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Kwartalnik Go Organic! jest drukowany 
na certyfikowanym papierze FSC.

Zdrowych i spokojnych  
Świąt Bożego Narodzenia  
oraz pomyślnego i pełnego  
smaków Nowego Roku 2018  
życzy Organic Farma Zdrowia! 

Z ima to czas, gdy natura jest w uśpieniu. 
Zadbała jednak o nas ułatwiając prze-
trwanie tego trudnego okresu swoimi 

darami. Przecież obok śniegu, mrozu, przeszy-
wającego wiatru, to właśnie rodzinne i towarzy-
skie spotkania oraz wręczane serdeczne pre-
zenty są nieodłącznym atrybutem tej pory roku. 

Podarunkiem od nas jest wywiad z Mariolą 
Bojarską-Ferenc, znaną z książek, wykładów, płyt 
i programów telewizyjnych. Nasza ekoosobo-
wość harmonijnie łączy popularyzację zdrowego 
sposobu bycia z życiem rodzinnym i osobistym. 
Warto przeczytać jakich udziela rad, aby w za-
gonionej codzienności znaleźć czas dla siebie. 
Polska ikona fitness podaje również receptę na 
udany związek. Kluczem do sukcesu okazuje się 
to, żeby mieć o  czym porozmawiać w domu 
wieczorem po pracy.

Nieodłącznym elementem takich rozmów 
z bliskimi jest dobra herbata. Statystycznie każ-
dy mieszkaniec ziemi wypija jej średnio pół fili-
żanki dziennie. W zimowe wieczory te statystyki 
rosną. Herbata oprócz walorów smakowych 
posiada cenne właściwości prozdrowotne. Mo-
żemy je wzmocnić przez dodanie do niej równie 
wartościowych składników: np. przypraw ko-
rzennych, lipy, soków z malin, dzikiej róży czy 
miodu. Dwa ostatnie składniki są szerzej omó-
wione w  artykułach. W dbaniu o odporność 
i przetrwanie zimy bez chorób pomogą nam 
dzika róża oraz miód.

Natura wspomaga nas również cennymi, 
tłoczonymi na zimno olejami. Można przeczytać 
o nich w dziale „nauka ma głos” w poetycko 
zatytułowanym artykule „W złotych olejach kryje 
się zdrowia czar”. Warto włączyć do swojej 
diety te darowane nam przez naturę cenne 
oleje. Ekologiczne pochodzenie nasion i  tło-
czenie na zimno to konieczne wymogi, aby 
opisane działanie było pełne. 

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

Agnieszka Kaniewska
Ekspert ds. zdrowego odżywiania 

Organic Farma Zdrowia
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W najnowszej książce „Smakuj życie” napi-
sanej wspólnie z synem Aleksandrem, mo-
żemy przeczytać na Pani temat: „Uznawana 
za niekwestionowaną prekursorkę wellnes-
sowego stylu życia. W mediach okrzyknięta 
królową fitnessu. Od ponad 25 lat zaszcze-
pia w Polakach modę na bycie fit”. Jak to 
wszystko się zaczęło?

 —  Kiedy miałam 7 lat, bez wiedzy rodziców 
rozpoczęłam treningi gimnastyki artystycznej. 
Zostałam dostrzeżona przez trenerów poszuku-
jących młodych talentów i pozytywnie przeszłam 
eliminacje. Rodziców nie spytałam o  zgodę 
także wtedy, kiedy sama pojechałam na Akade-
mię Wychowania Fizycznego, żeby dowiedzieć 
się o wyniki. Moje dzieciństwo to 6-8 godzin 
dziennie treningów i obozy sportowe. Nie cho-
dziłam do kina ani na lody z innymi dziećmi, 
nie wyjeżdżałam na wakacje z rodzicami. Ciężko 
pracowałam, aby osiągać sukcesy, ale było 
warto. Sport sprawił, że mam silny charakter 
i radzę sobie w trudnych sytuacjach.
Mówi się, że jeśli robisz to, co kochasz, nie 
przepracujesz ani jednego dnia w swoim 
życiu. Jak odbiera to Pani z pozycji osoby, 
która właśnie tak pokierowała swoim ży-
ciem zawodowym?

 —  To słowa Thomasa Edisona, które są moim 
mottem. Tak, kocham to, co robię, ale też szanu-
ję ludzi, którym przekazuję wiedzę, bo właśnie 
dla nich promuję zdrowie już od około 30 lat, 
zawsze z wielką miłością. Dlatego zawsze znaj-

duję czas i pieniądze na nieustanne doskonale-
nie. Jestem zapraszana na światowe kongresy. 
Podczas wykładów z fizjologii, anatomii oraz 
żywienia podpatruję nowości, które mogę wy-
korzystać w moich programach czy książkach. 
Uczestniczę również w zajęciach praktycznych 
z gwiazdami fitnessu, doskonałymi wykładow-
cami. Prezentują najnowsze techniki ćwiczeń 
i omawiają, co się zmieniło w wyniku badań, 
żeby nie zrobić w przyszłości komuś krzywdy. 
Takie kongresy są skarbnicą wiedzy. Należę do 
dwóch największych amerykańskich organizacji 
promujących fitness, IDEA i ECA. Śledzę bada-
nia i cały czas się rozwijam, więc mam czym 
dzielić się z moimi widzami i czytelnikami. Już 
mam zaplanowany kolejny kongres w czerwcu 
w Los Angeles.
Tryska Pani energią i wygląda promiennie. 
Tytuł wcześniejszej książki „Życie ma smak” 
to afirmacja radości życia, ale prowadzi 
także do kuchni. Jakich wyborów kulinar-
nych powinniśmy dokonywać? Czym kiero-
wać się robiąc zakupy spożywcze?

 —  Zdrowiem, bo ono jest najważniejsze. 
W każdej kuchni powinny znajdować się kolo-
rowe warzywa. Wystarczy wymieszać je w misce 
z  oliwą i mamy gotową sałatę na obiad lub 
kolację. Im na talerzu jest bardziej kolorowo, 
tym lepiej. W mojej zamrażarce zawsze są 
chude mięsa i ryby. Mogę szybko przygotować 
z nich zdrowy posiłek. Zwracam uwagę na czy-
tanie etykiet i sprawdzam daty przydatności do 

spożycia. Nie można tłumaczyć się brakiem 
czasu na gotowanie, gdy sięgamy po „fast-
foody”. Hamburgera jadłam chyba tylko dwa 
razy w życiu. Gdy byłam w USA chciałam po 
prostu spróbować. Modliłam się, żeby nikogo 
nie spotkać, ale w tym samym momencie usły-
szałam „Cześć ciociu!”. Mój żołądek hambur-
gera nie polubił. Nie jest przyzwyczajony do 
takiego jedzenia, czułam się bardzo źle i po-
wiedziałam sobie: nigdy więcej. 
Dieta bywa kojarzona z głodówką i wyrze-
czeniami. Wiemy jednak, że tak naprawdę 
chodzi o system odżywiania i pewną kon-
sekwencję. Czy ma Pani taki system? Proszę 
opowiedzieć nam, jakie przykładowe posiłki 
je Pani w ciągu dnia.

 —  Mieszkańcy japońskiej wyspy Okinawa są 
zdrowi, szczupli i  długowieczni. Staram się 
przestrzegać ich zasad żywienia. Wybieram 
produkty, które mają w  sobie mało tłuszczu, 
cukru, a dużo witamin, błonnika i wody. Jest to 
sposób żywienia oparty o gęstość energetyczną 
i  odżywczą produktów. Wybieram produkty 
o niskiej gęstości energetycznej, a wysokiej od-
żywczej. To przede wszystkim jedzenie dużej 
ilości warzyw, ryb i węglowodanów złożonych. 
Szczegóły znajdziecie w mojej książce „Życie 
ma smak”. Okinawczycy zalecają też picie zie-
lonej herbaty i wody. Twierdzą, że trzeba pić 
tyle wody aż mocz będzie miał jasny kolor. 
Niestety nie potrafię zrezygnować z  kawy, to 
mój poranny rytuał. Zwykle piję ją na mleku 
ryżowym lub migdałowym. Popełniam tak mało 
grzechów żywieniowych, że mogę pozwolić so-
bie na tę przyjemność. Moje śniadanie to za-
zwyczaj omlet z dwóch jaj z owocami, głównie 
jagodami, malinami lub jabłkiem albo chia 
z owocami. Na lunch jem sałatę i  rybę albo 
sushi. Na kolację jest to także sałata z rybą lub 
mięsem, w zależności od tego, co jadłam na 
lunch. Czasem wieczorem jem też same warzy-
wa. Jeśli w ciągu dnia jestem głodna, zjadam 
jabłko, raz w tygodniu pozwalam sobie na małe 
ciasteczko, lody lub czekoladkę dla poprawy 
nastroju. Mam dużo uczuleń, niedoczynność 
tarczycy, więc muszę stosować się do pewnych 
reguł. Kocham pomidory, jadam je na różne 
sposoby, z awokado, z bazylią. Pomidory i ryby 
to są produkty, bez których nie mogę żyć. Mięso 
i drób kupuję w sklepach ekologicznych. Do-
brze jest znać pochodzenie produktów, które 
kupujemy.
Gwiazdka to magiczny czas, kiedy spotyka-
my się z bliskimi przy zastawionym stole. 
Jak wyglądają Święta w Pani rodzinie? Co 
jest wtedy najważniejsze?

 —  Najważniejsze to jest po prostu być ze sobą. 
Święta są po to, żeby je spędzić wspólnie 
z najbliższymi, kocham takie chwile. 12 potraw 
przygotowujemy wspólnie z mężem i  synami, 
ponieważ każde z nas świetnie gotuje. Ja robię 
tort makowy z kremem kawowym, to moje po-
pisowe danie. Zawsze jest tatar ze śledzia 
z piernikiem z orzechami. Są dania tradycyjne, 
np. pierogi z kapustą i grzybami, barszcz z usz-
kami i karp w galarecie, ale też przywiezione ze 
świata potrawy, które lubi moja rodzina. W tym 
roku Wigilię spędzimy jednak w Rzymie. Mam 
już wnuki i  starszy z  synów co drugie Święta 
spędza z rodziną swojej żony. Postanowiliśmy 
podróżować wtedy z młodszym synem po świe-
cie i podglądać jak Święta spędzają inni. Mamy 
za sobą Nowy Jork, Paryż, Barcelonę, a teraz 
czas na Rzym. Najważniejsze to być razem!

Pasja  
i rozwój wewnętrzny
są najważniejsze

fot. Krzysztof Dubiel 

Mariola Bojarska-Ferenc 
Aleksander Ferenc

SMAKUJ ŻYCIE.
Gotowanie nasza pasja 
„Smakuj życie” to ósma książka Marioli 
Bojarskiej-Ferenc, napisała ją razem 
z młodszym synem Aleksandrem. To pub-
likacja o wspólnym gotowaniu i biesiado-
waniu, o odkrywaniu nowych smaków 
i otwartości na inne kultury. Ale przede 
wszystkim to książka o pielęgnowaniu 
więzi rodzinnych i wychowaniu dzieci na 
otwartych, ciekawych świata ludzi. 
W książce „Smakuj życie”, która powstała 
z miłości do gotowania i jedzenia, Mariola 
między wierszami zdradza swoje sposoby, 
jak wychować smakosza oraz jak zadbać 
o silne i niewymuszone relacje z dziećmi, 
na różnych etapach ich rozwoju. Uchyla 
też rąbka tajemnicy, jak znaleźć sposób 
na niejadka i przekonuje, aby nie znie-
chęcać się pierwszymi niepowodzeniami. 
Możemy przeczytać między innymi o ma-
karonach, pizzy, ziołach, oliwie z oliwek, 
serach, czy kawie. Jak się można było 
spodziewać, zamiast deseru Mariola za-
proponowała czytelnikom trening, zawie-
rający zestaw ćwiczeń idealny zarówno 
dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Na koniec 
nie zabrakło oczywiście tradycyjnych wło-
skich przepisów, które niejednokrotnie 
zaskoczą łatwością wykonania i niezapo-
mnianym smakiem.

