka, rodzynki, migdały,
polewam miodem, skrapiam sokiem z cytryny
i ostatnią warstwę posypuję cynamonem. Piekę
40 minut w 180–200 stopniach.
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Wyprawa do Włoch

Dlaczego jesteśmy dumni, że
Od lipca 2016 roku Organic
Farma Zdrowia jest częścią
włoskiej firmy EcorNaturaSi.
Odwiedziliśmy naszego
włoskiego inwestora
i wróciliśmy zachwyceni
tym, jak wspaniale można
rozwijać firmę, nie tracąc
po drodze idei i wartości,
a przecież branża produktów
ekologicznych nie może ich
tracić z oczu.

EcorNaturaSi zbudowali swoją firmę na relacjach międzyludzkich z poszanowaniem
odmienności, indywidualności każdej osoby
i wzajemnym wspieraniu się w trudnościach.
Jej siła opiera się na ludziach, z którymi współpracują: pracownikach sklepów, rolnikach, producentach, dostawcach i klientach. Z wieloma
pracują już ponad 25 lat.Gdy zaczynali w latach 80. wytwarzając żywność bez barwników,
środków chemicznych, przy pomocy dawnych,
zaniechanych już metod, wiele osób mówiło,
że są przeciw rozwojowi cywilizacyjnemu, że
są zacofani. Teraz mogą mówić z dumą, że są
przyszłością

„Codziennie poświęcamy się, żeby
dać innym szansę” – wartości i idee
EcorNaturaSi
Założyciele EcorNaturasi na początku działalności ustalili wartości, na których do dzisiaj
opiera się działalność całej grupy. Podjęli zo-
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bowiązanie propagowania zdrowego sposobu
odżywiania w powiązaniu z szacunkiem do
ludzi, którzy są związani z firmą - do dostawców, pracowników, kontrahentów i klientów.
Do wartości należą też wymogi pielęgnacji gleby oraz promowanie gospodarki, która przyczynia się do rozwoju wspólnoty społecznej,
stworzenie warunków sprawiedliwego handlu
i uznania w relacjach między jednostkami. Jest
to misja całej grupy EcorNaturaSi, a więc już
teraz i nasza.

Zdrowe odżywianie wynika z szacunku do ziemi i natury
Zdrowe odżywianie ma przyczyniać się do
dobrostanu człowieka – wspierać zdrowie
oraz równowagę ciała i umysłu. EcorNaturaSì
oferuje certyfikowane produkty ekologiczne,
które pochodzą od wyselekcjonowanych dostawców, producentów i przetwórców, którzy
podzielają te same wartości, w celu zapewnie-

nia konsumentom możliwie najlepszych produktów pod względem jakości i bezpieczeństwa żywności.

Żyzność gleby
Według jednej z podstawowych zasad EcorNaturaSì to troska o glebę sprawia, że wyrastają
na niej produkty, które są korzystne dla naszego dobrego samopoczucia. Ziemia daje nam
swoje owoce, które stanowią pokarm dla człowieka. Każde ziarno, każde pole, każda grudka
ziemi jest źródłem życia i zasługuje na miłość
i szacunek.
Produkty ekologiczne powstają w sposób, który łączy w produkcji rolnej szacunek dla środowiska i przywracanie jego naturalnych sił.
Dzieje się to poprzez wykluczenie nawozów
sztucznych, chemicznych herbicydów, insektycydów i fungicydów, a stosowanie płodozmianu i nawozów zielonych. To wszystko przyczynia się do harmonii i zdrowia.

Wyprawa do Włoch

staliśmy się częścią EcorNaturaSi
ne online oraz w wersji papierowej w sklepach.
Proponowane są przekąski i lekkie posiłki wytwarzane bez użycia pestycydów i sztucznych dodatków, ze świeżych ekologicznych produktów.

Projekt ValoreAlimentare

Poprzez valorealimentare.it – magazyn internetowy, EcorNaturaSì utrzymuje kontakt ze wszystkimi zaangażowanymi w łańcuch sprzedaży - od
konsumentów po dostawców – w celu zapewnienia im odpowiedzi na pytania i wymianę spostrzeżeń dotyczących kwestii żywienia ekologicznego
i jego wpływu na stan zdrowia.ValoreAlimentare
jest również stałym narzędziem edukacyjnym dla
dystrybutorów produktów ekologicznych.

Projekty społeczne
i inicjatywy kulturalne
EcorNaturaSì wspiera projekty społeczne na rzecz
promowania rolnictwa i biodynamicznej pedagogiki Rudolfa Steinera.
Poprzez antropozoficzną fundację, EcorNaturSì finansuje szereg projektów społecznych
m.in. Campus Steiner School of Zoppè (na

zdjęciu), który składa się z przedszkola, szkoły
podstawowej i średniej, do których uczęszcza
ok. 200 uczniów.
W związku z tym, że to świeże produkty są kluczem do zdrowej diety, supermarkety organiczne
NaturaSi rozpoczęły projekt dla dzieci, polegający
na starannej edukacji żywieniowej od podstaw.
Składają się na nią informacje i porady dostęp-

Po pobycie we Włoszech, zbudowani takim wspaniałym przykładem, możemy śmiało powiedzieć,
że praca dla ochrony przyrody w naturalnym
kształcie jest obowiązkiem każdego człowieka
wobec innych ludzi i Natury. Nawet mały gest
w tym kierunku – kupienie jednego organicznego
produktu w miesiącu – pozwala na rozwijanie się
rolnictwa ekologicznego i lepszą przyszłość nas
wszystkich. Dlatego jesteśmy dumni, że jesteśmy
częścią EcorNaturaSi!



Agnieszka Kaniewska

Franczyza Organic Farma Zdrowia

ZOSTAŃ NASZYM PARTNEREM!

Dołącz do Organic Farma Zdrowia®, a otrzymasz:
• pomoc w rozpoczęciu i rozwinięciu działalności pod znaną i rozpoznawalną marką, • pomoc
w doborze lokalizacji i adaptacji lokalu, • pomoc w otwarciu sklepu, • pakiet szkoleń, • wsparcie
marketingowo-reklamowe, • atrakcyjne ceny zakupu produktów, • wsparcie handlowe przez cały
czas trwania umowy, • produkty najwyższej jakości, • regularne dostawy produktów.
http://organicmarket.pl/franczyza

Uroda życia
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Nauka ma głos

Orzechy dla lepszego zdrowia
Rozmawiamy z dr Jolantą Nalewaj- Nowak propagatorką zdrowego stylu życia. Pomogła wielu
osobom w walce z otyłością, niedowagą, zaburzeniami jedzenia oraz ludziom borykającym się
z chorobami, do przezwyciężenia których niezbędny jest odpowiedni jadłospis.
Tłuszcz obwiniano o przyczynianie się do
otyłości. Jak obecnie jest postrzegane znaczenie tłuszczu w diecie?
Tłuszcz wiązano z nadmiernym tyciem przez to, że
nasze organizmy zbierają zapasy właśnie w tkance
tłuszczowej. Obecnie wiadomo jednak, że znaczna jego część powstaje w wątrobie z cukrów
prostych. Dlatego uważa się, że otyłość spowodowana jest nadmiernym spożyciem cukru, a nie
tłuszczów.
Tłuszcze to przede wszystkim niezbędny składnik pokarmu, konieczny do życia. Jednak jak ze
wszystkim, tu też należy zachować umiar i wybierać takie, które będą miały korzystny wpływ
na nasze zdrowie. Tłuszczami, które koniecznie powinny znaleźć się w codziennej diecie, są oleje roślinne. Jedzmy je na surowo np. do sałatek lub jako
dodatki do pieczywa, zamiast masła. Do smażenia możemy użyć małej ilości oleju kokosowego.
Należy natomiast unikać spożywania tłuszczów
zwierzęcych jak np. smalec. Wyjątkiem od tej reguły jest tran, należący do tłuszczów zwierzęcych,
który jest korzystny dla naszego zdrowia. Codziennie powinniśmy dodawać do naszego jedzenia
około 50 ml surowego oleju, co jest niezbędnym
minimum. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe
obecne w tłuszczach obniżają cholesterol, regulują
ciśnienie, wzmacniają serce, są rozpuszczalnikiem
witamin A, D, E i K.
Czy potwierdza Pani nasze spostrzeżenia,
że świadomość, wiedza na temat tłuszczów
jest w społeczeństwie sterowana przez reklamę?
Niestety tak, przez lata kazano ograniczać tłuszcze, właśnie z powodu epidemii otyłości. Natomiast nikt nie wytłumaczył, co znaczy tłusta
dieta oraz jakie znaczenie mają tłuszcze surowe
w diecie. A to przecież ich brak powoduje, że nie
można schudnąć. Dzieje się tak ponieważ mamy
przez to niedobór witamin, które rozpuszczają się w tłuszczu. Dotyczy to zwłaszcza wit. D,
która jest potrzebna do pracy tarczycy i wchłaniania się wapnia, a to z kolei jest niezbędne
w utrzymaniu wagi. Kolejną zmorą reklamową jest margaryna. Jest to sztuczny twór i nie
ma nic wspólnego ze zdrowiem. Dlatego lepiej
smarować pieczywo dobrym masłem lub kupić
mały pędzelek i smarować olejem lub jak Włosi
– maczać chleb w oleju.
Oleje z jakich nasion są szczególnie cenne?
Czy warto zachować różnorodność, zmien-

mentach składowane są najważniejsze składniki
odżywcze zapewniające dobry początek następnemu pokoleniu roślin. Najwyższe wartości odżywcze zawierają: migdały, sezam, siemię lniane
i orzeszki pinii. Są one doskonałym źródłem białka i tłuszczy nienasyconych. Zawierają witaminy
z grupy B i witaminę E oraz bogactwo soli mineralnych i fito składników. Jedzmy więc garść orzechów lub nasion dziennie dla lepszego zdrowia.
Jakie są zalecenia i przeciwskazania do spożywania orzechów i nasion?
Dziennie powinniśmy spożywać garść orzechów
lub pestek. Oczywiście – spoglądając na dłoń
– każdy ma swoją miarkę. Inną garść mają dzieci,
a inną dorośli i należy o tym pamiętać. W okresie
jesienno-zimowym to pyszna przekąska. Jedynym
przeciwwskazaniem do spożywania orzechów
i nasion są alergie oraz nietolerancje.

