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Spiżarnia alergika

esień jest dla mnie podsumowaniem całego roku, czasem radości z zebranych plonów. To pełne kolorów owoce i warzywa,
świeże ziarna i orzechy. Możemy delektować się
całą gamą smaków, a także przygotować je do
użycia również zimą poprzez suszenie, kiszenie,
pasteryzację, zamykanie w słoikach. Tworząc
swoją spiżarnię i warto zadbać, aby surowce
miały certyfikat ekologiczny.
To, jakie produkty wybieramy zarówno do
jedzenia jak i pielęgnacji ciała czy codziennego
użytku w swoim otoczeniu, ma kolosalne znaczenie dla naszego zdrowia i całej planety.
Podkreśla to nasza Ekoosobowość Maja Bohosiewicz mówiąc: „W produkcji większości wyrobów stosuje się tony chemii, pestycydów, które
wpływają negatywnie na nasze zdrowie, ale
również zatruwają środowisko”. Zachęcam do
przeczytania jak realizuje w swojej rodzinie
zdrowy tryb życia.
Jesień to pora, kiedy przyroda przygotowuje
się do zimy. My również przechodzimy na jesienno-zimowy czas. Zmianie powinna również
ulec nasza dieta, aby surowe jedzenie przestało
w niej dominować, a zostało zastąpione przez
dania gotowane, rozgrzewające. Na śniadanie
proponuję ciepłą owsiankę z syropem klonowym. O tym słodkim dodatku czyniącym każdą
potrawę wyjątkową piszemy szerzej w tym numerze. W tym naturalnym produkcie wykryto
kilkadziesiąt związków wykazujących działanie
ochronne na organizm człowieka. Bursztynowy,
słodki i przyjemny w smaku na pewno osłodzi
jesienne szarugi. Z wytrawnych smaków proponuję ryby ze zrównoważonych połowów. Zasoby
rybne w morzach i oceanach ciągle się kurczą,
zatem warto zadbać o to, by swoimi decyzjami
konsumenckimi wspierać te firmy, które stosują
odpowiedzialne zasady połowów i nie kierują
się jedynie chęcią zysku, ale dbają również
o równowagę w przyrodzie.
Jest to ważne dla zdrowia naszego i naszych
bliskich, ale również w globalnej skali.
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Zadaj pytanie naszemu ekspertowi!
Agnieszka Kaniewska mampytanie@organicmarket.pl

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
Przedstawione produkty są dostępne w wybranych delikatesach Organic Farma Zdrowia oraz na organic24.pl
Redakcja: redakcja@organicmarket.pl

Kwartalnik Go Organic! jest drukowany
na certyfikowanym papierze FSC.
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Gotowanie dla rodziny
sprawia mi radość
z Mają
Bohosiewicz

Wywiad
Książka
dostępna w Sklepie MAG:
https://mamaalergikagotuje.pl/sklep/
oraz w niektórych sklepach
Organic Farma Zdrowia.

MAMA ALERGIKA GOTUJE.
Z DZIEĆMI.
Dania na jesień i zimę
to druga część serii poradników z przepisami na potrawy, które warto przygotować razem z dziećmi.
Książka jest pełna pięknych zdjęć, kolorowych, ręcznie wykonanych ilustracji,
zabawnych wierszy, ciekawostek i wiedzy
na temat zdrowego odżywiania.
MAGiczni bohaterowie pojawiający się
na stronach książki pobudzą wyobraźnię
dziecka i zachęcą do próbowania nowych
produktów i potraw. Poprzez zabawę
dzieci zapoznają się z podstawami prawidłowego odżywiania.
Książka zawiera 86 różnorodnych przepisów, które powstały na bazie warzyw
i owoców dostępnych w Polsce w okresie
jesienno-zimowym. Żadne z dań nie zawiera mleka, jajek, soi, orzechów,
kakao, selera i zwykłego cukru. Wszystkie są wegańskie i bezglutenowe.
Przepisy zostały podzielone na działy:
Podstawowe, Śniadania, Obiady-kolacje,
Desery, Dodatki. Nowością jest dział
Zdrowa apteczka, który zawiera 10 prostych receptur na dania, dzięki którym
w naturalny sposób można zadbać
o zdrowie.
W części merytorycznej dla rodziców
znajduje się:
• obszerny materiał od dietetyka o odporności, probiotykach i prebiotykach,
• zbiór wiadomości na temat potasu
oraz witamin: A, C i E,
• informacje na temat alergii na roztocze
kurzu domowego,
• porady dla rodziców na temat alergika
w szkole,
• sezonowy kalendarz na jesień i zimę,
który ułatwi wybór wartościowych warzyw i owoców.
„Mama Alergika Gotuje. Z Dziećmi” to
poradnik, do którego warto zaglądać
przez cały rok, nie tylko w okresie jesienno-zimowym.

Wygląda Pani promiennie, bije od Pani
blask. Co może dać nam to „coś”? Co
sprawia, że ładnie wyglądamy i dobrze
czujemy się we własnej skórze?
Myślę, że przede wszystkim z ludzi bije szczęście
i miłość. Ale to już kompletnie niezależne od
stylu życia. Ja od roku jestem szaleńczo zakochana w moim synu, więc chyba to jest to
„coś”, a nawet ktoś...
Znany aforyzm mówi „Wszystko, co naprawdę lubię jest albo niemoralne, albo
nielegalne, albo tuczące”. Co zrobić, aby
poczuć atrakcyjność zdrowego trybu życia?
Tak, aby nie oznaczało to poświęcenia,
a wręcz przeciwnie – uzależniało podobnie
jak złe nawyki, których pragniemy się pozbyć.
Dla mnie to czysta radość, kiedy wstaję rano
i wyciskam sok dla całej rodziny. Później jadę
na zakupy i gotuję obiad. Widzę, że wszyscy się
zajadają i jest we mnie nieopisana satysfakcja,
kiedy podaję im świeże zdrowe posiłki. Nie
wiem, czy to recepta na uzależnienie się od
zdrowego stylu życia. Nie wyobrażam sobie
bycia szczęśliwą, gdybym była chora i zmęczona. A o dobra formę trzeba dbać.
Czy pamięta Pani tę chwilę, kiedy rozpoczęła się Pani przygoda ze zdrowym trybem
życia? Kiedy po raz pierwszy pomyślała
Pani, że warto zacząć słuchać swojego organizmu?
Pojechałam na detoks do Szczyrku wraz z przyjaciółką Zosią Zborowską. Byłam wtedy zmordowana pracą, alkoholem, brakiem snu i miałam kilka kilogramów za dużo. Tam przeszłam
eko „pranie mózgu”, a oprócz leczniczej głodówki brałam udział w warsztatach dotyczących
zdrowego odżywiania, ekokosmetyków. Nie
zdawałam sobie sprawy jak ważny jest ruch,
medytacja czy picie wody… Wróciłam do domu, wyrzuciłam prawie wszystkie kosmetyki
z łazienki i produkty z kuchni.
Jak się Pani odżywia? Czy stosuje Pani
konkretną dietę? Czym się Pani kieruje
kupując jedzenie? Jakie jest Pani przykładowe menu?
Mamy swoje rytuały. Rano jemy owsiankę
z owocami. Po południu, po pracy, mamy czas,
żeby razem z synem siąść do kolacji. Nie gotuję osobno dla dziecka, a osobno dla ukochanego. Od kiedy mały zaczął przyjmować stałe
pokarmy, je to, co my. Pełnoziarniste pieczywo,

domowe jogurty, kasze, mięso i owoce morza.
Nie zostaliśmy nigdy w 100% wegetarianami,
ale ograniczamy ilość i dbamy o jakość zjadanego mięsa. Wieczorami natomiast zawsze jest
duży dzbanek zielonej herbaty i oglądanie
ulubionych seriali. Ale nie powiem, czasem
zdarzają się lody, takie z cukrem.
Na co powinniśmy zwracać uwagę, żeby
sobie nie szkodzić? Co poza jedzeniem
może zadecydować o naszym zdrowiu i dobrym samopoczuciu?
W moim domu ważny jest ruch. Mam ograniczony czas i możliwości, żeby ćwiczyć, ale codziennie wychodzimy na świeże powietrze. Pijemy tylko dobrą wodę, najczęściej taką, którą
uprzednio mrożę. Wprowadziłam zakaz korzystania z kosmetyków bez certyfikatu bio. Zaufaliśmy jednej marce: Derma. Bałam się o delikatną skórę syna i postanowiłam wybrać
kosmetyki duńskie, które mają wszelkie możliwe
certyfikaty, są bezzapachowe i totalnie ekologiczne. Ich cena jest nieco wyższa niż zwykłych
drogeryjnych szamponów i olejków, ale w moim
poczuciu wartości wolę nie kupić sobie kolejnej
pary butów niż pakować chemię w dziecko.
Jak wygląda Pani idealny dzień? Czy ma
Pani rytuały, które towarzyszą Pani codziennie, takie, na które musi znaleźć się czas?
Przy dziecku moje życie nabrało równego tempa. Wstajemy o 7.00 rano, jemy razem śniadanie, takie, które przygotowuję sama. Zawsze
jest to owsianka z owocami.
Wychodzimy na spacer, robimy ekozakupy
i gotujemy coś na obiad. Wieczorem mam czas
dla siebie i często chodzę na jogę albo masaże.
To moment dla mnie, kiedy mały zostaje z tatą,
a ja pozwalam sobie na chwilę luksusu.
Większość z nas gubi się w pośpiechu i nadmiarze codziennych obowiązków. W jaki
sposób możemy pogodzić szybkie tempo
i dobry dla nas, świadomy tryb życia?
Łatwo mi mówić, ponieważ będąc na urlopie
macierzyńskim cieszę się slow life. Prowadzę
swój biznes, który pozwala mi na elastyczne
godziny pracy. Chodzę spać o regularnych porach i wstaję wyspana, pomimo że kilka razy
w nocy muszę odwiedzić pokój dziecka. Celebruję chwile spędzone z synem. Zamiast narzekać na trudy macierzyństwa, czerpię z tego
czasu pełnymi garściami. Choćby z tego, że
mogę w ciągu dnia wyjść na kilkugodzinny
spacer do parku.