Wywiad  

z Mariolą Bojarską-Ferenc

Prowadzi Pani intensywne i pełne sukcesów 
życie zawodowe. Programy telewizyjne, 
książki, artykuły, płyty, wykłady, konferen-
cje, wszystko wokół zdrowego trybu życia. 
Docenił to sam Prezydent RP wręczając Pani 
Złoty Krzyż Zasługi. To wszystko harmonijnie 
łączy Pani z życiem rodzinnym i osobistym. 
Jakiej rady mogłaby Pani udzielić naszym 
czytelnikom, aby w zaganianej codzienności 
znaleźli czas dla siebie?

 —  Każdy sam musi znaleźć swoją motywację. Ja 
uważam, że musimy wtedy pomyśleć o naszym 
zdrowiu. Regularny trening jest prewencją róż-
nych dolegliwości. Wybierajcie to, co sprawia 
Wam przyjemność, byle trening był regularny. 
Marsz czy bieg nic nie kosztują. Często ludzie 
zaczynają ćwiczyć, kiedy okazuje się, że już są 
chorzy i zaleca im to lekarz. Pod względem regu-
larnych badań lekarskich jesteśmy trochę zaco-
fani w stosunku do innych krajów. Do lekarza 
trzeba regularnie chodzić na przegląd swojego 
organizmu zanim cokolwiek zaboli. Ja zawsze ro-
bię badania przed Gwiazdką i przed wakacjami. 
Udany związek to też element wellness, ma 
pozytywny wpływ na nasze samopoczucie 
i jakość życia. Jaka jest Pani recepta?

 — Musimy pamiętać, że ta druga osoba jest 
z zupełnie innej rodziny, ma swoje przyzwycza-
jenia. Trzeba uczyć się siebie nawzajem i zna-
leźć coś wspólnego tylko dla nas. Ważne, by 
mieć o czym porozmawiać w domu wieczorem 
po pracy. Rozmowa to podstawa dobrego 
związku. Mój mąż jest architektem i rozkochał 
mnie w sztuce Art Deco. Podczas podróży wy-
bieramy miejsca w  tym klimacie, kawiarnie, 
hotele. Kiedy widzimy obraz, równocześnie 
zwracamy na niego uwagę, mamy podobny 

gust. Po latach bycia ze sobą człowiek zrasta się 
w  całość, trochę jak brat i  siostra. Wspólna 
pasja i rozwój wewnętrzny są najważniejsze. Po 
drugie, w małżeństwie trzeba sobie dać prze-
strzeń. Mamy czas wspólny i czas rodzinny, ale 
mamy też chwile, które spędzamy osobno. To 
dobrze działa na związek, nie można w życiu 
się ograniczać. Żyje się tylko raz.
Czy podzieli się Pani z nami swoimi plana-
mi na najbliższą przyszłość? A także tymi 
w dalszej perspektywie?

 —  Nie wszystko mogę zdradzić, przygotowuję 
pewien duży projekt na razie objęty jeszcze ta-
jemnicą. Poza tym, pracuję nad programem 
dla jednego z kanałów kobiecych. Regularnie 
prowadzę szkolenia dla firm, które doceniły już 
wellnessowe podejście do życia. To mój praw-
dziwy hit! Mam również w planie cztery książki, 
ale uspokajam wszystkich, że przez najbliższy 
rok postaram się żadnej nie wydać. Chcę od-
począć i być bliżej mojego męża, który stresuje 
się, kiedy wychodzę na górę do swojego gabi-
netu i znikam z komputerem na kolejne osiem 
godzin. Dlatego robię sobie rok przerwy od 
pisania. Piszę jednak regularnie dla miesięcz-
nika „Pani”. Staram się być aktywna właśnie 
teraz, kiedy mam już dorosłe dzieci i  więcej 
czasu dla siebie. To doskonały, często niedoce-
niany, etap w życiu ludzi dojrzałych na nowe 
wyzwania. Dla przyjemności tańczę tango. 

wywiad przeprowadziła
Monika Zarzycka
Manager Działu  
Kosmetyki i Środki Czystości
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ku z owoców), składników mineralnych (wapń, 
żelazo, potas, fosfor), związków fenolowych, 
flawonoidów, garbników, cukrów, kwasów or-
ganicznych (szczawiowy, maleinowy, jabłkowy, 
winowy), nienasyconych kwasów tłuszczowych 
(kwas oleinowy, linolowy, linolenowy), fitosteroli 
(b-sitosterol, ergosterol), aminokwasów. Skład 
oleju jest uzależniony od wielu czynników, m.in. 
od stopnia dojrzałości owoców, ich wielkości, 
technik przetwarzania, klimatu, w którym rósł 
rokitnik oraz czasu zbioru jego owoców. W ole-
ju z nasion dominuje przede wszystkim kwas 
linolowy i kwas a-linolenowy, a w oleju z pulpy 
kwas palmityno-oleinowy (omega-7), który jest 
naturalnym składnikiem lipidów skóry. 

Lecznicze walory oleju z rokitnika
Ze względu na tak wysoką zawartość witamin 

i kwasów tłuszczowych olej z rokitnika wykorzy-
stuje się w leczeniu oparzeń, odmrożeń, odle-
żyn, trudno gojących się ran, egzem, wypry-
sków, zmian alergicznych i stanów zapalnych 
skóry. Stosowany jest także do zmian chorobo-
wych i podrażnień skóry spowodowanych pro-
mieniowaniem słonecznym lub radioaktywnym 
(np. po naświetlaniach stosowanych w terapii 
chorób nowotworowych). Od dawna stosowany 
w  medycynie naturalnej (fitoterapii), a  jego 
skuteczność została udokumentowana wieloma 
publikacjami naukowymi. Jako ciekawostkę 
można podać, że olej z rokitnika był wykorzy-
stywany z dobrymi efektami do leczenia opa-
rzeń popromiennych u osób pracujących przy 
usuwaniu skutków wybuchu w Czarnobylu. Ba-
dania potwierdzają, że zastosowany odpowied-
nio wcześnie, wyraźnie przyspiesza gojenie ran, 
formowanie się nowego, zdrowego naskórka 
oraz zmniejsza blizny. 

Zastosowanie oleju z owoców 
rokitnika w kosmetyce

Sprawdza się przy pielęgnacji cery zniszczo-
nej, wysuszonej, łuszczącej się, ze zmarszczka-
mi, wymagającej regeneracji, podrażnionej np. 
opalaniem, jak również cery naczynkowej 
i  z  trądzikiem różowatym. Jest zaliczany do 
składników przeciwzmarszczkowych, chętnie 
stosowanych w produktach dla cer dojrzałych. 

Jest odpowiednim dodatkiem do kosmety-
ków wzmacniających naturalną ochronę anty-
UV – ma zdolność częściowej absorbcji promie-
niowania słonecznego z  zakresu UVB oraz 
wysoką aktywność antyoksydacyjną zwalczają-

Olej z czarnuszki  
jest znany od czasów 
Tutenchamona

Czarnuszka siewna (Nigella sativa L.) zwana 
inaczej czarnym kminkiem (ze względu na wy-
gląd i budowę nasion, z których właśnie pozy-
skuje się olej), jako roślina medyczna była 
znana i  ceniona już w  czasach starożytnych. 
Szczególnie upatrzyli ją sobie Egipcjanie. 
W grobie samego faraona Tutenchamona zna-
leziono dzbany z  tymi właśnie nasionami. 
Również w  spisie roślin biblijnych możemy 
znaleźć opisy ziaren i  całych roślin. Można 
śmiało powiedzieć, że Hebrajczycy cenili wyso-
ko tę roślinę, nawet na równi z  jęczmieniem 
oraz pszenicą. Zagłębiając się w liczne nauko-
we badania i publikacje na ten temat, można 
zrozumieć, że mieli ku temu całkiem poważne 
powody. Nasiona czarnuszki zawierają aż 8 
z 10 aminokwasów endogennych, czyli takich, 

Natura w nasionach zgromadziła cenne oleje, które pozyskane na zimno służą naszemu zdrowiu.

cą wolne rodniki, co zalicza go do naturalnych 
filtrów przeciwsłonecznych. Wynika to z wyso-
kiej zawartości karotenoidów, witaminy E oraz 
polifenoli.

Olej z ostropestu 
– źródło sylimaryny

Ostropest plamisty (Silybum marianum) na-
leży do rodziny astrowatych, a swoim wyglądem 
przypomina znany każdemu oset z charaktery-
stycznym fioletowym kwiatostanem. Jako rośli-
na lecznicza wykorzystywany jest już od czasów 
starożytnych, a zainteresowanie właściwościami 
tej rośliny trwa po dzień dzisiejszy. Swoje dzia-
łanie zawdzięcza znajdującej się w  owocni 
 sylimarynie, która należy do silnych przeciw-
utleniaczy, unieczynniających wolne rodniki za-
pobiegając w ten sposób powstawaniu stresu 
oksydacyjnego. Związek ten ma silne działanie 
odtruwające oraz regenerujące wątrobę, co 
zostało wykorzystane przez przemysł farmaceu-
tyczny do produkcji Sylimarolu. 

Spektrum leczniczego działania 
ostropestu jest bardzo szerokie

Nasiona ostropestu dzięki olbrzymim właści-
wościom regenerującym wątrobę zalecane są 
w następujących stanach: 
• zaburzeniach czynności wątroby spowodo-

wanych złą dietą;
• we wspomaganiu osób z chorobą alkoholo-

wą i przechodzącym leczenie odwykowe; 
• niedokwaśności soku żołądkowego i braku 

łaknienia; 
• po długich kuracjach antybiotykowych.

Olej z ostropestu stosuje się głównie na eta-
pie rekonwalescencji, a także polecany jest przy 
terapiach:
• związanych z wirusowym zapaleniem wątroby 

typu C;
• w stanach marskości wątroby czy zwyrodnie-

niu tłuszczowym; 
• stabilizujących poziom glukozy we krwi i ob-

niżaniu poziomu cholesterolu;
• w chemioterapii – zmniejsza stopień uszko-

dzenia wątroby i wspomaga odnowę komó-
rek wątroby oraz usuwa substancje toksyczne, 
zapobiegając odkładaniu się ich w organizmie. 
Ze względu na swoje właściwości przeciw-

utleniające ostropest działa profilaktycznie po-

przez usuwanie wolnych rodników, co zabez-
piecza komórki wątroby przed powstawaniem 
nowotworu.

