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Kwartalnik Go Organic! jest drukowany 
na certyfikowanym papierze FSC.

Lato kojarzy mi się zawsze z ogromną hoj noś-
cią natury. Wszystkiego jest pod dostatkiem: 
słońca, owoców, warzyw, czasu spędzanego na 
świeżym powietrzu. To radość, że mamy do dys-
pozycji tyle naturalnych skarbów, które rodzi 
ziemia. Ale to też refleksja czy pozwalamy, aby 
proces ich corocznego odnawiania przebiegał 
właściwie. 

Zdrowa ziemia – zdrowe rośliny – zdrowe zwie-
rzęta – zdrowy człowiek to łańcuch zależ ności, 
który warunkuje dobrostan całego środowiska. 
To podejście zgodne z biodynamicz ną filozofią 
pokazują nam w  tym numerze Go Organic 
dostawcy zdrowia z  farmy w Juchowie. To nie 
tylko produkcja rolna, to przede wszystkim dba-
nie o środowisko wraz z jego otoczeniem, po-
łączone z edukacją dzieci i młodzieży, a  także 
miejsce terapii dla niepełnosprawnych. 

Jak ważne jest wybieranie produktów ekolo-
gicz nych wytwarzanych z poszanowaniem środo-
wiska można przeczytać w artykule dr Grażyny 
Pająk. Przytacza ona szokujące ilości substancji 
chemicznych, które kumulują się w naszych or-
ganizmach, jeśli nie dbamy o wybór właściwej 
żywności. Mówi, że w  produkcji przemysłowej 
panują monokultury, a więc na dużej przestrzeni 
przez lata hoduje się te same gatunki roślin, co 
zaburza naturalny cykl odnowy gleby. Mono kul-
tura hodowli roślin w naturalnym środowisku nie 
jest efektywna, więc producenci wspierają ją 
sztucznymi nawozami, aby zwiększyć plony, oraz 
opryskami pestycydami i  herbicydami, aby je 
ochronić. I stąd biorą się te zastraszające ilości 
„chemii”. Dlatego gotując wg zamieszczo nych 
w  Go Organic przepisów wybierajmy pro dukty 
ekologiczne. Przepisy pochodzą z  dwóch god-
nych polecenia książek Kingi Rusin i Elizy Móraw-
skiej-Kmity. Właśnie twórczyni bloga White Plate, 
jedna z najbardziej wpływowych postaci polskiej 
sceny kulinarnej, jest naszą Ekoosobowością. Jak 
nikt inny potrafi dzielić się swoją umiejętnoś cią 
smakowania życia. Zapraszamy do lektury!

PS Opalenizna pojawia się w ciągu trzech dni 
od kąpieli słonecznej, a  po dwóch do trzech 
tygodni osiąga stan maksymalny, którego nie 
podniesiemy dalej wystawiając się na słońce. 
Nie warto więc przesadzać, tylko umiar w po-
łączeniu z ochroną zapewnią nam optymalną 
i bezpieczną opaleniznę. 

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi!
Agnieszka Kaniewska mampytanie@organicmarket.pl

A ja 
na 
to…

Agnieszka Kaniewska
Ekspert ds. zdrowego odżywiania 

Organic Farma Zdrowia
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Czym jest dla Pani gotowanie?
 — Gotowanie jest dla mnie sposobem okazy-

wania uczuć. Kojarzy mi się z  dzieleniem się 
miłością. Wyniosłam to z domu. Moi dziadko-
wie bardzo często robili coś razem w kuchni: 
piekli ciasta, smażyli pączki i  faworki. I nawet 
jeśli dzieci mogły im w tym pomagać, było wia-
domo, że to ich rytuał.
Na początek chcielibyśmy zapytać o  Pani 
bloga. To jeden z najbardziej popularnych 
blogów kulinarnych w Polsce. Jak się Pani 
udaje uniknąć jego komercjalizacji? Nie 
ma w nim reklam i banerów.

 — Staram się prowadzić bloga tak, by znajdo-
wały w nim przyjemność osoby, które są trochę 
podobne do mnie. Nie robię tu niczego na siłę, 
staram się pokazywać tematy, którymi sama je-
stem żywo zainteresowana.
Czy wie Pani, jak wiele osób odwiedza Pani 
blog?

 — Około 150 tysięcy osób miesięcznie, choć 
trudno to dokładnie określić. Prowadzę również 
konto na Instagramie i Facebooku.
Czy zakładała Pani kiedykolwiek taką po-
pularność? Co to dla Pani oznacza?

 — W tym roku minęło jedenaście lat od kiedy 
po raz pierwszy kliknęłam „Publikuj”. Blogów 
było wtedy niewiele, dopiero zaczynały się po-
jawiać, a ja pomysł na założenie własnego pod-
patrzyłam na włoskich stronach. Trudno było 
wówczas przewidzieć, że blogi będą miały nie-
jednokrotnie znacznie większy zasięg i popular-
ność niż tradycyjne media, w  tym np. prasa, 
w której zawsze chciałam pracować. Marzyłam, 
żeby wydrukowali cokolwiek, co napisałam. 
Gdybym wówczas wiedziała, że dane mi będzie 
kiedyś prowadzić w  magazynie drukowanym 
własną rubrykę kulinarną albo pisać książki ku-
charskie, myślę, że z wrażenia nie mogłabym 
spać. Robiłam swoje, popularność przyszła nie-
jako przy okazji i moje życie się zmieniło. Dzię-
ki temu mogłam rozwinąć się zawodowo, a mo-
ja praca zaczęła łączyć się z moją pasją. Nadal 
dziękuję losowi za to, że pozwolił mi na realizo-
wanie moich marzeń. To także duża odpowie-
dzialność, również za ludzi i  ich historie, które 
tak często mi powierzali przez te wszystkie lata.
Zauważa Pani to, że inspiruje Pani innych?

 — Tak, zauważam. Zawsze mnie to wzrusza 
i tak po ludzku cieszy, że mogę zrobić coś do-
brego dla innych. Podzielić się przepisem, wes-
przeć dobrym słowem albo radą czy pokazać 
coś, co jest piękne lub ciekawe. Dlatego nie 
koncentruję się tylko na jedzeniu. Piszę o  tym, 
co mnie cieszy na co dzień – o książkach, miej-
scach, podróżach, kwiatach. Piszę o macierzyń-
stwie (jestem mamą trzech córeczek). Już dawno 
temu postanowiłam, że ponieważ świat jest 
przepełniony agresją i  smutkiem, ja będę się 
starała pokazać innym jego piękniejszą stronę.

Bardzo cenię w tej mojej aktualnej aktywności 
również możliwość motywowania do szukania 
własnych, unikalnych smaków i modyfikowania 
dobrze znanych przepisów. Nie wystarczy ze-
brać wiedzę i ją trzymać dla siebie, ona aż kipi 
by ją przekazać (śmiech).

Dodatkowo nakręca mnie to, że będąc osobą 
wychowaną w  czasach komunizmu potrafię 
cieszyć się tym, co jest. Tym, że cappuccino to 
cappuccino, a  nie sypana kawa z  lodowatym 
mlekiem. Staram się uświadomić innym, jak 
ważne jest to w świecie, w którym ludzie  cierpią.

Pani blog jest czysty, harmonijny, pełen na-
turalnych kolorów i… co się z tym w pew-
nym sensie wiąże – pełen naturalnych pro-
duktów. Czy, gdyby miała Pani określić swój 
styl życia i żywienia, mogłaby Pani powie-
dzieć, że jest Pani eko?

 — Pamiętam dobrze, że jeszcze kilka lat temu 
zdrowa żywność była rzadkością. Pojedyncze 
punkty, czasem stoiska na bazarkach. Ale teraz 
bycie eko jest modne. Na dodatek osoby, które 
świadomie dokonują wyboru produktów ekolo-
gicznych i  odczuwają tego pozytywne skutki, 
stają się w  swoim środowisku ambasadorami 
tego stylu życia. To dobrze. Jako społeczeństwo 
coraz większą wagę przykładamy do tego, co jemy.

I to nie jest mój oryginalny pomysł, ale stwier-
dzenie wsparte opiniami ekspertów: ekologiczna 
kuchnia to normalne gotowanie, ale z lepszych 
i zdrowszych produktów.
Mówi się, że zdrowie jest nieocenioną war-
tością, warto więc nie oszczędzać na jedze-
niu, bo wielokrotność zaoszczędzonej kwo-
ty trzeba będzie wydać na leczenie. Ale to 
tylko półprawda, bo przecież nie chodzi tyl-
ko o koszty zdrowego żywienia, ale i o czas 
poświęcony na jego przyrządzenie. 

 — Lubię dobre jedzenie i  lubię przygotowywać 
je dla bliskich. Właściwa dieta, poza aktywnoś-
cią fizyczną, jest najważniejszym elementem trzy-
mającym nas w zdrowiu. Jeśli więc dbamy o to, 
co jemy i stawiamy na świeże owoce i warzywa, 
to już dobry krok w stronę zdrowego stylu życia. 
Sezonowe, właściwe dla naszego regionu owoce 
i  warzywa nie dość, że są tańsze, to również 
znacznie zdrowsze od tych, które możemy kupić 
przez cały rok. Wybierając owoce i  warzywa, 
kierujmy się tym, co w  danym sezonie rośnie 
w okolicznych sadach i na polach.

Gotujmy samodzielnie. Mamy wówczas pew-
ność, co leży na talerzu. Powinniśmy nauczyć się 
planować posiłki i przygotowywać listy zakupów. 
Muszą być „na miarę”, bo niemarnowanie je-
dzenia też jest eko.
Czy pisanie książki to potrzeba tworzenia, 
czy też zapisania swoich pomysłów w spo-
sób bardziej trwały niż wirtualny świat blo-
gosfery?

 — „Na zdrowie” jest moją czwartą książką ku-
charską. Każda z poprzednich jest osnuta wokół 
konkretnego tematu: wypieków, chleba czy ja-
błek. Kiedy pisałam „Na zdrowie”, moim celem 
było podzielenie się z czytelnikami przepisami, 
które są łatwe, pełnowartościowe i zdrowe. Sta-
ram się w książce unikać cukru, nabiału i białej 
mąki, jednak nie są to rewolucyjne przepisy, 
które wymagają wyrzucenia wszystkiego z ku-
chennych szafek. Uważam, że nie tędy droga. 
Chciałabym pokazać jak małymi krokami moż-
na dojść do zdrowej kuchni, dzięki której bę-
dziesz się czuć po prostu dobrze. Dania z książki 
są proste, sezonowe i dla całej rodziny.
 Jak wyglądało Pani pierwsze zetknięcie się 
z książką po jej napisaniu?

 — Kiedy pierwszy raz zobaczyłam książkę w wy-
dawnictwie (nie okładkę, a  same środki), po 
prostu nie mogłam się od niej oderwać. Ja za-
wsze martwię się trochę na zapas. Czy wszystko 
wyjdzie tak, jak sobie wymarzyłam? Czy papier 
będzie tak piękny, jak bym chciała? Czy zdjęcia 
nie są za ciemne? Od dziecka kocham książki ku-
char skie, mam ich ponad tysiąc i zawsze przy pi-
saniu własnej mam jakieś konkretne wyobrażenia.

Eliza Mórawska-Kmita – z wykształ-
cenia dziennikarz, od 2006 roku – blogerka. 
Prowadzi jeden z  najpopularniejszych 
polskich blogów kulinarnych – White Plate. 
Wielokrotnie nagradzana; wyróżniana za 
promowanie kultury kulinarnej w  epoce 

fast-foodów, uznana za jedną z  30 naj-
bardziej wpływowych po staci polskiej 
blogosfery ostatnich 10 lat. Miłośniczka 
podróży kulinarnych oraz staro polskich 
przepisów, które chętnie unowocześnia 
i propaguje na swoim blogu.

Kiedy książka została wydrukowana i kurier 
przywiózł mi kilka egzemplarzy, cieszyłam się 
nią jak nowonarodzonym dzieckiem: przez kilka 
dni po prostu spała na poduszce obok mnie. 
Czy to prawda, że pomysł na własnoręczne 
fotografowanie dań narodził się podczas 
pracy w agencji reklamowej? 

 — Tak, byłam obecna na sesjach fotograficz-
nych, to były szalone lata dziewięćdziesiąte. 
Obserwowałam fantastycznych fotografów i pa-
miętam, że trochę zazdrościłam im pracy ma-
rzeń. Kilka lat później brałam udział w sesji do 
magazynu kulinarnego i redakcja przysłała fo-
tografa bez stylisty. Zastąpiłam go. To był ten 
pstryk, który włączył światło w mojej głowie. 
Czy ludzie pytają jak Pani to robi, że wy-
chodzą tak dobre zdjęcia?