„W moim poczuciu wartości
wolę nie kupić sobie
kolejnej pary butów
niż pakować chemię
w dziecko”
Jak macierzyństwo wpłynęło na Pani życie?
Co jest najważniejsze, kiedy na świat przychodzi pierwsze dziecko?
Pierwsze miesiące nie były łatwe. Kompletne
wywrócenie dotychczasowego stylu życia. Jedna
wielka niewiadoma. Jak karmić, czemu płacze,
ból, hormony. Myślę, że dopiero teraz, kiedy
pojawiło się na świecie moje drugie dziecko,
będę mogła w pełni cieszyć się tymi magicznymi pierwszymi miesiącami. Wtedy towarzyszył
mi lęk i strach przed nieznanym. Teraz wszystko
mam już pod kontrolą i wizja wychowywania
dwójki dzieci to dla mnie wyzwanie, ale takie,
do którego podchodzę z uśmiechem na twarzy.
Jakimi doświadczeniami młodej mamy
mogłaby Pani podzielić się z naszymi czytelnikami? Na co warto zwracać uwagę od
pierwszych chwil życia naszego maluszka?
Jak dbać powinna o siebie kobieta, która
niedawno urodziła dziecko?
Myślę, że to bardzo indywidualne, niektóre
kobiety w bardzo naturalny sposób stają się
matkami od pierwszych dni. Dla mnie trudna
była organizacja. Teraz mam przyszykowane
w zamrażarce buliony, aby nie tracić cennego
czasu. Wiem na pewno, że warto zamknąć się
w sypialni z małym człowiekiem i spać, ile tylko
się da, mając w nosie porządek w domu czy
ugotowanie obiadu dla męża. Nasze ciało
przez 9 miesięcy produkowało nowe życie, jest
zmęczone i należy mu się jak najwięcej odpoczynku. Myślę, że warto prosić bliskich o pomoc
i dać sobie czas na to, żeby dojść do siebie.
Czy mogłaby Pani podpowiedzieć nam, jakie drobne sprawy możemy zmienić, jakich
wyborów dokonywać na co dzień, aby
ulżyć naszej planecie?
W produkcji większości wyrobów stosuje się
niestety tony chemii, pestycydów, które wpływają negatywnie na nasze zdrowie, ale również
zatruwają środowisko. Ostatnio dowiedziałam
się o fenomenalnych produktach do higieny
intymnej, bezpiecznych dla kobiet, jak również
dla środowiska. Całkowicie biodegradowalne,
w 100% z organicznej bawełny, która jest produkowana bez pestycydów, GMO i chloru!

wywiad przeprowadziła
Monika Zarzycka
Manager Działu
Kosmetyki i Środki Czystości

Maja Bohosiewicz ma 26 lat, jest absolwentką szkoły aktorskiej Lart Studio w Krakowie, zadebiutowała na deskach krakowskiego teatru im. Juliusza Słowackiego.
Obecnie gra w teatrze Capitol i w teatrze
WARSawy. Dwa lata temu otworzyła swój
biznes kwiatowy Flower Store, który ma
swoje punkty w Warszawie i w Poznaniu.
Wychowuje rocznego syna Zacharego oraz
urodzoną w lipcu tego roku córkę Leonię.
fot. VIPHOTO / EAST NEWS
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Miód, jeżyny, borówki i grzyby

Czas na ekologiczne
Las oferuje nam swoje skarby, owoce runa leśnego, grzyby. Cieszy nas to, uwielbiamy smak lata
zamknięty w pachnących dżemach i konfiturach z owoców leśnych, a zapach miodu sosnowego,
malinowego czy leśnego budzi w nas nostalgię. W kuchni suszone grzyby są niezastąpione. Jednak czy
w obecnych czasach, gdy żyjemy w zanieczyszczonym środowisku, możemy mówić o ekologicznych
owocach runa leśnego, grzybach, orzechach czy miodzie? Zastanówmy się, czy jest to możliwe?

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

Według prawa mamy 6 obszarów,
z których pochodzą surowce
i produkty ekologiczne
Poza uprawą i akwakulturą należą do nich:
pozyskiwanie grzybów i owoców runa leśnego
oraz innych owoców leśnych i orzechów ze
stanu naturalnego. Uzyskanie dla nich certyfikatu jest możliwe tylko wtedy, gdy obszar,
z którego pochodzą jest położony w rejonie
czystym ekologicznie. Oznacza to, że spokojnie
w świetle prawa grzyby, borówki czernica
i brusznica, poziomki leśne, maliny mogą być
certyfikowane.
Gdzie jak nie w lesie należy szukać ekologiczności? A jeżeli las jako środowisko wzrostu
owoców i grzybów jest zlokalizowany z daleka
od terenów zurbanizowanych (miasta) i ciągów
komunikacyjnych (autostrady czy drogi szybkiego ruchu), to odpowiedź jest oczywista. Tak,
wszystko co rośnie w lasach jest ekologiczne.
Chociaż z drugiej strony jeżeli obszar, z którego
pozyskiwane są owoce i grzyby jest terenem
chronionym (Park Krajobrazowy czy Park Narodowy lub Rezerwat Przyrody), to zbiór owoców
może skończyć się nałożeniem grzywny na
zbieracza. Ustawa o Ochronie Przyrody jasno
precyzuje:
Art. 15. 1. W parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody zabrania się:
5) pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego
uszkadzania roślin oraz grzybów…
W takich bowiem miejscach istnieją nakazy
poruszania się wyznaczonymi ścieżkami. Schodzenie ze szlaków w celu zbioru runa leśnego
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traktuje się jako naruszenie stanu rzeczywistego. Kara finansowa grozi nam, jeśli będziemy
zbierali grzyby „w miejscach zabronionych albo
w sposób niedozwolony”. Co to właściwie oznacza? Sposoby niedozwolone to takie, kiedy przy
okazji dochodzi do niszczenia runa leśnego lub
użycia specjalnych narzędzi do zbierania, na
przykład grabek, które ściągają wszystkie jagody z krzaków, niestety często je uszkadzając
i wyrywając korzenie. To działanie naganne,
gdyż w kolejnych latach nie będzie wtedy czego
zbierać. W przypadku grzybobrania karane jest
też niszczenie gatunków niejadalnych czy zbieranie okazów chronionych. Mało kto wie, że
w Polsce występują chronione gatunki grzybów
i jest ich bardzo dużo, aż 232, ale tylko 54 to
grzyby „wielkoowocnikowe”, czyli grzyby kapeluszowe tradycyjne. Pozostałe to grzyby „zlichenizowane”, czyli porosty, absolutnie nie interesujące grzybiarzy. Okazuje się jednak, że nie
wolno zbierać m. in. takich gatunków jak niektóre borowiki (korzeniasty czy szatański),
boczniaki (np. mikołajkowy), maślaki (np. trydencki) czy nawet grzyby z rodziny pieczarkowatych – mowa o berłóweczkach czeskich, łuskowatych czy rudawych. Wszystkie gatunki
objęte ochroną ścisłą można znaleźć w wykazie
ministra środowiska. Znajdują się tam też grzyby objęte ochroną częściową (90 gatunków).
Jeśli zrywamy chronione grzyby, to grozi nam
kara grzywny, która może sięgnąć maksymalnie
nawet 5 tysięcy złotych, choć zazwyczaj kończy
się na kilkudziesięciu, maksymalnie kilkuset
złotych mandatu. Tyle jeżeli chodzi o stronę
prawną.
Jednak pocieszające jest to, że wiele lasów,
do których chodzimy w celu pozyskiwania owoców runa leśnego nie jest położona na terenach
chronionych czy zakazanych, a jak już wspomniałam – odizolowanych, więc śmiało możemy zbierać z nich czyste i ekologiczne owoce,
orzechy czy grzyby.

łowy w lesie
układu pokarmowego, cierpiących na różnego
rodzaju zgagi i niedomagania trawienne, jak
również dzieciom i ludziom starszym. Mogą
spowodować wzdęcia i bóle brzucha. Kaloryczność grzybów świeżych jest dość niska. Ma to
związek z dużą zawartością wody w owocnikach. Średnio jest to 85-90% – czyli 100 g świeżych grzybów leśnych to nie więcej niż 30 kcal.
Jednak, gdy w kuchni używamy grzyby suszone,
pamiętajmy, że odparowanie (suszenie) wody
z grzybów, powoduje zagęszczenie składników
odżywczych. Wtedy może się okazać, że 100 g
suszonych borowików to już 320 kcal.

Kilka słów o wartości odżywczej
i prozdrowotnej owoców lasu
Wszyscy jak mantrę powtarzają, że grzyby
nie mają większej wartości odżywczej. Otóż nie
zgodzę się z tym. Grzyby są zdrowe i mogą
stanowić ciekawe i pozytywne urozmaicenie
diety. Niektóre gatunki zawierają beta-glukan.
Jest on składnikiem ścian komórkowych grzybów. Jednak znacznie więcej tego związku
znajduje się w grzybach hodowlanych (shiitake
czy boczniaki) w porównaniu z grzybami leśnymi. Ma on właściwości przeciwzapalne i pro
zdrowotne, chociaż w samych grzybach leśnych
ilości beta-glukanu są niewielkie. Bardzo często
słyszy się o grzybach: „są ciężkostrawne”, a cóż
to właściwie oznacza? Chodzi o zawartość
węglowodanów, a konkretnie chityny. Jest to
wielocukier o strukturze chemicznej podobnej
do celulozy, czyli błonnika. Chityna nie jest
rozkładana przez kwasy żołądkowe, dlatego
grzyby mogą dość długo zalegać w żołądku.
Nie poleca się spożywania ich w dużych ilościach osobom z zaburzeniami funkcjonowania

Owoce lasu
to prawdziwa skarbnica
związków biologicznie czynnych
Jagoda leśna (borówka czernica), borówka
brusznica, malina leśna, malina kamionka, jeżyna leśna to olbrzymia ilość przeciwutleniaczy
z grupy antocyjanów, flawonoidów. No i ten
smak i aromat jest nie do zastąpienia.

Borówka czernica
Napary przygotowane z suszonych owoców
jagód leśnych działają uspokajająco i przeciwbólowo, a syropy leczą kaszel i infekcje układu
oddechowego. W czasie biegunki dobrze jest
pić sok z jagód lub napar z suszonych jagód.
Dzięki dużej zawartości garbników jagodowy
sok i napar uszczelniają błony śluzowe żołądka,
neutralizują szkodliwe produkty przemiany

„Poziomki późnym czerwcem
dojrzewają słodko,
żebyś ich nie mógł zerwać
skrywają się z ochotą.
Maliny i jeżyny,
soczyście wyglądają
z kolczastych krzaków
poderwać się nie dają.
O grzybach nie mówiłam,
one pod liśćmi ukryte
to wszystkie skarby leśne,
do zjedzenia znakomite…”

materii i spowalniają ruchy robaczkowe jelit.
Sok z jagód jest uznawany za antidotum na
zatrucia, gdyż wychwytuje z organizmu wszelkie
toksyny, a także chroni przed pylicą. Zalecano
go więc pracującym w kamieniołomach, cementowniach czy kopalniach. Jagody polecane
są też osobom z podwyższonym poziomem
cholesterolu, bo zawarte w nich substancje
wzmacniają naczynia włosowate (flawonoidy).
Dzięki glukokininom jagody pomagają regulować poziom cukru we krwi.

Borówka brusznica
Gdy mamy problemy z pracą układu moczowego, sięgnijmy po jej owoce. Preparaty zawierające borówkę brusznicę są stosowane do
zwalczania bólu przy kurczach pęcherza i przy
oddawaniu moczu. Wywary z liści tej rośliny
mają działanie moczopędne i odkażające na
drogi układu moczowego. Ponadto nieznacznie
zwiększają ilość dobową wydalanego moczu,
przy jednoczesnym wzroście stężeń usuwanych
z organizmu jonów chloru i sodu, a także zbędnych produktów przemiany materii. Dzięki wymienionym właściwościom borówka brusznica
jest powszechnie stosowana przy zakażeniu
i zapaleniu dróg moczowych.
Wyciągi z borówki brusznicy są bardzo skutecznym lekarstwem na biegunki, zaburzenia
trawienia, wzdęcia oraz nieżyty żołądkowo-jelitowe. Ponadto niszczą drobnoustroje, wzmacniają ściany małych naczyń krwionośnych oraz
działają przeciwzapalnie. Wodne wyciągi z liści
borówki brusznicy powodują długotrwałe, łagodne działanie ściągające na błony śluzowe
dróg przewodu pokarmowego.

Jeżyna leśna
Nie ma chyba lepszego owocu nad jeżynę.
W profilaktyce antynowotworowej dieta jest
jednym z najważniejszych czynników, a jeżyny
są bogate w kilka silnych przeciwutleniaczy,
które niszczą wolne rodniki przyczyniające się
do powstawania komórek rakowych. Owoce
jeżyn zawierają: antocyjany (według badaczy
na szczególną uwagę zasługuje jeden związek
z antocyjanidynów: glikozyd-3-O-cyjanidyny),
ponieważ przypuszcza się, że w znacznym stopniu zapobiega on rakowi skóry), kwas elagowy,
liczne kwasy fenolowe (ferulowy, p
 -kumarynowy
czy chlorogenowy).