Olej  
z wiesiołka

Wiesiołek pospolity (Oenothera biennis) na-
leży do rodziny wiesiołkowatych. Ta niepozorna 
roślina rosnąca na polach, łąkach i nieużytkach 
zwana jest „świecą nocy”, gdyż w ciągu dnia jej 
kwiaty się zamykają, a otwierają pod wieczór. 
W lecznictwie i kosmetyce używane są nasiona 
wiesiołka i pozyskiwany z nich olej. Podstawo-
wym składnikiem oleju z wiesiołka jest kwas 
lino lenowy i gamma-linolenowy, który w innych 
roślinach występuje bardzo rzadko. Poza tym: 
wysokiej wartości białko z  pełnym zestawem 
aminokwasów, z czego najwięcej jest tryptofanu 
i  metioniny, zestaw makroelementów (wapń, 
magnez, potas, fosfor) oraz mikroelementów 
(mangan, żelazo, cynk, miedź). Olej z wiesiołka 
jest bardzo zasobny w witaminę E (7,6 mg / 100 g 
oleju). Dzięki takiemu składowi chemicznemu 
olejek z wiesiołka ma zastosowanie w: 
• odtruwaniu, gdyż pomaga usunąć toksyny 

z  organizmu, poprawia funkcjonowanie 
przemiany materii;

• wzmacnianiu organizmu, bowiem podnosi 
poziom odporności, uzupełnia siły witalne, 
wzmacnia organizm;

• obniżaniu poziomu złego cholesterolu we 
krwi, przez co zapobiega powstawaniu zło-
gów miażdżycowych i formowaniu się blaszki 
miażdżycowej; 

• ochronie przed nadciśnieniem tętniczym, 
poprawia krążenie krwi;

• aktywuje pęcherzyk żółciowy do produkcji 
żółci, dlatego jest bardzo pomocny w trawie-
niu tłuszczów; 

• łagodzi objawy alergii, przynosi ukojenie po 
ukąszeniach i kontakcie z alergenem;

• poprawia kondycję układu hormonalnego, 
poprawia przemianę materii;

• hamuje wzrost komórek nowotworowych 
przez doprowadzanie ich do stanu apoptozy.
Warto włączyć do swojej diety te darowane 

nam przez naturę cenne oleje. Ekologiczne 
pochodzenie nasion i  tłoczenie na zimno to 
konieczne wymogi, aby opisane działanie było 
pełne. 

które musimy dostarczać razem z pożywieniem, 
a nie są one syntezowane w naszym organi-
zmie; liczne alkaloidy, saponiny, flawonoidy 
i  olejek eteryczny. W skład olejku wchodzą 
głównie tymochinon (45%), a-pinen (3%), b-pi-
nen (2,5%), sabinen (2%), karwakrol (7%), 
4-terpineol (1,5%) oraz ponad 15 innych związ-
ków lotnych. W  nasionach tych znajdziemy 
wiele nienasyconych kwasów tłuszczowych, 
głównie kwas linolowy (50-60%), oleinowy 
(20%) i eikozadienowy (3%), a także kwasy na-
sycone (kwas palmitynowy i  stearynowy, ok. 
30%). Czarnuszka zawiera w sobie ponad 100 
związków biologicznie aktywnych. Do tej puli 
możemy dodać witaminy rozpuszczalne w tłusz-
czach: A i E, witaminy z grupy B (B1, B3 oraz 
biotynę B7). W nasionach znajdziemy liczne 
makroelementy: magnez, wapń, sód, potas 
oraz mikroelementy (żelazo, cynk i mangan). 

Działanie prozdrowotne olejku 
z czarnuszki: 
• antynowotworowe – jest związane głównie 

z  wysoką aktywnością przeciwutleniającą. 
Główne mechanizmy walki z nowotworami 
to: zatrzymanie cyklu komórkowego, właści-
wości wstrzymujące rozwijanie się przerzutów 
oraz zwiększenie działania terapeutycznego 
leków stosowanych przy leczeniu, zmniejsza-
jąc przy tym ich toksyczność;

• ochraniające wątrobę (jeden z najważniej-
szych organów w naszym organizmie) – pra-
wie każda z toksyn, która dostaje się do na-
szego organizmu, musi być przetwarzana 
przez ten organ. To bardzo odpowiedzialna 
rola, dlatego też należy o nią dbać;

• ma silne właściwości przeciwutleniające 
i przeciwbakteryjne;

• aktywacja i ochrona układu pokarmowego 
– zmniejszenia wzdęcia i wytwarzania gazów 
w  jelitach. Z racji swoich właściwości anty-
spazmatycznych na mięśnie gładkie jelita, 
czarnuszka jest bardzo dobrym sprzymie-
rzeńcem w leczeniu objawów zespołu jelita 
wrażliwego. Łagodzi też bóle w obrębie jelita 
grubego. 

Olej z czarnuszki to jeden 
z najskuteczniejszych środków 
w leczeniu nadwagi

Czarnuszka zmniejsza apetyt, wspiera wchła-
nianie glukozy w jelitach i glikogenezę wątroby. 
Pomaga utrzymać właściwy poziom cholesterolu 

i trójglicerydów w organizmie, co przyczynia się, 
razem z właściwą dietą, do zmniejszenia gro-
madzenia się tłuszczu w organizmie oraz uak-
tywnienia spalania tego już nagromadzo nego. 

Olej z czarnuszki wzmacnia 
i odżywia włosy

Ze względu na zawartość witamin z grupy B, 
szczególnie biotyny i wielu wymienionych wcześ-
niej witamin, oraz dzięki silnym właściwościom 
przeciwutleniającym i przeciwbakteryjnym. Re-
gularnie stosowany pozwoli zyskać włosom 
zdrowy wygląd i zwiększy ich wytrzymałość. 

Wyjątkowy olej 
z rokitnika 

Rokitnik zwyczajny (Hippophae rhamnoides) 
należy do rodziny oliwnikowatych. Występuje 
w różnych częściach świata. To niewielki krzew 
osiągający ok. 5-8 m. Charakteryzuje się wyjąt-
kowym składem chemicznym liści oraz owoców. 
W postaci suszonej owoce i liście są wykorzysty-
wane do wytwarzania różnych produktów takich 
jak: sok, herbaty, zaś z owoców świeżych oraz 
nasion tłoczy się olej. 

Olej z rokitnika cechuje się dużą zawartością 
witamin, a  przede wszystkim witaminy A (6,5-
25 mg / 100 ml oleju) i E (13 mg / 100 g nasion), 
jak też witaminy C (400-1300 mg / 100 ml w so-

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

W złotych olejach
kryje się zdrowia czar…
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dów, takich jak a i b-karotenu, luteiny oraz ze-
aksantyny zmniejsza ryzyko pojawienia się ja-
skry, zaćmy, zwyrodnienia plamki żółtej. 
Natomiast obecność likopenu, którego zawar-
tość w owocach róży jest większa nawet w po-
równaniu do świeżych pomidorów, warunkuje 
prawidłową pracę układu sercowo-naczyniowe-
go oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia nowo-
tworu prostaty i szyjki macicy.

Zachowaj dobrą kondycję
Picie soku z owoców róży wspiera prawidłowe 

funkcjonowanie układu mięśniowo-szkieletowego 
i kondycji skóry. Witamina C zawarta w owo-
cach bierze udział w syntezie kolagenu, który 
stanowi podstawowy składnik więzadeł, ścię-
gien, stawów, kości, chrząstki, mięśni, skóry oraz 
odpowiada za ich prawidłową strukturę, sprę-
żystość i odporność na rozciąganie. Odpowied-
nia ilość witaminy C przyczynia się do tworzenia 
kolagenu o prawidłowej strukturze oraz odpo-
wiedniej wytrzymałości. Kolagen dobrej jakości 
zapewnia natomiast elastyczność i uszczelnia 
naczynia krwionośne, odżywia chrząstkę stawo-
wą, zapobiega krwawieniu dziąseł oraz hamuje 
procesy wiotczenia skóry twarzy i ciała. Ponadto 
u osób, które spożywają odpowiednie ilości 
witaminy C obserwuje się przyspieszenie procesu 
gojenia ran oraz regeneracji tkanek, co zmniej-
sza ryzyko pojawiania się różnorodnych defor-
macji np. choroby zwyrodnieniowej stawów.

Zahamuj procesy starzenia
Witamina C, witamina E, b-karoten oraz 

polifenole zawarte w owocach róży skutecznie 
Dlaczego uprawy ekologiczne?

Rolnictwo ekologiczne łączy w  sobie bez-
pieczne dla środowiska praktyki rolnicze oraz 
pozwala na wytworzenie żywności charaktery-
zującej się wysoką jakością i pozbawioną za-
nieczyszczeń. W systemie tym produkcja polega 
na wykluczeniu sztucznych nawozów mineral-
nych – azotanów oraz chemicznych środków 
ochrony roślin – pestycydów. Ograniczenie 
stosowania ich mobilizuje rośliny do samodziel-
nego zwalczania chorób i szkodników. Natural-
ne mechanizmy obronne prowadzą do zwięk-
szonego wytwarzania przez rośliny własnych 
związków o właściwościach pestycydów – poli-
fenoli, które nie tylko je chronią, ale również 
pozytywnie wpływają na organizm człowieka, 
zmniejszając ryzyko wystąpienia chorób cywili-
zacyjnych i nowotworów.

Uprawy ekologiczne są zdrowsze i bezpiecz-
niejsze. Owoce zawierają średnio więcej wita-
min, składników mineralnych, składników aktyw-
nych biologicznie oraz cechują się mniejszą 
zawartością azotanów, azotynów, pestycydów 
i metali ciężkich w porównaniu do tych upra-
wianych tradycyjnymi metodami. Co ważne 
owoce z upraw ekologicznych wykazują mniej-
szą zawartość wody, tym samym posiadają 
większy udział substancji odpowiedzialnych za 
ich smak i aromat.

Co kryją w sobie owoce róży?
Właściwości prozdrowotne owoców róży do-

ceniano już w starożytności. Hipokrates, Galen 
czy Dioskurides, znani starożytni medycy, stoso-
wali je powszechnie jako uniwersalny lek na 
wzmocnienie i poprawienie kondycji organizmu. 

W porównaniu do innych dostępnych surow-
ców wyróżniają się one szczególnymi właści-
wościami wzmacniającymi i odżywczymi. Walory 

Zanieczyszczenie środowiska oraz stosowanie sztucznych nawozów i środków ochrony roślin, które mają 
zwiększyć wydajność, a zarazem zmniejszyć koszty produkcji, stanowią obecnie główne zagrożenie dla 
jakości żywności. Konsekwencją takich praktyk jest częstsze występowanie alergii, chorób cywilizacyjnych 
oraz zmniejszenie odporności. Dlatego też coraz więcej osób zastępuje w swoim jadłospisie żywność 
tradycyjną żywnością pochodzącą z rolnictwa ekologicznego. 

chronią nas przed przyspieszonymi procesami 
starzenia się organizmu ze względu na swoje 
silne właściwości przeciwutleniające. Związki te 
odpowiedzialne są za zmniejszanie niekorzyst-
nego działania wolnych rodników, które nie-
ustannie krążą w organizmie i przyczyniają się 
do niszczenia komórek naszego ciała – białek, 
błon komórkowych oraz materiału genetyczne-
go. Wolne rodniki powstają w nadmiernej ilości 
w wyniku zwiększonego stresu lub zanieczysz-
czenia środowiska. Pozytywne działanie przeciw-
utleniaczy polega na ograniczeniu działania 
wolnych rodników, a  tym samym hamowaniu 
przyspieszonego procesu starzenia się organi-
zmu oraz zmniejszeniu jego podatności na 
choroby układu krążenia, choroby układu ner-
wowego oraz przewodu pokarmowego.

Witamina C łagodzi również skutki silnego 
i nagłego stresu uczestnicząc w produkcji adre-
naliny i noradrenaliny, hormonów, które popra-
wiają krążenie, napięcie mięśniowe oraz 
zwiększają dopływ tlenu do mózgu wpływając 
korzystnie na skupienie uwagi i koncentrację. 

Stawiaj na jakość i bezpieczeństwo
Sok z  owoców róży w  przeciwieństwie do 

środków farmakologicznych jest bezpieczny dla 
osób narażonych na choroby układu pokarmo-
wego i układu krążenia, ponieważ nie powoduje 
uszkodzenia błony śluzowej przewodu pokar-
mowego i nie wpływa na procesy krzepnięcia 
krwi. Zalecany jest również wszystkim tym, którzy 
chcą wzmocnić i poprawić kondycję organizmu 
lub przyspieszyć proces regeneracji po przeby-
tych zabiegach i operacjach chirurgicznych.