Dr Jolanta Nalewaj-Nowak

– ukończyła Uniwersytet Medyczny w Poznaniu oraz Studia Podyplomowe Specjalności Dietetyka
i Planowanie Żywienia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.
ność w doborze olejów i jak stosować poszczególne ich rodzaje?
Dobór oleju zależy od obróbki potrawy, jaką przygotowujemy. Najbardziej wartościowe oleje to:
olej lniany, rydzowy, z pestek dyni i konopny.
Dodajemy je na surowo do potraw, których nie
będziemy podgrzewać np. do surówek warzywnych, do kanapek zamiast masła. Do podsmażania
najlepszym wyborem jest olej kokosowy, jednak
nadal nie jest to polecana obróbka termiczna. Do
pieczenia w piekarniku najlepszymi olejami są oliwa z oliwek i olej rzepakowy.
Czy orzechy i nasiona – doskonałe źródło
tłuszczów – powinny codziennie gościć na
naszych stołach?
Orzechy i nasiona są swoistą spiżarnią dla rośliny,
zapewniającą przetrwanie. Dlatego w tych ele-

Czy ważne jest ekologiczne pochodzenie
orzechów i nasion?
Ważne jest ekologiczne pochodzenie całej naszej
żywności, w tym oczywiście orzechów i nasion.
Używanie pestycydów i innych sztucznych środków ochrony roślin nie pozostaje obojętne dla
naszego zdrowia. Te substancje mają na nas działanie rakotwórcze, powodują bezpłodność, obniżają odporność i zmieniają genetykę. Kumulowanie toksyn przez zjadanie związków chemicznych
na pewno odciśnie piętno w naszym organizmie.
Niestety mało się jeszcze o tym mówi. Podobne
działanie mają także pleśnie i grzyby, które rozwijają się na produktach spożywczych.
Czy ma Pani szczególne zalecenia odżywiania się zimą?
Zimą uwagę należy zwrócić na składniki wspomagające odporność organizmu i dobre samopoczucie. Są to przede wszystkim witaminy C i D
oraz szereg składników mineralnych jak cynk czy
magnez. Witaminę C znajdziemy w cytrusach,
pietruszce, papryce; wit. D – w rybach, olejach
i orzechach; magnez – w kakao, orzechach laskowych, kaszy gryczanej i fasoli. Ważna jest także
temperatura posiłków jakie spożywamy. Zimną
wybierajmy więcej ciepłych dań. Ja na śniadanie
jem musli, które komponuję z płatków owsianych, gryczanych, żytnich, migdałów, pestek
dyni, słonecznika, ostropestu plamistego, siemienia lnianego, kakao, miodu i czasami z dodatkiem owoców.

Rozmawiała Agnieszka Kaniewska
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Cała prawda
o siarczynach w winie

Ekologiczna uprawa winorośli to znacznie więcej niż rezygnacja z nawozów sztucznych
i pestycydów. Dzięki odpowiedniej kultywacji gleby i zazielenianiu winnicy powstaje
ekosystem o dużej bioróżnorodności. Winorośla są w naturalny sposób odżywiane, a co
za tym idzie – odporniejsze na szkodniki. Specjalnie dla danej gleby dobrana roślinność
wzbogaca ziemię w mikroelementy. Jej różnorodność przyciąga pożyteczne owady, które
stanowią naturalną ochronę przed szkodnikami.
Korzenie ekologicznych winorośli są szczególnie
rozgałęzione, sięgają głębiej i docierają do składników tworzących terroir, co wpływa na indywidualny charakter wina. Z kolei brak pestycydów
przynosi korzyść naturze, pracownikom winnicy
i konsumentom, którzy nie muszą obawiać się
chemii w kieliszku.

Czy można zrobić wino bez siarczynów?
Wśród wielu ludzi z branży winiarskiej nadal panuje przekonanie, że nie da się zrobić wina bez dodat-
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ku siarczynów, a jeśli nawet ktoś takie wino robi,
to nie może to być dobre wino.
Jednym z winiarzy, którzy postawili sobie za cel
udowodnić, że jest to możliwe jest Vittorio Carraro z Azienda Agricola GIOL.
Winnica GIOL położona jest w regionie Veneto
ok. 40 km na północ od Wenecji.Początki winnicy datują się od XV wieku, a od czterech generacji winnica należy do rodziny Vittorio Carraro.
Jego pradziadek Giovanni Giol nabył tę rodzinną
posiadłość w 1919 roku po powrocie z emigracji

w Argentynie, gdzie również był właścicielem znanej w tamtych czasach winnicy. Obecnie winnica
GIOL obejmuje 33 ha, na których uprawiane są
klasyczne szczepy winorośli, takie jak:Chardonnay, PinotGrigio, Verduzzo, Raboso, Merlot, Cabernet Sauvignon oraz Glera stosowana do produkcji Prosecco.
W zabytkowych piwnicach wino powstawało od
zawsze według tradycyjnych metod, a od 1987
roku winnica GIOL produkuje tylko ekologiczne.
Podobnie jak w rolnictwie, ekologiczna uprawa

Dostawcy zdrowia
Madeline Puckette
Justin Hammack
„Wino, praktyczny poradnik”

winorośli oznacza oczywiście całkowitą rezygnację z fungicydów, bakteriocydów i herbicydów
oraz syntetycznych nawozów. Dzięki doświadczeniu, starannej pracy, ale również dobrym warunkom klimatycznym i żyznej glebie, winnica
GIOL może poszczycić się wyjątkowo zdrowymi,
silnymi winogronami. Takie wyselekcjonowane
winogrona to podstawa jakości powstającego
z nich wina.Z szacunkiem dla środowiska i naturalnego produktu, jakim powinno być wino,
Vittorio Carraro wyznacza sobie coraz to nowe
cele, produkując wina wegańskie oraz wina bez
siarczynów.

Dlaczego siarczyny są stosowane w winiarstwie?
Wino bez dodatku siarczynów to duże wyzwanie, wymagające wiele doświadczenia.Niełatwo
otrzymać w ten sposób produkt wysokiej jakości
i nie każda mała winnica może pozwolić sobie na
ryzyko strat w razie niepowodzenia.
Siarczyny zapobiegają
utlenianiu, mają działanie antybakteryjne, ale
równocześnie spowalniają rozwój aromatów
i mogą powodować
nieprzyjemny
posmak. Jak twierdzi
Vittorio,
wina
bez dodatku siarczynów smakują
autentyczniej,
a przede wszyskim nie powodują bólu głowy.
Ilości siarczynów,
jakie dozwolone są w winach
ekologicznych
nie są szkodliwe
dla zdrowia, ale
mogą wywoływać reakcje alergiczne.

Siarczyny w każdym winie!
Dwutlenek siarki powstaje w niewielkiej ilości jako produkt przemiany materii drożdży
podczas fermentacji. Dlatego prawidłowa
informacja na etykiecie wina, do którego nie
dodano dwutlenku siarki, brzmi „bez dodatku
siarczynów” a nie „bez siarczynów”. Na winach, do których ich nie dodano, ale ich naturalna zawartość przekracza 10 mg/l, musi być
umieszczona informacja o alergenach: „zawiera siarczyny”.
Ich ilość wytwarzana podczas fermentacji
zależna jest od gatunku drożdży, jakości winogron, poziomu higieny, czasu fermentacji
oraz temperatury. Dzięki znajomości tych zależności i stworzeniu optymalnych warunków
wszystkie wina bez dodatku siarczynów z winnicy GIOL nie przekraczają poziomu 10mg/l.
Istotnym czynnikiem w zachowaniu jakości
wina po butelkowaniu jest rodzaj zamknięcia,
dlatego wina bez siarczynów z winnicy GIOL
zamykane są metalową
zakrętką, aby zapewnić możliwie najlepszą
ochronę przed utlenianiem. Mimo tego wina
bez konserwantów nie
nadają się do wieloletniego przechowywania..
Oficjalnym dowodem wysokiej jakości win
bez
dodatku
siarczynów jest
srebrny
medal dla Merlot
senza solfiti na
największych
targach
win
ekologicznych
„MillésimeBio”
w Montpellier
w 2016 roku.