Miód leśny
(spadziowy ze spadzi iglastej,
leśny, z maliny leśnej)
Miody spadziowe charakteryzuje wysoka aktywność antybiotyczna i bakteriobójcza. Działają antyseptycznie, przeciwzapalnie i wykrztuśnie, wspomagają system odpornościowy
człowieka. Polecane są w schorzeniach dróg
oddechowych, przewodu pokarmowego, serca,
układu krążenia, układu nerwowego, przy zaburzeniach trawienia. Miód wrzosowy należy
do najlepszych miodów nektarowych. Ma barwę
brunatno-czerwoną. Krystalizuje dość szybko,
przybierając galaretowatą konsystencję w kolorze pomarańczowym lub ciemnobrunatnym.
Nie jest zbyt słodki, ma przyjemny zapach
wrzosu. Zalecany przy chorobach dróg moczowych, prostaty, kamicy nerkowej oraz przy zapaleniu jelit i biegunkach. Zwiększa odporność
organizmu i chroni przed rozwojem zakażeń.
Miód leśny ma intensywny kolor i subtelny
aromat charakterystyczny dla lasów. Zwykle jest
to mieszanka zapachów lipy, dzikiej róży, głogu, maliny, kruszyny dziurawca, rumianku, borówki i wielu innych ziół. Różnorodność nektarów, z których pszczoły wytworzyły miód leśny,
wzbogaca jego jakość. Miód leśny pomaga
w przeziębieniach i schorzeniach na tle alergicznym, wzmacnia system nerwowy i poprawia
samopoczucie.
Więc śmiało ruszajmy do lasów na wspaniałe
ekologiczne łowy…
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GoOrganic!

patronuje targom
NATURA FOOD i beECO

W dniach 13-15 października w Łodzi odbędzie się X jubileuszowa edycja Międzynarodowych Targów Żywności Ekologicznej
i Naturalnej NATURA FOOD oraz szósta edycja
Targów Ekologicznego Stylu Życia beECO. Patronat nad imprezą objął GoOrganic!
O tym, że targi NATURA FOOD i beECO to największe wydarzenie bioproduktów w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej świadczą liczby. Poprzednia
edycja okazała się rekordową pod względem wystawców: blisko 370 firm z Polski,
Czech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Litwy, Austrii, Szwecji czy Ukrainy, ale również
pod względem liczby odwiedzających – 12 tysięcy osób.
Tegoroczna edycja targów zapowiada się bardzo interesująco, czego dowodem jest
ogromne zainteresowanie producentów, dystrybutorów i hurtowników udziałem w naszym
wydarzeniu. Jak co roku przygotowywany jest również bogaty program wydarzeń towarzyszących skierowanych zarówno do branży, jak i konsumentów oraz miłośników
zdrowego stylu życia i smakoszy. Wśród najważniejszych punktów programu znajdą się
Akademia Biokuriera, IV Forum EKObranży, BIObiznes Forum, 2 Ogólnopolskie Spotkanie
Blogerów Kulinarnych i 2 Forum Alergii oraz pokazy kulinarne, konkursy oraz porady,
bezpłatne badania, pokazy makijażu.
Honorowym Patronem Targów jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Związek Województw RP,
Wojewoda Łódzki oraz Marszałek Województwa Łódzkiego i Prezydent Miasta Łodzi.
Organizatorem imprezy są Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa.
Więcej na www.naturafood.pl

SYROP KLONOWY
Zdrowa słodycz z Kanady
Anna Rajtar
Dietetyk Organic Farma Zdrowia

P

ozyskiwanie syropu klonowego ma
bardzo długą tradycję. Jako pierwsi wytwarzali go Indianie na długo przed odkryciem Ameryki przez Kolumba. Nacinając
korę drzew pozyskiwali sok, do którego wrzucali gorące kamienie, przez co odparowywał
nadmiar wody. Tak powstawał syrop. Zafascynowani smakiem i zaletami klonowego przysmaku europejscy osadnicy udoskonalili proces
produkcji syropu, wykorzystując system rurek
zbierających sok oraz metalowe kadzie do jego
podgrzewania. W ciągu minionych wieków
technologia wytwarzania syropu znacznie się
zmieniała, ale sam proces pozostaje niezmienny. Wczesną wiosną w pniach co najmniej
40-letnich drzew nawierca się otwory do zbierania soku, który następnie zagęszcza się przez
odparowywanie. Do wyprodukowania jednego
litra syropu potrzeba od 20 do 50 litrów soku.
Taką ilość można zebrać, w trwającym do
ośmiu tygodni sezonie, z jednego drzewa. Najczęściej są to klony cukrowe, czerwone lub
srebrzyste, wyróżniające się wysoką zawartością
cukru w soku, od 2 do 5%.
W zależności od soku i stopnia jego odparowywania uzyskuje się różne rodzaje syropu,
o równie wysokiej jakości, ale różniące się kolorem, smakiem i sugerowanym zastosowaniem.
W ubiegłym roku wprowadzono nową klasyfikację, według której syrop klonowy dzieli się
na dwie kategorie: Canada Grade A i Canada
Processing Grade. W kategorii pierwszej wyróżnia się następujące klasy koloru syropu klonowego:
• Golden Delicate Taste
• Amber Rich Taste
• Dark Robust Taste
• Very Dark, Strong Taste.
Syrop klonowy, który nie spełnia wymagań
Canada Grade A będzie oznaczony jako Canada Processing Grade.
Amerykanie mają własną klasyfikację syropu, w której stosują oznaczenia A, B i C.

Zdrowszy od cukru
Oprócz cenionych walorów smakowych kanadyjski przysmak jest bogaty w wiele składników mineralnych takich jak wapń, potas,
magnez, mangan, cynk oraz witaminy, głównie
z grupy B takie jak B2, B5, B6, niacynę, biotynę
oraz kwas foliowy. Szczególnie istotna jest za-

Uwielbiany przez Amerykanów i Kanadyjczyków syrop klonowy coraz
częściej gości na polskich stołach. Bursztynowy, słodki i niezwykle
przyjemny w smaku gęsty płyn to zdrowsza alternatywa dla białego
cukru i sztucznych słodzików.
wartość manganu i cynku, które wspomagają
pracę układu immunologicznego oraz biorą
udział w zwalczaniu wolnych rodników. Ryboflawina (B2) odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu narządu wzroku – chroni przed zaćmą.
Wpływa na prawidłowe funkcjonowanie układu
nerwowego oraz systemu odpornościowego.
Niacyna obniża poziom cholesterolu, poprawia
krążenie, a także usprawnia pracę mózgu, ponieważ rozszerza naczynia krwionośne.
Syrop klonowy, pomimo, że w większości
składa się z sacharozy, dostarcza mniej kalorii
od białego cukru czy miodu, jedna łyżeczka to
15 kcal. Niestety odznacza się wysokim indeksem glikemicznym (IG = 65), przez co nie jest
wskazany dla osób borykających się z cukrzycą.
W ostatnich latach wiele badań potwierdziło
niezwykłe właściwości prozdrowotne kanadyjskiego syropu. Wykryto w nim kilkadziesiąt poli
fenoli o działaniu antyoksydacyjnym i przeciwzapalnym, które wykazują działanie ochronne
i pomagają zapobiegać wielu chorobom cywilizacyjnym, w tym nowotworom. Zawarty w nim
kwas abscysynowy stymuluje wytwarzanie insuliny przez trzustkę oraz zwiększa wrażliwość
komórek na insulinę zwiększając wykorzystanie
cukru przez mięśnie. Podobnie jak miód, działa
przeciwbakteryjnie, jednak stwarza minimalne
ryzyko wywołania reakcji alergicznej, będąc
doskonałą alternatywą dla osób uczulonych.
Jest również produktem wegańskim.

Doskonały w kuchni
Ze względu na wyjątkowy smak i szerokie
zastosowanie, syrop klonowy zdobył uznanie
nie tylko w kuchni amerykańskiej. Powszechnie
używany jako zamiennik cukru, słodzików bądź
miodu znajduje szerokie zastosowanie jako
dodatek do deserów, lodów i ciast. Najczęściej
występuje w roli polewy do naleśników, gofrów,
francuskich tostów i owoców. Dodawany do
owsianki, płatków śniadaniowych i musli, ale
również do sałatek i sosów. Dobrze komponuje
się z pieczonymi mięsami i rybami, dla których
może stanowić również doskonałą marynatę.
Wydobywa ostrość z papryczki chilli, a pod
wpływem temperatury karmelizuje się tworząc
chrupiącą skórkę. Zastosowany jako dodatek
do steków czy pieczeni ciekawie urozmaica
danie. Z łatwością rozpuszcza się w płynach,
można go dodawać do kawy i herbaty, zimnego mleka, soków i drinków.

Prosto z Kanady na polskie stoły:
syrop klonowy Organic Farma Zdrowia
będzie dostępny jesienią
Jest mniej kaloryczny niż cukier,
a bardziej słodki. Zawiera mikroelementy i polifenole. Poznajcie najwyższej klasy A syrop klonowy Organic
Farma Zdrowia.
Na półki delikatesów wprowadzamy
syrop klonowy najwyższej klasy A odmiany Dark Robust. Nasz syrop to w 100%
naturalny produkt z certyfikatem BIO.
Pochodzi oczywiście z Kanady. Ma mocny,
wyrazisty smak i bursztynową barwę.
Rekomendowany jest do płatków owsianych, kawy i herbaty, potraw azjatyckich
oraz oczywiście do naleśników. Co ważne,
jego smak staje się coraz intensywniejszy
wraz z gotowaniem.
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Zdrowe ryby
ze zrównoważonych
połowów