Chcąc jednak w pełni skorzystać ze szczegól-
nych właściwości owoców róży należy pamiętać, 
aby wybierać przetwory różane wysokiej jako-
ści, bez dodatku aromatów, barwników czy 
konserwantów. Decydując się na soki i syropy 
warto upewnić się czy są one tłoczone ze świe-
żych owoców pochodzących z plantacji produ-
centa, co warunkuje odpowiednią jakość. 
Obecnie duża część produktów na rynku wy-
twarzana jest z  zagęszczonych koncentratów 
owocowych, które w  wyniku odparowywania 
wody pod zmniejszonym ciśnieniem tracą swoje 
wyjątkowe właściwości. Jedynie odpowiednia 
i  staranna obróbka technologiczna pozwala 
zachować cenne składniki odżywcze i bioaktyw-
ne występu jące w naturalnym surowcu, jakim 
są owoce róży. 

te zawdzięczają specyficznej kompozycji wita-
min, składników mineralnych oraz związków 
aktywnych o  wielokierunkowym działaniu. 
W róży znajdziemy zarówno związki o wartości 
odżywczej, jak i aktywności farmakologicznej. 
Stanowi ona źródło witamin C, E, K, B1, B2, PP, 
B6, kwasu foliowego, składników mineralnych, 
takich jak wapń, magnez, potas, żelazo, miedź, 
mangan, cynk oraz a, b-karotenu, luteiny, ze-
aksantyny, likopenu, polifenoli, w tym bioflawo-
noidów i antocyjanów.

Postaw na odporność
Owoce róży to najlepsze, naturalne źródło 

witaminy C w naszej szerokości geograficznej. 
W 100 gramach świeżych owoców jej zawartość 
wynosi od 840 mg do 3000 mg w zależności od 
gatunku, odmiany i  terminu zbioru. Jest to 
średnio 10 razy więcej w porównaniu do owo-
ców czarnej porzeczki (182 mg), natki pietruszki 
(177 mg) czy papryki czerwonej (144 mg). Zje-
dzenie jedynie 3-4 owoców pokrywa nasze 
dzienne zapotrzebowanie na witaminę C. Ta 
naturalna – owocowa witamina C w porówna-
niu z syntetyczną, stosowaną w suplementach 
i  preparatach farmaceutycznych, jest lepiej 
przyswajalna, charakteryzuje się od 3 do 5 razy 

większą aktywnością oraz dłużej utrzymuje od-
powiednie stężenie w  organizmie, ponieważ 
występuje w  obecności bioflawonidów, które 
stabilizują i potęgują jej działanie. Wszystkie te 
właściwości sprawiają, iż sok z owoców róży to 
niezawodny środek na przeziębienia i zwiększe-
nie odporności organizmu. Wykazuje właściwo-
ści przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne, przeciw-
grzybicze oraz pobudza układ odpornościowy 
do obrony przed chorobotwórczymi patoge-
nami. 

Zadbaj o serce i oczy
Sok z  owoców róży korzystnie wpływa na 

pracę układu sercowo-naczyniowego i narządu 
wzroku. Witamina C, rutyna oraz kwercetyna 
skutecznie uszczelniają i uelastyczniają naczy-
nia krwionośne, przeciwdziałają pękaniu na-
czynek, wylewom podskórnym, sińcom oraz 
zapobiegają krwawieniu dziąseł. Ponadto wy-
kazują działanie przeciwzapalne i przeciwmiaż-
dżycowe. Kwercetyna chroni komórki przed 
powstawaniem blaszek miażdżycowych, ponie-
waż powoduje zmniejszenie stężenia choleste-
rolu oraz hamuje zlepianie się płytek krwi.

Owoce róży warunkują również prawidłowe 
procesy widzenia. Znaczący udział karotenoi-

Róża
– jaka jest naprawdę?

mgr inż. Anna Cieślańska
dietetyk kliniczny,  
specjalista ds. żywienia człowieka; 
wykładowca Akademii Dietetyki

DOSTAWCY ZDROWIA
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i aromat, możemy stworzyć własną, niepowta-
rzalną kompozycję smakową o cennych właści-
wościach. 

DIETETYK RADZI DIETETYK RADZI

Anna Rajtar
Dietetyk Organic Farma Zdrowia

Doskonała o poranku, przyjemna w południe, relaksująca wieczorem – herbata, bo o niej mowa, to 
jeden z najczęściej spożywanych napojów na świecie. Pierwszeństwa ustępuje jedynie wodzie. Statystycznie 
każdy mieszkaniec ziemi wypija średnio pół filiżanki herbaty dziennie.

Herbata
jedna dla wszystkich, inna dla każdego

Mięta pieprzowa – posiada właściwości 
przeciwzapalne, antybakteryjne i przeciwbó-
lowe. Wspomaga trawienie, likwiduje wzdę-
cia, poprawia apetyt, działa orzeźwiająco.

Goździki – nadadzą herbacie wyjątkowy 
aromat, a zawarte w nich przeciw utleniacze 
chronią i odmładzają. Goździki odświeżają 
oddech i działają przeciw bólowo na zęby. 

Czarny bez – łagodzi objawy infekcji, skra-
ca okres choroby i obniża gorączkę.

Cynamon – pobudza krążenie, poprawia 
trawienie, łagodzi rozstrój żołądka i pobu-
dza apetyt. Kora cynamonu działa przeciw-
zapalnie i bakteriobójczo.

Melasa – dobra dla osób preferujących 
słodką herbatę, oprócz sacharozy zawiera 
wiele cennych minerałów, szczególnie żela-
zo, wapń i witaminy z grupy B. Polecana dla 
osób cierpiących na anemię. 

Maliny – wykazują działanie napotne 
i wzmacniające, nadają herbacie delikatny 
owocowy smak i aromat.

Kardamon – wzmacnia apetyt, reguluje 
trawienie, odświeża oddech; przypisywane są 
mu właściwości antydepresyjne. 

Dzika róża i cytryna – są bogate w witami-
nę C, dzięki czemu stymulują układ immu-
nologiczny i wspomagają odporność, her-
bata z cytryną jest dosyć kwaśna, dlatego 
warto ją łączyć z miodem.

Kwiat lipy – nadaje herbacie delikatnie 
miodowy smak; stosowany w  przeziębie-
niach i grypie łagodzi kaszel i ból gardła. 
Działa nasennie i uspokajająco. 

Imbir – doskonale rozgrzewa, ma właści-
wości odkażające i przeciwzapalne, działa 
antywirusowo i  antybakteryjnie, poprawia 
trawienie, łagodzi nudności. Pobudza wy-
dzielanie śluzu, działa wykrztuśnie i odkaża-
jąco; nadaje herbacie cierpkiego smaku.

Miód – wykazuje właściwości wzmacniające, 
przeciwbakteryjne, dodany do lekko ostu-
dzonej herbaty będzie pomocny w  walce 
z jesiennym chłodem i przeziębieniem.J ako pierwsi zalety herbacianego naparu 

docenili Chińczycy i to oni posiadają naj-
starszą i najbogatszą kulturę z nią związa-

ną. W XVI wieku herbata trafiła do Europy. Po-
lacy poznali ją niemal wiek później i  jak 
większość Europejczyków najczęściej wybierają 
czarną. 

Herbata to przetworzone liście, pąki lub deli-
katne łodyżki krzewu herbacianego – rośliny 
z rodzaju Camellia. Zależnie od miejsca uprawy, 
czasu zbioru oraz procesu jakim są poddane 
zebrane surowce, wyróżniamy wiele odmian 
różniących się kolorem, smakiem i aromatem. 
Indyjskie, cejlońskie, brazylijskie oraz chińskie; 
bardziej wykwintne, wybierane z najmłodszych 
listków i  pąków, poprzez herbaty pośrednie, 
mieszane oraz otrzymywane z ostatnich liści, 
krótkich i twardych, z cząstkami gałązek. Zależ-
nie od procesu fermentacji wyróżniamy herbaty 
czarne, zielone, czerwone, białe i niebieskie.

Herbata oprócz walorów smakowych posiada 
cenne właściwości prozdrowotne. Zawiera po-
budzające alkaloidy, głównie kofeinę nazywaną 
w herbacie teiną, flawonoidy, składniki mine-
ralne i kwasy organiczne. Zawartość poszcze-
gólnych składników różni się w zależności od 
rodzaju herbaty. 

Za najzdrowszą uważana jest niefermento-
wana herbata zielona, wyjątkowo bogata 
w  katechiny, które słyną z  silnego działania 
przeciwutleniającego. Liczne badania wskazują 
na to, że mogą one zapobiegać cukrzycy, otyło-
ści i niektórym nowotworom. Wyjątkową zieloną 
herbatą jest matcha, japońska sproszkowana 
herbata o  niezwykłych właściwościach anty-
oksydacyjnych. Pijąc ją spożywamy nie tylko 
napar, ale całe liście, dodatkowo wzbogacając 
naszą dietę w oczyszczający chlorofil. 

Liście najbardziej popularnej, czarnej her-
baty poddawane są całkowitej fermentacji, 
dzięki czemu zyskuje ona intensywny aromat, 
barwę i  smak. Wyróżnia ją duża zawartość 
garbników, które pozytywnie wpływają na układ 
pokarmowy i zapobiegają biegunkom. Zawiera 
znaczne ilości wzmacniającego zęby fluoru oraz 
manganu. 

W wyniku częściowej fermentacji powstaje 
herbata czerwona o  wyrazistym korzenno-
-ziemistym smaku i charakterystycznym inten-
sywnym zapachu. 

Pu-erh uznawana jest za sprzymierzeńca 
walki z  otyłością. Przyspiesza metabolizm, 
zmniejsza powstawanie i gromadzenie tkanki 
tłuszczowej, zwiększając jednocześnie jej de-
gradację. Purpurowy napar obniża poziom 
„złego” cholesterolu oraz reguluje ciśnienie. 
Dodatkowo oczyszcza organizm wspomagając 
pracę wątroby. Zawarty w niej cynk pomaga 
w  utrzymaniu zdrowej skóry, łagodzi świąd 
i trądzik.

Uznawana za niezwykle cenną i drogą her-
bata biała wytwarzana jest z  najmłodszych 
listków i  nierozwiniętych pąków liściowych, 
dzięki czemu jej napar ma delikatny smak i za-
pach o słomkowym kolorze. W przeciwieństwie 
do białej, herbata niebieska zawiera małe ilości 
kofeiny, z powodzeniem można ją pić wieczo-
rem, bez obaw przed nieprzespaną nocą. 

Wybierając herbatę warto pamiętać, że rów-
nież sposób parzenia wpływa na jej właściwo-
ści. W ciągu 2-3 pierwszych minut do naparu 
przechodzi kofeina, odpowiadająca za pobu-
dzające działanie herbaty. Po tym czasie uwal-
niane są garbniki, które wiążą teinę, czyniąc 
z herbaty napój relaksujący i wyciszający. 

Zalecany czas i temperatura parzenia herbaty 

Gatunek 
herbaty

Czas 
parzenia

Temperatura 
parzenia

Herbata czarna 2-3 minuty 95°C

Herbata zielona 1-3 minuty 60-85°C

Herbata czerwona 1-3 minuty 95-98°C

Herbata biała 2-5 minut 75-85°C

Herbata niebieska 
(oolong) 1-2 minuty 90-95°C

Herbatą często nazywane są również napary 
ziołowe, owocowe, oraz susze takie jak yerba 
mate czy rooibos, które botanicznie wcale nią 
nie są, ale potocznie taka nazwa została przy-
jęta. 

Rooibos nie zawiera kofeiny, przez co jest 
szczególnie polecany kobietom w  ciąży, kar-
miącym oraz małym dzieciom. Jej napar daje 
piękny czerwony kolor, mocny i  cierpki smak 
z wyczuwalną nutą cytrusów. 

Yerba mate, susz ostrokrzewu paragwajskie-
go, jest częstym zamiennikiem kawy. Napar 
silnie pobudza, dodaje energii oraz niweluje 
zmęczenie. 