 — Jasne! Dosyć często. Zdarzają się pytania 
o sam sprzęt, ale często też o ustawienia apa-
ratu. Nie uważam się za wybitnego twórcę, ale 
kocham to, co robię. Na wszystko patrzę przez 
pryzmat światła, tego, jak ono wydobywa lub 
gasi kolory, zaznacza kontury. Jest to również 
kwestia wprawy. Już nie robię po 300 zdjęć cia-
sta, jak to było dziesięć lat temu, bo zazwyczaj 
już na początku dokładnie wiem, co chcę uzy-
skać. Staram się nie marnować czasu, który mu-
siałabym poświęcić na kasowanie powtarzają-
cych się, niemal identycznych kadrów. 

Patrzę na fotografię przez pryzmat obrazka. 
Kiedy widzę owoce na bazarze wyobrażam so-
bie, jak je położę na stole i jak będą wyglądać. 
O zdjęciach myślę właściwie nieustannie – kiedy 
biorę do ręki nowy talerz, kawałek płótna czy 
piękny przedmiot. Oczy widzą świat, dla każ-
dego to trochę inny obraz, a  mój wygląda 
właśnie tak, jak na zdjęciach.
Czy są potrawy, których po prostu nie da się 
uchwycić korzystnie?

 — Są potrawy, z którymi na początku miałam 
problem, na przykład zupy. By nadać im lepszy 
wygląd, podgrzewałam je, bo wydaje mi się, że 
jak wleję zimną zupę do miski i zrobi się kożuch, 
to ludzie to zobaczą.

Autentyczność to jedna z najważniejszych cech 
jakimi się kieruję, jemy oczami, a obrazek potra-
wy ma wzbudzać apetyt. Razi mnie pokazywanie 
w książkach nieudanych potraw czy zakalców 
i udawanie, że wszystko jest, jak być powinno. 
Uważam, że ludzie nie są głupi i  należy ich 
traktować poważnie.

Natomiast, co mnie zaskoczyło, to to, że 
dania, które są z pozoru brzydkie, wcale nie od-
bierają apetytu, wręcz przeciwnie, wypływający 
z lasagne ser, spękany spód ciasta czy niekształ-
tne bułki, pokazane w odpowiednim kontekście, 
wzbudzają w  odbiorcach chęć ich zjedzenia. 
Może klucz tkwi właśnie w naturalności?
Jaką dałaby Pani radę osobom pytającym: 
jak zacząć pisać bloga?

 — Podstawowa zasada to robić to po swojemu, 
zgodnie z tym, co nam w duszy gra. Bez ogląda-
nia się na innych i naśladowania kogokolwiek, 
bo na dłuższą metę to droga donikąd. Wytrwa-
łość i konsekwencja to kolejne ważne zasady. 

Wywiad z Elizą  
Mórawską-Kmitą
blogerką, autorką książki  
„White Plate. Na zdrowie”

„Moja kuchnia  
dzisiaj to kuchnia 
równowagi –  
staram się zachować 
rozsądek, korzystać 
z wiedzy, którą 
nabyłam, gotując  
kiedyś z babcią, 
ciotkami, mamą…

Eliza Mórawska-Kmita

dla zdrowia

Gotujmy 
eko 

fot. Ania Rutkowska, Michał Rutkowski (mammamija) fot. Ania Rutkowska, Michał Rutkowski (mammamija)

wywiad przeprowadziła
Agnieszka Kaniewska
Ekspert ds. zdrowego odżywiania 
Organic Farma Zdrowia

White Plate, czyli wszystko, co możesz jeść na zdrowie
W książce „White Plate. Na zdrowie” 
autorka proponuje kilkadziesiąt prze-
pisów na przepyszne i zdrowe potra-
wy. Ponieważ mówi się, że 
jemy oczami i  nasz apetyt 
roz budza już sam widok 
dania, więc sposób prezen-
tacji potraw ma ogromne 
znaczenie. A w  tej książce 
wszystkie dania wyglądają 
tak, że tylko je gotować i… 
jeść. 
Wszystkie przepisy są wy-
 próbowane, starannie 
opisane, a  dzięki ich 
różno rodności przekonać 
się można, że kuch nia ma 
wiele twarzy. 
Zanim przejdzie się od ku-
pie nia do goto wania, a od gotowania do 
kosztowania, pozostaje przyjemność 
smakowania oczami. Już samo przeglą-
danie przygotowanych przez autorkę 
zdjęć potraw i  wertowanie estetycznie 
zaprojektowanych stron sprawia ogromną 

przyjemność. Można zatopić się w klima-
tycznych wnętrzach, podejrzeć sytuacje, 
w których autorka została „złapana” przez 

foto grafa i  najpierw się 
uśmiechnąć, a potem – wziąć 
do gotowania.
Szczególną uwagę zwracamy 
na rozdział z potrawami dla 
alergików oraz wyjąt ko we, 
słodkie kremy będące dosko-
nałą alternatywą dla pełnych 
sztucznych aromatów kre-
mów ze sklepowych półek.
Ponad sto tysięcy wiernych 
czytelników z całego świata, 
setki znakomitych przepisów 
i  apetycznych zdjęć. Blog 
White Plate to inspirująca 
świątynia smaków, a  jego 

twórczyni, Eliza Mórawska-Kmita jest 
obecnie jedną z najbardziej wpływowych 
postaci polskiej sceny kulinarnej. Jak nikt 
inny potrafi dzielić się swoją umiejętnoś-
cią smakowania życia. 
Życzymy smacznego!
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oksydacyjnie, a flawonoidy (5-9 mg w  100 g 
owoców) i  antocyjany (90-100 mg w  100 g 
świeżych owoców) relaksują nerw wzrokowy 
i  zapobiegają powstawaniu żylaków podudzi, 
co jest bardzo ważne, szczególnie dla kobiet 
pracujących w pozycji stojącej.

Cenne są również liście malin. Zawierają 
garbniki, flawonoidy, kwasy organiczne, związki 
żywicowe, sole mineralne (m.in. żelaza, miedzi, 
wapnia) oraz kwas salicylowy, który w naszym 
organizmie przemienia się w kwas acetylosalicy-
lowy i działa bakteriobójczo i bakteriostatycznie. 
Dlatego już nasze babcie wiedziały, że sok z ma-
lin jest najlepszy na przeziębienie, wygoni każdą 
niemoc z naszego ciała, a napary z liści malin 
roz grzewają i działają napotnie, przez co zmniej-
szają gorączkę w stanach zapalnych organizmu. 
Garbniki (taniny) zawarte w liściach malin dzia-
łają ściągająco, przeciwbakteryjnie i przeciwza-
palnie, hamują rozwój bakterii jelitowych i skutecz-
nie zmniejszają biegunkę. Napary z liści malin 
pomogą także w słabo nasilonych wzdęciach. 

Cudowne w smaku porzeczki 
Im ciemniejszy kolor porzeczek, tym więcej 

wartości, a szczególnie cennych dla zdrowia 
związków antyoksydacyjnych. Nie bez przyczyny 
napisano, że jeżeli truskawka byłaby królową 
owoców, to porzeczka musiałaby zostać cesa-
rzową. Zawartość związków biologicznie czyn-
nych w tych małych drobnych owocach zebra-
nych w  aromatyczne grona jest nie do prze-
cenienia. Są to głównie: 
• witamina C 140 mg w 100 g porzeczek kon-
wencjonalnych, a 190 mg w  100 g porzeczek 
ekologicznych (odmiana Titania), 
• polifenole 250 mg w 100 g porzeczki odmia-
ny Tiben z produkcji ekologicznej, a tylko 140 mg 
w 100 g porzeczki tej samej odmiany, ale z pro-
dukcji konwencjonalnej, 
• najważniejsze związki, czyli antocyjany, w ilo-
ści 160 mg w 100 g porzeczek konwencjonalnych 
i  aż 190 mg w  100 g w przypadku porzeczek 
ekologicznych.

Do tej skarbnicy związków bioaktywnych 
dochodzą jeszcze inne właściwości tych owo-
ców. W tradycyjnej medycynie ludowej owoce 
stosowane były przy anginie i innych chorobach 
infekcyjnych górnych dróg oddechowych, artre-
tyzmie czy reumatyzmie. Z kolei sok wytłoczony 

M amy teraz sezon na owoce jagodowe 
i dostępne są ekologiczne pachnące 
truskawki, apetyczne, wonne maliny, 

i  cudowne w  smaku porzeczki. Co takiego 
wartościowego jest w  tych owocach, że z tak 
wielkim niepokojem czekamy na ich pojawienie 
się? Są skarbnicą związków biologicznie czyn-
nych, licznych antyoksydantów (polifenoli, fla-
wonoidów, kwasów fenolowych, antocyjanów, 

Słowo jagoda kojarzy nam się automatycznie z jagodą leśną zwaną 
borówką czernicą, zbieraną masowo ze stanu naturalnego w pol-
skich lasach. Jednak jako owoce jagodowe określamy całą grupę 
owoców, do których należą dobrze znane owoce uprawne: truskawki, 
maliny, porzeczki (czarna, czerwona, biała), jeżyny, poziomki, żura-
wina czy borówka amerykańska.

z owoców czarnej porzeczki wspomaga leczenie 
migreny, problemów żołądkowo-jelitowych czy 
ogólnego wyczerpania organizmu. Jest to zwią-
zane z wysoką zawartością rutynozydu kwerce-
tyny i  współdziałającej z nim witaminy C. 
Współczesna fitoterapia poleca stosowanie 
czarnych porzeczek pomocniczo przy:
– niedokrwistości, 
– skazie krwotocznej (tu przywołujemy „uszczel-
niający” i „wzmacniający” wpływ rutyny i anto-
cyjanów w stosunku do naczyń krwionośnych), 
– zaćmie (cudowna i terapeutyczna właściwość 
antocyjanów w relaksacji i wzmacnianiu osła-
bionego nerwu wzrokowego i  zapobieganie 
zmętnieniu siatkówki),

– kontroli poziomu trójglicerydów i  cukru we 
krwi (dzięki antyoksydantom i dużej ilości roz-
puszczalnego błonnika i miękkich pektyn),
– zapobieganie hipercholesterolemii (wzrosto -
wi poziomu cholesterolu w osoczu) i hipergli-
kemii (zbyt wysokiemu stężeniu glukozy we 
krwi), po nieważ pektyny spowalniają wchłania-
nie „złych” tłuszczów i  węglowodanów przez 
organizm. 

Warto wykorzystać również napary z liści 
czar nej porzeczki w celu przyspieszenia procesu 
wy  dalania toksyn z organizmu i regulacji pracy 
nerek. 

Życzę miłego delektowania się ekologicznymi 
owocami jagodowymi. 

witaminy C), błonnika, jak też licznych związków 
odżywczych: węglowodanów prostych, kwasów 
organicznych i  substancji lotnych. To właśnie 
kompozycje olejków eterycznych tworzą cha-
rakterystyczny i  niepowtarzalny zapach tych 
cudownych letnich owoców. 

Pachnące truskawki
Chwała niech będzie temu, kto wpadł na 

pomysł skrzyżowania ze sobą dwóch poziomek: 
czilijskiej i wirginijskiej. Ten hodowlany pomysł 
przyniósł na świat owoc jakim jest właśnie tru-
skawka. Już sam kształt owoców (serce) suge-
ruje, że działają one dobroczynnie dla naszego 
organizmu. I  rzeczywiście liczne badania na-
ukowe to potwierdzają: 

• błonnik i pektyny (zwłaszcza w owocach typu 
orzeszek, czyli tych drobnych „pesteczkach” 
osadzonych na owocni), wspomagają i  przy-
spieszają perystaltykę jelit i zapobiegają zapar-
ciom,
• witamina C (70 mg w 100 g świeżych owo-
ców) oraz związki polifenolowe (70-100 mg 
w 100 g świeżych owoców), a w szczególności 
antocyjany (35-45 mg w  100 g świeżych owo-
ców) obniżają poziom złego cholesterolu i za-
pobiegają powstawaniu mikrowylewów i mikro-
pęknięć naczyń krwionośnych,
• kwas cytrynowy odświeża organizm i wpływa 
kojąco i ujędrniająco na skórę,
• cukier gronowy, czyli węglowodany proste 
(głównie fruktoza) ma niski indeks glikemiczny 
i  metabolizowany jest bez udziału insuliny, 
dlatego w umiarkowanych ilościach mogą się 
nimi delektować także cukrzycy (indeks glike-
miczny truskawek wynosi 40).

Badania nad ekologicznymi truskawkami 
wykazały, że mają one silne właściwości anty-
nowotworowe i  antymutagenne – hamowały 
rozwój komórek nowotworowych żołądka 
i okrężnicy. Trwają badania nad antywirusowy-
mi właściwościami truskawek. Wiadomo, że są 
one pomocne w  zwalczaniu wirusa Herpes 
powodującego półpaśca i opryszczkę.