Grażyna

Schatton

Ta książka to prawdziwe kompendium
wiedzy o winie. Dowiemy się z niej
czym jest wino, jakie są rodzaje, jak
je rozpoznawać i jakimi określeniami
obrazować jego bukiet. Pokazano
również jak rozpoznawać wady wina.
Opisane są wszystkie szczepy winne
uprawiane na całym świecie, a regiony
upraw są zobrazowane mapami jak
w atlasie geograficznym. Graficzna
strona książki to jej mocny punkt
– to wręcz pismo obrazkowe. Wino
najlepiej smakuje w towarzystwie…
potraw. W książce, dzięki graficznemu charakterowi zobaczymy, jak
dopasować wino do konkretnych produktów. Książka dostępna od połowy
grudnia.

Rolnictwo konwencjonalne nastawione jest na jak najwyższe plony z hektara co wiąże się z intensywnym korzystaniem z pestycydów. Aktualnie
w Polsce dopuszczone są do obrotu
aż 1272 środki ochrony roślin. Dane
naukowe mówią, że syntetyczne dodatki do żywności jak i pozostałości
pestycydów, fungicydów, herbicydów
czyli tzw. „chemia” hojnie stosowana w rolnictwie konwencjonalnym,
mają niekorzystny wpływ na człowieka – powoduje wzrost alergii, chorób
autoimmunologicznych, neurologicznych, wad rozwojowych czy nowotworów.
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Dla milusińskich

czas pełen

Zestaw adwentowy Sonnentor
- przedświąteczny

smaków i zapachów

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

Sonnentor to firma produkująca specjalne herbaty i przyprawy z kontrolowanych upraw ekologicznych, która cieszy się przychylnością klientów
już od ponad 25 lat. Spółka została założona w 1988 roku przez Johanna
Gutmanna. Myślą przewodnią dla tworzonej nowej marki było wprowadzenie na miejscowy i międzynarodowy rynek wiejskich biospecjałów pod
logiem uśmiechniętego słońca. Początkowo były to herbaty z mieszanek
ziołowych, a następnie przyprawy, zestawy prezentowe i inne bioprodukty.
Od samego początku spółka zwraca szczególną uwagę na indywidualne
podejście i długoterminową współpracę ze swoimi dostawcami i plantatorami, na stabilność i jak największą przejrzystość produkcji, dzięki czemu
produkt nigdy nie jest anonimowy.
Adwent to czas radosnego oczekiwania. Szczególnie dzieci niecierpliwie
liczą każdy dzień do Wigilli i Świąt Bożego Narodzenia. Dla tych, którzy
chcą sobie ten magiczny czas jeszcze bardziej uprzyjemnić Sonnentor
przygotował specjalny Zestaw adwentowy. To zestaw 24 rodzajów herbat
w torebkach, umieszczonych w jednym opakowaniu. Zestaw, który zawiera
herbaty owocowe, ziołowe, zielone, czarne i mieszanki herbaciane z przyprawami, przyniesie codziennie niespodziankę pełną smaku i zapachu.
Pierwszego grudnia rozpoczniemy Pozdrowieniem słońca i poprzez Adwentową
owocową herbatę, Zimową noc, Owocową symfonię i inne dotrzemy do Wigilii z Jezuskową niebiańską herbatą. Zestaw adwentowy jest bardzo miłym
i oryginalnym podarunkiem, z pewnością sprawi dużą radość rodzicom,
rodzeństwu, przyjaciołom, kolegom i Wam samym.
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Wraz z Zestawem adwentowym możecie codziennie cieszyć się z małej
niespodzianki w postaci różnych łagodnych mieszanek herbacianych.

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

Dieta mamy karmiącej piersią
KARMIENIE PIERSIĄ ZDECYDOWANIE NA TAK,
jeśli tylko nie ma medycznych przeciwskazań.
Obserwacje epidemiologiczne i badania kliniczne dowodzą, że u dzieci karmionych piersią występuje istotnie mniejsze ryzyko chorób
infekcyjnych, szczególnie zakażeń układu pokarmowego i oddechowego.
U dzieci karmionych naturalnie rzadziej występują choroby alergiczne czy schorzenia
autoimmunologiczne. Potwierdzono również
korzystny wpływ na zdolności poznawcze oraz
stan układu krążenia i przewodu pokarmowego w wieku dorosłym. Dzieci długo karmione
piersią w dalszym okresie rozwojowym rzadziej chorują na chorobę Crohna, wrzodziejące
zapalenie jelita grubego i cukrzycę insulinozależną.

DIETA
Matka karmiąca potrzebuje zwiększenia podaży energii o ok. 670 kcal na dobę. Z pożywienia
powinno pochodzić
500 kcal, a pozostała część z zapasów
tkanki
tłuszczowej
powstałych w czasie
ciąży. Tak powinno
być do 6 miesiąca życia dziecka, a później
zwiększenie podaży
wynosi 400 kcal na
dobę.
Dieta powinna być
różnorodna i indywidualnie zbilansowana,
gdyż wtedy dostarcza
dziecku wszystkich
niezbędnych makroi
mikroelementów.
W okresie karmienia
piersią
szczególnie
należy
uwzględnić
zapotrzebowanie na:
wapń, witaminę D,
jod, kwasy omega-3
(DHA). Bardzo ważne jest nawodnienie organizmu. W czasie laktacji głównym napojem
powinna być woda w ilości min. 2 litry/dobę.

WAPŃ
Z różnych medycznych względów np. w przypadku diety bezmlecznej, wapń należy suplementować w ilości 1000-1300 mg na dobę.
Aby pokryć zalecaną ilość wapnia na dzień
należy wtedy również spożyć: 3 porcje zielonych warzyw lub 2 porcje owoców lub 15 g
orzechów. Mamy, które nie mają wykluczeń
żywieniowych mogą dostarczać wapń w posta-

ci: 2 szklanek mleka, ¾ jogurtu, maślanki lub
kefiru, 2 plastrów żółtego sera.

WITAMINA D
Zapotrzebowanie w czasie laktacji na witaminę
D jest zwiększone. Ponieważ przenika ona do
pokarmu w niewielkiej ilości, należy ją podawać noworodkom i niemowlętom w kroplach
- 400 j/dobę.

JOD
Nadmiar jodu w diecie matki (>500ug/dobę)
może przyczynić się do niedoczynności tarczycy i wola u noworodka. Prawidłowa ilość
jodu w okresie karmienia to 290 ug – tyle ile
znajduje się w 4-6 g soli spożywczej jodowanej. W sytuacji niedoboru jodu w diecie matki
należy wprowadzić suplementację jodkiem potasu (zalecana dawka 150ug).

czyk), siemię lniane i orzechy włoskie. Natomiast, kwasów omega-6 dostarczają np.: olej
słonecznikowy, kukurydziany i sojowy, a także
margaryny z nich wytworzone.
Gdy w znacznej mierze przeważają kwasy z rodziny omega-6, wówczas organizm narażony
jest na permanentny stres i związane z nim
konsekwencje zdrowotne, np. obniżenie
nastroju, gorszy wygląd skóry czy przewlekłe zmęczenie.

MOJA DIETA

KWASY omega- 3 DHA
Obowiązkowa suplementacja każdej karmiącej mamy. Najlepiej, jeżeli stosunek kwasów
omega 6 do omega 3 wynosi 3:1,5; proporcja
rzędu 6:1,5 jest także jeszcze prawidłowa. Wynik powyżej 9 (dla kwasów omega-6) świadczy
o stanie zapalnym. Wówczas warto tak ustalić
plan żywieniowy, by dostarczał odpowiedniej
ilości kwasów tłuszczowych omega-3 oraz innych antyoksydantów, wspomagających procesy przeciwzapalne.
Źródłem kwasów omega-3 są tłuste ryby morskie (np. łosoś, makrela, śledź, halibut, tuń-

Obecnie moja córeczkę Hanię karmię
piersią.
Początki
nie były łatwe, ale
wszystko powróciło
do równowagi. Moja
dieta zawiera 2300
kcal/dobę, jest bezglutenowa ze względu na zapalenie tarczycy, bez nabiału
ze względu na nietolerancje laktozy.
Suplementuję kwasy
DHA plus witamina
D oraz jod i kwas
foliowy. Piję głównie wodę w ilości 3 litrów na dobę. Wróciłam
już do swojej masy ciała sprzed ciąży. Moja
dieta jest różnorodna, ale ze względu na uroki
macierzyństwa nie udaje mi się jeść regularnie. Podziwiam wszystkie mamy, które godzą
wychowywanie swoich pociech z gotowaniem
dla rodziny. Ja na szczęście mam wsparcie od
SOS DIETA – otrzymuję skomponowaną specjalnie dla mnie dietę: otwieram, odgrzewam
i jem J.

Anna Jelonek

Dietetyk, ekspert SOS DIETA
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Czekolada. Zdrowa
czy niezdrowa?

Surowe ziarna

kakao zawierają
fenyloetyloaminę (PEA)
czyli substancję, którą nasz
organizm wytwarza kiedy
jesteśmy zakochani.
Surowe ziarna kakao możemy spotkać w formie całych podłużnych ziarenek, grubo kruszonych jak i całkowicie zmielonego proszku. Są
one doskonałym źródłem:
•p
 rzeciwutleniaczy chroniących organizm
przed szkodliwym działaniem wolnych rodników, które atakują nasze DNA, powodują
choroby i przyspieszają procesy starzenia,
• magnezu wspomagającego pracę serca i mózgu, rozluźniającego mięśnie i likwidującego
skutki stresu,
• żelaza niezbędnego w produkcji hemoglobiny
i czerwonych krwinek,
• a lkaloidów: kofeiny i teobrominy wykazujących działanie pobudzające; teobromina
wpływa pozytywnie na obniżenie ciśnienia
krwi,
• a nandamidu, tryptofanu i serotoniny wprowadzających nas w błogi, rozluźniający nastrój,
• fenyloetylaminy odpowiadającej za uczucie
szczęścia, poprawiającej koncentrację.