Dodatki do herbaty
Niezależnie od tego jaką herbatę preferuje-

my, wybierając dodatki, które wzbogacą smak 
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DIETETYK RADZI DIETETYK RADZI

i umieszczają w formie grudki w koszyczkach 
na tylnych nogach. Pszczelarz, chcąc odebrać 
pszczole cenny ładunek, zawiesza na wylotku, 
czyli na wejściu do ula, specjalny poławiacz. 
Tak odebrany pyłek suszymy, oczyszczamy, 
a  następnie szczelnie pakujemy tak, byśmy 
mogli korzystać z  jego dobrodziejstwa przez 
wiele miesięcy.
Dla pszczół, podobnie jak i dla nas, pyłek kwia-
towy jest źródłem cennych substancji odżywczych. 
Zawiera on duże ilości aminokwasów, witamin 
i mikroelementów, które stanowią materiał bu-
dulcowy niezbędny dla organizmu. Pyłek kwiato-
wy, z którego powstaje pierzga, wykorzystywany 
jest przez pszczoły karmicielki do karmienia czer-
wiu i wytwarzania mleczka pszczelego, a przez 
pszczoły woszczarki do wypacania wosku. 

M iód to przetworzony przez pszczoły 
sok roślinny zawierający odpowiednie 
stężenie cukrów. Definicja handlowa 

określa go jako: „produkt spożywczy węglowo-
danowy, wytworzony przez pszczoły z nektaru 
roślin, spadzi lub z obu tych składników”.

Charakterystyczny obraz ziaren pyłku 
kwiatowego pod mikroskopem umożliwia 
określenie odmiany miodu (gatunku rośliny, 
z której został on zebrany): 
• miody nektarowe powstają z nektaru, so-

ków roślinnych, soków owocowych;
• miody spadziowe to miody ciemne o cierp-

kim, specyficznym zapachu przypominają-
cym zapach roślin, z których miody te pocho-
dzą. Najczęściej spadź występuje na jodłach, 
modrzewiach, świerkach, a w sprzyjających 
latach również na drzewach liściastych (klo-
ny, lipy) oraz na roślinach zielnych. Mszyce 
wbite kłujką w  pęd piją sok, a  z drugiej 
strony wyrzucają gęstą, lepką ciecz – spadź, 
którą bardzo chętnie zbierają pszczoły;

• miody nektarowo-spadziowe powstają 
w szczególnych warunkach – gdy równocześ-
nie kwitną rośliny i na tych samych roślinach 
występuje spadź – tak jak na lipach, mali-
nach czy wrzosach. 

Wartość odżywcza miodu
Miód jest produktem wysokoenergetycznym 

– ok. 330 kcal w 100 g. Pod względem chemicz-
nym jest on wodnym roztworem cukrów: węglo-
wodany stanowią ok. 80%, 1% to białka i sub-
stancje mineralne, 2% stanowią enzymy, witaminy 
i hormony, co powoduje, że miód nazywany jest 
substancją „żywą”, czyli aktywną biologicznie. 
Odznacza się właściwościami anty biotycznymi, 
przeciwzapalnymi, wykrztuśnymi i odnawiają-
cymi. 

W starożytności używano miodu jako lekarstwa, a na początku XX wieku odkryto, że jego właściwości 
lecznicze związane są z  działaniem przeciwbakteryjnym. Następnie wynaleziono antybiotyki i  na 
kilkadziesiąt lat medycyna zapomniała o miodzie jako naturalnym sposobie zwalczania drobnoustrojów. 

O barwie miodu decydują różnorodne bar-
wniki – głównie chlorofil, flawony i karoteny. 

Bardzo cenne dla nas są również inne 
produkty pszczele (pyłek kwiatowy i pierzga).

Bogaty skład pyłku pszczelego powoduje, że 
jest on niezastąpioną, naturalną odżywką rege-
nerująco-wzmacniającą. Kuracja pyłkowa po-
prawia kondycję i sprawność umysłową, a także 
wpływa korzystnie na odporność organizmu. 
Pyłek zebrany i zakonserwowany przez pszczoły 
to pierzga. 

Właściwości miodu
Miód bardzo korzystnie oddziałuje na orga-

nizm człowieka, nie ma chyba układu i organu 
w ludzkim organizmie, w którym nie można by 
wykazać pozytywnego działania miodu*:
• rzepakowy – wątroba i drogi żółciowe; ser-

ce i naczynia wieńcowe; stany zapalne dróg 
oddechowych;

• akacjowy – zaburzenia przewodu pokarmo-
wego; nerki i układ moczowy; przeziębienia;

• lipowy – górne i dolne drogi oddechowe; 
serce i układ krążenia; układ nerwowy, stres;

• gryczany – układ krążenia, miażdżyca; wą-
troba i działanie odtruwające; niedokrwistość 
z niedoboru żelaza;

• wrzosowy – nerki i drogi moczowe, gruczoł 
krokowy; stany zapalne jamy ustnej i gardła; 
stany zapalne żołądka i jelit;

• wielokwiatowy – stany alergiczne dróg od-
dechowych; wyczerpanie fizyczne i psychicz-
ne; serce i naczynia krwionośne;

• spadziowy z drzew iglastych – dolne drogi 
oddechowe; przewód pokarmowy, zaparcia, 
biegunki; choroby serca i naczyń, nerwice;

• spadziowy z  drzew liściastych – nerki 
i drogi moczowe; wątroba i drogi żółciowe; 
przewód pokarmowy, jelita;

• nektarowo-spadziowy – stany wyczerpania 
fizycznego i psychicznego; serce i układ krą-
żenia; zaburzenia trawienne;
W każdym przypadku należy mieć na uwa-

dze indywidualną tolerancję i zapotrzebowanie 
na określony gatunek miodu. 

*  wg „Miody odmianowe i ich znaczenie lecznicze”  
mgr Elżbieta Hołderna-Kędzia; prof. dr hab. Bogdan Kędzia

W miodzie naturalnym 
NIEDOPUSZCZALNE są:

  zafałszowania przez dodatek cukru, 
syropu skrobiowego i skrobi (wtedy 
ma charakterystyczny „cukierkowaty” 
posmak);

  dodatki barwników i substancji aro-
matyzujących;

  obecność sztucznego inwertu, melasy;

  obce posmaki i zapachy;

  oznaki fermentacji (miód „burzy się” 
na powierzchni, jest wyraźnie kwasko-
waty w smaku).

O pszczołach i miodzie rozmawiam z Panem 
Bartoszem Nikończukiem – pszczelarzem, 
którego wyroby można kupić w delikate-
sach Organic Farma Zdrowia

Proszę o parę słów o Panu jako pszczelarzu 
– skąd pomysł na takie zajęcie / zawód?

 — Odkąd tylko pamiętam, latem wyjeżdżali-
śmy z rodzicami do pasieki oddalonej od domu 
o 100 km i tam spędzaliśmy niemal całe waka-
cje. Pomagałem tacie i dziadkowi w prostych 
czynnościach pasiecznych. W trakcie zbierania 
informacji o historii naszej rodziny okazało się, 
że pszczelarstwem zajmował się też mój pra-
dziadek Jan i prapradziadek Paweł Nikończuk. 
Zajęcia związane z pszczelarstwem były zawsze 
obecne w naszym domu, dlatego przeszły one 
na mnie „w sposób płynny”. 
Jakie ciekawe zwyczaje mają pszczoły?

 — To, co mi imponuje w pracy pszczelego roju 
to doskonała praca oparta o hierarchię i har-
monijne współdziałanie wszystkich jej osobni-
ków. Matka pszczela dyktuje pracę pszczół. 
Kiedy zabraknie jej w  ulu, tworzy się chaos 
i dezorganizacja. Natomiast dzięki obecności 
matki cały ich wewnętrzny świat z powrotem 
staje się poukładany. Pszczoły mają niezwykle 
ciekawy sposób wzajemnego informowania się 
o tym, gdzie znajdują się miododajne rośliny. 
Zbieraczki wracające z nektarem do ula rozpoczy-
nają taniec, który informuje inne pszczoły o kie-
runku, odległości i gatunku znalezionej rośliny. 
Jak rozpoznać dobrą jakość miodu?

 — Jakość miodu pod każdym kątem możemy 
sprawdzić jedynie w  badaniach laboratoryj-

nych. Możliwa jest również wstępna ocena 
właściwości miodu w sposób organoleptyczny, 
czyli sprawdzając smak, zapach i konsystencję. 
Jedną z cech polskiego miodu jest jego krysta-
lizacja. Przy czym pamiętajmy, że każda odmia-
na różni się czasem krystalizacji (od kilku dni do 
kilku miesięcy) i  wielkością kryształów. Miód 
powinien mieć odpowiednią gęstość zarówno 
w postaci płynnej jak i skrystalizowanej. Doko-
nując oceny warto pamiętać, że polskie miody 
mają bardzo szeroki wachlarz smaków i zapa-
chów, także w ramach jednej odmiany. Związa-
ne jest to z bardzo bogatym i urozmaiconym 
kwiatostanem występującym w Polsce.
Co trzeba robić, a czego nie, żeby nie „za-
bić” leczniczych / terapeutycznych właści-
wości miodu?

 — W miodzie występują cenne substancje, 
które mogą pod wpływem zbyt wysokiej tempe-
ratury ulec częściowemu zniszczeniu. Dlatego 
do jego dekrystalizacji powinno używać się 
profesjonalnych urządzeń. Chcąc w domowych 
warunkach doprowadzić miód do stanu płyn-
nego, możemy to zrobić wstawiając słoik do 
garnka z wodą. Należy przy tym pamiętać, by 
utrzymywać temperaturę wody nie przekracza-
jącą 42º C. Gdy chcemy kurować się herbatą lub 
mlekiem z miodem, nie zapominajmy, by do-
dawać miód do lekko przestudzonego napoju.
Dlaczego pszczoły zbierają pyłek i  jak im 
się go „odbiera”?

 — Pszczoły zwabione zapachem i barwą kwia-
tów odwiedzają różne rośliny. Wytwarzany 
przez kwiaty pyłek przyczepia się do włosków 
na odnóżach. Następnie pszczoły go sczesują 

Agnieszka Kaniewska
Ekspert ds. zdrowego odżywiania 
Organic Farma Zdrowia

Miód
cenny dar natury

ZdZisław NikońcZuk w pasiece

BartosZ NikońcZuk i jego ojciec ZdZisław 
NikońcZuk w pasiece, 1978 rok

BartosZ NikońcZuk i jego ojciec ZdZisław 
NikońcZuk w pasiece, 1978 rok
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RECENZJA

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. 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, miodu 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 zadbamy o zdrowie. Każdy przepis został opatrzony adnotacją 
dietetyczną, stworzoną z myślą o osobach reagujących krzyżowo na różne warzywa 
i owoce. W odpowiednim bilansowaniu diety pomocne będzie podsumowanie 
wartości odżywczych i kalorycznych każdego dania. Przewodnik po mąkach bez-
glutenowych przedstawia 21 wartościowych mąk, które warto wykorzystać w kuchni.
Część merytoryczna dla dorosłych to wademekum dla rodzica, które zawiera:
• obszerny materiał od dietetyka o odporności, probiotykach i prebiotykach,
• zbiór wiadomości na temat potasu oraz witamin: A, C i E, 
• informacje o alergii na roztocze kurzu domowego, 
• porady dla rodziców alergika w szkole,
• sezonowy kalendarz na jesień i zimę, który ułatwi wybór wartościowych warzyw 

i owoców.
W książce znajdują się także: 
• wiersze (21), z których dzieci dowiedzą się wielu ważnych informacji na temat 

warzyw, kasz, owoców oraz ich wartości odżywczych,
• ciekawostki, 
• porady,
• rebusy,
• ilustracja „znajdź 10 szczegółów”,
• samoprzylepne gwiazdki, które służą do oznaczenia ulubionych przepisów,
• strony „Mój przepis”, na których można zapisać własne pomysły kulinarne.
Z książki mogą korzystać wszyscy, nie tylko alergicy. To odpowiednia pozycja 
dla wegan, wegetarian, osób na diecie bezglutenowej i miłośników zdrowego 
od żywiania.

Ida Kulawik

SŁODKA KUCHNIA ROŚLINNA.  
Zdrowe desery, ciasta i słodycze bez nabiału. 