Apetyczne, wonne maliny 
„…W malinowym chruśniaku, przed 

ciekawych wzrokiem 
Zapodziani po głowy, przez długie godziny 
Zrywaliśmy przybyłe tej nocy maliny…” 

pisał o tych pachnących, słodkich i delikatnych 
owocach Bolesław Leśmian. 

Te małe złożone owoce w typie botanicznym 
pestkowca skupiają w sobie same cenne skład-
niki. Oprócz uroczego aromatu i zapachu, jak 
też przyjemności z ich jedzenia, owoce malin 
zawierają:
• liczne związki przeciwutleniające z grupy poli-
fenoli, flawonoidów i  antocyjanów oraz wita-
minę C,
• bogactwo witamin (E, B1, B2, B6),
• wiele substancji mineralnych takich jak: po-
tas, magnez, wapń, żelazo.

Liczne badania wskazują, że związki polife-
nolowe w malinach ekologicznych (100-120 mg 
w  100 g świeżej masy owoców) działają anty-

Jagodowe zdrowie
na talerzu

dr hab. Ewelina Hallmann
Kierownik Katedry Żywności 
Funkcjonalnej, Ekologicznej 
i Towaroznawstwa, SGGW 

„…Jagody na krzaczkach  
rozpychają się bokami  
na zielonych gałązkach  
z aksamitnymi paltami. 

Na wieczną pamiątkę  
jak ukryte gwiazdy  
niosą owocu brzemię  
rozwieszając girlandy. 

Śmieją się do każdego  
zachmurzoną purpurą  
spadając gromadą cicho  
do dzbanka z konfiturą…”

JAGODOWY KOKTAJL

• 1 szklanka świeżych owoców 
jagodowych (jagody, borówka 
amerykańska, maliny)

• 1 szklanka napoju roślinnego

• 3 łyżki ugotowanej kaszy jaglanej

• 1 łyżka syropu daktylowego

Wszystkie składniki zmiksować.



8 | Go Organic! | Nr 32 | Lato 2017

DIETETYK RADZI

• Wiele osób nie wyobraża sobie ogrodowego 
przyjęcia bez mięsa, szczególnie popularnej 
karkówki, kiełbasek czy kaszanki. Trzeba pa-
miętać, aby na grilla wybierać mięsa wysoko-
gatunkowe, z bezpiecznego zaufanego źródła. 

• Grilluj warzywa. Papryka, pieczarki, bakła-
żan, cukinia czy szparagi zawierają mniej wody, 
więc doskonale sprawdzą się na grillu. Są nisko-
kaloryczne, zawierają witaminy oraz błonnik. 
Mogą być serwowane zarówno jako danie 
główne, jak i dodatek do mięs lub ryb. 

• Używaj tacek lub maty do grilla. Z mięsa 
leżącego bezpośrednio na ruszcie wycieka 
tłuszcz, który wchodząc w reakcje z palącym się 
węglem tworzy rakotwórcze związki, które uwal-
niając się będą wchłaniane przez jedzenie. 
Ryby lub krewetki można zawinąć w specjalne 
woreczki do grillowania, które zabezpieczają 
przed przenikaniem dymu do potrawy. 

Aby cieszyć się smakiem grillowa nych przysmaków warto pamiętać 
o podstawowych zasadach: 

Nieodpowiednio przygotowane, źle dobrane produkty 
na grilla mogą nam zaszkodzić, a spożywane w nad-
miarze mogą mieć negatywny wpływ na nasze zdrowie. 

• Nie przypalaj. Zwęglone, przypalone „na 
brązowo” kiełbaski czy karkówka mogą być 
źródłem związków kancerogennych, wielopier-
ścieniowych węglowodorów aromatycznych 
(WWA). Podczas grillowania ziemniaków lub 
pieczywa powstaje równie szkodliwy akryloamid. 

• Unikaj gotowych mięs i marynat. Nie najlep-
szym wyborem są gotowe produkty, marynowane 
mięsa i marynaty grillowe. Najczęściej zawiera ją 
one duże ilości soli, cukru, wzmacniaczy smaku, a te 
z kolei nie gwarantują wysokiej jakości produktu. 
Najlepiej własnoręcznie przygoto wywać mary naty 
z oliwy, octu balsamicznego i ziół lub jogurtów, 
wybierając do marynowania świeże mięso lub ryby.

• Przygotuj własny sos. Gotowe sosy do 
grilla są wysokokaloryczne, najlepiej wybierać 
wysokiej jakości ketchup lub musztardę lub 
samemu przygotować sos na bazie jogurtu, 
czosnku lub ziół. Będzie zdrowy i lekki. 

• Na grillowym przyjęciu nie może też zabrak-
nąć sałatki ze świeżych sezonowych warzyw. 
Pomidory, ogórki, sałaty, roszponka, szpinak to 
bogactwo antyoksydantów i witamin. Dodatko-
wo skropione oliwą i  przyprawione ziołami: 
bazylią, oregano czy rozmarynem, podkreślą 
smak potraw i wspomogą trawienie. 

• A co do picia? Często wybieranym napo-
jem do grilla jest piwo. Niestety jest wyjątkowo 
kaloryczne i  pobudza chęć do jedzenia, co 
sprzyja spożywaniu większych porcji, a w kon-
sekwencji większej ilości kalorii. Doskonała 
natomiast będzie orzeźwiająca lemoniada, 
zimna zielona herbata lub mięta. 

Bardzo ważne jest to na czym grillujemy. Jeżeli 
używamy tradycyjnego grilla węglowego, powi-
nien to być brykiet lub węgiel drzewny, nigdy 
drzewa iglaste z żywicą. Unikać należy sztucz-
nych, chemicznych rozpałek, kolorowych gazet, 
czy plastiku. Podczas ich spalania wydzielają się 
szkodliwe, rakotwórcze substancje, które mogą 
wnikać do przygotowywanego jedzenia lub 
mogą być wdychane, jeśli biesiadujemy w po-
bliżu grilla.  

!

Anna Rajtar
Dietetyk Organic Farma Zdrowia

grill
Lato to okres spotkań towarzyskich 
w  ogrodach, na tarasach, nad wodą. 
Ciepło i  słoneczna pogoda sprzyja 
wspólnemu grillowaniu i  spożywaniu 

posiłków na świeżym powietrzu. Przygotowując dania z rusztu 
warto zadbać, aby były one nie tylko smaczne, ale i zdrowe. 
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Zdrowesłodycze
w diecie dzieci

S prawa wydaje się prosta, jeżeli chodzi 
o spożywanie posiłków w domu przecież 
kontrolujemy, co i kiedy dajemy dziecku 

do jedzenia, jakie potrawy przyrządzamy na 
drugie śniadanie do szkoły itp. Jednakże 
 problem zaczyna się wtedy, gdy dziecko wy-
chodzi z domu i żywi się na zewnątrz, np. na 
spotkaniach z przyjaciółmi, gdzie narażone jest 
na presję grupy, co niewątpliwie może wpłynąć 
na zachwianie prawidłowych nawyków żywie-
niowych. Radzenie sobie z presją otoczenia jest 
wyzwaniem nie tylko dla dziecka, ale i rodziców. 
Academy of Nutrition and Dietetics radzi, by 
przede wszystkim pielęgnować właściwe za-
chowania żywieniowe w domu. Niemniej jednak 
zachowajmy zdrowy rozsądek – zbyt surowe 
zachowanie może mieć skutki odwrotne niż 
zamierzone i  prowadzić do zaburzeń od-
żywiania się.

Ponadto warto dbać o pewność siebie oraz 
samoocenę naszego dziecka – nie powinny się 
wstydzić tego, że jedzą zdrowo! Warto zatem 
zabrać je np. na spotkanie, gdzie sami argu-
mentujemy nasze wybory żywieniowe, by dzie-
cko widziało, jak może sobie poradzić w po-
dobnej sytuacji. Problemem są też porcje 
w  restauracjach, które często są zbyt duże 
względem zapotrzebowania – warto kształtować 
u naszej pociechy umiejętność świadomego 
jedzenia i  odczuwania sygnałów dotyczących 
głodu i sytości. Uczmy je powolnego jedzenia, 
przeżuwania każdego kęsu i… radości ze 
spożywania pokarmu! Alarmujące statystyki 
dowodzą, że w Polsce cały czas rozwija się rynek 
słodyczy, bo jest na nie zapotrzebowanie szcze-
gólnie wśród dzieci. To jednak od rodziców 
zależy, jakie produkty dzieci będą kojarzyły ze 
słodkim smakiem. 

Prawidłowe nawyki żywieniowe zaczynają się w domu – to od rodzi-
ców dzieci przejmują zwyczaje, również te dotyczące diety, które 
wprowadzają w swoje życie.

Oto kilka propozycji na ZDROWE SŁODYCZE 
w diecie naszych pociech:

1. Świeże owoce
Owoce mogą skutecznie zaspokoić pragnienie 
zjedzenia słodkiej przekąski. Zawierają sporą 
ilość cukrów – glukozy, fruktozy i  sacharozy – 
które warunkują słodki smak. Ponadto zawarta 
w nich woda zwiększa objętość, a to powoduje, 
że zjemy mniej produktu, by zaspokoić potrzebę 
słodkiego posiłku. Dodatkowo, owoce są boga-
ctwem witamin i składników mineralnych, dla-
tego śmiało możemy sięgać po nie, gdy najdzie 
nas ochota na słodkości!

2.  Owoce suszone
Suszone owoce są pozbawione wody, przez co 
w  mniejszej objętości skoncentrowanych jest 
więcej składników odżywczych – w  tym cukru 
i  błonnika pokarmowego. Są także źródłem 
witamin i składników mineralnych, np. witami-
ny  C, potasu czy wapnia. To zdecydowanie 
lepsza alternatywa dla słodyczy, które oprócz 
sporej ilości cukru zawierają dużo tłuszczów 
nasyconych, niekorzystnie wpływających na 
profil lipidowy. Należy jednak pamiętać, że 
owoce suszone należą do produktów wysoko-
kalorycznych (w 100 g ok. 300 kcal), dlatego też 
należy je spożywać w umiarkowanych ilościach 
(np. mała garść rodzynek, 3-4 sztuki daktyli).

3.  Jogurt naturalny  
z domową granolą

Domową granolę można przyrządzić mieszając 
ulubione orzechy, płatki owsiane i  suszone 
owoce z odrobiną mleka i miodu, a następnie 
upiec. Do jogurtu naturalnego dodać łyżkę-
-dwie granoli i  pyszny, zdrowy deser gotowy. 
Dlaczego zdrowy? Taka mieszanina dostarcza 
witamin i składników mineralnych. Przede wszyst-
kim jogurt to źródło dobrze przyswajalnego 
wapnia; płatki owsiane zaopatrują organizm 
w  błonnik pokarmowy, pomocny w  regulacji 
pracy jelit; orzechy stanowią źródło białka, wita-
min z grupy B, potasu i fosforu, zaś owoce nadają 
słodki smak oraz dostarczają m.in. witaminy C.

4. Koktajl owocowy
Bardzo dobry pomysł na słodką przekąskę po 
treningu lub w chłodne dni. Wystarczy w blen-
derze zmiksować ulubione owoce z  jogurtem 
naturalnym, maślanką lub mlekiem i gotowe. 
Takie połączenie nie tylko zaspokaja potrzebę 
słodkości, ale i dostarcza wapń w dobrze przy-
swajalnej postaci, a także białko o  wysokiej 
wartości biologicznej.

5.  Owoce z domowym  
kremem czekoladowym

Domowy krem czekoladowy jest dobrą alterna-
tywą dla sklepowej czekolady, która zawiera 
sporą ilość tłuszczu, niekoniecznie dobrego. 
Wystarczy garść daktyli, łyżka-dwie kakao i pół 
szklanki mleka, by stworzyć pyszny krem czeko-
ladowy, który można nakładać np. na truskaw-
ki czy brzoskwinie. Kakao jest bogatym źródłem 
magnezu – składnika mineralnego biorącego 
udział m.in. w  dostarczaniu energii do pracy 
mięśni, zaś daktyle dostarczają potasu. Taki 
krem może być bardzo dobrą przekąską po 
treningu. Należy jednak pamiętać, że każdy 
słodki produkt – nawet zdrowy – dostarcza do 
organizmu cukier, który przy niedostatecznej 
aktywności fizycznej może odkładać się w po-
staci tkanki tłuszczowej. Dlatego też, jak we 
wszystkim, warto zachować umiar! 