Wartość prozdrowotna ryb jest powszechnie znana.
Tłuste ryby, takie jak: tuńczyk, makrela, sardynka,
łosoś czy sardele (znane szerzej jako anchois) są
bogate w długołańcuchowe kwasy tłuszczowe
omega‑3 i stanowią znakomite źródło witaminy D.
Jednak żeby móc skorzystać z ich właściwości, trzeba mieć gwarancję,
że zawierają wyłącznie dobre składniki, a nie te niepożądane. Specjaliści do spraw żywienia zalecają spożywanie ryb trzy razy w tygodniu.
Niewiele osób ma codzienny dostęp do świeżych ryb ze sprawdzonego źródła. Aby zastosować się do zaleceń specjalistów i zadbać
o swoje zdrowie warto spożywać wysokiej jakości przetwory rybne.
Niektóre gatunki ryb są zagrożone wyginięciem lub znajdują się na
granicy wymarcia. Dzieje się tak ze względu na:
• zanieczyszczenie środowiska,
• nielegalne połowy ryb (kłusownictwo),
• łowienie zbyt młodych/małych (niewymiarowych),
• nadmierne połowy (nie pozwalające naturalnie odbudować się
populacji ryb w danym akwenie).
Zasoby rybne w morzach i oceanach ciągle się kurczą, zatem warto zadbać o to, by swoimi decyzjami konsumenckimi wspierać te firmy,
które stosują odpowiedzialne zasady połowów i nie kierują się jedynie
chęcią zysku, ale dbają również o równowagę w przyrodzie.
Fish4Ever ma holistyczne podejście do tematu ryb, rybołówstwa
i przetworów rybnych obejmujące proekologiczne podejście do ziemi,
morza i ludzi oraz trwale odnawiających się zasobów ryb. Firma opiera filozofię swojego działania na zaangażowanym podejściu do zrównoważonego rybołówstwa i na najwyższej jakości swoich produktów.
Zrównoważone rybołówstwo to:
• niełowienie ryb młodocianych, które nie miały jeszcze szansy wydać
na świat potomstwa;
• łowienie tylko w akwenie, w którym zasoby danego gatunku ryb są
stabilne, nie grozi im wyginięcie; ten sposób prowadzenia połowów
gwarantuje zachowanie bogactwa fauny i flory w morzu i zachowanie równowagi ekologicznej;
• łowienie ryb małymi, lokalnymi, rodzinnymi kutrami przez społeczności tym żyjące (a nie przez wielkie przemysłowe trawlery pływające po całym świecie);
• możliwie najkrótszy transport świeżej ryby na brzeg i szybkie jej
przetwarzanie.
Rozsmakuj się w wysokiej jakości przetworach rybnych, mając
pewność, że połów tych ryb był w pełni etyczny.
Fish4Ever używa wyłącznie najlepszych ekologicznych składników,
co pozwala na łatwe przygotowanie zdrowego posiłku poprzez dodanie ulubionej ryby do sałaty, makaronu, ryżu czy czegokolwiek na co
akurat najdzie nas ochota. Wspaniały smak przetworów rybnych – to
ich zobowiązanie i misja.
Założycielem firmy Fish4Ever wytwarzającej konserwy rybne zgodnie z zasadami zrównoważonego
rybołówstwa jest Charles Redfern. Jest pionierem
zastosowania zasad zrównoważonego rozwoju
w rybołówstwie. Oferta Fish4Ever jest alternatywą
dla masowo pozyskiwanych tuńczyków i innych ryb,
które są w sposób przemysłowy odławiane i puszkowane, a następnie trafiają do supermarketów.
Fish4Ever to firma aktywnie działająca na rzecz zrównoważonego
rybołówstwa, ale również na rzecz budowania zaufania do przetworów rybnych w puszkach. Współpracuje z kanadyjską organizacją
non-profit w tworzeniu rewolucyjnego systemu, który nazywa się „This
Fish”. Dzięki temu systemowi klient po numerze zawartym na puszce
może zweryfikować łódkę, z której złowiono daną rybę. Więcej informacji można znaleźć na thisfish.info
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Ziemniaki, bataty,
a może topinambur?
Ziemniaki to nieodzowny składnik drugiego dania w polskiej kuchni.
Czy wyobrażamy sobie zastąpienie ich przez inne warzywa?
Wiadomo, że są niskokaloryczne i tylko od tego z czym je jemy,
zależy wartość energetyczna potrawy, więc odpada często stawiany
im zarzut, że są tuczące.
Topinambur to źródło cennej inuliny
Agnieszka Kaniewska
Ekspert ds. zdrowego odżywiania
Organic Farma Zdrowia

G

otowane ziemniaki, dzięki posiadanym
wartościom odżywczym, a jednocześnie łatwo przyswajalnej skrobi, są zalecane osobom wracającym do zdrowia lub
cierpiącym na choroby układu pokarmowego.
Młode to dobre źródło witaminy C, a w połączeniu ze zsiadłym mlekiem tworzą pełnowartościowy posiłek. Czy pojawiające się na naszych stołach bataty lub topinambur mają
szanse usunąć więc ziemniaki z naszych talerzy?

TOPINAMBUR –
PODZIEMNA GRUSZKA
Kwiaty topinamburu przypominają mały
kwiat słonecznika, ale to jej podziemne pędy,
w których wytwarzane są podłużne bulwy, interesują nas najbardziej. Bulwy te wyglądem są
podobne do gruszki, stąd ich nazwa – podziemna gruszka; nazywane są też jerozolimskim
karczochem lub po prostu słonecznikiem bulwiastym. Topinambur przywędrował do Europy
z Ameryki wraz z odkrywcami tego kontynentu,
ale już w XVII wieku zaczął ustępować miejsca
ziemniakom na europejskich stołach. W Polsce
jego uprawa powróciła pod koniec XX wieku
głównie z przeznaczeniem na paszę dla zwierząt. Uprawa topinamburu jest bardzo prosta,
nie boi się suszy, mrozów ani chwastów. Może
to też być wadą, gdyż po wybraniu bulw, rośliny
odrastają nawet z każdego drobnego pędu. Na
szczęście są bardzo cenne odżywczo i powinny
się znaleźć w naszej diecie na co dzień.
Spożywanie topinamburu poleca się przy:
• miażdżycy,
• podwyższonym cholesterolu,
• cukrzycy (zamiast ziemniaków),
• zaparciach (pomaga przywrócić prawidłową
florę bakteryjną w przewodzie pokarmowym),
• otyłości (usprawnia przemianę węglowodanów i tłuszczów),
• przy zespole jelita nadwrażliwego,
• dysbakteriozach (wyjałowienie przewodu
pokarmowego),
• przyjmowaniu antybiotyków,
• niedokrwistości (zawiera 3 razy więcej żelaza
niż ziemniaki).

Inulina należy do węglowodanów, ale nasz
organizm nie wykorzystuje jej do produkcji
energii. Pomaga wydalać cholesterol, kwasy
tłuszczowe i toksyczne związki dostające się do
organizmu wraz z pożywieniem, a także wytwarzane w jelitach uboczne resztki przemiany
materii.
Dieta z udziałem topinamburu wzmacnia
układ odpornościowy, uspokaja, pomaga w stanach przewlekłego zmęczenia. Ułatwia także
walkę ze stresem.
Indeks glikemiczny inuliny to 15, dlatego topinambur jest zalecany w cukrzycy zamiast ziemniaków.

Jak przyrządzać?
Topinambury wkłada się do wrzątku w całości, razem ze skórką, która po ugotowaniu łatwo schodzi. Krótkie sparzenie także ułatwia
obieranie ze skórki. Jeżeli więc chcemy jeść topinambury na surowo (tarte albo poszatkowane),
wystarczy na chwilę zanurzyć je we wrzątku.
Można je pokroić i dusić w sosie własnym albo
tłuszczu, smażyć tradycyjnie lub w głębokim
tłuszczu.

• Topinambur gotuje się szybciej niż ziem-

niaki. Jeśli chcemy otrzymać go w postaci
bulw – zakończmy gotowanie, gdy tylko
będzie można go przekłuć widelcem.
• Sezon na topinambur – od października
do kwietnia.

BATATY
Bataty to inaczej słodkie ziemniaki, inna nazwa to wilec ziemniaczany; pochodzą z Ameryki.
Istnieje około 400 odmian batatów, o różnym
kolorze skórki od fioletowego przez czerwony,
pomarańczowy i żółty do białego. Również
miąższ może mieć różną barwę, w zależności
od odmiany – białą, pomarańczową lub żółtą.

wzroku luteiny. Według badań, u kobiet spożywających więcej produktów bogatych w beta-karoten (a takimi są bataty), mniejsze było ryzyko zachorowania na raka piersi. Poza tym
bataty zawierają sporo związków mineralnych,
takich jak: wapń, fosfor, potas, sód, magnez,
siarka, chlor, żelazo, jod, a także niewielkie
ilości manganu, miedzi, molibdenu i selenu.
Bulwy zawierają również witaminy z grupy B
(zwłaszcza witaminę B6), witaminę C, kwas foliowy i witaminę E.
Indeks glikemiczny batatów to 54. Dla
porównania – indeks glikemiczny ziemniaków
wynosi od ok. 60 (gotowane) do ponad 80
(pieczone).

Zastosowanie w kuchni
Bulwy batata są soczyste, delikatne, o słodkawym smaku. Można je jeść pieczone, grillowane i ugotowane ze skórką. Na ich bazie
można przyrządzić zapiekanki i zupy. Słodkie
ziemniaki można wykorzystać także do upieczenia ciasta lub przyrządzenia puddingu. Z batatów można przyrządzić purée, które można
potem wykorzystać do zrobienia pysznej kanapki – wystarczy rozsmarować purée na chlebie,
na to nałożyć warstwę masła orzechowego
i plastry jabłka.

• Aby

zapobiec ciemnieniu batatów pod
wpływem powietrza, należy ugotować je
natychmiast po obraniu i/lub pokrojeniu
lub do czasu gotowania umieścić w wodzie. Przed pieczeniem batatów należy je
kilkakrotnie nakłuć.
• Wybieraj bataty twarde, pozbawione obtłuczeń, miękkich plam i uszkodzeń.
• Bataty należy przechowywać w ciemnym,
chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Wówczas zachowują świeżość około 10 dni. Surowych batatów nie
należy przechowywać w lodówce.
Każde z omawianych warzyw ma swoje niepowtarzalne właściwości i smak, dlatego najlepszym rozwiązaniem jest różnorodność na
talerzu. Warto zadbać, aby codziennie gościły
na naszych talerzach warzywa w przynajmniej
5 barwach, ponieważ tylko wtedy możemy wykorzystać całe bogactwo, które oferuje nam
natura.

Cenne dla zdrowia
Czerwona odmiana batatów to doskonałe
źródło likopenu, który może zmniejszać ryzyko
rozwoju chorób serca i niektórych nowotworów.
Z kolei fioletowe zawierają antocyjany – silne
przeciwutleniacze. Co istotne – fioletowe warzywa niszczą komórki nowotworowe!
Odmiany o żółtym miąższu są skarbnicą
karotenoidów, w tym poprawiającej kondycję
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Gdy uroda

szykuje się do zimy
Lato ustępuje miejsca kolorowej jesieni. Pozostawia naszą skórę wygładzoną, dotlenioną, o ładnym
kolorycie. Nasz największy organ lubi spędzać czas na świeżym powietrzu, docenia nawet umiarkowany
sport, wakacyjny wypoczynek, odpowiednio długi sen i delektuje się pielęgnacją, którą fundujemy mu
nosząc więcej odsłaniające ubrania. Nawet bez wielkiej podróży na koniec świata, po lecie wyglądamy
lepiej. Nadchodzi czas, kiedy możesz wykorzystać ten potencjał i promieniejąc blaskiem powrócić do
codziennych obowiązków.

Monika Zarzycka
Manager Działu
Kosmetyki i Środki Czystości

Już Aleksander Wielki...
Pomimo dobrodziejstw, jakie niesie lato, jesienią musimy uporać się z nieuchronnym odwodnieniem skóry. Na dodatek włosy wyjątkowo nie lubią letnich atrakcji i zazwyczaj są o tej
porze roku zniszczone.
Ważnym sprzymierzeńcem w kompleksowej
pielęgnacji jest żel z Aloe Vera. To doskonałe
remedium na przegrzaną i przypieczoną słońcem skórę. Jesienią natomiast żel stosuj jako
serum naprawcze pod ulubiony krem lub balsam do ciała. Doskonale sprawdza się też jako
odżywka do włosów, ponieważ nawilża, zapobiega ich puszeniu, wygładza. Czy wiesz, że
Aleksander Wielki podobno podbił kolejną
wyspę tylko po to, by jego żołnierze mieli stały
dostęp do aloesu gojącego ich rany odniesione
podczas walki? Aloes ma bowiem niezwykle

silne właściwości nawilżające, odżywcze, kojące,
gojące, regenerujące. Warto na stałe mieć ten
produkt w apteczce, ponieważ pomaga leczyć
oparzenia, goić uszkodzenia skóry, regenerować ją po zabiegach kosmetycznych. Lista jest
długa, to wszechstronny produkt pierwszej pomocy.
Jeśli Twoja skóra łuszczy się, schodzi lub jest
popękana, spróbuj zastosować żel z aloesu pod
masło shea (karité) lub olej arganowy. Pamiętaj, że odwodniona skóra źle reaguje na czysty
olej, który może doprowadzić do jej dalszego
przesuszenia. Poszukuj także gotowych preparatów o wysokiej zawartości czystego soku aloesu.