Skąd pochodzi czekolada?
Czekolada od dawien dawna stanowiła specjał, którego smakiem zachwycał się człowiek. Pierwsze przesłanki dotyczące spożycia kakaowca
sięgają ponad 2000 lat p.n.e. Na terenie obecnego Hondurasu archeologowie odnaleźli naczynia, które prawdopodobnie służyły do przetwórstwa nasion kakaowca zamieszkującym tam wówczas Olmeków. To
oni uważani są za prekursorów uprawy kakaowca. Kunszt ten przejęły od
nich i rozpropagowały plemiona Majów i Azteków. Wierzyli oni, że drzewo kakaowca to dar od bogów. Dla Majów ziarna drzewa kakaowego
były symbolem życia oraz płodności. Dla Azteków z kolei – oznaką bogactwa i dobrobytu, pełniły funkcję monety jak i przysmaku przeznaczonego dla wyższych warstw społecznych. Owoce kakaowca stanowiły też
cenny posag panny młodej, jako wyraz szacunku i uznania dla wybranka.
Za sprawą dwóch podróżników Krzysztofa Kolumba i Hernana Corteza na początku XVI wieku ziarna kakaowca trafiły do Europy i Afryki.
Pół wieku później powstały pierwsze wytwórnie czekolady w Hiszpanii, domy czekolady w Anglii, a Holendrzy zaczęli uprawy kakaowca.
W XVIII wieku Szwajcarzy dodali do czekolady mleka, a Włosi orzechy. W 1819 roku powstała pierwsza tabliczka czekolady.
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Dietetyk radzi
Kakaowe drzewko

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

Obecnie na świecie uprawia się miliony ton
rocznie ziarna kakaowca. Głównie w Afryce
i Ameryce Łacińskiej. Największymi producentami są: Wybrzeże Kości Słoniowej,
Ghana i Indonezja. Duże plantacje znajdują
się również w Nigerii, Ekwadorze, Brazylii
i na Dominikanie. Kakaowiec jest wiecznie
zielonym drzewkiem, naturalnie rosnącym
w cieniu innych roślin w wilgotnym i ciepłym równikowym klimacie.
W uprawie występują trzy główne odmiany :
• Criollo – najszlachetniejsza i najstarsza,
o najintensywniejszym smaku i aromacie,
pozbawiona goryczy; jej owoce są podłużne, najczęściej żółte bądź czerwone.
Uprawiane głównie w Wenezueli i Ekwadorze nasiona najczęściej trafiają do luksusowych, wyrafinowanych produktów.
• Forastero – młodsza odmiana o intensywnym, lecz krótkotrwałym smaku. Ma
zaokrąglone nasiona, bardziej odporne na
warunki atmosferyczne. Jest obecnie najpowszechniej uprawianą odmianą.
• Trinitario – powstała przez przypadkowe
połączenie dwóch poprzednich odmian.
Jest dobra smakowo i równie wytrzymała
jak forastero.

do jej wyrobu zawsze pochodzą z certyfikowanych ekologicznych upraw.

Zdrowa czy niezdrowa?
Na temat właściwości czekolady krąży wiele
mitów. Niegdyś uważana za zdrową, z czasem
uznana za sprawcę zepsutych zębów, nadwagi
i otyłości. Poniekąd to prawda, jednak to nie
sama czekolada jest tego przyczyną a jej niezdrowe dodatki: biały cukier, syropy, lecytyny,
polepszacze czy sztuczne aromaty. Najlepiej
zatem wybierać czekolady gorzkie lub te, które
zawierają naturalne składniki: brązowy cukier,
orzechy, jagody, tradycyjne naturalne nadzienia. Dobra, gorzka czekolada wykazuje wiele
pozytywnych właściwości:
• łagodzi stres i koi nerwy. Jedzenie czekolady powoduje wzrost wydzielania serotoniny
i endorfin odpowiedzialnych za poprawę nastroju i uczucie przyjemności; nie bez powodu
sięgamy po nią dla poprawy nastroju,
• wspomaga naukę i koncentrację dzięki dużej
zawartości magnezu,
• chroni serce i wspomaga układ krążenia;
składniki kakao pomagają obniżyć poziom
złego cholesterolu, ciśnienie krwi oraz wykazują działanie przeciwmiażdżycowe,
• utrzymuje zdrową skórę i opóźnia procesy starzenia; zawarte w niej antyoksydanty
chronią komórki przed wolnymi rodnikami
i przedwczesnym obumieraniem,

• teobromina w niej zawarta łagodzi ból gardła.
Najnowsze badania wskazują, że gorzka czekolada, spożywana z umiarem może wspomagać odchudzanie. Zawarty w niej błonnik,
magnez oraz fenyloetyloamina zmniejszają
łaknienie, a flawonoidy zwiększają wrażliwość na insulinę. Dzięki niskiemu indeksowi
glikemicznemu gorzka tabliczka reguluje ważny w procesie odchudzania poziom cukru we
krwi.

Jak powstaje czekolada?
Surowe ziarna mogą służyć jako doskonała przekąska, kruszone mogą być dodatkiem
do musów, koktajli, deserów, a sproszkowane najlepiej połączyć z mlekiem lub napojem
roślinnym i cieszyć się doskonałym w smaku,
zdrowym kakao.

Surowa czekolada
– najlepszy smakołyk
Z surowych ziaren kakaowca, nie prażonych,
tłoczonych w niskich temperaturach powstaje surowa czekolada. W przeciwieństwie do
klasycznie produkowanych słodkich tabliczek,
czekolada RAW zachowuje wszystkie cenne
składniki surowego kakaowego ziarna. Występuje ona najczęściej w klasycznej gorzkiej formie jak i z dodatkiem równie wartościowych
orzechów, jagód goji, acai i innych. Produkty

Po zbiorach owoce kakaowca poddawane są procesowi fermentacji oraz suszenia. Następnie nasiona są prażone i mielone w wysokich temperaturach, w wyniku czego
powstaje tzw. miazga kakaowa. Tłoczona w prasach miazga jest rozdzielana na masło
kakaowe i kuch kakaowy, po którego zmieleniu otrzymujemy kakao. Aby powstała czekolada, miazga kakaowa zostaje połączona z cukrem, mlekiem, masłem kakaowym oraz
z innymi dodatkami. Po wymieszaniu składników czekoladowa masa jest walcowana,
konszowana, temperowana i formowana w czekoladowe tabliczki. Ze względu na proporcje dodanych składników czekolady wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje czekolad:
• czekolady gorzkie – zawierają minimum 60% miazgi kakaowej, są
najzdrowsze,
• czekolady mleczne – obok minimum 25% kakao i tłuszczu
kakaowego, zawierają mleko oraz cukier,
• c zekolady białe – bez kakao, około 70% stanowi
tłuszcz kakaowy, cukier i mleko.
Wszystkie występują w wersji solo
jak i z przeróżnymi dodatkami,
orzechami, jagodami czy nadzieniami. Ich dodatek decyduje o smaku,
ale i właściwościach czekolady.
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Polecamy na prezenty
Rawnello łatwy orzech
do zgryzienia bezgl. bio

Pyszne orzechowe kulki, w których
połączyliśmy słodycz daktyli z delikatnie orzechowym aromatem
nerkowców. Produkt przygotowany z poszanowaniem zasad SLOW
FOOD, PALEO i RAW FOOD. Idealny dla wegan, osób z alergią na
gluten, soję, mleko.

Czekolada
kokosowa bio

Czekoladki belgijskie truffle
z migdałami bio

Mleczna, w smaku kremowa,
jedwabista, słodka, a jednocześnie
mocno kokosowa czekolada z nieprażonego ziarna kakaowca. Raw,
wegańska i bezglutenowa – dla
wszystkich, którzy cenią produkt
wysokiej jakości.

Wyjątkowe truffle z belgijskiej czekolady z dużą ilością migdałów. Słodycz
o wykwintnym, nietuzinkowym smaku.
Bezglutenowe.

Mango suszone bio
Zestawy prezentowe
Biodarek od Organic
Farma Zdrowia to
doskonały pomysł na
wyjątkowy prezent.
Pełne aromatów i wyszukanych smaków,
będą doskonałym
upominkiem zarówno
dla bliskich, pracowników, jak i partnerów
biznesowych.
Można dowolnie
skomponować własną
wersję. Informacje:
sklep@organic24.pl
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Ekologiczne suszone płatki mango.
Piękny kolor i wyborny smak.

Polecamy na prezenty
Ekologiczne lizaki owocowe
YumEarth Organics

Eksplozja naturalnego smaku owoców granatu, arbuza, truskawki i brzoskwini. Zawierają lewoskrętną witaminę C. Innowacyjny
skład jest całkowicie wolny od: białego
cukru, syropu glukozowo-fruktozowego,
sztucznych aromatów, glutenu, laktozy,
orzechów. Są wegańskie i koszerne.

Super Cacao bio

Sproszkowane
ziarna
kakaowca BIO to bogate źródło błonnika oraz
składników mineralnych
np. magnezu. Zawierają
również witaminy z grupy
B i duże ilości ochronnych związków przeciwutleniających, takich jak polifenole i flawonoidy. Poprawiają
nastrój stymulując produkcję dopaminy.