Według Mintela (światowy lider w zakre-
sie badań rynku), sprzedaż detaliczna 
wyrobów czekoladowych między 2015 
a 2016 rokiem wzrosła w Indiach o 13%, 
a na drugim miejscu znalazła się Polska 
(nastąpił wzrost sprzedaży o 2%).
Mintel podaje też, że Indie i Polska to je-
dyne dwa kraje, które odnotowały wzrosty 
sprzedaży wyrobów czekoladowych w 2016 
roku, podczas gdy sprzedaż tych produk-
tów w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech 
i Francji utrzymała się na tym samym po-
ziomie co rok wcześniej, spadła natomiast 
sprzedaż w takich krajach jak Rosja, Bra-
zylia i Chiny. Natomiast jak wynika z ra-
portu PwC „Rynek ciastek w  Polsce”, 
w  2015 roku Polak zjadał średnio około 
3,8 kg ciastek. Kupując ciastka kierujemy 
się przede wszystkim smakiem (41% bada-
nych) i jakością (22%), zdecydowanie mniej 
ceną czy rodzajem produktu (po 17%).

Anna Jelonek
Dietetyk COOK UP
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W tej małej, zagubionej wśród jezior 
i  lasów miejscowości, przed 15 laty 
powstała polska Fundacja im. Stani-

sława Karłowskiego. Zrujnowane byłe Państwo-
we Gospodarstwo Rolne o pow. 1900 ha oka-
zało się doskonałą bazą do prowadzenia upraw 
ekologicznych i biodynamicznych. Można było 
wszystko rozpocząć od nowa. 

Od krów do pasieki
Na początku fundacja zakupiła stado krów 

mlecznych. Stopniowo przywracano pola do 
naturalnych upraw. Dzięki naturalnym nawo-
zom pochodzącym z  hodowli, plony zaczęły 
wzrastać. Obecnie oprócz hodowli bydła mlecz-
nego farma prowadzi hodowlę bydła mięsnego 
oraz uprawę zbóż, w  tym orkiszu, gryki, żyta, 
owsa oraz pasz i materiału siewnego. Ponadto 
uprawiane są warzywa i zioła, prowadzony jest 
zbiór ze stanu naturalnego oraz pasieka w zgo-

dzie z naturą. Produkty gospodarstwa posiada-
ją certyfikat rolnictwa ekologicznego oraz 
rolnictwa biodynamicznego Demeter. Takim 
certyfikowanym produktem jest również syrop 
malinowy, który gospodarstwo z Juchowa do-
starcza do sieci delikatesów Organic Farma 
Zdrowia (ma certyfikat ekologiczny).

Biodynamicznie,  
czyli w zgodzie z naturą

Farma Juchowo to nie tylko produkcja rolna. 
To przede wszystkim dbanie o środowisko wraz 
z  jego otoczeniem. Ponadto misją Projektu 
Wiejskiego jest ożywianie obszarów wiejskich 
zgodnie z  mottem: „zdrowa ziemia – zdrowe 
rośliny – zdrowe zwierzęta – zdrowy człowiek”. 
W gospodarstwie biodynamicznym Fundacji 
im. Stanisława Karłowskiego postawiono na:

do gospodarstwa 
biodynamicznego

Jolanta Jętkowska
Fundacja im. Stanisława Karłowskiego

Od PGR
• ochronę środowiska,
• kształtowanie krajobrazu,
• praktyczne badania naukowe,
• edukację i pedagogikę,
• działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Celem prowadzenia projektu jest zrównowa-
żony i długotrwały rozwój, żeby uzyskać harmo-
nię pomiędzy hodowlą zwierząt, uprawą ziemi 
i kształtowaniem krajobrazu. 

Lepsza gleba i więcej zapylaczy
W ramach aktywności na rzecz ochrony śro-

dowiska i  krajobrazu odbudowywana jest za-
niedbana przez szeregi lat struktura gleby 
w gospodarstwie. Podstawą działań w tym za-
kresie jest ożywienie organizmów glebowych, 
w  tym stosowanie odpowiednio ustalonego 
płodozmianu, gospodarka kompostowa, stoso-
wanie preparatów biodynamicznych, minimal-
na obróbka gleby oraz zazielenianie gleby. Na 
polach, w  miejscach nieopłacalnych dla pro-
dukcji rolnej, sadzone są liczne żywopłoty 
z różnorodnymi gatunkami jadalnych owoców 

oraz pojedyncze drzewa. Dzięki nim krajobraz 
kulturowy staje się bogatszy. Chronią one rów-
nież uprawy rolnicze przed wysuszaniem i ero-
zją wietrzną. Natomiast na polach trudnych do 
zagospodarowania wysiewa się mieszanki roślin 
miododajnych. Owady w poszukiwaniu nektaru 
i pyłku zapylają również wiele rolniczych roślin 
użytkowych. Im większa bioróżnorodność, tym 
więcej zapylaczy. Kształtowanie krajobrazu to 
również działania w zakresie gospodarki wod-
nej. Zakładane stawy i zalewiska wspomagają 
z jednej strony zachowanie różnorodności fauny 
i flory, a z drugiej przyczyniają się do odbudowy 
żyzności gleby, a tym samym zwiększenia plonów.

Podejście naukowe...
Prowadzone na terenie gospodarstwa bada-

nia naukowe pozwalają obserwować procesy 
zachodzące w rolnictwie ekologicznym i biody-
namicznym. W dziale hodowli bydła prowadzo-
ne są projekty badawcze dotyczące długowiecz-
ności krów oraz profilaktyki zdrowotnej bydła 
ekologicznego. W ramach upraw realizowany 
jest projekt badawczy pod nazwą „Minimalna 

Krzysztof Białkowski  
dział warzywnictwa

Od kiedy pracuje Pan w Juchowie?
— Jestem związany z gospodarstwem od 
ponad 20 lat. Pracowałem tu jeszcze za 
czasów Państwowego Gospodarstwa Rol-
nego. Na początku zajmowałem się ho-
dowlą bydła, a od 2017 jestem odpowie-
dzialny za uprawy warzyw. 

Jak wygląda Pana dzień pracy?
— Praca w ogrodzie jest dla mnie nowym 
wyzwaniem i z  chęcią wstaję do pracy. 
Rozpoczynamy o godz. 5.00 rano, przy-
gotowujemy warzywa do sprzedaży, a po-
tem zajmujemy się uprawą.

Dlaczego pracuje Pan właśnie w tym 
gospodarstwie?
— Mieszkam w Juchowie i tu jest moje 
miejsce. Cenię w mojej pracy to, że widzę 
jak wszystko rośnie, i że efekty zależą ode 
mnie. Jestem dumny z  tego, że pracuję 
przy produkcji zdrowej biodynamicznej 
żywności. Nasze warzywa trafiają bezpo-
średnio do klientów, do sklepów ekolo-
gicznych, hurtowni oraz do kilku prze-
twórni, w tym do naszej na terenie 
gospodarstwa, w której pracują również 
osoby niepełno sprawne.

Hortiterapia – ogród ziołowy dla osób niepełnosprawnycH

obróbka gleby”, którego celem jest wypracowa-
nie metod poprawy żyzności gleb w ekologicz-
nych systemach produkcji rolniczej. Podczas 
prowadzonych prac badawczych dokonywana 
jest analiza wpływu różnych systemów uprawy 
i dawek nawożenia na wysokość plonu, poziom 
rozwoju chwastów i ziół oraz poziom żyzności 
gleby w różnych jej warstwach.

...połączone z edukacją 
dzieci i młodzieży

Ważną sferą działalności Fundacji jest edu-
kacja i pedagogika. Od kilku lat przyjeżdżają 
do gospodarstwa dzieci oraz młodzież z  re-
gionu, aby uczestniczyć w  różnorodnych war-
sztatach edukacyjnych. Poprzez bezpośredni 
kon takt ze zwierzętami i  różnorodne działania 
dowiadują się, skąd bierze się żywność. Do 
gospodarstwa przyjeżdżają również uczniowie 
i  studenci na praktyki rolnicze. Rocznie farma 
gości ponad 2.500 odwiedzających. Populary-
zuje ideę gospodarstwa ekologicznego jako 
miejsca edukacji, a od kilku lat uczestniczy 

w projekcie unijnym Erasmus+ „Learning Place 
Bio-Farm”.

Miejsce terapii 
dla niepełnosprawnych

Fundacja prowadzi również wiele działań na 
rzecz osób niepełnosprawnych. Poprzez stwo-
rzenie sprzyjających dla nich warunków pracy, 

osoby niepełnosprawne otrzymują konkretne 
prace dostosowane do ich możliwości.

W ogrodzie na areale 3 ha, zgodnie z  ryt-
mem pór roku, uprawiane są zioła lecznicze 
i przyprawowe. W ramach Pracowni Terapeu-
tycznej prowadzone jest przetwórstwo surowców 
z gospodarstwa.

Osoby niepełnosprawne uczestniczą w całym 
procesie produkcyjnym – od siewu, poprzez 
pielęgnację i  zbiory, do wyrobu produktu. Ich 
ręczna praca, uważność i zaangażowanie prze-
kładają się na dobrą jakość żywności. 

Produkty z Pracowni Terapeutycznej to:
• susze ziołowe, mieszanki herbat ziołowo-

-owocowych, ekstrakty, soki owocowo-warzy-
wne i  syropy ziołowe oraz syropy owocowe 
tłoczone na zimno;

• wyroby piekarskie i ciastkarskie;
• rękodzieło.

Projekt Wiejski Fundacji im. Stanisława Kar-
łowskiego jest przykładem gospodarstwa na-
ukowo-badawczego, które działa zarówno lo-
kalnie jak i globalnie. 

edukacja

Na Pomorzu Zachodnim, na terenach dawnego majątku PGR Juchowo 
w powiecie Szczecinek, działa wyjątkowa farma ekologiczna. To z niej 
pochodzi syrop malinowy z certyfikatem ekologicznym dostępny w deli-
katesach Organic Farma Zdrowia.
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ZDROWY WYBÓR

Zależy nam, aby produkty ekologiczne na stałe 
zagościły na Państwa stołach. Dlatego wspólnie 
z producentami żywności ekologicznej, na sześć 
miesięcy istotnie obniżyliśmy ceny 14 produktów 
w  ramach oferty „STALE w niskiej CENIE”. Są 
one zdrowsze niż żywność konwencjonalna, bo 
powstają w zgodzie z naturą: bez chemii rolnej, 
sztucznych konserwantów, barwników i polep-
szaczy smaku, czy GMO.

Nasza ekologiczna TOP 14 w  niskiej cenie to 
produkty używane w  codziennym jadłospisie. 
Gwarantujemy, że jeśli będą Państwo korzystać 
z  nich stale, ilość nienaturalnych substancji 
chemicznych w Państwa menu ulegnie znaczą-
cej redukcji. Żywność taka jak dawniej to prze-
pustka do zdrowia i dobrego samopoczucia. 

Prosimy, aby podzielili się Państwo informacjami 
o  ofercie „STALE w niskiej CENIE” z  rodziną 
i znajomymi. To pierwsza taka akcja w Polsce, 
w której komercyjna przecież firma świadomie 
rezygnuje z części zysków. Liczymy, że wspólnie 
uda nam się na większą skalę rozpropagować 
atuty ekologicznej żywności. To przepustka do 
zdrowia nas, naszych rodzin i znajomych.

D Z I Ę K U J E M Y

Organic Farma Zdrowia od 11 lat buduje świadomość Polaków w zakre-
sie zdrowego stylu życia. Jego elementem jest racjonalne odżywanie się, 
najlepiej naturalnymi produktami bez chemii rolnej, konserwantów, 
sztucznych barwników czy GMO.

Stale
w niskiej cenie
Na sześć miesięcy istotnie obniżyliśmy ceny 14 ekologicz-
nych pro duktów spożywczych takich jak mleko, jajka, kasze 
czy makarony. W ten sposób chcemy zachęcić Polaków do 
sięgnięcia po żywność ekologiczną, która jest zdrowsza niż 
konwencjonalna. Bo zdrowie jest cenniejsze niż zyski.

-15%
7,99 zł

9,40 zł

Masło ekstra 
osełka
BIO
170 g
Organic Farma Zdrowia

-18%
7,50 zł

9,20 zł

Przecier 
pomidorowy 
passata
BIO
680 g 
Organic Farma Zdrowia

-18%
4,99 zł

6,10 zł

Makron 
pennoni  
rigati
BIO
500 g 
Granoro
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NAUKA MA GŁOSNAUKA MA GŁOS

Pani Doktor, co my teraz jemy w  porów-
naniu do jedzenia, które spożywali nasi 
dziadkowie?
— W Polsce i na świecie przez ostatnich 50 lat 
zmieniliśmy całkowicie żywność. Jeszcze kilka-
dziesiąt lat temu zwierzęta wypasały się na 
pastwiskach, jadły trawę i korzystały ze swobo-
dy ruchu w naturalnych warunkach. Dziś naj-
częściej są zamknięte na wielkich farmach 
przemysłowych, stojąc na betonie, bez dostępu 
do słońca i  natury – choćby z  tego powodu 
skład mięsa dziś i  kiedyś bardzo się różni. To 
samo dotyczy roślin – kiedy przed laty zaczyna-
łam studia na Akademii Rolniczej za stwierdze-
nie „hodowla roślin” zamiast „uprawa roślin” 
można było nie zaliczyć egzaminu. Dziś takie 
stwierdzenie jest poprawne, bo hodujemy rośli-
ny sztucznie, a to ma gigantyczny wpływ na ich 
skład.