Tylko trzy kroki
Jesień to czas na peeling. Zgrubiała pod
wpływem słońca skóra wymaga usunięcia martwych komórek. Pozostawione mogą doprowadzić do zatkania porów oraz powstania zaskórników i innych niedoskonałości, zwłaszcza
w przypadku cery tłustej i problematycznej.
Zachowaj jednak umiar, ponieważ zbyt intensywna eksfoliacja podrażnia i może doprowadzić do odwrotnej reakcji, czyli ponownego
zgrubienia skóry w odruchu obronnym. W za-

leżności od typu skóry, peeling twarzy lub całego ciała rób 1-2 razy w tygodniu.
Codziennie, przez cały rok, funduj swojej
skórze trzy rytuały: oczyszczanie, tonizacja i nawilżanie. Każdy z nich jest równie ważny. I rano,
i wieczorem musisz umyć twarz z różnych pozostałości. Po dniu spędzonym w mieście na
Twojej skórze są drobinki spalin, startych opon
i klocków hamulcowych, wszystkie toksyczne.
Tonik ustawia prawidłowe pH i przygotowuje
skórę do przyjęcia kremu. Krem nawilża i tego
właśnie każda skóra potrzebuje najbardziej. Tu
także docenisz dobroczynne działanie aloesu.
Jak zawsze w kwestii pielęgnacji, producent,
kosmetyczka lub przyjaciółka mogą dać tylko
wskazówki. Każdy sam musi obserwować swoją
skórę i dopasować pielęgnację do jej aktualnych potrzeb. Te ostatnie zmieniają się jak
w kalejdoskopie i są uzależnione nie tylko od
pory roku, ale także stanu zdrowia fizycznego
i emocjonalnego, fazy cyklu u kobiet czy stopnia nasycenia potrzebnymi składnikami.

ków wysuszających i podrażniających, dbasz
o płaszcz hydrolipidowy, który zapewnia naturalną ochronę. Bez niego skóra staje się bezbronna i jest bardziej podatna na alergie.
Naturalne mydła w kostce są dobroczynne
dla skóry, także wymagającej. Długą tradycję
ma mydło kastylijskie, potomek najstarszego
mydła świata z Aleppo. Przywiezione w XI w. do
Europy przez uczestników wypraw krzyżowych
powstaje na bazie oliwy z oliwek lub innych
olejów roślinnych. Bywa wzbogacone naturalnymi olejkami eterycznymi, które nie tylko cieszą zmysły, ale mają także działanie terapeutyczne. Np. olejek z drzewa herbacianego jest
środkiem antyseptycznym, który pomaga
w gojeniu się ran, przy trądziku, stanach zapalnych, łupieżu lub łuszczycy. Znane ze swoich
dobroczynnych właściwości są także olejki
miętowy, eukaliptusowy czy lawendowy.
Certyfikowane mydło kastylijskie w wersji
bezzapachowej jest odpowiednie dla całej
rodziny, w tym dla dzieci od pierwszego dnia
życia. Kastylijskie mydło w płynie ma zaskakująco dużo zastosowań: płyn pod prysznic,
mydło do golenia, szampon lub pasta do zębów. Może także służyć jako płyn do prania
tkanin delikatnych, środek do sprzątania domu
oraz mycia warzyw i owoców, a także szampon
dla zwierząt.
A na koniec mycia pamiętaj o zimnym prysznicu. Jesień to ostatnia chwila, by rozpocząć tę
pożyteczną rutynę. Regularnie brany, naprzemienny ciepły-zimny prysznic to skuteczny sposób, by ujędrnić ciało, a także przyspieszyć
przemianę materii. Zafunduj sobie ten zastrzyk

energii i dobrego nastroju, który wzmacnia
odporność Twojego organizmu.

I woke up like this
Jesienią wracamy do makijażu, blednie opalenizna i pomału odstawiamy wakacyjny luz.
Nie oznacza to jednak, że pokrywamy się grubą
warstwą podkładu, spod której nie rozpoznają
nas najbliżsi. Wręcz przeciwnie, obowiązujący
trend stawia na możliwie naturalny wygląd porównywalny do tego zaraz po przebudzeniu.
Ten efekt osiągniesz stosując nowoczesne organiczne kremy BB, które pielęgnują i korygują
wszelkie niedoskonałości, nie zapominając
o nadaniu cerze apetycznego równomiernego
kolorytu. Oczarujesz rozświetloną cerą jak gdyby wakacje skończyły się nie dalej niż wczoraj.
Chcesz zachwycać naturalnym wyglądem,
ale Twoje rzęsy mają robić wrażenie? Sięgnij po
organiczny tusz z zawartością krzemionki i naturalnych wosków pszczelich, który zapewni im
efekt pogrubienia i wydłużenia. Taki, który nie
zawiera silikonu, natomiast jest wzbogacony
odżywczym olejem arganowym. Dobrze, jeśli
zawiera także olej rycynowy, którego pozytywnego wpływu na porost włosów przedstawiać
nie trzeba.

Trudne dobrego początki
Jeśli właśnie rozpoczynasz przygodę z naturalną pielęgnacją, przygotuj się na okres przejściowy. Pomimo, że odstawiasz szkodliwe dla
Ciebie i środowiska substancje, w pierwszej
chwili trudno może być Ci docenić efekty podjętej decyzji. Skóra przyzwyczajona do szybkich

wygładzaczy potrzebuje czasu, nawet tygodnia
lub dwóch, by pozbyć się nieprzepuszczalnej
warstwy olejów mineralnych i odzyskać uśpiony
wigor. Jest to jednak opłacalna inwestycja, ponieważ po procesie oczyszczenia i adaptacji,
skóra odpali swój własny potencjał regeneracyjny i zacznie pracować na własny rachunek.
Ponadto kosmetyka naturalna rekomenduje mini
malizm, stawiając na jakość. Produkty naturalne
są wydajne, ponieważ w ich składzie przeważają substancje aktywne. Są też wielofunkcyjne
oraz często odpowiednie dla całej rodziny.
Przestawiając się na naturalną pielęgnację,
nie zapomnij o wartościowej diecie. Zdrowy
wygląd jest rezultatem dobrej kondycji organizmu, więc zadbaj o siebie także od środka.
Większość warzyw i owoców zawiera antyoksydanty, które niwelują działanie wolnych rodników i wzmacniają strukturę skóry. Staraj się
wybierać te z upraw ekologicznych, ponieważ
badania naukowe dowodzą, że zawierają one
więcej wartościowych substancji.

Przez całe lato śpiewał
Jesień to przede wszystkim pora, aby przygotować się do zimy. Skóra i włosy, którym teraz
zapewnisz dobrą kondycję będą w stanie zwycięsko przejść przez nadchodzące słoty, mrozy
i zawieruchy, oprzeć się zgubnemu wpływowi
kaloryferów, pokonać szkodliwy wpływ zmian
temperatury, nie wspominając o wszechobecnym toksycznym smogu. To tak jak z zapasami
na zimę – kto ich nie zrobi, nie przetrwa tej
ciężkiej pory roku. Czy pamiętacie bajkę La
Fontaine'a o mrówce i koniku polnym:)?

Odzyskaj kontrolę
Zniszczone włosy zrewitalizujesz sięgając po
produkty z olejami i ekstraktami roślinnymi.
Z pomocą przyjdzie maska naprawcza z olejem
arganowym, która przywraca sprężystość włosom suchym i łamliwym. Produkty z keratyną
z ceramidów roślinnych uporządkują włosy
bardzo zniszczone, niesforne i trudne do ułożenia, dzięki nim odzyskasz kontrolę nad Twoją
fryzurą. Silne właściwości nawilżające i odżywcze mają nordyckie jagody, którym gładkie
i gęste czupryny zawdzięczają Skandynawowie.
Ekstrakty z rokitnika, jagód, żurawiny i róży to
silne antyoksydanty, które wspomagają regenerację zwalczając wolne rodniki. Do szczególnie
podatnych na uszkodzenia włosów farbowanych stosuj specjalistyczne produkty, które zamykają łuski włosowe nie dopuszczając do wypłukiwania cząstek farby. Włosy blond będą Ci
wdzięczne za kurację produktami z zawartością
organicznych olejów i ekstraktów z rumianku.
Odzyskają w ten sposób słoneczny blask teraz,
kiedy słońca jest coraz mniej.

Płaszcz niezbędny na zimę
Sposób mycia ma istotny wpływ na stan skóry.
Używając organicznych produktów bez składni-
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ZDROWY WYBÓR

Spiżarnia alergika
wg Hipoalergicznych
15 000 000 alergików. Tyle już w Polsce mamy osób, u których została zdiagnozowana alergia
z przynajmniej jednej przyczyny. Jeśli założymy, że jedna rodzina równa się 2+1, to statystycznie przypada
na nią jeden alergik. Czy nie powinno nas martwić to, że w dużych aglomeracjach miejskich alergia
występuje już u 70% nowo narodzonych dzieci?

Żaneta Geltz

C

o dzieje się z naszą odpornością, że
organizm wypowiada wojnę niewinnej
marchewce i swojskiej brzozie, która
rosła w Polsce od setek lat? Co takiego wydarzyło się w naszym kraju (na półce sklepowej)
i w naszym domu (na talerzu), że nie ma już
rodzin w pełni zdrowych?
Wychowałam się w wielkopolskim sadzie,
w którym rosło ponad 100 drzew owocowych,
a po większość warzyw potrzebnych do posiłków sięgaliśmy do własnego ogródka. Owoce
jadłam prosto z drzewa, nawet nie biegając do
domu, by je dokładnie umyć. Mając 19 lat,
przeniosłam się do miasta na studia. Zmiana
miejsca zamieszkania oznaczała znacznie
więcej niż założenie rodziny, studia i staż. Zmieniła się moja ścieżka życia i dokonywane wybory żywieniowe.

Owoc prosto z drzewa
Pseudożywność, która ok. 30 lat temu zalała
nasz polski rynek, odbiła się nie tylko na nas
dorosłych, ale głównie na dzieciach, które z racji młodego wieku miały mało kontaktu z prawdziwą żywnością, warzywami z ogródkowych
grządek czy owoców prosto z drzewa.
Dzisiaj z ogromną uwagą dokonuję zakupów
i – prowadząc magazyn dla alergików – pokazuję Czytelnikom, jakimi kryteriami kierują się
Duńczycy. Dlaczego to od nich czerpię wiedzę,
jak uchronić się przed alergią? Bo im się udało.
Ograniczyli postęp alergii, wprowadzili odpowiednie ustawy, w przedszkolach i szpitalach
serwują żywność bio. Ograniczyli także liczbę
aut w mieście, a budki z fastfoodami traktują
jako miejsce dla turystów, bo miejscowi je raczej omijają.

zdrowie i samopoczucie, a także zmianę genów.
Te badania są przytoczone w książce „Spektrum“ autorstwa doktora Dean’a Ornisha, który
prowadził między innymi takich pacjentów jak
Bill Clinton czy Clint Eastwood.
To, co wybieram do mojego koszyka i co ląduje na moim talerzu, wpływa na moje zdrowie
i mój genom. Jaka matka, takie dziecko? Daje
do myślenia.

Co powinno być w spiżarni alergika?
Przytaczam kilka konkretnych rozwiązań,
którymi podzielili się ze mną w trakcie wywiadów duńscy, ale też polscy specjaliści omijający
nieznane źródła żywności. To subiektywny zbiór
kryteriów swoistej rekrutacji produktów do spiżarni, które polecam alergikom, aby w sposób
niefarmakologiczny wspierali swoje zdrowie.