Czekolada mleczna
z całymi orzechami bio
Mleczna czekolada z dodatkiem
ekstraktu z wanili Bourbon
pełna całych orzechów laskowych to pyszny prezent!

Rokitnik bio

Zawiera ponad 190 bioaktywnych substancji, które pozytywnie wpływają na zdrowie.
Wśród nich znajdują się antyoksydanty,
flawonoidy, aminokwasy, a także nienasycone kwasy tłuszczowe, mikroelementy oraz witaminy. To
doskonały prezent dla osób
dbających o zdrowie czyli
dla każdego!

Orzechy nerkowca bio

Ekologiczne orzechy nerkowca to
świetna przekąska, dodatek
do deserów
i składnik ciast.

Nasiona chia bio

Ekologiczne nasiona chia to źródło kwasów
tłuszczowych omega 3. Polecamy jako dodatek
do dań i deserów w ilości 1 łyżeczki dziennie.
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Prezenty
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Recenzje
Katarzyna Meller
„W kuchni
Mamy i córki”
Autorka postanowiła sięgnąć po przepisy swojej
Mamy, która była utalentowaną gospodynią. Tradycyjne potrawy stały się pretekstem do przypomnienia rodzinnych
tradycji i anegdot, a listę przebojów
kulinarnych, które znalazły się w tej
publikacji, tworzyli wszyscy członkowie rodziny.
Receptury
sprzed lat
stały się inspiracją dla córki
do poszukiwania własnych
smaków.
Książka
uzupełniona
jest o bogaty
materiał
zdjęciowy –
współczesnych
i archiwalnych
fotografii rodziny oraz potraw.

Sarah Britton
„My New Roots”
Książka twórczyni kultowego bloga
MyNewRoots prezentującego potrawy
kuchni roślinnej – w tym także wegańskiej i bezglutenowej.
My New Roots to przykład na to, w jaki
sposób dobre i świadome jedzenie może
wpływać na jakość życia. Widać, że Sarah szanuje swoje ciało i chce dla niego
jak najlepiej. Prowadzi bloga po to, żeby
inspirować czytelników do podejmowania lepszych decyzji żywieniowych w codziennym życiu.
Odżywa się wszystkim, co zdrowe, nigdy nie liczy kalorii, a jej
przepisy wyglądają i smakują fantastycznie.
My New Roots to książka skierowana do wszystkich, zarówno
tych zainteresowanych zdrowym
odżywianiem, jak i tych, którzy po prostu lubią zjeść coś pysznego.
Od autorki: „Dieta, którą stosuję i do której zachęcam innych,
nie wymaga wyrzeczeń ani ograniczeń, nie ma też żadnej nazwy.
Chodzi o to, żeby rozkoszować się wyśmienitymi potrawami bez liczenia kalorii czy gramów tłuszczu. Polega na używaniu w gotowanych potrawach zdrowych, nieprzetworzonych składników, jedzeniu bez pośpiechu oraz
podchodzeniu do żywności z otwartym umysłem i ciekawością”.

Dobry
chleb
Dobre
.
zycie

Droga do czyjegoś serca prowadzi przez żołądek ale radość ogarnia całe ciało. U nas w Schar wiemy, że chleb jest
czymś o wiele więcej niż tylko podstawowym artykułem spożywczym. Dlatego też od zawsze był on naszą pasją.
Pieczony z cierpliwością i starannością, według tradycyjnych metod wypieku. Dzięki temu nadaje smak nie tylko
Twojemu jedzeniu, ale także życiu.
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Best in Gluten Free

Przepisy Sarah Britton
Zupa wir kolorów

Chleb z oliwkami i kminkiem

Na 6 do 8 porcji

Na 1 bochenek

Składniki

• 4 średnie cebule (450 g)
• 3 duże pory pokrojone
w talarki (tylko białe
i jasnozielone części)
• 2 łyżki oleju kokosowego
lub ghi
• drobnoziarnista sól morska
• 7 ząbków czosnku
• 1 łyżeczka papryki
wędzonej
• 3 średnie buraki (680 g),
obrane i posiekane
• 4½ kubka / 1,1 litra bulionu

warzywnego
• 2 kubki / 330 g ugotowanej
białej fasoli (odpowiednik
puszki 350 g)
• 2 łyżki oliwy tłoczonej na
zimno
• świeżo zmielony czarny
pieprz
• 1 łyżeczka świeżo wyciśnię
tego soku z cytryny
• posiekana natka pietruszki
lub szczypiorek do
przybrania (opcjonalnie)

Składniki

• 1 kubek/140 g nasion
słonecznika
• ½ kubka/ 90 g siemienia
lnianego
• ½ kubka/70 g orzechów
laskowych lub migdałów
• 1½ kubka/150 g płatków
owsianych
• 2 łyżki nasion chia
• 4 łyżki/32 g nasion
babki płesznik – jeśli
sproszkowane 3 łyżki/
24 g

• 1 łyżeczka
drobnoziarnistej soli
morskiej
• 1 łyżka nasion kminku
• 1 łyżka syropu
klonowego(lub szczypta
stewii)
• 3 łyżki oleju kokosowego
lub stopionego ghee
• ½ kubka/100 g
wydrylowanych
i z grubsza posiekanych
oliwek Kalamata

1. Posiekaj cebulę i por, rozdziel je po równo do dwóch
Sposób
przyrządzenia garnków. Do każdego z nich dodaj także olej kokoso-

1. Do wyściełanej pergaminem formy na chleb wsyp
Sposób
przyrządzenia słonecznik, siemię, chia, płatki, orzechy laskowe, bab-

Z książki
„My New
Roots”

Z książki
„My New
Roots”
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wy. Postaw oba na niewielkim ogniu, zamieszaj i posól. Smaż 5–10 minut do miękkości.
2. Przeciśnij 3 ząbki czosnku. Do jednego garnka wrzuć
czosnek i paprykę, duś przez minutę. Następnie dodaj
buraki i 2 kubki / 500 ml bulionu. Doprowadź do wrzenia i gotuj na wolnym ogniu 15–20 minut, aż buraki
zmiękną.
3. W międzyczasie przeciśnij pozostałe 4 ząbki czosnku. Wrzuć czosnek do garnka z porami i cebulą, duś
przez kilka minut. Dodaj fasolę i resztę bulionu. Doprowadź do wrzenia i gotuj na wolnym ogniu, aż zupa
będzie gotowa.
4. Nałóż zupę fasolową do blendera. Wlej łyżkę oliwy i miksuj na wysokich obrotach, aż będzie zupełnie
gładka. Posól i popieprz. Przelej z powrotem do garnka.
5. Nie myj blendera. Nałóż do niego zupę z buraków.
Wlej sok z cytryny i łyżkę oliwy, miksuj na wysokich
obrotach, aż będzie aksamitna. Posól i popieprz. Przelej z powrotem do garnka.
6. Chochlą nałóż na talerz jedną zupę, a następnie
drugą, wlewając ją przy brzegu naczynia. Wykałaczką
kolistymi ruchami wykonaj wzór kolorowego wiru.
Baw się wzorami! Przybierz posiekaną natką. Podawaj
na gorąco.

kę, sól i kminek. Dobrze wymieszaj.
2. Do dzbanka z miarką wlej syrop klonowy, olej i 1½
kubka/ 375 ml wody. Wlej to do formy, dodaj posiekane oliwki i mieszaj wszystko, aż składniki zmienią
się w bardzo gęste, mokre ciasto (jeśli stanie się zbyt
gęste, by je mieszać, dodaj 1-2 łyżeczki wody). Wygładź powierzchnię masy wierzchem łyżki. Przykryj
i odstaw na stół na co najmniej 3 godziny lub na noc.
3. Rozgrzej piekarnik do 180 stopni.
4. Piecz chleb na środkowej kratce przez 20 minut.
Wyjmij bochenek z formy, odwróć go i piecz bezpośrednio na kratce kolejnych 30-40 minut. (Chleb
będzie gotowy, jeśli wyda pusty dźwięk, gdy w niego
zapukasz). Odstaw do wystygnięcia – przed krojeniem powinien być zimny. Pokroisz go bez trudu, używając bardzo ostrego, gładkiego noża zamiast noża
do chleba o ząbkowanym ostrzu.
5. Przechowuj chleb w szczelnie zamkniętym pojemniku w lodówce do 5 dni. (Nadaje się też do zamrażania – pokrój go przed mrożeniem, by po wyjęciu
w łatwy sposób zrobić tosty!).
Jest to wersja podstawowa, którą można modyfikować różnymi dodatkami.