Jak zmienił się skład jedzenia w ostatnich 
dziesięcioleciach?
— Weszliśmy w  wiek wielkiego przetwórstwa 
żywności mając strukturę ciała naszych przod-
ków. Przez intensywną uprawę, monokultury, 
sztuczne nawozy, herbicydy, nowe technologie 
itd. skład żywności zmienił się całkowicie. Przy-
kładowo od wieków rośliny rosnące w naturze 
i zwierzęta hodowane ekologicznie z dostępem 
do słońca i natury w swoich komórkach wytwa-
rzały odpowiednie proporcje kwasów omega-3 
do omega-6, stosunek tych kwasów wynosił 1:3, 
czasem 1:4 i była to ta najzdrowsza proporcja. 
Obecnie badania naukowe podają, że w żyw-
ności produkowanej nowymi metodami propor-
cja ta wynosi 1:19, a nawet 1:25. Czyli na jedną 
cząsteczkę niezbędnego kwasu omega-3 przy-
pada od dziewiętnastu do dwudziestu pięciu 
cząsteczek kwasów omega-6. Nienaturalny 
nadmiar kwasów omega-6 nasila stany zapalne 
w organizmie i dodatkowo blokuje przyswajanie 
kwasów omega-3. Zresztą to nie wszystko, na 
przestrzeni wieku ilość podstawowych produk-
tów spożywczych, którymi dysponujemy w skle-
pach wzrosła średnio z 500 do 50 000 sztuk. 
Spożycie tłuszczu podwoiło się, w tym pojawiły 
się nieznane wcześniej, a tak szkodliwe prze-

tworzone rafinowane oleje roślinne. Spożycie 
oczyszczonych węglowodanów i cukru wzrosło 
o  ponad 250%, a dzienne spożycie syropu 
gluko zowo-fruktozowego zwiększyło się z  1  g 
do 75 g. Jeszcze niespełna 100 lat temu nasiona, 
pełnowartościowe kasze, warzywa, dzikie owo-
ce stanowiły w diecie 60% dzisiaj zaledwie 20%. 
Jak widać, współczesny masowy sektor produk-
cji i sprzedaży żywności jest mocno zaburzony. 
Dodatkowo nieświadomy klient kieruje się na-
zwą produktu, a nie pełnowartościowym skła-
dem takim jak dawniej. 

Mówimy tu o składzie jedzenia, który wyni-
ka ze sposobu produkcji żywności. Co jest 
największym grzechem przemysłowej pro-
dukcji jedzenia?
— Zaburzenia wartości odżywczej zaczynają się 
już na etapie nasion, bo często są to nasiona 
roślin genetycznie modyfikowanych, a modyfi-
kacje te służą najczęściej tylko producentom. Po 
drugie w produkcji przemysłowej panują mono-
kultury, a więc na dużej przestrzeni przez lata 
hoduje się te same gatunki roślin, co zaburza 
naturalny cykl odnowy gleby. Nawet w średnio-
wieczu stosowano prymitywną trójpolówkę, 
która pozwalała odrodzić się glebie. Monokul-
tura hodowli roślin w  naturalnym środowisku 
nie jest efektywna, więc producenci wspierają ją 
sztucznymi nawozami, aby zwiększyć plony, oraz 
opryskami pestycydami i  herbicydami, aby je 
ochronić. To nie koniec litanii, bo sposób prze-
chowywania i przetwarzania produktów roślin-
nych znów wspomagany jest chemią, aby uzy-
skać określony produkt o  wyraźnym kolorze 
i smaku, który będzie miał długi okres przydat-
ności i niską cenę. Niestety podobnie wygląda 
sytuacja z  hodowlą zwierząt – tu też królują 
monokultury, produkcja masowa wspomagana 
antybiotykami i hormonami wzrostu, a później 
najnowszymi technologiami i  serią dodatków 
i konserwantów.

To ile my jemy chemii w skali roku?
— W 1990 roku Światowa Organizacja Zdrowia 
(WHO) podała, że przeciętny konsument spo-
żywa z pożywieniem ok. 2,5 kg chemii (związa-

nej z wytwarzaniem i przetwarzaniem żywności) 
w skali roku. Byłam tym przerażona, gdy wyob-
raziłam sobie ponad dwa kilogramy mąki, 
gdzie każdy pyłek z  tej mąki atakuje komórkę 
mojego ciała, która jest o wiele mniejsza. Kil-
kanaście lat później natknęłam się na badania 
mówiące o  tym, że z dostępną żywnością zja-
damy 7,5 – 10 kg chemii rocznie /Toks. – 2014/. 
Obecnie w  samej UE do żywności dodaje się 
rocznie około 170 000 ton aromatów, z których 
większość nie jest przebadana pod kątem wpły-
wu na nasz organizm. W efekcie z  jedzeniem 
spożywamy średnio od 20 – 30 gramów sztucz-
nych związków chemicznych dziennie.

Czy w tych kilogramach jest uwzględniony 
cukier?
— Nie ma. Mówię tylko o substancjach takich 
jak pozostałości po pestycydach, herbicydach, 
fungicydach, antybiotykach, konserwantach, 
wzmacniaczach smaku, aromatach, barwni-
kach itp. Cukier to osobny temat. Można uznać, 
że w ciągu ostatnich 25 lat 4-5 krotnie zwiększy-
liśmy dawkę substancji chemicznych w pożywie-
niu, za które płacimy, aby je zjeść, a potem 
płacimy, aby wyleczyć się z ich skutków ubocz-
nych. Już Hipokrates mówił o tym, że „jesteś tym 
co jesz” i  „nigdy nie zrozumiemy czym jest 
choroba, dopóki nie pojmiemy czym jest poży-
wienie”. Bo niemal wszystkie choroby cywiliza-
cyjne można wyleczyć łącząc medycynę z do-
brym pełnowartościowym żywieniem, co zresztą 
potwierdza coraz więcej instytutów naukowych 
na całym świecie.

Jak można ustrzec się chemii w jedzeniu?
— Sposobów jest kilka, ale najważniejszy to 
myśleć o jedzeniu nie jak o gotowym produkcie, 
tylko o żywności. Kiedy idziemy do sklepu sie-
ciowego, zazwyczaj ulegamy nachalnym rekla-
mom, ładnym opakowaniom i często zwodniczej 
cenie. Dobry produkt wcale nie musi być drogi. 
Szukajmy produktów naturalnych, świeżych pół-
produktów, z  których możemy skomponować 
zdrowe posiłki. Bądźmy ostrożni; jeśli żywność 
jest nienaturalnie piękna, zbyt czysta, symetrycz-
na, o wyjątkowej trwałości, lub bardzo tania, 

albo dostępna poza sezonem, to coś jest nie 
tak. Czytajmy etykiety, kupujmy zdrowe produk-
ty, a nie nazwy produktów, które są często tylko 
chwytami marketingowymi. Przykładowo śmie-
tana czy jogurt w składzie powinna mieć tylko 
mleko i kultury bakterii, wszystkie dodatki np. 
konserwanty, żele, gumy czy barwniki są tu 
zupełnie zbyteczne i  najczęściej szkodliwe. 
Chcąc się zdrowo odżywiać powinniśmy unikać 
bezwartościowych produktów wysoko przetwo-
rzonych – one naprawdę są niezdrowe i jeszcze 
za nie sporo płacimy.

Czy żywność ekologiczna jest tu rozwiąza-
niem? Czy ona wspiera człowieka i chroni 
go przed schorzeniami?
— Żywność ekologiczna to jest taka do jakiej 
przyzwyczailiśmy się przez wieki. Produkty natu-
ralne, wytworzone przy wsparciu co najwyżej 
naturalnego obornika, płodozmianu, nisko 
przetworzone, bez konserwantów – są najcen-
niejsze dla naszego organizmu. Niestety gubi 
nas komercja i często nieuczciwość producen-
tów. Najczęściej, gdy żywność zaczyna być pro-
dukowana na skalę masową, zmienia się jej 
skład i  jakość. Certyfikat ekologicznego listka, 
który jest na opakowaniu żywności ekologicz-

nej, powinien być przepustką do sprawdzenia 
jej jakości. Przykładowo przez długi czas na 
rynku niedaleko mojego gabinetu znajdowało 
się stoisko, na którym sprzedawca oferował 
ekologiczne truskawki. Po sprawdzeniu poleca-
łam je moim pacjentom, zwłaszcza matkom 
z  dziećmi. Po jakimś czasie okazało się, że 
sprzedawca zaczął zaopatrywać się już u prze-
mysłowych dostawców, ale szyld z  napisem 
„ekologiczna żywność” ciągle wisiał na stoisku. 
Dlatego trzeba uważać, nie warto płacić za 
drogą przecież żywność organiczną byle gdzie. 

Co dzieje się z ciałem ludzkim bombardo-
wanym codziennie kilkudziesięcioma gra-
mami chemii?
— Musimy pamiętać o  tym, że aby organizm 
funkcjonował prawidłowo, równowaga we-
wnętrzna ciała musi być zachowana bez wzglę-
du na zmiany zachodzące w  środowisku ze-
wnętrznym. Czyli, gdy skażenie środowiska 
przekracza zdolności adaptacyjne organizmu, 
powstają zaburzenia w  jego środowisku we-
wnętrznym prowadzące do spadku energii, 
osłabienia, a z  czasem do różnych chorób. 
Przecież odżywianie to jest zaopatrywanie orga-
nizmu we wszystkie konieczne do życia sub-

stancje roślinne i zwierzęce, których potrzebuje 
każda komórka, aby mogła żyć, pracować 
i regenerować się. To co komórka wbudowuje 
do swojej błony, zależy głównie od indywidual-
nego sposobu żywienia. Gdy jemy niewłaściwe 
rzeczy, organizm nie jest w stanie przerobić tych 
substancji i pracuje znacznie gorzej, po pewnym 
czasie kończy się tolerancja i zaczynamy choro-
wać. Choroby cywilizacyjne są tego dowodem. 
Od lat obserwuję pacjentów w swoim gabinecie 
i bez względu na to czy mają problemy z jelita-
mi, układem oddechowym, odpornościowym, 
depresją czy innymi zaburzeniami organizmu – 
stosując odpowiedni sposób żywienia wychodzą 
ze swoich problemów zdrowotnych po kilku 
miesiącach. Nie rezygnują przy tym z konwen-
cjonalnej medycyny, ale zdrowa dieta jest dla 
nich potężnym wsparciem. To nie jest żadne 
zaskoczenie, bo kiedy w  ramach programu 
„Apollo” amerykańcy kosmonauci ćwiczyli 
przed misjami, byli odizolowani od cywilizacji 
i  odżywiali się tylko naturalną żywnością. Po 
kilku miesiącach takiego życia ich organizmy 
wracały do optymalnego naturalnego stanu. 
Taką samą terapię, powinien przejść każdy 
z nas, a po dwóch, trzech miesiącach wystarczy 
odżywiać się racjonalnie i  zdrowo. To znaczy 
z  ograniczeniem chemii, pszennego glutenu, 
kwasów tłuszczowych trans, cukru, roślin mak-
symalnie modyfikowanych. A więc bez zamę-
czania naszych ciał, korzystając w pełni z boga-
ctwa natury.

Jak będzie wyglądało nasze jedzenie za 
10  czy 15 lat, skoro zmiany następują tak 
szybko?
— To wszystko zależy od nas, konsumentów. 
Jeśli będziemy domagać się zdrowych produk-
tów, bez chemii, to producenci z czasem nam  
ich dostarczą. Tak stało się np. w  niektórych 
re jonach USA, w Danii, we Włoszech czy Szwaj-
carii, gdzie ludzie poszli po rozum do głowy. 
Jeśli natomiast radośnie będziemy kupować 
np. parówki dla dzieci z zaledwie 30% zawar-
tością mięsa oraz w  pozostałej części mięsa 
oddzielonego mechanicznie (MOM), soi mody-
fikowanej, polepszaczy i  konserwantów, to za 
kilka czy kilkanaście lat będziemy jeść tak jak 
w większości krajów Europy Zachodniej i USA. 
I tego już nie da się odmienić. Będziemy też 
chorować na wszelkie choroby cywilizacyjne, 
między innymi: cukrzycę, zespół metaboliczny, 
osteoporozę, alergie czy nowotwory, bo ciało 
nie jest w stanie funkcjonować normalnie, kiedy 
jest bombardowane sztuczną, nienaturalną 
żywnością. 

Jemy do 10 kg
Dr Grażyna Pająk
Autorka publikacji naukowych i prasowych, 
znana z audycji radiowych i  telewizyjnych, 
założycielka Akademii Zdrowia DGD. 