„Słodka kuchnia roślinna” Idy Kulawik, autorki popularnego bloga veganbanda.pl, 
jest idealna dla łasuchów. 
Zawiera niezwykle proste, tanie i szybkie w wykonaniu przepisy na słodkości bez 
nabiału, na bazie pełnowartościowych naturalnych produktów: orzechów, suszo-
nych owoców, roślin strączkowych, mąk pełnoziarnistych i bezglutenowych.
W książce znajdują się przepisy między innymi na:
• wypieki,
• ciasta na zimno,
• lody,
• trufle i praliny,
• batoniki bez glutenu, białej mąki czy rafinowanego cukru. 
To potrawy dla wegan, alergików, dzieci, dla dbających o zdrowie i szukających 
ciekawostek kulinarnych oraz dla wszystkich, którzy chcą cieszyć się deserami bez 
wyrzeczeń i wyrzutów sumienia. Autorka pokazuje, że słodkości mogą być bogate 
w błonnik, zdrowe tłuszcze, białko, witaminy, minerały i przeciwutleniacze.
Niezależnie od tego, czy ktoś jest wegetarianinem, czy tylko kulinarnie ekspery-
mentuje, wszyscy będą oczarowani „Słodką kuchnią roślinną”, ponieważ jest zilu-
strowana pięknymi zdjęciami. Słodycze wyglądają apetycznie, a zrobione według 
przepisu – rozpieszczają zmysły i służą zdrowiu. Czyżby autorka odkryła przyjem-
ność idealną?

POLECA IDA KULAWIK

Słodkie przepisy na desery

BLONDIE Z CIECIORKI 

BEZ GLUTENU, ŁATWE, SZYBKIE

forma 22×22 cm

Składniki:

• 2 puszki (800 g) cieciorki

• 2 puszki (800 ml) mleka kokosowego, tylko gęsta część 

• 6 czubatych łyżek + do wysmarowania formy oleju 
kokosowego

• cukier / ksylitol / erytrol (do smaku, u mnie 10 łyżek)

• 2 opakowania cukru z wanilią

• 10 łyżek mąki kokosowej

• cukier puder lub ksylitol puder (do posypania)

Sposób przyrządzenia:

Puszki z mlekiem kokosowym wstaw na noc do lodówki, żeby 
zgęstniało. Cieciorkę dokładnie przepłucz wodą. Dodaj gęstą 
część mleka kokosowego, roztopiony w garnuszku olej koko-
sowy, cukier z wanilią i zblenduj. Osłódź do smaku, dodaj 
mąkę kokosową i ponownie zblenduj dokładnie. Masę prze-
łóż na wysmarowaną olejem lub wyłożoną papierem do 
pieczenia formę i wstaw na noc do lodówki. Przed podaniem 
posyp cukrem pudrem lub ksylitolem.

Wskazówka:

Zamiast cieciorki w puszce (lub słoiku) możesz użyć również 
suchej. Zalej ją na noc wodą, a następnie ugotuj do miękkości.

BATONY DAKTYLOWO-
-KUKURYDZIANE (10 sztuk)

BEZ GLUTENU, BEZ DODATKU CUKRU, 
ŁATWE I SZYBKIE 

Szybkie batony z dwóch składników. Lekko ciągutkowe, 
o karmelowym smaku. Dobre jako energetyczna prze-
kąska na wynos.

Składniki:

• 1 szklanka (250 ml) suszonych daktyli 

• 4 szklanki (po 250 ml) płatków kukurydzianych 

• ewentualnie 1 łyżeczka cynamonu 

Sposób przyrządzenia:

Daktyle zalej gorącą wodą na 2 godziny. Odlej wodę (możesz 
ją wykorzystać do koktajlu albo do ciasta naleśnikowego). 
Odsączone daktyle zblenduj na mus. Jeśli lubisz, możesz 
dodać cynamon. Dodaj płatki kukurydziane i zblenduj wszyst-
ko razem (ja używam malaksera). Masę przełóż do wyłożonej 
papierem do pieczenia formy (u mnie 22×22 cm) i dobrze 
dociśnij dłońmi. Wstaw do lodówki, żeby masa zgęstniała. 
Wyjmij z formy i pokrój na podłużne lub kwadratowe batony.

Wskazówka:

Masę możesz wykorzystać jako spód do ciasta na zimno albo 
spód do tarty.

Przepisy pochodzą z książki Idy Kulawik  
„Słodka kuchnia roślinna. Zdrowe desery, ciasta i słodycze bez nabiału”
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POLECA BLOG „eat easy”

Przepisy eat easy

SAŁATKA (2 porcje)

Z KASZĄ, AWOKADO, PIECZONYM 
BURAKIEM I DRESSINGIEM Z NERKOWCÓW

Składniki:

• 2 garście rukoli, roszponki lub miksu sałat

• 1 pojedyncza pierś z kurczaka

• 1 szklanka ugotowanej kaszy gryczanej niepalonej lub bulgur

• 1 dojrzałe awokado

• 1 obrany i upieczony w folii burak

• 1 zielony ogórek

• 2 rzodkiewki, opcjonalnie

• 2 łyżki konfitury żurawinowej, opcjonalnie

• 2 łyżki pestek dyni lub słonecznika, ewentualnie 
ulubionych orzechów

Dressing:

• 4 łyżki oleju z awokado lub oliwy z oliwek

• 50 g solonych orzechów nerkowca

• 2 łyżki posiekanej pietruszki

• 2-3 łyżki zimnej wody

• sól i pieprz

Sposób przyrządzenia:
Składniki dressingu umieszczsmy w blenderze i miksujemy kilka 
sekund do uzyskania gęstego, lekko grudkowatgo sosu, schładzamy. 
Jeśli sos jest zbyt gęsty, dodajemy nieco więcej oliwy. Odstawiamy 
do schłodzenia na około 10 minut. Awokado, ogórka, rzodkiewki 
i buraka kroimy w plasterki. Sałaty umieszczamy w dużej misce 
i mieszamy z kaszą, pokrojonymi warzywami i połową dressingu; 
wykładamy na talerze. Posypujemy pestkami słonecznika lub orze-
chami i posiekaną pietruszką, polewamy resztą dressingu i niewielką 
ilością konfitury żurawinowej. Gotowe!

blog młodej lekarki, która doskonale wie co znaczy cierpieć 
na „chroniczny brak czasu”. Od kilku lat szuka więc paten-
tów na pyszne, sezonowe, ale przede wszystkim szybkie 

przepisy! Dla mniej i bardziej zabieganych, małych i dużych, pracowitych 
i leniwych. Dla wegan i mięso żerców. I wszystkich tych, którzy chcieliby 
gotować zdrowiej, a nie do końca wiedzą jak ten temat ugryźć.

ROZGRZEWAJĄCA  
ZUPA-GULASZ (3-4 porcje)

Z CIECIERZYCY Z POMIDORAMI,  
MLEKIEM KOKOSOWYM I PIETRUSZKĄ 

Składniki:

• 400 g ciecierzycy, ugotowanej lub z puszki

• 1 puszka pomidorów 

• 1 cebula

• 2 ząbki czosnku

• 200 ml gęstego mleka kokosowego

• 2 łyżki octu balsamicznego

• po 1 łyżeczce słodkiej i ostrej papryki w proszku

• 250 ml bulionu 

• oliwa z oliwek

• 2-3 łyżki posiekanej pietruszki lub kolendry, do podania

• gęsty jogurt, do podania

• sól i pieprz

Sposób przyrządzenia:
Na patelni rozgrzewamy łyżkę oliwy, wrzucamy pokrojoną w kostecz-
kę cebulę i smażymy aż zmięknie. Dodajemy posiekany czosnek, 
paprykę i ocet balsamiczny, mieszamy. Dodajemy pomidory (razem 
z sokiem), 2/3 ciecierzycy. Smażymy 2-3 minuty i przekładamy 
warzywa do garnka. Dolewamy ok. 250 ml bulionu i mleko koko-
sowe. Gotujemy na małym ogniu ok. 15 minut, po czym studzimy 
i blendujemy na gładki krem. Doprawiamy solą i pieprzem, doda-
jemy pozostałą ciecierzycę i ponownie podgrzewamy. Przelewamy 
do miseczek, podajemy z jogurtem i świeżymi ziołami. Gotowe!

Przepisy pochodzą z bloga  
www.eateasy.pl

MAMA ALERGIKA GOTUJE

Przepisy dla alergików

ROZGRZEWAJĄCA  
ZUPA (4 porcje)

Czas przygotowania: 30 minut

MAGiczne składniki:

• 2 łyżki oleju roślinnego

• 1 większa szalotka lub czerwona cebula

• 2 ziemniaki (ok. 200 g)

• 2 główki czosnku

• 50 g batatu 

• sok z cytryny

• 750 ml bulionu warzywnego 

• 1 łyżeczka płatków drożdżowych nieaktywnych (opcjonalnie)

Krok po kroku:

1. Umyj i obierz warzywa, pokrój na mniejsze kawałki.
2. Czosnek obierz i podziel na ząbki, każdy ząbek przekrój wzdłuż 

na pół.
3. W dwulitrowym garnku rozgrzej olej, dodaj pokrojone warzywa, 

smaż je na małym ogniu przez 2 minuty, od czasu do czasu 
wymieszaj.

4. Zalej warzywa bulionem warzywnym, gotuj przez 10 minut.
5. Dodaj obrany czosnek, gotuj, aż ziemniaki będą miękkie. 
6. Zupę zmiksuj na gładki krem, dopraw do smaku sokiem z cytryny 

i płatkami drożdżowymi.

MAKOWA OWSIANKA (2 porcje) 
BEZGLUTENOWA, WEGAŃSKA, BEZ CUKRU 
Czas przygotowania: 10 minut

MAGiczne składniki:

• 250 ml mleka jaglanego

• 6 łyżek płatków owsianych bezglutenowych

• ½ dojrzałego banana, gruszki lub jabłka

• 1 łyżka maku niebieskiego

• 1 łyżka suszonej żurawiny, niesiarkowanej, bez glutenu

• szczypta imbiru i cynamonu w proszku

Krok po kroku:

1. Wsyp mak do gęstego sitka, wypłucz go pod bieżącą wodą.
2. W niedużym garnku zagotuj mleko jaglane, ostrożnie dodaj 

wypłukany mak, gotuj przez 5 minut na małym ogniu.
3. Dodaj płatki owsiane i gotuj dalej bez przykrycia przez ok. 3 mi-

nuty, mieszaj od czasu do czasu.
4. Dodaj plasterki banana, żurawinę i przyprawy, wymieszaj skład-

niki i gotuj do całkowitego wchłonięcia się mleka. 
5. Gotową owsiankę wyłóż na talerze.

Przepisy pochodzą z książki Katarzyny Jankowskiej  
„Mama Alergika Gotuje. Z Dziećmi.  
Dania na jesień i zimę.”
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URODA ŻYCIA URODA ŻYCIA

dziej niebezpiecznych kosmetyków. Zawierają 
składniki takie jak nadtlenek wodoru łączony 
z nowotworami, alergiami, zaburzeniami hor-
monalnymi, podrażnieniami, wykazujący także 
działanie potencjalnie neurotoksyczne. Dobrym 
wyborem są naturalne farby do włosów pozba-
wione nadtlenku wodoru oraz innych szkodli-
wych składników takich jak amoniak, parabeny 
czy rezorcyna. Ich naturalna receptura oparta 
jest na ekstraktach roślinnych, naturalnych 
barwnikach, soku z  aloesu i maśle shea. Są 
skuteczne, pokrywają także siwe włosy.

Olejki w służbie zdrowia i urody
Nikogo nie trzeba przekonywać, że zdrowie 

i dobre samopoczucie prowadzą także do ład-
nego wyglądu, ponieważ składają się na nasz 
ogólny dobrostan.