Przepisy Katarzyny Meller
Kurczak pieczony

Polędwica pieczona

Na 4 porcje

Składniki

• 1 kurczak (około 1 1⁄2 kg)
•3
 ząbki czosnku
pokrojonego w plasterki
• 1 łyżka majeranku
• 1 łyżka ziół prowansalskich
•2
 łyżki oliwy
• s ól i pieprz
• 1 ⁄2 kg ziemniaków
• 1 ⁄2 kg marchwi
• 1 ⁄2 kg buraków
• 1 ⁄4 kg pietruszki

Składniki

• 1 kg polędwicy wołowej
• 1 50–200 ml wytrawnego
czerwonego wina
• 4 łyżki oliwy
•4
 ząbki czosnku
• s ól, pieprz czarny

Kurczaka myję i kładę na środku blachy. Polewam
Sposób
przyrządzenia go łyżką oliwy, układam gęsto plasterki czosnku,

Umytą i osuszoną polędwicę wkładam do głębszeSposób
przyrządzenia go naczynia. Zalewam winem, oliwą, solę, pieprzę

posypuję solą i majerankiem. Umyte warzywa kroję
w grube kawały, żeby wytrzymały cały czas pieczenia kurczaka, polewam je oliwą i posypuję ziemniaki
ziołami prowansalskimi. Całość wkładam pod folią
aluminiową do piekarnika rozgrzanego do temperatury 180°C. Czas pieczenia to 25 minut na każde pół
kilo mięsa. Na ostatnie pół godziny zdejmuję folię,
żeby kurczak się zrumienił.

i układam plasterki czosnku na całej długości mięsa.
Przykrywam folią spożywczą i wstawiam do lodówki na 24 godziny. W tym czasie przewracam ją raz
na drugą stronę, żeby równomiernie nasiąkła marynatą. Następnego dnia układam mięso na blasze
i wkładam do piekarnika rozgrzanego do temperatury 180°C na 30–40 minut. Przez pierwsze 20
minut trzymam mięso pod folią, potem odkrywam.
U nas w domu do tego dania zawsze serwowana
była pasta z masła i sera pleśniowego z dużą ilością
czarnego pieprzu. Dobrze smakuje z sałatą w sosie
vinaigrette.

Z książki
„W kuchni
Mamy
i córki”

Z książki
„W kuchni
Mamy
i córki”
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Kipi kasza

Magazyn dla alergików i nie tylko

Czy Francja

lekko o alergii, poważnie o alergenach

Czy alergii
można
uniknąć?

˛
Goraco
polecam
redaktor naczelna

magazynu
Hipoalergiczni

.
Zaneta Geltz

wywiady
z naukowcami
porady ekspertów
z polski i ze świata
unikatowe artykuły

W poszukiwaniu idealnych wzorców,

przepisy dla alergików

zmierzam ulicami Paryża, obserwując

recenzje produktów
zdrowe wydarzenia
i eko trendy

to, co zjada przeciętny Francuz i to, co
oferuje zwykły sklep. Być może jest w tej
kulturze coś, co jest godne naszej uwagi
i przeniesienia na polski grunt?
Bagietka, która nie tuczy
dostępna
wersja
mobilna

tu
kupisz

kwartalnik dostępny w salonach

Multishop24.pl

oraz online w autoryzowanym sklepie:

Wszystkie
WyDANiA:

Prenumerata

ZAMÓW PRENUMERATĘ 4 WydAń

na www.hipoalergiczni.pl/prenumerata i otrzymaj gwarantowany upominek.

.

WWW.

.pl

.

nie przegap najciekawszych informacji i nowości
www.facebook.com/Hipoalergiczni
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WYWIADY PORADY ARTYKUŁY PRZEPISY RECENZJE WYDARZENIA KONKURSY

Najsłynniejszy symbol, a zarazem
podstawowy element każdego
francuskiego śniadania może być
bez glutenu, ale znalezienie takiego
produktu upieczonego z mąki certyfikowanej zielonym listkiem „BIO”
to nie lada wyczyn. Bio-bagietka, bo
o niej mowa – nie występuje w ofercie wielkich hipermarketów. Można
ją znaleź wć eko-supermarketach,
a także wyspecjalizowanych sieciach
piekarń, jak choćby MoulinsBourgeois, gdzie można wybrać sobie
wszystkie ulubione rodzaje chleba,
bagietkę, bułeczki czy croissanty
– wszystko z ekologicznych składników. Dostępność tego typu żywności w połączeniu z dużą popularnością eko certyfikatów sprawia, że
te – nam może się wydawać – niszowe biznesy rozwijają się w najlepsze.
Rzecz jasna – we Francji.

A jak to wygląda u nas?
Jest to dopiero rynek
wschodzący i dość trudny.
Prócz jednego rodzaju pieczywa
z zielonym listkiem w sklepach

Lidl oraz całkiem szerokiej gamy
produktów w sieci ORGANIC
FARMA ZDROWIA, nie ma co
za bardzo liczyć na szeroką dystrybucję naprawdę zdrowego
pieczywa. A co z innymi produktami?

Całe regały „zielone”
Wchodząc do sieci Naturalia,
D20 czy innych sklepów we Francji, można doświadczyć niezwykłego wyboru wszystkich warzyw
i owoców, które nie są potraktowane pestycydami, herbicydami,
fungicydami czy konserwantami,
za to są oznakowane listkiem
„BIO”. Banany są lekko czarne,
pomidory różnorodne, nieregularne, a wszystko z bardzo krótkim terminem ważności.
Idąc w głąb sklepu można doznać
prawdziwego zauroczenia pełną
ofertą makaronów, kasz, przetworów, sosów, mięs - wszystkie
z certyfikatem.
Pewnie, gdyby nie rosnące zainteresowanie Francuzów zdrową
żywnością i świadomość certyfi-

Uroda życia

inspiruje do BIO?

katów, sklepy z BIO produktami
nie przetrwałyby walki rynkowej
z dużymi sieciami.

A ulica tyje
Jednak, gdy spojrzeć na przechodniów na paryskiej ulicy, to
można odnieść wrażenie, że niezbyt dominuje tutaj zdrowy styl
życia. Może wynika to z wielkomiejskich warunków, gdzie pracuje się dużo, odpoczywa mało
i mieszkańcy „city” zaopatrują
się w wygodne fastfoody, tak
jak wszędzie. Jaki jest efekt gdy
przybysze z innych stron świata
ulegają zachodniej modzie na
szybkie dania?
Taki, że zgrabne Afrykanki i Chinki czy młodzi Arabowie i Hindusi
stają się natychmiast właścicielami niechcianych oponek wokół
pasa i wkrótce też biegaczami na
terenie lokalnych parków.
Rozmawiałam z jedną Azjatką,
która wyznała, że wystarczyło jej
doświadczenie kilku miesięcy, by
zrozumieć, że „zachodni foodshit”
przekłada się bezpośrednio na
kształt jej sylwetki i zły nastrój.
Mimo pewnego trudu, który trzeba sobie zadać, by samemu przygotować żywność wysokiej klasy,
to jednak dla siebie była w stanie
podjąć to wyzwanie.
Tutaj nasuwa się natychmiastowy wniosek. Jeśli w ciągu kilkunastu tygodni nasze ciało – po
spożywaniu wysoko przetworzonej żywności, naszpikowanej
hormonami, antybiotykami, konserwantami, barwnikami, aroma-

tami, dodanym cukrem i kto wie
czym jeszcze – jest w stanie zyskać kilka lub kilkanaście dodatkowych kilogramów masy ciała,
to co dzieje się z naszymi organizmami, gdy jesteśmy narażeni
na tego typu żywność przez długie lata? Winimy „cywilizację”,
a dlaczego nie siebie? Skoro to
my decydujemy, co wpadnie do
naszego koszyka?

Czy BIO jest droższe?
Pewnie, gdyby spojrzeć na cenę
w pojedynczym sklepie, to można odnieść wrażenie, że żywność
certyfikowana jest bardziej kosztowna. Można jednak spojrzeć na
to na 2 różne sposoby, pierwszy
to taki, że różnice w cenie pomiędzy supermarketami czasami
sięgają dwukrotności i można
to zrzucić na karb kosztów najmu lub dostawców danego produktu. Jest jeszcze drugi sposób

spojrzenia na kwestię ceny, który
uważam za lepszy, a mianowicie
taki, że kwota przeznaczona na
oczywiste zdrowe jedzenie nie
powinna być w żadnym razie porównywana do żywności, która
jest konserwowana, przetworzona, często bezwartościowa (bo
potraktowana mikrofalami) lub
nawet szkodliwa (czyli kupujemy sobie źródło przyszłej choroby). Niektórzy rozważają także
aspekt ilościowy, czyli kupując
żywność biowitalną, możesz kupić jej mniej, bo de facto 200g
tego samego rodzaju żywności
(np. ziemniaków czy marchewek)
zaspokoi twój głód tak samo lub

Żaneta Geltz – właścicielka
agencji Geltz Media, ekspert
w dziedzinie komunikacji
marek, redaktor naczelna Magazynu Hipoalergiczni, tworzy
unikalne miejsce przyjazne
dla alergików i astmatyków.
Magazyn dostępny jest w salonach Empik oraz online:
www.hipoalergiczni.pl.
Uruchomiła projekt Happy
Evolution, który jest źródłem
pomysłów na to, jak lepiej żyć:
www.happyevolution.org

bardziej niż 400g produktów
z produkcji przemysłowej, a często GMO, o znacznie niższych
wartościach odżywczych.
Wniosek jest prosty – BIO się
opłaca, jeśli traktujemy swoje
ciało uważnie, myśląc o jedzeniu jako o źródle energii, zdrowia
i dobrego samopoczucia. Nie dostrzegają tego ci, którzy chcą tylko zapełnić żołądki pseudojedzeniem, oszukać organizm i zmysły.
To działa na krótką metę, bo konsekwencje albo widać albo czuć
w postaci bólu brzucha czy braku
chęci do życia.