Jest twórcą kompleksowego systemu ONKO 
HELP, który łączy rolę żywienia, pozytywnego 
myślenia i aktywności fizycznej w leczeniu 
i profilaktyce chorób nowotworowych.

Rozmowa z dr Grażyną Pająk 
biolog, naturoterapeutką,  

immuno- i psychodietetyczką,  
Diet- i HealthCoachem

„chemii” rocznie
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RECENZJA

O radę pytaj tego,  
kto sam sobie radzi

Leonardo Da Vinci

Kinga Rusin 

„JAK ZDROWO I PIĘKNIE ŻYĆ,  
czyli ekoporadnik” 
nowe wydanie: wiosenne przepisy i porady 
wyd. Burda Książki

Pierwszy rozdział książki Kingi Rusin  
„Jak zdrowo i pięknie żyć, czyli ekoporad-
nik” to przebudzenie, początek świadome-
go życia. Nigdy nie jest za późno na „nowe 
otwarcie”. Jeśli planujemy zmianę, to ide-
alny zbiór porad jak czerpać w tym celu 
z darów natury. Pani Kinga dzieli się z nami  
sprawdzonymi i smacznymi przepisami, 
informacjami o diecie i ćwiczeniach, a tak-
że zdradza sekrety zdrowej kuchni. Dowie-
my się jak utrzymać ciało w dobrej kondy-
cji, pozbyć się nadwyżkowych kilogramów 
i wzmocnić organizm. Ważne miejsce 
w tym ekoporadniku zajmuje też naturalna 
pielęgnacja i to na wszystkie pory roku. 
Znajdziemy przepisy na domowe kosme-
tyki i ściągawkę, która przyda się przed 
półką w sklepie z kosmetykami. Polecamy!
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KINGA RUSIN POLECAKINGA RUSIN POLECA

Przepisy pochodzą z książki Kingi Rusin  
„Jak zdrowo i pięknie żyć, czyli ekoporadnik”

TOPINAMBUR NA PARZE  
PO INDYJSKU

Składniki:

• 6 bulw topinamburu

• 1 łyżka masła klarowanego

• nasiona sezamu

• bułka tarta

• wiórki kokosowe

• szczypta soli

• koperek

Sposób przyrządzenia:

Bulwy obierz, umyj i ugotuj na parze, aż staną się jędrne, ale 
nie zbytnio miękkie. Posól. W rondelku roztop masło, pod-
smaż na nim przez chwilę sezam, dodaj bułkę tartą, a gdy 
się zrumieni – wiórki kokosowe. Warzywa przełóż do półmis-
ka, polej bułeczką sezamowo-kokosową i posyp koperkiem.

PISTACJOWA PASTA  
Z AWOKADO

Składniki:

• 1 dojrzałe awokado

• ok. szklanki solonych pistacji

• 2 łyżki naturalnego greckiego jogurtu

• 1 łyżeczka soku z cytryny 

Sposób przyrządzenia:

Awokado pozbaw pestki i obierz. Do blendera wrzuć je razem 
z wyłuskanymi pistacjami, jogurtem i sokiem z cytryny. Utrzyj 
w blenderze i stosuj do pieczywa, wytrawnych naleśników 
albo makaronu. Pycha!

ZUPA KREM  
Z PORA

Składniki:

• ½ kg porów  
(proporcja białych części do zielonych 3:1)

• spora cebula

• 2 średnie ziemniaki

• pęczek włoszczyzny na bulion

• 1½ litra bulionu warzywnego

• 2 łyżki masła

• sól, pieprz, starta gałka muszkatołowa i imbir do smaku

Sposób przyrządzenia:

Pora oczyść, przetnij wzdłuż, umyj i pokrój na cienkie pół-
plasterki. Cebulę obierz i poszatkuj. Warzywa karmelizuj na 
maśle, zalej bulionem warzywnym (z którego zachowaj dwie 
marchewki), zagotuj, a potem zmniejsz ogień i gotuj pod przy-
kryciem jeszcze 7 minut. Ziemniaki obierz, pokrój w kostkę 
i dodaj do zupy. Wszystko trzymaj na ogniu, aż kartofle zmięk-
ną. Na koniec dodaj pokrojone w talarki marchewki z  bulionu. 
Delikatnie wystudzoną zupę zmiksuj blenderem, dopraw gałką, 
imbirem, solą i pieprzem. Podawaj z grzankami.

MUFFINY  
BAKALIOWO-CUKINIOWE

Składniki suche:

• 250 g mąki

• 1/2 łyżeczki sody 
oczyszczonej

• 120 g brązowego cukru

• 1/2 łyżeczki proszku 
do pieczenia

• 2 szczypty cynamonu

• 1 szczypta soli

Bakalie:

• 120 g orzechów 
(ulubionych)

• po 1 łyżeczce: rodzynek, 
suszonej żurawiny, 
pokrojonych suszonych 
moreli

Składniki mokre:

• 2 jaja

• 1/2 szklanki oleju

• 300 g cukinii startej 
na tarce

• 100 g konfitury 
z pomarańczy lub pigwy

• otarta skórka z wcześniej 
sparzonej 1 pomarańczy 

Dekoracja: 

• serek ricotta 

• sok z połowy cytryny 

• 2 łyżki miodu

Sposób przyrządzenia:

W jednej sporej misce połącz suche składniki. W drugiej zmie-
szaj składniki mokre. Dokładnie połączone mokre składniki 
dodaj do suchych i zmieszaj. Dorzuć bakalie. Przełóż do muf-
finkowych papilotek i piecz w 200° C przez jakieś pół godziny. 
Po przestudzeniu udekoruj serkiem ricotta utartym z sokiem 
z cytryny i miodem. 

Przepisy Kingi Rusin
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ELIZA MÓRAWSKA-KMITA POLECAELIZA MÓRAWSKA-KMITA POLECA

Przepisy Elizy Mórawskiej-Kmity

SŁODKIE  
MARCHEWKI

To dodatek do dań głównych. Wystarczy podać je z ziem-
niakami i ryżem oraz  kawałkiem upieczonej ryby lub 
kurczaka.

Składniki:

• 500 g marchwi, najlepiej młodej i delikatnej  
(wówczas jej nie obieramy, tylko szorujemy szczoteczką 
pod bieżącą wodą)

• 2 małe ząbki czosnku, pokrojone w drobną kostkę

• 1 łyżka oliwy z oliwek

• 1 łyżka płynnego miodu

• ½ łyżeczki soli morskiej

• ½ łyżeczki nasion kminu

• 1/3 łyżeczki cynamonu

Sposób przyrządzenia:

Piekarnik rozgrzej do 210°C. Marchewki pokrój w słupki lub 
w  kostkę, włóż do naczynia żaroodpornego. Dodaj oliwę 
z  oliwek i dokładnie wymieszaj. Wstaw do piekarnika na 
15 minut, następnie wyjmij i dodaj pozostałe składniki. Piecz 
jeszcze ok. 20 minut, aż marchewki będą miękkie i rumiane.

OWOCE  
POD KRUSZONKĄ (4 porcje)

Najprostszy z prostych deserów. Można przygotować go 
wcześniej, schować do lodówki i przed podaniem upiec 
w piekarniku. W tym przepisie wykorzystuję morele, ale 
możesz użyć dowolnych owoców: jabłek pokrojonych 
w kosteczkę, gruszek, owoców jagodowych.

Składniki:

• 500 g moreli

• 50 ml syropu klonowego

• 1 łyżeczka ekstraktu z wanilii

Kruszonka:

• 150 g mąki owsianej

• 50 g drobnych płatków owsianych

• 50 g syropu klonowego

• 50 g klarowanego masła, stopionego

Sposób przyrządzenia:

Morele włóż do garnuszka, dodaj syrop klonowy, wanilię 
i  3  łyżki wody i lekko podgotuj przez 3-4 minuty. W małej 
miseczce wymieszaj płatki, mąkę owsianą, syrop i masło 
i  zrób kruszonkę. Owoce przełóż do formy żaroodpornej. 
Posyp kruszonką. Piekarnik nagrzej do 180° C. Wstaw kru-
szonkę i piecz 20-25 minut.

SAŁATKA (2 porcje)
GUACAMOLE, ŁOSOŚ WĘDZONY NA ZIMNO, RZODKIEWKI,  
POMIDORY, MIĘTA, KOPER, DYMKA, OGÓREK, GRZANKI ŻYTNIE

Lekka, letnia sałatka, którą najchętniej podaję w sezonie. 
Lubię ją w wersji z dzikim wędzonym łososiem, ale 
można ją jeść właściwie z dowolną wędzoną rybą dobrej 
jakości. Najlepiej sprawdzą się tu raczej tłuste odmiany.

Składniki:

Sos:

Sposób przyrządzenia:

Sos: Wymieszaj wszystkie składniki i odstaw z boku. Awokado 
obierz, przełóż do miseczki, ugnieć widelcem i połącz z sokiem 
z limonki, chilli, dopraw do smaku solą i pieprzem. Na talerzu 
ułóż rzodkiewki, ogórek, pomidory, cebulki, połącz z sosem, 
następnie dodaj guacamole i posyp świeżą miętą.

• 1 średniej wielkości 
awokado, dojrzałe, 
miękkie

• sok z jednej limonki

• szczypta suszonego chilli

• 5 rzodkiewek, pokrojonych 
w cieniutkie plasterki

• ok. 150 g zielonego 
ogórka wężowego, 
obranego i pokrojonego 
w kostkę

• 2 średniej wielkości 
pomidory, pokrojone 
w ósemki

• 2 cebulki dymki 
ze szczypiorkiem, drobno 
pokrojone

• 3 łyżki świeżej mięty, 
posiekanej drobno

• 200 g plastrów 
wędzonego łososia 
jak najlepszej jakości

• 4 łyżki oliwy z oliwek 

• 1 łyżka octu jabłkowego

• 1 mały ząbek czosnku 
drobno pokrojony

• 1/2 łyżeczki skórki startej 
z cytryny

• szczypta soli

• szczypta pieprzu

• łyżeczka miodu

Przepisy i zdjęcia pochodzą z książki Elizy Mórawskiej-Kmity  
„White Plate. Na zdrowie”

CHŁODNIK Z AWOKADO I OGÓRKA,  
PODANY Z JOGURTEM (2-3 porcje)

Moja ulubiona letnia zupa. Idealna latem, można ją przy-
gotować rano i zjeść w porze obiadu. Wspaniale smakuje 
z chlebkami arabskimi typu pita.

Składniki:

• miąższ z 3 dużych awokado (ok. 600 g)

• 1 średniej wielkości ogórek wężowy, obrany i pokrojony 
w kostkę (½ cm)

• 6 cebulek dymek ze szczypiorkiem (szczypiorek osobno, 
drobno posiekany)

• 1,5 litra wywaru jarzynowego (ugotowanego na całej 
włoszczyźnie bez kapusty lub ekologiczna kostka 
rosołowa bez glutaminianu sodu na 500 ml wody)

• 200 ml płynnego jogurtu naturalnego lub zsiadłego mleka

• 2 ząbki czosnku

• 2 łyżki świeżych listków mięty

• 2 łyżki świeżych listków kolendry

• sok z 1/2 limonki

• sól i pieprz do smaku

• do podania: cząstki limonki, kilka łyżek jogurtu, 
listki kolendry

Sposób przyrządzenia:
Awokado, połowę ogórka, czosnek, cebule dymki i połowę 
szczypiorku, miętę, kolendrę, wywar jarzynowy połącz i zmiksuj 
na gładko (wywar dodawaj stopniowo, do uzyskania odpo-
wiedniej konsystencji). Dodaj jogurt naturalny, limonkę, 
dopraw do smaku solą i pieprzem. Przed podaniem połącz 
z  resztą ogórka i pozostałym szczypiorkiem (opcjonalnie). 
Podawaj z cząstkami limonki i odrobiną jogurtu.
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URODA ŻYCIAURODA ŻYCIA

Woda to Ty
Nawilżanie twarzy i całego ciała jest niezbęd-

ne przez cały rok. Regularne prowadzi do 
zdrowej, gładkiej i  pełnej blasku skóry. Skóra 
odwodniona to skóra poszarzała, szorstka, 
ściągnięta, ze skłonnością do podrażnień, łusz-
czenia, a nawet zrogowacenia. Nawilżenia po-
trzebuje każdy typ skóry, normalna, tłusta sucha 
i mieszana, bez wyjątku. Odwodnienia nie na-
leży mylić ze skórą suchą, czyli pozbawioną 
tłuszczu, chociaż na pierwszy rzut oka może 
wyglądać podobnie. Skóra odwodniona to stan, 
nie typ. Nie dopuścisz do tego stosując krem 
nawilżający dostosowany do Twojego typu 
s kóry.