Dzięki olejkom eterycznym ukoisz wiele dole-
gliwości całego organizmu, olejki mają bowiem 
dobroczynne działanie zarówno na nasz na-
strój, jak i  kondycję fizyczną. Poniżej kilka 
przykładów.
• Zimą szczególnie przyda się olejek pozyski-
wany z liści eukaliptusa o właściwościach anty-
septycznych, przeciwbakteryjnych i przeciwwiru-
sowych. Bardzo pomocny w  leczeniu grypy, 
przeziębienia i  kaszlu. Działa przeciwbólowo 
i  rozgrzewająco, dlatego stosowany jest przy 
reumatyzmie, artretyzmie, bólach mięśni i nerwo-
bólach. Kilka kropli dodanych do ciepłej wody 
przyniesie upragnione ukojenie i relaks.
• Kolejny zimowy sprzymierzeniec to olejek ze 
skórki cytryny o właściwościach przeciwzapal-

Rutyna Twoim sprzymierzeńcem
Twarz, jedyna nie opatulona cześć naszego 

ciała, wymaga zimą wyjątkowej troski. Etapy 
rutyny pielęgnacyjnej pozostają te same, co 
latem, jednak muszą być przeprowadzane 
w nieco inny sposób. Bez względu na typ cery, 
skóra jest w  tej chwili przesuszona, często 
skłonna do podrażnień i zaczerwienień, brak jej 
blasku, staje się szara i ziemista.

Oczyszczanie twarzy jest jak zawsze obo-
wiązkowe. Brak makijażu absolutnie nas z tego 
nie zwalnia. Wybierajmy produkty na bazie 
detergentów pochodzenia roślinnego, które nie 
naruszą płaszcza hydrolipidowego. Jest to 
wierzchnia warstwa naskórka zabezpieczająca 
skórę przed odwodnieniem, stanowi także tarczę 
przeciwko negatywnym czynnikom zewnętrz-
nym, w  tym smogowi. Skóra pozbawiona tej 
warstwy jest bezbronna, szczególnie narażona 
na negatywny wpływ mrozu i różnic temperatur. 
Wartościowy produkt oczyszczający nie tylko nie 
narusza tej naturalnej bariery, ale także poma-
ga ją odbudować. Oczyszczanie z pielęgnacją 
łączy w sobie gąbka Konjac, element koreań-
skiego rytuału piękna. Oryginalna pochodzi 
z wulkanicznych wzgórzy wyspy Jeju. Wpisana 
na listę światowego dziedzictwa UNESCO, jest 
jednym z  najczystszych obszarów na Ziemi. 
Rosnąca tam roślina Konjac, alkaliczna i boga-
ta w minerały, jest dobroczynna dla skóry. 100% 
naturalna, niezwykle delikatna gąbka skutecz-
nie głęboko oczyszcza i złuszcza skórę, zwęża 
pory i  usuwa zaskórniki. Unikalna struktura 
gąbki delikatnie masuje skórę, stymuluje mikro-
cyrkulację, pobudza odnowę komórek oraz 
pozostawia skórę czystą, świeżą i odżywioną. 
Jest idealna także do skóry wrażliwej.

Tonizacja, często pomijana, rewolucjonizuje 
kondycję skóry. Intensyfikuje działanie kremu 

nych, przeciwwirusowych i  bakteriobójczych. 
Pomaga zwalczać przeziębienie i grypę, ponie-
waż działa przeciwgorączkowo i bakteriobój-
czo. Wykazuje silne właściwości antyseptyczne, 
dlatego polecany jest do pielęgnacji cery tłustej 
i trądzikowej. Idealnie oczyszcza skórę, zwięk-
sza jej elastyczność i  powoduje, że staje się 
bardziej napięta. Doskonały do walki z celluli-
tem. Ma bardzo przyjemny i orzeźwiający za-
pach, który nie tylko dezynfekuje powietrze, ale 
poprawia koncentrację i  samopoczucie oraz 
skutecznie odstrasza owady. Pomocny także 
w stanach apatii i przygnębienia.
• Olejek lawendowy zapewni Ci spokojny sen, 
co jest niezbędne dla dobrego humoru i pro-
miennego wyglądu. Bezsenność jest jedną 
z plag cywilizowanego świata. Dodatkowo zła-
godzi bóle głowy. Przyspiesza gojenie ran oraz 
jest polecany przy trądziku, łuszczycy, zapaleniu 
mieszków włosowych, wypryskach, egzemach 
czy grzybicy. Doskonale oczyszcza, dezynfekuje 
powietrze oraz odstrasza owady.

Czystość, zdrowie i uroda  
ramię w ramię

Środki czystości wydają się mieć wpływ tylko 
na estetykę otoczenia i często nie bierzemy ich 
pod uwagę w kontekście naszej urody. Tymcza-
sem konwencjonalne środki czystości zawierają 
składniki mogące podrażniać i  skórę, i drogi 
oddechowe, a nawet prowadzić do poważnych 
chorób. Słodko przytulasz się w nocy do Twojej 
ulubionej poduszki? Jeśli chcesz mieć pewność, 
że ta przygoda skończy się dobrze, wybierz 

produkt do prania oparty na mydle roślinnym 
oraz detergentach na bazie cukrów i  nasion 
palmy lub oleju kokosowego. Ta sama zasada 
dotyczy oczywiście ubrań, a zwłaszcza ubranek 
najmłodszych członków rodziny, których skóra 
jest szczególnie wrażliwa. Bardziej wrażliwa niż 
zwykle jest też nasza skóra zimą. Czy wiesz, że 
raz nabyta alergia pozostaje z nami przez całe 
życie? Stawka jest naprawdę wysoka.

Spokojnie, to tylko zima
Krótki dzień i  szare niebo zatrzymują Cię 

w domu? Niesłusznie. Kiedy mniej wychodzimy, 
pogarsza się nastrój, cierpi też na tym nasza 
odporność. Przybieramy na wadze, a  nasza 
cera traci blask w tęsknocie za świeżym powie-
trzem. Postaw zimie wyzwanie i spędzaj czas na 
dworze pomimo nie zachęcającej pogody. Tak 
robią zaprawieni w zimowych bojach Duńczycy, 
znani z dobrej formy i zdrowego stylu życia. Po 
powrocie z czystym sumieniem zasiądziesz na 
kanapie delektując się organiczną herbatą (kto 
chciałby pić napar z pestycydów?) i może nawet 
skusisz się na kilka kawałków organicznej cze-
kolady. Bez obaw! Nie dość, że czekolada dba 
o  urodę dzięki antyoksydantom chroniącym 
nasze komórki przed uszkodzeniem i  starze-
niem, to jeszcze podczas jej jedzenia wydzielają 
się endorfiny, czyli hormony szczęścia. Chcesz, 
aby Twoje szczęście nie zagrażało szczęściu in-
nych? Wybieraj czekoladę ze znakiem spra-
wiedliwego handlu Fair Trade.

Tak oswoisz zimę. Dlaczego miałoby Ci się 
nie udać:)? 

pielęgnacyjnego oraz utrzymuje odpowiednio 
kwaśne pH skóry chroniąc przed rozwarstwie-
niem podkładu. Pory stają się mniej widoczne, 
skóra jest napięta, pełna blasku i energii. Pro-
dukt na bazie czystego soku z aloesu łagodzi 
podrażnienia i eliminuje zaczerwienienia. Do-
brze, jeśli jest w  sprayu, możemy wtedy nie 
używać wacika unikając dodatkowego podraż-
nienia. Krem lub serum nakładamy na jeszcze 
wilgotną skórę. Tonik bywa mylony z wodą mi-
celarną, która jest produktem typowo oczysz-
czającym. Pamiętajmy, że tonik nie oczyszcza, 
a woda micelarna nie tonizuje, ponieważ są to 
dwa produkty o kompletnie innym zastosowaniu.

Krem stosowany zimą powinien mieć zdecy-
dowanie bogatszy skład i  bardziej gęstą, 
ochronną konsystencję. Im mniej zawiera wody, 

tym lepiej. Przez cały rok poszukujmy produk-
tów, które na pierwszym miejscu INCI mają 
składniki bardziej wartościowe niż Aqua, nato-
miast zimą jest to szczególnie ważne. Skład 
godny polecenia ma krem oparty na czystym 
soku z aloesu z dodatkiem oleju sezamowego, 
kokosowego, arganowego, słonecznikowego, 
ze słodkich migdałów, z wiesiołka, masła shea, 
a  także pomagającej utrzymać odpowiednie 
nawilżenie gliceryny roślinnej.

Oleje są cenionym elementem pielęgnacji 
i warto je stosować zimą. Odżywiają, natłusz-
czają, regenerują i wygładzają skórę. Zazwy-
czaj sprawdza się masło shea. Przy mrozie 
warto jest nałożyć je na treściwy krem pielęgna-
cyjny. Intensywną pielęgnację zapewni gotowy 
koktajl cennych olejów, który może być stoso-
wany na twarz zwilżoną tonikiem lub jako serum 
wzmacniające odżywcze właściwości kremu.

Włosy Twoim atutem
Włosy podobno w pierwszej kolejności okre-

ślają nas w oczach innych, decydują o atrakcyj-
ności i dają sygnał odnośnie naszej osobowości.

Przestawione na naturalną pielęgnację od-
wdzięczają się miękkością, a skóra głowy odzy-
skuje równowagę utraconą poprzez stosowanie 
agresywnych detergentów ze środków konwen-
cjonalnych. Baza z ekstraktu z aloesu, delikatne 
detergenty pochodzenia roślinnego oraz oczysz-
czająca glinka, nawilżający cukier i wygładza-
jące oleje zaspokajają potrzeby różnych typów 
włosów. Ekstrakty z werbeny i cytryny balansują 
produkcję serum i  regulują funkcjonowanie 
włosów, które szczególnie lubią przetłuszczać 
się, gdy są przyduszone pod czapką. Twoje 
włosy są zimą osłabione? Wypróbuj szampon 
z  egzotycznie brzmiącymi guaraną i  niaouli. 
Poczujesz ich odzyskaną siłę i energię, od cebu-
lek aż po same końce.

Włosy suche, łamliwe i zniszczone odzyskają 
elastyczność i blask dzięki odżywce z masłem 
shea i ceramidami arganowymi. Takie składniki 
jak mleczko migdałowe i proteiny ryżu zapew-
nią im jedwabistą miękkość. 

Farby zajmują ważny rozdział pielęgnacji 
włosów. Konwencjonalne są jednym z najbar-

Monika Zarzycka
Manager Działu  
Kosmetyki i Środki Czystości
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Zima
Mały podręcznik przetrwania
Jedni zimę lubią, inni zdecydowanie nie. Bardziej jednogłośna jest w tej kwestii opinia naszej skóry, 
która za nią po prostu nie przepada. Surowy chłód, lodowaty wiatr i wysuszające ogrzewanie są tego 
wystarczającą przyczyną. Dochodzi sezon na przeziębienia, mniej kolorowa dieta i wolny czas najchętniej 
spędzany na kanapie.
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Uwielbiam też pozostawiać rzeczy w  lepszej 
formie niż się je zastało. Kiedy jestem np. w le-
sie, zbieram każdy napotkany śmieć, jeśli poży-
czę narzędzie ogrodnicze od mojego sąsiada, 
to czyszczę je po użyciu. Chodzi o to, aby sza-
nować naturę, ludzi, przedmioty i  zawsze po 
sobie sprzątać.
Twoje marzenia?

 — Marzę o  tym, aby ludzie zaczęli zadawać 
pytanie „dlaczego”? Chciałbym, aby nie przyj-
mowali zastanego porządku automatycznie, 
jako tego jedynego i  z  założenia dobrego. 
Abyśmy, jako ludzie, starali się nawzajem rozu-
mieć i zmieniać te rzeczy, które mogą być złe. 
Jeżeli wszystko robimy bez zastanowienia, to 
nie jesteśmy w  stanie nic zmienić, naprawić, 
wszystko pozostanie wtedy takie samo. Więc to, 
o czym marzę, to abyśmy zaczęli zadawać so-
bie pytania odnośnie naszej codzienności: Czy 
ten polityk naprawdę jest wzorem dla przyszłych 
pokoleń, jak odbierze go historia? Czy ten 
produkt jest naprawdę dobry dla mnie i moich 
dzieci? Czy na pewno robimy wszystko najlepiej 
jak potrafimy i w najlepszy możliwy sposób? 