TAK dla:
1.	Tylko certyfikowanych produktów. Wybór
produktów znakowanych zwiększa szansę na
to, że nie spożywasz żywności naszpikowanej
10 tys. sztucznych składników (tyle już mamy
nienaturalnych dodatków w produktach,
które spożywamy).
2.	Im krótszy termin i skład chemiczny, tym
lepiej. W myśl zasady „less is more” lepiej
wyjdziesz na tym, jeśli kupisz mniej sztuk
danego produktu, a szybciej je spożyjesz.

Składniki, które czytasz na etykiecie, powinny
być dla ciebie zrozumiałe, a nie brzmiące jak
szyfr NASA.
3.	Więcej roślin, mniej zwierząt. Nasz organizm wcale nie potrzebuje aż takiej ilości
białek zwierzęcych, jaką spożywamy, jedząc
codziennie produkty mięsne. Zakwaszamy
organizm, stwarzając warunki przyjazne zapaleniom, jemy zbyt dużo białka, sprzyjając
tym samym powstawaniu nowotworów.

NIE dla silnych alergenów i toksyn:
4. Zdecydowanie NIE dla:
• przemysłowo uprawianej pszenicy (mono
kulturowe wielkie połacie upraw, hojnie
traktowane nawozami sztucznymi i pestycydami),
• przemysłowego mleka krowiego UHT –
masowa hodowla, zlewanie mleka z wielu
źródeł,
• białego, rafinowanego cukru oraz wszelkich syropów fruktozowych i kukurydzianych (glukozowo-fruktozowych), które powodują nie tylko otyłość, ale i szereg
skutków ubocznych dla naszego zdrowia.
5.	
Słodzone płatki śniadaniowe, masła
„orzechowe” z olejem palmowym. To główne składniki śniadań amerykańskich dzieci,
ofiar niewiedzy i braku świadomości rodziców. Jaką krzywdę wyrządzają swoim naj-

większym skarbom? Wszyscy wiemy – wciąż rosnący odsetek otyłości
i cukrzycy typu 2.
6.	Aromaty, barwniki, słodziki, konserwanty, spulchniacze, emulgatory, wzmacniacze smaku, zagęstniki, stabilizatory. Czy brzmienie
nazw tych substancji nie mówi już samo za siebie? To potencjalne
źródła stanów zapalnych, a także alergii.
7.	
Orzeszki ziemne, gluten, soja, gorczyca, sezam, seler, jaja, owoce
morza, owoce cytrusowe, truskawki – jeśli badania wykazały alergie
na te silne alergeny pokarmowe.
8.	Kolorowe napoje gazowane. Lepiej zamienić napoje sztucznie kolo
rowe na wodę dobrej jakości lub na naturalne soki owocowe bez dodatku cukru.
9.	Margaryny i wszelkie tłuszcze rafinowane. Odrzucić, gdyż w wysokich temperaturach powstają rakotwórcze akrylamidy, a rafinacja
pozbawia je wartości odżywczych.

Biała Lista w Spiżarni Alergika
	Zboża, ziarna: kasza jaglana, orkiszowa, gryczana, komosa ryżowa,
ryż naturalny, dziki, czerwony i wiele innych.
	Cukier i słodycze bio: oparte m.in. na melasach, cukrze trzcinowym
lub kokosowym, certyfikowanych miodach.
	Masła orzechowe: z orzechów i ziaren bez sztucznych dodatków
	Mleko roślinne: owsiane, ryżowe, konopne lub orzechowe, np. migdałowe. Jeśli krowie lub kozie, to tylko surowe, świeże (nie poddane
pasteryzacji).
Tłuszcz: masło klarowane, olej kokosowy bio, smalec gęsi, masło 82%.
	Mięso: gęsie, kacze, indycze z kontrolowanych hodowli (nie przemysłowych), jagnięcina, baranina, królik.
	Jajka: „zerówki” oznaczone listkiem bio, jajka przepiórcze, jajka kur
zielononóżek.
	Mikroelementy z warzyw: m.in. mangan, magnez, selen, wapń,
cynk – ważne jest spożywanie warzyw z organicznych upraw, które
czerpią te składniki z gleby nieskażonej pestycydami czy herbicydami
(niełatwo jest kupić dobre suplementy diety!).
	Woda – jeśli kupowana w butelce, to najlepiej w szklanej.
	Kawa i herbata – z upraw organicznych z certyfikatami bio, bez
sztucznych konserwantów.
	Nabiał bio: sery owcze, kozie, kefiry, maślanka oraz zamienniki takie
jak sery wegańskie, tofu, tempeh.
Kiszonki: własnego wyrobu lub z certyfikowanych upraw, zawierające
bezcenne bakterie, podnoszące odporność organizmu, poprawiające
mikrobiom w jelitach, zwiększające wchłanianie substancji odżywczych ze spożywanych pokarmów.
Wybór zapasów do naszej spiżarni sprawia, że albo budujemy, albo
rujnujemy nasze zdrowie. To tak, jakbyśmy inwestowali grosik do grosika
w naszej skarbonce lub cały czas szastali banknotami, nie myśląc o tym,
co będzie za rok czy dwa.
Gdy odpowiednio zarządzimy naszymi zakupami, spiżarnia alergika
nie będzie przypominała apteczki. Wręcz przeciwnie – będzie nas trzymała z dala od aptek i przychodni. Żywienie jest naszym lekarstwem i to, czy
będzie nam dodawać energii oraz sił witalnych, w dużej mierze zależy od
zawartości koszyka, czyli naszego wyboru.
SPIŻARNIA ALERGIKA to część autorskiego projektu Żanety Geltz pod
szyldem DOM ALERGIKA, którego kolejny etap będzie miał odsłonę jesienią 2017. Informacje będą dostępne na stronie www.hipoalergiczni.pl.

Żaneta Geltz

– zainteresowała się sprzyjającymi zdrowiu
rozwiązaniami podczas wielu podróży do Danii, Szwecji i Finlandii.
Koncepcja, którą stworzyła – o nazwie DOM ALERGIKA – odpowiada na wiele wyzwań, które stoją nie tylko przed młodymi inwestorami, planującymi nowy dom lub mieszkanie, ale także rodzicami, urządzającymi pokoik dla dziecka. Miłośniczka Skandynawii,
kreatywnej kuchni i podróży. Badaczka zjawiska alergii. Jej oczkiem
w głowie są Czytelnicy jej specjalistycznego magazynu „Hipoalergiczni”, w którym prezentuje sposoby na radzenie sobie z alergią.
Wprowadza w świat minimalizmu oraz w nawyk zdrowego stylu
życia. Z wykształcenia lingwistka, specjalista ds. komunikacji, reda
gując czasopismo – lubi łączyć świat nauki z codziennym życiem.

Fanaberie?
Mogłoby się wydawać, że jedzenie nie ma aż
tak dużego znaczenia, że zastanawianie się nad
wyborem mleka roślinnego w miejsce krowiego
czy odrzucanie oleju słonecznikowego, znanego
u nas od dziesięcioleci, na rzecz masła klarowanego, to co najmniej fanaberia. A jednak nie.
Najnowsze badania przeprowadzone w Instytucie Badawczym Medycyny Profilaktycznej na
Uniwersytecie Kalifornijskim w San Francisco
dowiodły, że zmiany w diecie czy wsparcie psychospołeczne mogą znacząco wpłynąć na nasze
fot. Hubsch Copenhagen, Dania

16

| Go Organic! | Nr 33 | Jesień 2017

Go Organic! | Nr 33 | Jesień 2017 |

17

RECENZJA

Marta Dymek

„NOWA JADŁONOMIA,
czyli roślinne przepisy
z całego świata”
Marta Dymek to autorka kultowego roślinnego bloga Jadło
nomia i książki pod tym samym tytułem, która doczekała się kilku
nastu dodruków. Od sześciu lat prowadzi stronę z roślinnymi przepisami, która w każdym miesiącu zalicza ponad milion odsłon.
Kuchnia roślinna nie pochodzi z żadnego konkretnego kraju ani
kontynentu – jest wszędzie. Dlatego Marta Dymek pracując nad
nową książką szukała roślinnych inspiracji w wielu zakątkach świata
i odwiedziła ponad 50 krajów. Zjeździła Wietnam i Tajlandię, zmarzła
w Korei, ucierała pasty curry w Indiach, przemierzyła całe Bałkany,
wygrzewała się na targowiskach w Maroko i rozpływała się nad
świeżym awokado w Kalifornii.
W końcu roślinne potrawy można spotkać pod każdą szerokością
geograficzną, bez względu na temperaturę, klimat i wysokość nad
poziomem morza. Wegańskie jest zarówno meksykańskie guacamole, swojski barszcz z uszkami, afrykański gulasz z jarmużu, jak
i buraczane curry z cynamonem. Jeśli tylko się wie, gdzie patrzeć,
w każdym kraju z łatwością można spotkać mnóstwo roślinnych
przepisów, które otwierają oczy na niespotykane dotąd połączenia
i pozwalają na nowo odkryć dobrze znane warzywa. Podróże przez
stragany całego świata przypominają, że nawet nielubiane dotąd
składniki mogą być przepyszne, jeśli tylko da się im szansę i przyprawi inaczej niż zwykle.
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MAMA ALERGIKA GOTUJE

MARTA DYMEK POLECA

Przepisy dla alergików
BABECZKI ŚNIADANIOWE

Przepisy Marty Dymek
ZUPA TURECKA
SOCZEWICOWA

Czas przygotowania: 45 minut

(4-6 porcji)

Składniki:

Magiczne składniki na 10 szt.:

• ½ 1 cebula
• 1 marchewka
• 1 ziemniak
• olej do smażenia
• 2 szklanki suchej czerwonej soczewicy (350 g)
• 1 ząbek czosnku
• 1 łyżeczka mięty, suszonej
• 1 łyżeczka ostrej papryki
• 1 łyżeczka słodkiej papryki
• 1 puszka pomidorów krojonych
• 1 ½ litra bulionu lub wody
• sól i czarny pieprz
• 2 – 4 łyżki soku z cytryny

• 200 g płatków owsianych bezglutenowych
• 1 łyżeczka zmielonego cynamonu
• ½ łyżeczki drobnej różowej soli himalajskiej
• ½ łyżeczki sody oczyszczonej
• 200 g surowego batatu
• 200 g soczystych jabłek
• 50 ml syropu klonowego
• 50 ml oleju roślinnego
• 1 łyżka ekstraktu waniliowego
Krok po kroku:
1. 150 g płatków zmiel na grubą mąkę, wsyp do miski, dodaj pozostałe płatki, sodę, cynamon i sól, wymieszaj.
2. Zetrzyj na drobnych oczkach tarki batat i jabłko, dodaj olej, syrop klonowy, ekstrakt waniliowy, wymieszaj.
3. Przelej mokre składniki do suchych, dokładnie wymieszaj łyżką.
4. Rozgrzej piekarnik do 170 st. C w opcji z termoobiegiem, formę
do muffinek wyłóż papierowymi papilotkami.
5. Nałóż porcje ciasta do przygotowanych foremek.
6. Włóż muffinki do nagrzanego piekarnika.
7. Piecz 30 minut, ciepłe babeczki wyłóż na kratkę i odstaw do
wystudzenia.