Na czym to polega? W skrócie: warstwa hy-
drolipidowa odpowiedzialna za ochronę skóry 
i  utrzymanie właściwego poziomu nawilżenia 
ulega uszkodzeniu wywołanemu przez słońce, 
wysoką temperaturę, wiatr, wodę morską, z ba-
senu, zanieczyszczone środowisko, niewłaściwe 
oczyszczanie. Zjawisko to nasila się z wiekiem.

Ładna cera, to zdrowa cera. Nie da się 
pójść na skróty. Produkty takie jak krem BB 
czy podkład są bardzo przydatne, ale tak 
naprawdę najlepiej służą cerze w  dobrej 
kondycji, pozbawionej poważnych niedos-
konałości. Pielęgnacja zawsze na pierw-
szym miejscu.

Unikaj kremów zawierających składniki two-
rzące warstwę okluzyjną, blokujące dostęp tle-
nu, co prowadzi do pogorszenia stanu skóry 
oraz zatkania porów. Tym bardziej, gdy skład-
niki te występują na pierwszym miejscu listy 
INCI, którą producent ma bezwzględny obowią-
zek umieścić na opakowaniu. Należą do nich 
przede wszystkim pochodne ropy naftowej (np. 
Paraffin Oil, Parrafinum Liquidum, Synthetic 

Długi dzień, przyjazne temperatury, zieleń w rozkwicie, lekkie ubra-
nia... Większość z nas odczuwa przypływ sił witalnych. Tak, latem 
życie jest łatwe! Lato stawia nam jednak wysokie wymagania w kwe-
stii świeżości i pielęgnacji. Poznaj kilka zasad, które zaprocentują 
do następnej wiosny. 

Wax, Paraffin, Isoparaffin, Mineral Oil, Vaseli-
num, Petrolatum). Są szczególnie niewskazane 
przy skórze tłustej lub trądzikowej. Nieprawid-
łowo oczyszczone mogą zawierać metale cięż-
kie, które połknięte odkładają się w narządach 
wewnętrznych. Także oleje silikonowe (Dimethi-
cone i inne o końcówkach: ...methicone, ...silo-
xane, ...silano ...silicone) pomimo, że dają 
chwilowe poczucie wygładzenia i  miękkości 
skóry, są bezwartościowe i pogłębiają problemy 
skórne. Mogą także gromadzić się w tkankach 
organizmu.

Modne ostatnio olejowanie działa różnie 
w zależności od typu skóry. Polecany do uniwer-
salnej pielęgnacji olej kokosowy regeneruje 
skórę po opalaniu oraz zapewnia niewielką 
ochronę przed promieniowaniem słonecznym. 
Czysty olej stosuj na uprzednio nawilżoną skórę, 
aby uniknąć efektu przesuszenia. Gotowe pro-
dukty z olejem kokosowym lub innymi olejami 
są tak zbilansowane, aby zapewnić skórze 
kompleks składników nawilżających, odżyw-
czych i regenerujących. Warto po nie sięgnąć, 
jeśli nie masz jeszcze rozpracowanej rutyny 
pielęgnacyjnej na bazie produktów znalezio-
nych w kuchni lub po prostu wolisz zaufać wy-
nikom pracy ekspertów w laboratoriach. 

Zacznijmy od początku
Nawilżanie zaczyna się podczas mycia twarzy 

i  jest nie do pominięcia dla blasku i  zdrowia 
skóry. Stosuj delikatny produkt, bezwzględny dla 
cząsteczek kurzu, smogu i sebum, ale łagodny 
dla warstwy hydrolipidowej. Zupełnie nie nada-
je się do tego konwencjonalne mydło na bazie 
tłuszczu pochodzenia zwierzęcego, zawierające 
syntetyczne konserwanty, detergenty i barwniki. 
Dla Twojej skóry zdecydowanie lepsze są mydła 
na bazie łagodnych składników pochodzenia 
roślinnego, o  jak najprostszej formulacji. Do-
brym wyborem jest także organiczny produkt 
oczyszczający oparty na naturalnych ekstrak-
tach i olejach roślinnych, woda micelarna lub 
żel. Nawet bez scenicznego makijażu, dokładne 
oczyszczenie po całym dniu to obowiązek, od 
którego nie próbuj się wykręcić. Mycie jest nie-

zbędne również rano, po grzecznie przespanej 
nocy. Musimy usunąć sebum, obumarłe komór-
ki i mikrocząsteczki pościeli. 

Regularny peeling optymalizuje nawilża-
nie. Tylko skóra pozbawiona martwego 
naskórka w  pełni wykorzysta potencjał 
skład ników produktu pielęgnacyjnego i po-
może Ci uniknąć nieatrakcyjnie poszarzałej 
cery. Peeling pobudza krążenie i pomaga 
dotlenić skórę. Stymuluje proces regenera-
cji. Po peelingu nałóż maseczkę, jej składnik i 
aktywne będą miały ułatwione zadanie.

Warto zacząć stosować tonik, chyba najbar-
dziej niedoceniony kosmetyk, o silnych właści-
wościach nawilżających, ustawiający prawidło-
we pH skóry i  ułatwiający działanie kolejnych 
produktów. Zmniejsza widoczność porów i od-
świeża, nie zastąpi jednak oczyszczenia i  nie 
należy mylić go z wodą micelarną. Tonik stosu-
jemy zawsze na czystą buzię. Jedyny wyjątek to 
odświeżenie w ciągu dnia.

Słońce tak, zmarszczki nie!
Czapka z daszkiem widywana na zdjęciach 

celebrities to nie tylko styl lub szpan. Daszek 
chroni Twoją twarz, jednak absolutnie nie zwal-
nia Cię z  obowiązku stosowania kremu z  fil-
trem. Pamiętaj też o stosowaniu odpowiedniej 
ilości takiego kremu, ponieważ badania wyka-
zują, że zazwyczaj używamy tego produktu co 
najmniej dwa razy za mało.

Podążaj za rytmem słońca. Zapewnisz wtedy 
sobie możliwość pełnego wykorzystania poten-
cjału komórek w  służbie młodości skóry. To 
właśnie światło reguluje różne fazy aktywności 
komórkowej: w ciągu dnia komórki funkcjonują 
w  trybie samoobrony, natomiast w nocy prze-
chodzą na system regeneracji. Nieprzestrzega-
nie rytmu dobowego prowadzi do zaburzenia 
procesów regeneracyjnych i  przedwczesnego 
starzenia się skóry.

Summertime...  
and the livin' is easy

Monika Zarzycka
Manager Działu  
Kosmetyki i Środki Czystości

Spiesz się powoli. Opalenizna nie jest 
proporcjonalna do czasu trwania, ani in-
tensywności ekspozycji. Pojawia się docelo-
wo w ciągu trzech dni od kąpieli słonecznej. 
Po dwóch lub trzech tygodniach, osiągamy 
poziom maksymalny, którego nie podnie-
siemy dalej wystawiając się na słońce. Nie 
warto przesadzać, tylko umiar w połącze-
niu z  ochroną zapewnią nam optymalną 
i bezpieczną opaleniznę. 

Jeśli chcesz przedłużyć trwałość opalenizny 
lub przygotować skórę na jej przyjęcie, jedz 
organiczne owoce i  warzywa bogate w  beta-
-karoten. Poznasz je po czerwonym lub poma-
rańczowym kolorze, np. marchewka, pomidory, 
papryka, melony, morele, brzoskwinie. Naduży-
waj ich bez ograniczeń!

Wypady, wycieczki, wyjazdy
Lato to zazwyczaj czas większej aktywności 

na świeżym powietrzu. Kobiety potrzebują 
wtedy zdrowego i  pewnego zabezpieczenia 
w „te trudne” dni. Wiele z nich właśnie o  tej 
porze roku sięga po tampony higieniczne, 
które pozwalają na większą swobodę ruchu 
i nie ograniczają takich wyborów ubraniowych 
jak szorty, mini i  bikini. Sprawa wydaje się 
prosta, jednak niezwykle ważne jest stosowanie 
bezpiecznych dla zdrowia i  naszej planety 
tamponów organicznych i  hipoalergicznych, 
wyprodukowanych z  ekologicznej bawełny, 
wyhodowanej bez pestycydów. Organiczne 
tampony nie zawierają także mogącego uwal-
niać dioksyny chloru, alergenów i innych sub-
stancji szkodliwych dla narządów rodnych 
i całego organizmu. 

Sandały, japonki lub... nic
Chodzenie boso ma liczne zalety. Specjaliści 

wskazują nawet na takie efekty jak aktywacja 
trawienia, stymulacja wątroby i tarczycy, popra-
wa wzroku i  słuchu, i wiele wiele innych. Bez 
względu na to, większość z nas docenia przy-
jemność, jaką jest zrzucenie butów na trawie czy 
piasku. Z tym wiąże się konieczność pielęgnacji 
stóp. Zadbaj o  nie regularnie stosując odpo-
wiedni organiczny krem. Nie tylko łatwiej będzie 
Ci chodzić, ale także radość sprawi Ci możli-
wość pokazania stóp bez obaw, mając pew-
ność, że wyglądają estetycznie. 

Strategiczna świeżość
Dezodorantu używamy cały rok, jednak la-

tem ten kosmetyk nabiera wymiaru strategicz-
nego. Konwencjonalne dezodoranty i antypers-
piranty zawierają niebezpieczne składniki (m.in. 
sole aluminium i parabeny) łączone z występo-
waniem poważnych chorób, w tym raka piersi, 
zaburzeń gospodarki hormonalnej i  choroby 
Alzheimera. Badania naukowe trwają, są to 
jednak wieloletnie procesy. Warto już dziś od-
stawić produkty budzące niepokój świata medy-
cyny. Rozsądek nakazuje trzymać się od nich 
z daleka. Dezodoranty organiczne zapewniają 
porównywalną ochronę, bez narażania Twoje-
go zdrowia. Zawierają naturalne substancje 
antybakteryjne i kojące, np. olej kokosowy lub 
aloes, które nie dopuszczają do powstania 
nieprzyjemnego zapachu oraz pudry roślinne 
absorbujące wilgoć. 

Letni zimny prysznic 
Lato to najlepszy czas, aby zacząć brać zimny 

prysznic. Wzmacnia odporność organizmu, 
nawet na stres, zapewnia zastrzyk energii i nie-
zrównane poranne rozbudzenie, po którym 
kawę pijesz już tylko dla przyjemności. Przyspie-
sza metabolizm (chudniemy!) oraz poprawia 
wygląd skóry i  włosów. Zdaniem specjalistów 
zimny prysznic wywołuje efekt antydepresyjny, 
zmniejsza zmęczenie i eliminuje niepokój. 

Należysz do osób, które latem wskakują 
pod prysznic przy każdej okazji? Częsty 
prysznic w połączeniu z wystawianiem skó-
ry na słońce, kąpielami w morzu i w base-
nie, powoduje, że skóra staje się bardziej 
wymagająca. Do mycia wybieraj organicz-
ne produkty bez wysuszających i alergizu-
jących SLS-ów (Sodium Lauryl Sulfate lub 
Sodium Laureth Sulfate), na bazie składni-
ków roślinnych rozpieszczających Twoją 
skórę i zmysły.

Nieodłączni towarzysze prysznica lub kąpieli 
to peeling i balsam do ciała. Nie obawiaj się, 
że peeling usunie opaleniznę. Komórki, które 
eliminuje i tak są „na straty”, a ich pozostawie-
nie może tylko sprawić, że skóra będzie miała 
poszarzały odcień i  nierówny koloryt. Chcesz 
poprawić strukturę skóry? Dwa razy dziennie 
zrób intensywny masaż produktem do pielęg-
nacji skóry z cellulitem. Warto także sięgnąć po 
specjalistyczny balsam po opalaniu, który 
ochłodzi i zregeneruje zmęczoną skórę.

Podczas plażowania, jeśli masz taką możli-
wość, korzystaj z  prysznica w  plenerze, a  po 
opłukaniu ciała ponownie zabezpieczaj skórę 
produktem do opalania. 

Włosy mają wolne
Wolne od suszarki i prostownicy. Kontrolowa-

ny luz na głowie, look surferski lub „prosto 
z łóżka” pozwolą włosom odpocząć, zwłaszcza, 
że podobnie jak skóra nie lubią słońca, soli 

i chloru. Stosuj delikatne szampony organiczne 
nie zapominając o  odżywce. Idąc na plażę, 
zabezpiecz włosy odżywką w sprayu bez spłuki-
wania, użyj jej więcej niż zwykle. Aplikację po-
nawiaj po każdej kąpieli. Możesz także stosować 
olej roślinny, odpowiednio dobrany w zależno-
ści od stopnia porowatości Twoich włosów. 
Wieczorem koniecznie umyj włosy, aby wypłu-
kać z nich chlor, sól morską, kurz i piasek. Po-
zostawione na noc wysuszą włosy i podrażnią 
skórę głowy. 