A co w Polsce?
Na szczęście mamy coraz silniejszy trend zdrowego stylu życia
i inspirujące podmioty. Warto
jednak samemu zgłębiać wiedzę
na temat korzyści zdrowotnych,
jakie niesie nam certyfikowany
produkt, by inaczej spojrzeć na
naszą listę zakupów i nie wzdrygać się na widok nieco wyższych
cen jednostkowych. Okazuje się
to tańszą i przyjemniejszą inwestycją w przyszłe zdrowie niż
pobyty w szpitalach. Nie wspominając już o takich efektach
ubocznych jak zgrabna sylwetka, większy wigor i uśmiech na
twarzy :)
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My się zimy nie
Nasza zima zła?

tkaniny oraz absolutnie

uzyskuje się jedynie 1 litr oleju, dlatego bywa
nazywany płynnym złotem. Posiada silne właściwości odżywcze i regenerujące. Aktywuje
odnowę komórkową, dzięki czemu pomaga
goić pęknięcia skóry wywołane mrozem.
Podobnie jak olej z awokado, z czarnuszki, kokosowy, lniany, sezamowy czy oliwa z oliwek mogą
być stosowane samodzielnie, ale pamiętajmy, że
ich działanie uzależnione jest od typu naszej skóry. Niewłaściwie dobrane lub stosowane w nadmiarze potrafią doprowadzić do przesuszenia lub
zapchać pory. Dlatego poszukujmy ich także jako
składnika gotowych kremów przeznaczonych dla
potrzeb konkretnej cery lub traktujmy jako dodatek do naszej podstawowej pielęgnacji.

nieprzemakalne buty.

Przyczyna całego zła

Niekoniecznie. Kochają ją
dzieci i amatorzy sportów
zimowych. Wynalazki
poczynione na użytek
podboju kosmosu dały
nam termoregulacyjne

Pozostaje tylko troskliwie
zadbać o naszą skórę.
Puchówka na twarz
Krem, który sprawdzał się latem już nie wystarcza. Lodowaty deszcz ze śniegiem, grad,
śnieżyca lub po prostu srogi mróz. Przy takich
warunkach twarz musi być zabezpieczona.
Warstwa bogatego produktu odżywczego zadziała jak puchówka. W tym kontekście często
wymienia się wazelinę. Pomimo, iż doraźnie
pomaga, bilans jej stosowania jest zdecydowanie negatywny.
Wazelina jest produktem ropopochodnym
stosowanym w kosmetykach konwencjonalnych ze względu na niską cenę. Robi dobre
pierwsze wrażenie dając efekt wygładzonej
i miękkiej skóry, ale jej długofalowe działanie
jest szkodliwe dla całego organizmu. Pokrywa
skórę nieprzepuszczalnym filmem. Połknięta
może być magazynowana w wątrobie, nerkach
i węzłach chłonnych.
Co w zamian? Dobroczynne oleje roślinne zapewniające długofalową poprawę kondycji
skóry i bezpieczną ochronę bez negatywnych
skutków ubocznych.
Produktem o cennych właściwościach odżywczych i ochronnych jest masło shea (karité).
Uzyskiwane z owoców rosnącego w Afryce
drzewa Butyrospermum Parkii pielęgnuje całe
ciało, twarz i włosy. Zapewnia elastyczność, nawilżenie i skuteczną ochronę. Jest też bezpiecznym produktem do ust. Przynosi ulgę skórze
nosa podrażnionego przez przeziębienie.
Innym dobroczynnym produktem jest olej arganowy. Pochodzący z południa Maroka, jest
produkowany z pestek owoców endemicznego
drzewa Argania Spinosa. Ze 100 kg owoców
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Zimą skóra jest szczególnie narażona na odwodnienie. Walka z tym zjawiskiem to cel nr 1 zimowej pielęgnacji. Do trudnych warunków atmosferycznych dochodzi suche powietrze pochodzące
z ogrzewania wnętrz mieszkań, biur i samochodów. Nasza skóra bardzo też nie lubi dużych różnic temperatur. Rundka po kilku sklepach to szok
termiczny dla naszej skóry. Potrzebujemy więc
kremu silnie nawilżającego, który ukoi podrażnienia, zredukuje zaczerwienienia i przesuszenia oraz
uchroni nas przed niepożądanymi skutkami efektu ciepło-zimno. Silnie nawilżający krem trzeba
stosować rano i wieczorem, dobre efekty może
dać podwójna dawka.

Dekolt to strefa szczególnie wrażliwa. Zaniedbany, podobnie jak szyja, dodaje nam lat. Nakładając krem na twarz poświęćmy chwilę na
szyję i dekolt, delikatnie wmasowując produkt.
Skóra podrażniona chłodem nie powinna być
poddawana zbyt częstym peelingom. Stosujmy je, ale z umiarem, rzadziej niż zwykle.

W kąpieli i po kąpieli
Zimą szczególnie uważnie dobierajmy produkt, którym się myjemy. O naszą skórę zatroszczą się delikatne organiczne płyny pod
prysznic, pozbawione wysuszających substancji typu SLS, drażniących konserwantów,
takich jak parabeny czy zakazany już w USA
triclosan oraz tzw. PEGów mogących powodować stany zapalne skóry. Dla relaksu zmysłów i ciała dobre rezultaty daje kąpiel z dodatkiem czystych olejków, które odżywiają
i zmiękczają skórę.
Uwaga na zbyt ciepłą wodę. W chłodne dni mamy
ochotę się rozgrzać, jednak prowadzi to do dodatkowego przesuszenia skóry. Znacznie lepszy
sposób na oswojenie zimna i utrzymanie pięknej
skóry, to pozostanie przy rutynie zimnych pryszniców. Kto zaczął brać je latem, bez większego trudu
podtrzyma ten zdrowy nawyk przez cały rok.
Po kąpieli bardzo dokładnie wytrzyjmy skórę,
dbając o to, by nie podrażnić jej szorowaniem
ostrym ręcznikiem. Delikatnie przykładajmy
ręcznik do skóry pozwalając, aby wchłonął wil-

boimy

Dietetyk ma głos
Dla zdrowia
Kolejne z 10 kroków
do zdrowia, szczęścia
i równowagi

goć. Pozostawienie wilgotnej skóry przyczynia
się do jej przesuszenia.
Balsam do ciała stosujmy po każdej kąpieli.
Pielęgnacja ciała bywa kojarzona z sezonem
letnim, tymczasem zimą podrażniona zimnem
skóra ukryta pod kilkoma warstwami ubrań łatwo ulega otarciom i wymaga troski. Pielęgnując ciało zimą, nie tylko unikniemy efektu skóry krokodyla, ale także wiosną szorty włożymy
bez kompleksów i bez westchnień „Jak można
było się tak zaniedbać:)”
Miejscom podrażnionym zafundujmy mały
masaż przy użyciu oleju roślinnego. Odżywiona
skóra odwdzięczy się nam odzyskaną miękkością. Przy okazji, wsmarujmy odrobinę cennego
oleju w kontur oczu i skórę wokół ust.

przewidzieć, iż chwila prawdy o ujemnym stanie naszego zdrowia

Bez kremu do rąk ani rusz

jest nieunikniona, a może nawet bliska.

O ile latem zdarza nam się ograniczyć pielęgnację dłoni do zaaplikowania kremu wieczorem
przed snem, o tyle zimą w naszym klimacie jest
to po prostu konieczne. To już nie tylko kwestia
aksamitnych i młodo wyglądających dłoni, ale
zdrowia skóry, która pozbawiona ochrony, da
się nam szybko we znaki. Szorstkość, bolesne
pęknięcia, zrogowacenie. Ten stan pogarsza się
po każdym myciu rąk i przy każdym wyjściu na
dwór. Ratunkiem jest krem do rąk zawierający
składniki ochronne i regenerujące, takie jak np.
gliceryna, olej jojoba, olej kokosowy, olejek migdałowy, z wiesiołka, masło shea. Po każdym
myciu bez wyjątku, wmasowujmy w dłonie
grubszą warstwę kremu. Warto pamiętać, że
skórzane rękawiczki pomagają lepiej utrzymać
nawilżenie dłoni niż rękawiczki z dzianiny.
Pomadka do ust. Zimą lepiej mieć ją zawsze
przy sobie i stosować tak często jak tylko odczuwamy potrzebę. Unikniemy w ten sposób
spierzchniętych i popękanych warg. Aloes, masło kakaowe, masło shea, miód, owoce granatu, olej jojoba, orzechy brazylijskie, tych składników poszukujmy w pomadkach.

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

9. i 10. PODSŁUCHUJ NATURĘ i ŻYJ UWAŻNIE
Naszym sprzymierzeńcem w wyborze produktów jest NATURA, która nie oszuka i nie
skłamie, więc warto poszukiwać tego, co da
się sprawdzić pod kątem bezpieczeństwa składu oraz pochodzenia. Warto docenić producentów, którzy swoje budżety przeznaczyli na
stworzenie zdrowych receptur, badania i certyfikację, a także na ekologiczne opakowania,
zamiast na krzykliwe komunikaty reklamowe.
Polegajmy na tym, co podpowiada nam zdrowy rozsądek i co podpowiada nam wrodzona
intuicja..
Najlepszym sposobem na zdrowie jest Twój
własny pomysł na siebie. Udoskonalaj go
czerpiąc inspiracje z wiarygodnych źródeł

i małymi krokami wdrażaj w życie swoje,
a potem rodziny.
Podstawową rutyną może być codzienne
picie szklanki letniej wody z cytryną przed
śniadaniem lub 10-minutowa gimnastyka
poranna przy otwartym oknie, by zaczerpnąć świeżego powietrza. Te małe kroczki
otworzą nam oczy na radość, jaką zapewnia
nam duma z samych siebie, iż robimy coś, co
poprawia nam stan zdrowia. Kilkuminutowe
afirmacje życia zaraz po przebudzeniu mogą
nam zapewnić dobry nastrój, lepsze decyzje, cieplejsze relacje, motywację do zakupu
zdrowszej żywności czy rezygnację ze znacznej porcji niszczycielskich używek.