Sposób przyrządzenia:
Cebulę pokroić w półplasterki, marchewkę oraz ziemniaka
w kostkę. Na patelni rozgrzać olej, wrzucić pokrojone warzywa
i przesmażyć przez 2–3 minuty. Dodać soczewicę, czosnek
oraz przyprawy i wszystko dokładnie mieszając, smażyć kolejne
2-3 minuty. Następnie dodać pomidory, bulion oraz szczyptę
soli i gotować pod przykryciem przez 20-25 minut. Na koniec
upewnić się, że warzywa oraz soczewica są miękkie, dodać
sok z cytryny i zblendować całość na gładki krem. Spróbować
i w razie potrzeby dodać więcej cytryny, soli oraz pieprzu.
Podawać z oliwą, ostrą papryką i dodatkową ćwiartką cytryny
na wszelki wypadek.

Muffinki śniadaniowe wspierają układ odpornościowy oraz pracę
mięśni, a dzięki zawartości batatu dodają energii.

PAPRYKOWE KRĄŻKI

WŁOSKIE CIASTO
CUKINIOWE

Czas przygotowania: 20 minut

Magiczne składniki na 8 szt.:

• 100 g dyni Hokkaido
• 100 g cukinii
• ½ małej białej cebuli
• 125 g mąki z ciecierzycy
• 100 ml zimnej wody
• 50 ml zalewy ze słoika
z ciecierzycą
• szczypta soli morskiej
Krok po kroku:

Przepisy pochodzą z książki Katarzyny Jankowskiej
„Mama Alergika Gotuje. Z Dziećmi.
Dania na jesień i zimę.”
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Składniki (na 2 małe keksówki lub na 1 dużą):

• pół łyżeczki startej gałki
muszkatołowej
• ½ łyżeczki imbiru
w proszku
• ½ łyżeczki sody
oczyszczonej
• 2 – 3 łyżki oleju
do smażenia
• 2 twarde papryki

1. Mąkę przesiej do większej miski, dodaj sodę, wymieszaj, połącz
z wodą używając drewnianej łyżki.
2. Dynię umyj, zetrzyj na tarce na grubych oczkach, przełóż do ciasta.
3. Cukinię umyj, obierz, zetrzyj na tarce tylko twardą część i dodaj
do ciasta.
4. Cebulkę zetrzyj na drobnych oczkach i dodaj do miski.
5. Zimną wodę z ciecierzycy umieść w stalowej, suchej misce, dodaj
szczyptę soli, ubijaj na pianę przez 3 – 4 minuty, pianę dodaj do
pozostałych składników, wymieszaj.
6. Paprykę umyj, pokrój w krążki o grubości 0,5 cm, oczyść środek
tak, by otrzymać krąg.
7. Rozgrzej patelnię z olejem, ułóż krążki papryki i wypełnij je masą
warzywną, smaż na średnim ogniu, aż placuszki się zrumienią,
energicznie odwróć je na drugą stronę i ponownie smaż przez
minutę.
8. Podaj od razu na ciepło. Placuszki są delikatne, kruche, puszyste
i pyszne.
Danie to wzmacnia odporność, jest dobre dla wzroku i mózgu.

• 350 g cukinii
• 1 szklanka migdałów
• 2 szklanki mąki pszennej
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia
• ½ łyżeczki sody
• sól
• 2 banany
• ½ szklanki cukru
• 1 szklanka oleju do smażenia
• 1 łyżeczka ekstraktu waniliowego
• skórka otarta z 1 cytryny
• oraz: olej, bułka tarta lub mielone migdały i cukier puder
Sposób przyrządzenia:

Przepisy pochodzą z książki Marty Dymek
„Nowa Jadłonomia”

Piekarnik rozgrzać do 180° C. Cukinię zetrzeć na grubych
oczkach tarki, nie odsączać. Powinniśmy uzyskać jej 2 szklanki
i tyle nam potrzeba. Migdały krótko rozdrobnić w blenderze
lub posiekać na grube kawałki. W dużej misce wymieszać
mąkę, proszek do pieczenia, sodę oraz szczyptę soli.
W wysokim naczyniu blendera zblendować banany, cukier,
olej, ekstrakt waniliowy oraz skórkę z cytryny. Gęstą masę
wlać do suchych składników, niedokładnie wymieszać szpatułą, po czym dodać cukinię oraz posiekane migdały i dokładnie mieszać do momentu, aż ciasto stanie się jednolite.
Keksówkę posmarować olejem i wysypać bułką tartą lub kilkoma łyżkami mielonych migdałów, wylać ciasto i piec przez
50-55 minut. Ostudzić i kroić w plastry, można posypać cukrem pudrem. Najlepiej smakuje z mocnym espresso.
Go Organic! | Nr 33 | Jesień 2017 |
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POLECA BLOG „CHILLI CZOSNEK I OLIWA”

POLECA BLOG „CHILLI CZOSNEK I OLIWA”

Przepisy

PROSTA ZUPA DYNIOWA
Z GRZANKAMI Z GRUSZKĄ,
JARMUŻEM I GORGONZOLĄ

Zuzanny
Ploch

Składniki na zupę:

• 1 cebula
• 2 ząbki czosnku
• oliwa
• 2-3 gałązki tymianku lub rozmarynu
• 600 g dyni (waga po obraniu), można użyć dyni mrożonej
• 1 litr bulionu warzywnego (domowego lub z kostki ekologicznej)
• pól łyżeczki gałki muszkatołowej
• sól i pieprz do smaku
• szczypta płatków chilli
• jogurt do podania

PASTA Z BIAŁEJ FASOLI
I ZIELONYCH OLIWEK

Składniki na grzanki:

• 6 kromek ulubionego chleba
• 1 duża gruszka pokrojona w kostkę
• 100 g sera gorgonzola
• 2-3 liście jarmużu, usunięte grube łodygi, liście podarte

Składniki:

• 1 puszka (400 g) białej fasoli

na kawałki

lub 250 g fasoli ugotowanej samodzielnie

• listki z 3 gałązek tymianku

• ząbek czosnku
• sok z 1/2-1 cytryny
• 3 łyżki sezamu
• sól
• 3 łyżki oliwy
• szczypta płatków chilli lub kilka kropli tabasco
• 12 zielonych oliwek
Sposób przyrządzenia:
W misce umieść wszystkie składniki poza oliwkami i zblenduj na gładką
pastę. Spróbuj i w razie potrzeby dopraw, np. sokiem z cytryny, solą lub
chilli. Oliwki pokrój na plasterki i dodaj do pasty. Wymieszaj. Podawaj ze
świeżym pieczywem lub warzywami pokrojonymi w słupki.

Sposób przyrządzenia:

PARMIGIANA Z SELERA
KORZENIOWEGO (4 porcje)
Składniki:

Cebulę pokrój w kostkę, czosnek drobno posiekaj. W garnku rozgrzej
oliwę i wrzuć na nią cebulę, czosnek oraz gałązki tymianku lub rozmarynu.
Smaż przez 5 minut. Dodaj dynię obraną ze skórki i pokrojoną w kostkę
oraz litr bulionu warzywnego. Doprowadź do wrzenia, zmniejsz ogień do
małego i gotuj ok. 20 minut, aż dynia będzie miękka. Gdy zupa się gotuje,
przygotuj grzanki. Na kromkach chleba ułóż gruszkę i jarmuż, i przykryj
dużymi plastrami gorgonzoli. Wstaw do piekarnika nagrzanego do 190° C
nastawionego na górną grzałkę na 5-7 min. aż ser się roztopi. Zmiksuj
zupę na gładki krem przy pomocy blendera. Dopraw do smaku gałką
muszkatołową, solą, pieprzem, oraz płatkami chilli. Podawaj z kleksem
jogurtu naturalnego i grzankami.

• 200 g suszonych daktyli
• 200 g miąższu dyni lub dyniowego purée

(można użyć dyni mrożonej)
• sok i skórka z 1/2 pomarańczy
• 3 jajka
• 60 ml oliwy (lub innego oleju roślinnego)
• 2 łyżki miodu, syropu daktylowego lub syropu z agawy
• 100 g mieszanki studenckiej lub własnej mieszanki ulubionych
bakalii
• 100 g płatków owsianych błyskawicznych
• 200 g mąki pszennej pełnoziarnistej
• 2 łyżeczki proszku do pieczenia
• szczypta soli
• 1 łyżeczka cynamonu lub przyprawy piernikowej

• 800 ml przecieru pomidorowego (lub krojonych pomidorów
z puszki), 1 ząbek czosnku, szczypta soli, szczypta pieprzu,
szczypta cukru, 1 łyżka octu z czerwonego wina, 2 łyżki
posiekanej natki pietruszki

Sposób przyrządzenia:

Sposób przyrządzenia:
Selera obierz i pokrój na plastry o szerokości ok. 1 cm. Przygotuj trzy
miseczki. Do pierwszej wsyp mąkę, do drugiej jajka rozkłócone z rozgniecionym czosnkiem, a do trzeciej bułkę tartą wymieszaną z majerankiem, solą i pieprzem. Na patelni rozgrzej olej na średnim ogniu. Plastry
selera obtaczaj najpierw w mące (strzepnij nadmiar), następnie w jajku,
a na końcu w bułce tartej i smaż z dwóch stron na złoty kolor na oleju.
Przygotuj sos pomidorowy mieszając w misce przecier pomidorowy z rozgniecionym ząbkiem czosnku oraz pozostałymi składnikami. Piekarnik
rozgrzej do 180° C. Dno naczynia żaroodpornego posmaruj sosem pomidorowym. Na nim ułóż warstwę kotletów z selera korzeniowego. Posmaruj
je po wierzchu sosem pomidorowym, a następnie posyp startym cheddarem oraz startym parmezanem. Powtórz do wyczerpania składników.
W zależności od wielkości naczynia, otrzymasz dwie lub trzy warstwy. Na
wierzchu powinien znajdować się starty ser. Wstaw naczynie do piekarnika
i piecz przez ok. 20 minut, aż ser na wierzchu zapiekanki roztopi się i ładnie
przyrumieni. Podawaj na ciepło w towarzystwie sałaty lub surówki.
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CHLEBEK DYNIOWO-DAKTYLOWY
Z POMARAŃCZĄ
Składniki (na keksówkę 12 x 21 cm):

• 1 duży seler korzeniowy (ok. 800 g)
• ok. 50 g mąki
• 2-3 jajka
• 2 ząbki czosnku
• ok. 75 g bułki tartej
• 1 łyżeczka suszonego majeranku
• spora szczypta soli i pieprzu
• olej do smażenia
• 150 g sera cheddar lub innego sera żółtego
• 30 g parmezanu
• natka pietruszki do posypania

Sos pomidorowy:
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(4-6 porcji)

Aby przygotować dyniowe purée, wystarczy ugotować do miękkości obrany ze skórki i pokrojony w kostkę miąższ dyni, a następnie zmiksować na gładko blenderem. W sezonie, kiedy
świeża dynia jest niedostępna, a Wy nie macie dyniowego purée
w swojej zamrażarce, możecie skorzystać z dyni mrożonej. Jest
od razu obrana i pokrojona w kostkę, więc wystarczy wrzucić ją
na kilka minut do wrzątku, a potem zmiksować razem z suszonymi daktylami.