Carpe diem
W naszym klimacie lato trwa krótko i  nie 

zaw sze jest słoneczne. Nawet, jeśli nie masz 
w  planie wyjazdu, korzystaj z  ładnej pogody, 
spacery czy bieganie nic nie kosztują. Odstaw 
samochód, kiedy możesz – jedź na rowerze. 
Ulegaj pokusie kolorowych warzyw i owoców, 
za którymi zatęsknisz zimą. W ten sposób pod-
kręcisz efekt pielęgnacyjny kosmetyków. Stan 
skóry i włosów jest odzwierciedleniem kondycji 
Twojego organizmu. Latem łatwo się wzmocnić, 
nie czekaj:)! 
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URODA ŻYCIA

P rodukty ochronne zgodnie z najnowszymi 
wymogami EU muszą chronić skórę jed-
nocześnie przed promieniami UVA i UVB, 

właśnie te docierają do powierzchni ziemi.
• UV-A – promieniowanie o  największej dłu-
gości fali, przenika przez szkło i  dociera do 
głębokich warstw skóry, powodując uszkodze-
nia włókien kolagenowych, przyspiesza procesy 
starzenia,
• UV-B – to promieniowanie o krótszej długoś-
ci fali, filtrowane przez powłokę atmosferyczną 
oraz szyby. Odpowiedzialne jest za odczyn ru-
mieniowy, pigmentację skóry, czyli opaleniznę 
i  oparzenia słoneczne. Pozytywnym aspektem 
jego działania jest stymulacja syntezy witami-
ny D3.

UWAGA! podczas ekspozycji na słońce 
przez okna – w biurze, domu czy samocho-
dzie – otrzymujemy promieniowanie UVA, 
nie otrzymując równocześnie korzystnych 
promieni UVB.

Należy pamiętać, aby ostrożnie wybierać 
kosmetyki z  filtrami przeciwsłonecznymi, gdyż 
te, jako najczęstsze, zawierają szkodliwe sub-
stancje, podejrzewane o wpływ na zaburzenia 
hormonalne oraz wywołujące reakcje alergicz-
ne (np. Octocrylene, Benzophenone-3, Benzop-
henone-10 and Ethylhexyl Methoxycinnamate). 
Uczulenie może wywołać dana substancja po 
bezpośrednim kontakcie ze skórą lub w wyniku 
reakcji fototoksycznej i fotoalergicznej – współ-
działanie promieniowania ze składnikiem za-
wartym w  kosmetyku. Jak wykazały badania, 
niektóre składniki chemiczne produktów prze-
ciwsłonecznych przedostają się do głębokich 
warstw skóry człowieka. Ślady filtra UV benzo-

Po miesiącach jesienno-zimowych z utęsknieniem czekamy na sło-
neczną pogodę, budzącą się do życia przyrodę, spacery, przejaż dżki 
rowerowe. Słońce to życie, energia i radość! Jego blask poprawia 
humor, nastraja optymizmem, dodaje sił. Słońce to jednak również 
niewidzialne dla ludzkiego oka promieniowanie UV. Jak zatem bez-
piecznie korzystać z jego dobrodziejstw?

phenone-3 znaleziono w próbkach moczu u 96% 
badanych osób, a   ślady kilkunastu rodzajów 
filtrów stwierdzono w 85% próbek mleka z piers i 
badanych kobiet.

Filtry UV występują w dwóch wersjach: jako 
filtry fizyczne i  filtry chemiczne. Chemiczne 
składniki aktywne pochłaniają promieniowanie 
oddając energię w  postaci ciepła. Natomiast 
składniki fizyczne, będące zwykle minerałami 
nierozpuszczalnymi, rozpraszają i  odbijają 
promienie UV.

Krem idealny?
Odpowiedni kosmetyk zabezpieczający przed 

szkodliwym działaniem słońca powinien mieć 
w składzie substancje chroniące przed promie-
niowaniem UV-A i UV-B. Powinien być:

• wodoodporny,
• bezzapachowy,
• oparty na bezpiecznych składnikach,
• hipoalergiczny,
•  wolny od barwników i  szkodliwych konser-

wantów,
•  certyfikowany przez uznane organizacje.

Dla delikatnej skóry dziecka polecane są 
najbezpieczniejsze filtry fizyczne oparte na 
minerałach, np. dwutlenek tytanu (Titan Dioxide, 
nie nano cząsteczki). Minerały tworzą na skórze 
membranę, która chroni poprzez rozpraszanie 
i  odbijanie promieni UV. Filtry mineralne są 
całkowicie neutralne, bardzo stabilne nawet 
w  wysokich temperaturach, wodoodporne, 
mają działanie kojące i nie wnikają w skórę.

Uznana światowa organizacja certyfikująca 
ECOCERT dopuszcza do certyfikacji tylko filtry 
fizyczne. Ocena tej organizacji nie jest tylko 
pustą obietnicą. Jest pewnością oraz gwarancją 
jakości i bezpieczeństwa.

Słoneczna witamina
Filtry chronią skórę przed działaniem promie-

niowania UV, ale jednocześnie ograniczają 
syntezę witaminy D3 – rozpuszczalnego w tłusz-
czach hormonu steroidowego, który powstaje 
w  skórze (a właściwie w  sebum) podczas 

Ochrona
przeciwsłoneczna

ekspozycji na promienie UVB. W ciągu 48 h witamina ta jest wchła-
niana do krwioobiegu. Dlatego nie należy myć skóry mydłem zaraz 
po opalaniu! 

Każda komórka naszego ciała wyposażona jest w receptor wita-
miny D. W wyniku wielo letnich badań udowodniono, że reguluje ona 
tak wiele procesów, iż uczeni nazywają ją hormonem witaminowym. 
Przez długi czas jej niedobór był kojarzony z krzywicą u dzieci oraz 
osteoporozą u seniorów. W lutym 2017 roku w „British Medical Jour-
nal” opublikowano wyniki badań, które dowodzą związku między 
poziomem tego hormonu we krwi a zapadalnością na różne scho-
rzenia i wpływie nie tylko na układ kostny, ale również na układ 
immunologiczny (odporność), hormonalny, rozrodczy, zaburzenia 
snu, depresję, cukrzycę, nadciśnienie, demencję starczą, chorobę 
Alzheimera, a nawet choroby nowotworowe. Niski poziom witaminy 
D w  organizmie zwiększa ryzyko i nfekcji górnych i  dolnych dróg 
oddechowych u dzieci.

„Systematycznie spada odsetek osób z prawidłowym stężeniem tej 
witaminy” – podkreśla prof. Roman S. Lorenc z Centrum Zdrowia 
Dziecka w Warszawie.

Dziś żyjemy w  trybie „garaż-biuro-garaż”, dzieci spędzają 
więcej czasu przed komputerem, niż na boisku. W niektórych 
grupach wiekowych niedobory witaminy D sięgają nawet 80%. 
Spożywana przez nas żywność nie pokrywa zapotrzebowania 
na nią, ponieważ ta witamina występuje w niewielu produktach 
żywnościowych.

Jaki jest „złoty środek”?
Dr Louis Levy, kierownik działu nauk o żywieniu w Public Health 

England mówi: „Zdrowa, zrównoważona dieta w połączeniu z krót-
kimi ekspozycjami słonecznymi mogą spowodować optymalny po-
ziom witaminy D w okresie wiosenno-letnim”.

Witaminy tej z produktów naturalnych i syntezy skórnej nie można 
przedawkować, z suplementów natomiast – tak.

Natura dała nam prostą i bezpłatną helio terapię (Helios – z języ-
ka greckiego oznacza słońce). Korzystajmy z niej mądrze.

Michael F. Holick, amerykański profesor medycyny, fizjologii 
i biofizyki w Boston University Medical Center opierając się na dzie-
sięcioleciach badań, w  swojej książce „The Vitamine D Solution” 
twierdzi: „Organizm potrzebuje rozsądnej ilości niezabezpie-
czonej ekspozycji na słońce.” Zaleca się odkrycie ramion i nóg 
na 15 minut, dwa, trzy razy w tygodniu. Przebywajmy na słońcu, ale 
róbmy to stopniowo i z umiarem. Nie wystawiajmy na taką ekspo-
zycję niemowląt do 6 miesiąca życia. Uważać powinny osoby starsze, 
o jasnej karnacji i z rudymi włosami.

Dla bezpiecznej ochrony należy:
• stosować odpowiednią ilości kosmetyku z filtrem – zasadą jest: 

jedno ciało, jedna garść,
• zastosować krem przed ekspozycją na słońce i zawsze po wyjściu 

z wody,
• ponawiać aplikację kilkukrotnie w ciągu dnia.

Chrońmy przed słońcem małe dzieci i  pamiętajmy, że najbez-
pieczniejsze dla zdrowia dziecka są filtry mineralne (fizyczne) zawie-
rające naturalne składniki pochodzenia organicznego, wolne od 
alergenów, potwierdzone uznanymi certyfikatami. 

Magdalena Szymanowska
coach zdrowia, dietetyk, zajmuje się 
problematyką alergii kontaktowej 
oraz promocją zdrowego trybu życia.



SKLEP ADRES TELEFON

SUPERDELIKATESY
CH Arkadia Warszawa, al. Jana Pawła II 82 22-323-70-17

DELIKATESY ORGANIC FARMA ZDROWIA
Organic Farma Zdrowia Chmielna Warszawa, ul. Chmielna 16 22-827-32-17
Organic Farma Zdrowia Fieldorfa Warszawa, ul. Fieldorfa 10a 22-671-04-15
Galeria Mokotów Warszawa, ul. Wołoska 12 22-161-38-57
CH Sadyba Best Mall Warszawa, ul. Powsińska 31 22-370-30-94
CH Atrium Targówek Warszawa, ul. Głębocka 15 22-743-31-09
CH Wola Park Warszawa, ul. Górczewska 124 22-533-44-32
CH Złote Tarasy Warszawa, ul. Złota 59 22-222-01-07
CH Atrium Reduta Warszawa, Al. Jerozolimskie 148 22-823-24-52
CH Skorosze Warszawa, ul. Gen. Felicjana Sławoja-Składkowskiego 4 506-217-852
Europlex Puławska Warszawa, ul. Puławska 17 602-115-932
CH Stara Papiernia Konstancin-Jeziorna, al. Wojska Polskiego 3, lok. 39B 22-702-87-11
CH Auchan Piaseczno Piaseczno, ul. Puławska 46 22-711-25-49
CH Auchan Łomianki Łomianki, ul. Brukowa 25 506-217-870
Galeria Wołomin Wołomin, ul. Geodetów 2 510-204-131
Galeria Bałtycka Gdańsk Wrzeszcz, al. Grunwaldzka 141 58-345-22-92
CH Riviera Gdynia, ul. Kazimierza Górskiego 2 58-779-07-11
CH Silesia City Center Katowice Katowice, ul. Chorzowska 107 32-605-02-96
Galeria Katowicka Katowice, ul. 3 Maja 30 32-414-16-73
Organic Farma Zdrowia Kazimierz Wielki Kraków, ul. Kazimierza Wielkiego 43 12-633-50-45
Galeria Krakowska Kraków, ul. Pawia 5 12-628-72-68
CH Manufaktura Łódź Łódź, ul. Karskiego 5 42-634-87-26
CH Auchan Płock Płock, ul. Wyszogrodzka 140 24-262-70-35
CH Plaza Poznań Poznań, ul. Drużbickiego 2 61-659-00-84
CH Stary Browar Poznań, ul. Półwiejska 42 61-859-65-95
CH Kupiec Poznański Poznań, pl. Wiosny Ludów 2 500-172-906
CH King Cross Poznań, ul. Bukowska 156 506-217-874
CH Posnania Poznań, ul. Pleszewska 1 61-646-18-52
CH Renoma Wrocław, ul. Świdnicka 40 71-759-37-72
CH Zielone Arkady Bydgoszcz, al. Wojska Polskiego 1 795-122-651

SKLEPY ORGANIC ZIELONE OKO
Zwycięzców Warszawa, ul. Zwycięzców 32/43 22-870-32-56
Bruna Warszawa, ul. Bruna 34 784-075-123
Wąwozowa Warszawa, ul. Wąwozowa 36 22-648-54-21
Hoża Warszawa, ul. Hoża 54
WEGA Gliwice, ul. Raciborska 1 32-232-02-21

SKLEPY TRADYCYJNE JADŁO
Port Rumia Rumia, ul. Grunwaldzka 108 500-172-889
Galeria Pestka Poznań, Al. Solidarności 47 506-157-809

-34%
5,90 zł

8,90 zł

Kasza jaglana
BIO
500 g
Organic Farma Zdrowia

-9%
4,99 zł

9,99 zł

5,49 zł

12,90 zł

Mleko świeże 
krowie 3,2%
BIO
1 l
Organic Farma Zdrowia

-23%

Jaja kurze
BIO
10 szt.
Organic Farma Zdrowia

Produkty z oferty  
„STALE w niskiej CENIE” 
dostępne on-line na

organic24.pl