Terapia zimnem dla urody
Zabezpieczeni odpowiednim ubraniem i ochronnymi kosmetykami jak najwięcej wychodźmy na
zimowe spacery. Zwiększają naszą odporność,
pomagają nam schudnąć i poprawiają humor.
Poza tym ładniej po nich wyglądamy.
Z jednej strony, zimno i wiatr mają negatywny
wpływ na naszą skórę, ale z drugiej dają pozytywny rezultat poprzez dotlenienie, lepsze
ukrwienie i przyspieszenie regeneracji. Działa to
podobnie do krioterapii znanej ze wspaniałego
wpływu na kondycję skóry i całego organizmu.
Z zimowego spaceru wrócimy z promienną buzią o ładnym zdrowym kolorze.

Monika Zarzycka
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Nauka ma głos

*w porównaniu do poprzednich wersji detergentów Ecover

PRZYJAZNY DLA
ŚRODOWISKA & SKUTECZNY

NOWOŚĆ

ODKRYJ NASZĄ NOWĄ & ULEPSZONĄ FORMUŁĘ

Mamy zaszczyt przedstawić nową i ulepszoną wersję naszych płynów do zmywania, którą stworzyliśmy dzięki ciągłym innowacjom. Produkty Ecover zostały ulepszone
na 2 sposoby: zmyją o 40% więcej talerzy* przy użyciu takiej samej ilości preparatu i zawierają o 20% więcej składników pochodzenia roślinnego. Ta nowa formuła
składa się aż w 99.8% z zasobów roślinnych, co oznacza, że pozwala pozbyć się tłuszczu i brudu z talerzy w jeszcze łatwiejszy sposób. To efekt sprytnego kawałka nauki,
który udowadnia, że naturalne produkty mogą zdziałać jeszcze więcej. Co więcej, produkty te są dermatologicznie testowane, a przez to są odpowiednie dla osób z
delikatną skórą. Nie testowane na zwierzętach i zatwierdzone przez organizację międzynarodową Cruelty Free.
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Ze składników
pochodzenia
roślinnego

Opakowanie stworzone w 75%
z trzciny cukrowej i 25% z plastiku
pochodzącego z recyklingu

Skuteczne czyszczenie
z poszanowaniem
Twojej skóry

Efektowny
design

Ekosprzątanie

Czysty dom,

czysta planeta
Staramy się zdrowo jeść i dużo z nas rozumie, dlaczego
warto sięgać po ekologiczną żywność. Ten sam trend
dotyczy organicznej pielęgnacji, upowszechnia się
świadomość szkodliwości kosmetyków konwencjonalnych.
Pomału uczymy się czytać etykiety.
A co z czystością naszego otoczenia?
Czyszczenie kuchni i łazienki, mycie podłóg,
okien i toalet? Pranie? Czy zdajemy sobie sprawę, jak bardzo szkodliwe dla nas i naszej planety mogą być konwencjonalne środki
czystości?
W tym przypadku sytuacja nie
jest tak prosta, ponieważ prawo
nakłada na producentów obowiązek zamieszczania informacji jedynie o składnikach,
które najczęściej powodują
alergie, a których stężenie
w produkcie przekracza
0.01%. Nie muszą oni, natomiast, podawać pełnego
składu. Jeśli nie możemy
więc sprawdzić składnika
po składniku, warto sięgnąć
po bezpieczne produkty ekologiczne.
Związek upranej bielizny lub
umytej powierzchni z naszym
zdrowiem może wydawać się odległy. Tym nie mniej, kompozycje zapachowe i substancje aktywne zawarte
w produktach konwencjonalnych mają
działanie żrące, drażniące, uczulające, niebezpieczne dla skóry, oczu, błon śluzowych i dróg
oddechowych. Poważnie szkodzą też środowisku wodnemu. Zwłaszcza osoby cierpiące
na astmę lub alergię powinny unikać konwencjonalnych produktów. W ich przypadku może
dojść do silniejszych reakcji wymagających pomocy lekarza nawet przy zachowaniu środków
ostrożności.

Spokojnie, to naprawdę działa
Współczesne ekologiczne środki czystości zawierają składniki pochodzenia roślinnego i mineralnego tak samo skuteczne jak substancje
chemiczne. Przy tej samej sile działania pozo-

Bliski kontakt z… środkami czystości
Nasz kontakt z tymi produktami jest naprawdę bardzo bliski. Ich składniki mają wpływ na
funkcjonowanie naszego organizmu.
Mikrocząsteczki produktu do prania pozostają
na tkaninie, która dotyka następnie naszej skóry a substancje zapachowe wnikają do naszych
dróg oddechowych, gdy nocą słodko przytulamy się do poduszki. Może prowadzić to do
alergii, łzawienia oczu i bólu głowy.
Umyta podłoga to także wnikające do naszych
płuc opary kompozycji zapachowych oraz niebezpieczeństwo połknięcia pozostałości produktu przez małe dzieci lub zwierzęta domowe.

Uwaga! Wybuch?

stają bezpieczne dla nas i środowiska. Ograniczają do minimum ryzyko wystąpienia alergii
oraz są biodegradowalne.
Składniki pochodzenia roślinnego takie jak
aloes, olej kokosowy i cukier wykazują zaskakującą skuteczność. Są to składniki odnawialne, które zastępują pochodne ropy naftowej
stosowane w produktach konwencjonalnych.
Dotyczy to również opakowań zrobionych
z plastiku wytworzonego także na bazie roślin,
który podlega w 100% recyklingowi.

Niektóre produkty są szczególnie niebezpieczne, np. do czyszczenia toalet lub udrażniania rur. Zawierają
silnie żrące substancje, które
połknięte lub w kontakcie ze
skórą mogą prowadzić do
fatalnych nieodwracalnych
skutków w organizmie.
Nie tylko ich stosowanie,
ale nawet samo przechowywanie wiąże się z ryzykiem.
Połączenie lub zmieszanie ze sobą niektórych
konwencjonalnych środków czystości może spowodować trudności z oddychaniem lub zatrucie dróg
oddechowych, niekiedy nawet
doprowadzić do wybuchu. Produkty te należy przechowywać
w oryginalnych opakowaniach.
Mycie naczyń płynem konwencjonalnym
naraża nas na połknięcie wraz z jedzeniem
toksycznych składników. Stosowane w zmywarkach nabłyszczacze silnie przywierają do
naczyń, więc chcąc nie chcąc wprowadzamy je
do naszego układu pokarmowego.
Stosowanie ekologicznych środków czystości
zabezpiecza nas przed powyższymi zagrożeniami dla zdrowia i środowiska. Zyskujemy
bezpieczną czystość bez kompromisów. Ekologiczne środki czystości oferują te same kategorie produktów, o tym samym działaniu, co konwencjonalne. Mamy szeroki wybór i pewność,
że znajdziemy nasz ulubiony produkt. Nasz
dom pozostanie czysty i co najważniejsze, bezpieczny.
Monika Zarzycka
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zakupy na rodzinną kolację?
pomysły na prezent dla najbliżyszych?
twój ulubiony sklep zawsze pod ręką

Organic24.pl

g dzie jeste ś my

Znajdź nas na
www.facebook.com/ORGANICFARMAZDROWIA

SUPERDELIKATESY
C.H. Arkadia

ADRES
Warszawa, Al. Jana Pawła II 82

TELEFON
22-323-70-17

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

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, ul. Gen. Felicjana Sławoja-Składkowskiego 4
Konstancin, Al. Wojska Polskiego 3 lok. 39b
Piaseczno, ul. Puławska 46
Łomianki, ul. Brukowa 25
Wołomin, ul. Geodetów 2
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
Kielce, ul. Warszawska 26
Kielce, ul. Świętokrzyska 20
Łódź, ul. Karskiego 5
Płock, ul. Wyszogrodzka 140
Poznań, ul. Drużbickiego 2
Poznań, ul. Półwiejska 42
Poznań, pl. Wiosny Ludów 2
Poznań, ul. Bukowska 156
Poznań, ul. Pleszewska 1
Wrocław, ul. Świdnicka 40
Bydgoszcz, Al. Wojska Polskiego 1

TELEFON
22-827-32-17
22-671-04-15
22-161-38-57
22-370-30-94
22-743-31-09
22-533-44-32
22-222-01-07
22-823-24-52
506-217-852
22-702-87-11
22-711-25-49
506-217-870
510-204-131
58-345-22-92
58-779-07-11
32-605-02-96
32-414-16-73
12-633-50-45
12-628-72-68
510-204-132
510-204-133
42-634-87-26
24-262-70-35
61-659-00-84
61-859-65-95
500-172-906
506-217-874
61-646-18-52
71-759-37-72
795-122-651

sklepy Organic Zielone Oko
Zwycięzców
Kabaty
Bruna		

Warszawa, ul. Zwycięzców 32
Warszawa Kabaty, ul. Wąwozowa 36
Warszawa, ul. Bruna 34

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
Galeria Pestka

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

500-172-889
506-157-809