Przepisy pochodzą z bloga
www.chilliczosnekioliwa.pl

Piekarnik nagrzej do 180° C. Keksówkę wysmaruj olejem i wyłóż papierem do pieczenia – zapobiegnie to przyklejeniu się chlebka do foremki.
Włóż daktyle do garnka do gotowania na parze lub durszlaka ułożonego
nad garnkiem z wrzątkiem i przykrytego pokrywką. Gotuj je na parze
przez 20 minut. Gdy zmiękną, poczekaj chwilę aż przestygną, po czym
zmiksuj je blenderem na gładką pastę. W dużej misce wymieszaj ze sobą
wszystkie mokre składniki chlebka – zmiksowane suszone daktyle, dyniowe
purée, sok i skórkę pomarańczową, jajka, oliwę oraz miód lub inny słodzik.
Dodaj bakalie i ponownie wymieszaj. W drugiej misce wymieszaj suche
składniki chlebka: płatki owsiane, mąkę, proszek do pieczenia, sól oraz
cynamon lub przyprawę piernikową. Wsyp suche składniki do mokrych
i wymieszaj, ale tylko do połączenia składników.
Przelej ciasto do foremki i wyrównaj wierzch. Możesz udekorować chlebek,
np. płatkami owsianymi, posiekanymi orzechami lub/oraz plasterkami
pomarańczy/mandarynki/klementynki. Wstaw chlebek do piekarnika i piecz
przez ok. 50-60 minut do suchego patyczka. Chlebek wyjmij z piekarnika
i wystudź. Podawaj na śniadanie, drugie śniadanie lub podwieczorek.
Go Organic! | Nr 33 | Jesień 2017 |
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URODA ŻYCIA

URODA ŻYCIA

Ósmy kontynent
Monika Zarzycka
Manager Działu
Kosmetyki i Środki Czystości

P

ierwszym widzom filmu w 1967 roku ta
rada mogła wydawać się zabawna.
Z czasem jednak widzimy, że była to trafna przepowiednia. Plastik zawojował naszą
planetę i pozwolił zarobić fortuny swoim adeptom. Początki ekspansji plastiku cieszyły. Świat
zachodni polubił ten tani surowiec, z którego
wytwarzano nawet modne wówczas nylonowe
koszule zwane non-iron. Masowa produkcja
przedmiotów codziennego użytku w zasięgu każdej kieszeni to jasna strona
tego zjawiska. Jednak skala w połączeniu z brakiem świadomości doprowadziły nas na
skraj katastrofy.
W pewnym uproszczeniu, ponieważ zależy to
od wielu czynników,
torebka foliowa lub
plastikowa szczoteczka do zębów
rozkładają się 400
lat, a butelka PET
nawet dwa razy
dłużej. Niezniszczalne w perspektywie życia
człowieka śmieci
walają się wszędzie. Zużyte torebki
plastikowe powiewają na drzewach
i pływają w rzekach,
a butelki i kubki znajdziemy w parku, lesie
lub na plaży. Oceany
przestały być oazą bezkresnego błękitu, ponieważ
przy cichym zezwoleniu ludzkości, niepostrzeżenie zamieniły się
w bezkresne śmietniska.
Wielka Pacyficzna Plama Śmieci (The
Great Pacific Garbage Patch), zwana także
Ósmym Kontynentem, to dryfujące wysypisko
śmieci na Oceanie Spokojnym między Kalifornią a Hawajami. Cały czas rośnie, aktualnie jej
masę składającą się głównie z tworzyw sztucznych ocenia się na 3,5 mln ton. Powierzchnia
Ósmego Kontynentu jest trudna do określenia,
jednak najbardziej pesymistyczne głosy porównują ją nawet do obszaru Indii. Pod wpływem
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Czy pamiętacie film Absolwent? Tytułowy bohater grany przez
Dustina Hoffmana po ukończeniu szkoły wraca do domu, gdzie
rodzice czekają na niego z przyjęciem powitalnym. Przyjaciel rodziny,
Mr. Robinson, dając młodemu człowiekowi wskazówkę na przyszłość
wypowiada tylko jedno słowo. Brzmi ono... „plastik”
prądów morskich odpady pochodzące z wybrzeży, a także ze statków, gromadzą się w tej
strefie od dziesiątek lat. Od kiedy zaczęły
w przeważającej mierze składać się z plastiku,
mikroorganizmy nie są już w stanie się z nimi
uporać. W oceanach pływają miliony ton sieci

rybackich, butelek i innych plastikowych opakowań, szczoteczek do zębów, zabawek, mikrodrobinek z peelingów i past do zębów…
Greenpeace i WWF alarmują, że rocznie z powodu plastiku ginie ponad milion zwierząt.
Znanym i smutnym przykładem są żółwie mor-

skie, które masowo dławią się plastikowymi
torbami, ponieważ biorą je za meduzy.
Roczna produkcja plastiku na świecie wynosi
ok. 300 mln ton, z czego większość służy do
jednorazowego użytku. Jedynie ok. 5% podlega
recyklingowi. Specjaliści wyrażają obawy, że do
2050 roku w oceanach będzie więcej plastikowych śmieci niż ryb. Tymczasem foliowa torebka służy nam zazwyczaj tyle czasu, ile trwa
nasza droga ze sklepu do domu. Wyrzucona do śmieci lub często gdziekolwiek, trafia do... oceanu. W ten
sposób na powierzchni oceanów unosi się już 100 mln ton
plastiku. Zjawisko to określane jest jako tykająca
bomba, ponieważ większość plastikowych
przedmiotów pod
wpływem słońca
rozpada się na bardzo drobne kawałki lub pył tworząc
gęstą zawiesinę.
Niektóre trafiają
do oceanu już
rozdrobnione, np.
plastikowe mikrodrobinki z peelingów, past do zębów
i innych kosmetyków. Te, których
rozmiar przypomina
plankton stanowią pożywienie dla zdezorientowanych ryb, wchodząc
w ten sposób do łańcucha
pokarmowego. Następnie
lądują w naszych żołądkach.
Generalnie, u podłoża problemu
odpadów leży nasze dość powszechne przekonanie, że śmieci, które tracimy
z oczu, przestają istnieć. Niestety tak nie jest.
Jest też na szczęście druga strona medalu,
czyli działalność ludzi, którzy poświęcają swój
czas i energię podejmując próby ratowania
naszej planety.
Boyan Slat, nastolatek z Holandii, doznał
wstrząsu, kiedy na własne oczy zobaczył, jak
dużo śmieci pływa w oceanie. Mając tylko 17 lat
zebrał grupę ochotników oraz zgromadził fun-

dusze na rzecz The Ocean Cleanup, projektu
mającego na celu oczyszczenie oceanów.
Obecnie The Ocean Cleanup dysponuje ponad
30 mln dolarów i zamierza rozpocząć działania
już w przyszłym roku. Mechanizm działania
przygotowywanej instalacji wykorzystuje prądy
morskie i energię pozyskaną z paneli słonecznych. Recykling odzyskanego plastiku ma pozwolić na dalsze finansowanie projektu.
Pharrell Williams, piosenkarz znany z przeboju „Happy”, ma pozytywne nastawienie do
rzeczywistości, nie tylko, kiedy śpiewa. Jest także współtwórcą firmy produkującej przędzę
z plastiku pozyskiwanego z oceanu. Wspólnie
z młodzieżową firmą G-Star już kilkukrotnie
wypuścił kolekcję ubrań z materiału powstałego
na bazie przetworzonego plastiku. W swoim
przesłaniu Pharrell Williams mówi: „Kochane
istoty ludzkie, spędzamy wakacje nad oceanem, kąpiemy się w oceanie, jemy z oceanu,
ale tylko niewielu z nas myśli o czymś innym niż
to, co możemy od oceanu dostać. Teraz to
oceany potrzebują nas.”
David Mayer de Rothschild zwany jest ekowojownikiem. Potomek słynnego rodu, zamiast
kariery bankiera, wybrał walkę na rzecz ochrony środowiska. Założył przyjazną dla środowiska markę odzieżową, a także zorganizował
rejs na łodzi zbudowanej z tysięcy plastikowych
butelek. Wyprawa na pokładzie „Plastiki” została nagłośniona w mediach po to, żeby zwrócić
uwagę świata na problem odpadów. Nakręcił
także serial dokumentalny „Eco Trip: The Real
Cost of Living”, pokazujący cykl życia przedmiotów codziennego użytku. Bawełniany podkoszulek, papierowe serwetki czy telefon komórkowy przedstawione od narodzin w fabryce
do momentu, gdy się ich pozbywamy oraz ich
wpływ na nasze zdrowie, środowisko naturalne
i społeczeństwo.
Na duchu podnosi także Pierwsza Konferencja Oceanów zorganizowana przez ONZ na
początku czerwca tego roku w Nowym Jorku
przy okazji Światowego Dnia Oceanów. Cel?
Ochrona oceanów i ich zrównoważone wykorzystanie mające kluczowe znaczenie dla przetrwania rodzaju ludzkiego, począwszy od dostarczenia tlenu po prawidłowo funkcjonujący
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klimat. Natomiast tegoroczna edycja Dnia Oceanów postawiła na mobilizowanie społeczności świata do działań przeciwko zanieczyszczaniu oceanów plastikowymi odpadami
oraz narażaniu ich ekosystemów na
inne niebezpieczeństwa wynikające
z działalności człowieka.
To tylko przykłady konstruktywnych działań z całego świata
na rzecz ratowania życiodajnego zasobu, jakim są stanowiące 70% powierzchni naszej
planety oceany. Przywrócenie
ich do pierwotnej czystości wydaje się jednak niemożliwe.
Jedynym ratunkiem jest natychmiastowa zmiana postawy
każdego z nas i rezygnacja
z beztroskiej konsumpcji plastiku. To my mieszkańcy Ziemi
mamy moc zmieniania rzeczywistości, a w dziedzinie
ochrony środowiska szczególnie liczą się nasze codzienne wybory. Spektakularne akcje osób znanych,
organizacji czy nawet rządów przyniosą rezultaty
tylko wtedy, gdy przyłożymy się do nich właśnie
my w naszym codziennym życiu.
Spójrzmy na przedmioty, którymi się otaczamy, przez pryzmat ich wpływu na naszą
planetę. Czy potrzebujemy brać nową torebkę foliową przy każdej wizycie w sklepie?
Może moglibyśmy przestawić się na modną
płócienną torbę z zabawnym lub światopoglądowym napisem? Bez trudu zmieści się
w męskiej teczce lub damskiej torebce.
Szczoteczka do zębów służy nam dłużej niż
foliówka, jednak świadomość, że rozkłada
się 400 lat skłania do refleksji. Może warto
wypróbować biodegradowalną szczoteczkę
bambusową? Bambus emituje jony ujemne
oraz działa antybakteryjnie. W dodatku jest
najszybciej rosnącą rośliną na świecie. We

proponujemy
do pakowania
zakupów
torby
bawełniane

wczesnym stadium może urosnąć nawet
1 metr w ciągu doby, więc jego pozyskiwanie
nie obciąża ekosystemu. Jeśli już jesteśmy
w łazience, dokonajmy przeglądu naszych
peelingów i past do zębów. Nie kupujmy
więcej tych, które zawierają plastik. W USA
plastikowe mikrodrobinki zostaną wycofane
jeszcze w tym roku. W kosmetykach organicznych mikrodrobinki pochodzą ze zmielonych ziaren i orzechów. Są skuteczne
i bezpieczne dla środowiska wodnego.
Każdy z nas może znaleźć wokół siebie
więcej takich przykładów i zadecydować od
czego rozpocząć zmiany. Wszystko w naszych rękach.

W

delikatesach

Organic Farma Zdrowia

oferujemy biodegradowalne, wegańskie

szczoteczki z bambusa z włosiem

BPA
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SKLEP

ADRES

TELEFON

Warszawa, al. Jana Pawła II 82

22-323-70-17

SUPERDELIKATESY
CH Arkadia
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

Tarnowskie Góry

Tarnowskie Góry, ul. Fińska 53

32-364-84-10

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
22-648-54-21

Wąwozowa

Warszawa, ul. Wąwozowa 36

Hoża

Warszawa, ul. Hoża 54

Wega

Gliwice, ul. Raciborska 1

32-232-02-21

Rumia, ul. Grunwaldzka 108

500-172-889

SKLEPY TRADYCYJNE JADŁO
Port Rumia