URODA ŻYCIA

Jak powstał pomysł produkowania certyfi-
kowanych kosmetyków?

 — Kilkanaście lat temu w  Danii pojawił się 
szybko rosnący popyt na bezpieczne i ekolo-
giczne produkty. Świadomość wzrastała, klienci 
oczekiwali gwarancji, a  nie marketingowych 
haseł i obietnic bez pokrycia. Pojawiło się pyta-
nie o  to, co jest bezpieczne, a  jakie składniki 
mogą okazać się szkodliwe dla zdrowia. My, 
producenci, to wiemy, ale konsumenci nie mu-
szą zdawać sobie z tego sprawy. Dlatego szu-
kaliśmy potwierdzenia organizacji certyfikują-
cych, które wspierałyby naszą deklarację, że 
kosmetyki, które produkujemy, są bezpieczne 
dla zdrowia konsumenta, ale również dla śro-
dowiska. Przeszliśmy rygorystyczne testy, spełni-
liśmy najwyższe wymagania i otrzymaliśmy re-
strykcyjne i  bezkompromisowe certyfikaty: 
Allergy Certified, Asthma Allergy Denmark, 
Ecocert i Nordic Ecolabel, które są potwierdze-
niem jakości, ekologiczności i bezpieczeństwa 
stosowania naszych produktów oraz najwyż-
szych standardów. Certyfikacje te dają konsu-
mentowi gwarancję jakości, zaufanie oraz uła-
twiają wybór.
Mówi się o nas, Duńczykach, że jesteśmy świa-
domym narodem. To prawda, wiemy, że zdro-
wie nasze i naszych dzieci jest najważniejsze, 
mówimy stop nierzetelnym, nieuczciwym produ-
centom. Chcemy mieć pewność, że kupujemy 
bezpieczne dla zdrowia i środowiska produkty. 
Z myślą o zdrowiu naszym i przyszłych pokoleń.
Skąd przyszedł impuls, motywacja do stwo-
rzenia organicznej i jednocześnie hipoaler-
gicznej marki kosmetycznej?

 — Markę Derma stworzyliśmy przede wszystkim 
dlatego, że chcieliśmy konkurować wśród naj-
lepszych i największych marek na świecie. Wie-
dzieliśmy, że jesteśmy stosunkowo niewielkim 

Wywiad

z Mikkelem Egelundem 
z firmy DermaPharm 

producentem na rynku pełnym dużych graczy, 
a aby konkurować z wielkimi, musisz być świa-
domym kilku rzeczy:
1.  Sięgaj możliwie najwyżej, tworząc produkt 

jak najbardziej trudny do wyprodukowania.
2.  Postaraj się jak najszybciej wprowadzić pro-

dukt na rynek.
3.  Jak najlepiej zrozum klienta i grupę docelową. 

Jeżeli czujesz, że czegoś brakuje na rynku, to  
Twoi potencjalni klienci mogą myśleć tak 
samo.

4.  Pomyśl i działaj inaczej.
Jeśli zastosujesz się do tych prostych zasad, 
istnieje szansa, że faktycznie zaistniejesz na 
bardzo konkurencyjnym rynku.
Zmotywował nas również fakt, że nie było abso-
lutnie żadnych produktów dostępnych na rynku 
dla niemowląt i dzieci, które nie zawierałyby 
składników zapachowych, czyli najsilniejszych 
znanych alergenów. Pomyśleliśmy, że to zarów-
no niewiarygodne, jak i  nieodpowiedzialne, 
skoro wszyscy lekarze, alergolodzy, dermatolo-
dzy wiedzą, że aromaty są najsilniejszym czyn-
nikiem uczulającym. Poza tym każda mama 
wie, że najpiękniejszym zapachem na świecie 
jest zapach nowo narodzonego dziecka, a nie 
dodawanych do kosmetyków substancji zapa-
chowych.
Dlatego oczywiście skupiamy się na produktach 
dla niemowląt! Ważne jest dla nas zdrowie 
dzieci i profilaktyka alergii. Bo to my, dorośli, 
dokonujemy wyboru i możemy ochronić nasze 
dzieci poprzez wybór naturalnych, organicz-
nych i hipoalergicznych produktów do ich pie-
lęgnacji.
Dlaczego połączenie składników organicz-
nych i hipoalergicznych w jednym produk-
cie jest tak ważne?

 — Uważamy, że połączenie składników orga-
nicznych i jednocześnie hipoalergicznych oraz 
gwarancja certyfikatów dają najlepszy produkt 
na świecie. Ecocert dba o to, aby składniki po-
chodziły z naturalnych i organicznych upraw, 
organizacje Asthma Allergy Denmark i Allergy-
Certified, zapewniają, że konsument może 
używać produktu bez ryzyka uczuleń i alergii, 
natomiast Nordic Ecolabel gwarantuje, że pro-
ces produkcji nie szkodzi środowisku. Zależało 
nam na tym, aby stworzyć zdrowy produkt, 
który bierze pod uwagę dobro naszej planety 
i  uwzględnia wpływ na przyszłe pokolenia. 
Dlatego nasze opakowania są biodegrado-
walne i nie mają dodatkowych pudełek, które 
posiadają tylko funkcję marketingową i chwilę 
po powrocie do domu są wyrzucane do kosza.
Twoja pasja?

 — Uwielbiam gotować smaczne i zdrowe po-
siłki dla mojej rodziny i przebywać z dziećmi, 
blisko natury. Od czerwca do listopada uwiel-
biam zbierać grzyby, gotować i  robić z  nich 
przetwory na zimę.

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI  
PRODUKTY PIELĘGNACYJNE

Produkty Derma są wytwarzane w Danii 
przez duńską firmę DermaPharm. Od 
prawie 40 lat firma opracowuje innowa-
cyjne metody produkcyjne i ustanawia 
najwyższe standardy dla zdrowych, bez-
piecznych i przyjaznych dla skóry kosme-
tyków. DermaPharm tworzy produkty 
pielęgnacyjne spełniające restrykcyjne 
skandynawskie standardy w aspekcie 
jakości, ochrony zdrowia i środowiska.

wywiad przeprowadziła
Monika Zarzycka
Manager Działu  
Kosmetyki i Środki Czystości
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ZDROWY WYBÓR

Jak zadbać o dom,
by nie wpaść w sidła alergii? 

 Co?
Koncepcja Dom Alergika to propozycja przyja-
znych dla zdrowia rozwiązań oraz marek, które 
dbają o komfort osób wrażliwych czy to na za-
pach, czy na światło, czy na pole elektromagne-
tyczne. Ale nie tylko! Autorka projektu, Żaneta 
Geltz od września 2014 r. tworzy wirtualne 
miejsce zwane „Domem Alergika“, odsłaniając 
poszczególne etapy długofalowego projektu na 
kolejnych wydarzeniach. Wydaje specjalną 
publikację edukacyjną dla zainteresowanych 
redukcją toksyn w swoim domostwie. 

 Gdzie?
W dniach 13-15 października podczas trwania 
jubileuszowej X edycji Targów Natura Food 
i  beECO w  Łodzi, Magazyn Hipoalergiczni 
i starannie dobrani Partnerzy projektu dokonali 
odsłony drugiego etapu projektu pod szyldem 
„Dom Alergika – dom bez kompromisów”. 
Pierwszy etap pt. „Pokój Alergika” miał swoją 
odsłonę rok wcześniej. Tym razem zwiedzający 
mogli zobaczyć:
• jakie produkty spożywcze powinny być 

w szafce z zapasami żywności ekologicznej;
• co warto mieć w lodówce i pod ręką w kuchni 

alergika łakomczucha;
• jakie środki czystości powinny zawitać w domu 

zdrowego minimalisty;
• które rozwiązania antyroztoczowe są skuteczne;
• jakie akcesoria mogą okazać się przydatne, 

a  przy tym bezpieczne pod kątem alergii 
i astmy.

Projekt „Dom Alergika” to pomysł dla zdrowych i przezornych oraz dla alergików zainteresowanych 
wyjściem z alergii. Za nami drugi etap projektu skupiającego bezkompromisowe rozwiązania przyjazne 
dla alergików, astmatyków, dzieci, a  także dla osób z nadwrażliwościami na zapachy, substancje 
chemiczne czy elektrosmog.

Największym powodzeniem cieszył się punkt 
degustacyjny, gdzie można było próbować 
melasy z karobu, serów wegańskich, organicz-
ną kawę i  herbatę, a  także nachosy cibora, 
które przypadły do gustu nawet małym dzie-
ciom.

 Kogo, co?
Rodziny były zainteresowane zakupem świeczek 
z eko soi, produktów do neutralizacji roztoczy 
oraz środków czyszczących. Chętnie słuchali 
o  sposobach na pokrycie materaca powłoką 
antyroztoczową, o  systemie służącym do 
oczyszczania powietrza, nie mniejsze zaintere-
sowanie budził dywan z  przeznaczeniem do 
prania w pralce domowej. Największą jednak 
sensację wzbudzało urządzenie do uprawy ziół, 
przypominające stację kosmiczną. 

  Davina Reeves Ciara 
ambasadorką!

Znana i lubiana aktorka Davina Reeves Ciara, 
która woli przedstawiać się jako Therapeutic 
Mama, okazała duże zainteresowanie bezkom-
promisowym rozwiązaniem, jakim jest koncept 
„Dom Alergika” i postanowiła wdrożyć poleca-
ne sposoby w swoim własnym domu z myślą 
o trójce swoich małoletnich dzieci. Kilkunasto-
osobowy zespół showroomu mianował gwiazdę 
Ambasadorką projektu „Dom Alergika”. Otrzy-
mała symboliczną koszulkę wraz z zaprosze-
niem, by dołączyć do grona bohaterów powrotu 
do równowagi: Happy Evolution Hero. Dotych-

czasowi bohaterowie to: Bartłomiej Topa, Ag-
nieszka Cegielska, Kamila Szczawińska, Beata 
Sadowska. 

  Co nam oferuje 
„Dom Alergika”?

• rozwiązania wnętrzarskie bez alergenów,
• zaopatrzenie domu w artykuły budujące od-

porność – nie tylko dla alergików,
• pokazanie zestawu toksyn, których warto 

unikać, by redukować ryzyko alergii i astmy,
• rozwiązania zdrowotne, np. sposoby na roz-

tocza, oczyszczanie powietrza,
• jak zaopatrywać się w produkty bezpieczne 

dla zdrowia – polecane certyfikaty,
• biznes-mixer dla firm, oferujących produkty 

dla alergików, chętnych do współpracy.
„Dom Alergika” to także miejsce edukacji i za-
bawy. W przyszłości projekt będzie rozwijany 
o  kolejne pomieszczenia, których pokazowe 
aranżacje będą prezentowane podczas naj-
większych imprez targowych w Polsce. Zapra-
szani są Partnerzy, którzy są pewni swoich roz-
wiązań przyjaznych dla alergików i astmatyków, 
aby dołączyli do tej wyjątkowej, prozdrowotnej 
koncepcji. 

„Mama lub ojciec dziecka, czy osoby, które usłyszały od lekarza 
werdykt «alergia» lub «astma» stają przed trudnymi wyborami 
podczas zakupów. Musielibyśmy wszyscy stać się toksykologami, 
czyli znawcami składników chemicznych, aby móc kompetentnie 
wybrać bezpieczne produkty. Prawda jest taka, że zarówno 
w sklepie spożywczym czeka na nas ponad 13 000 sztucznych 
substancji dodawanych do żywności, jak i w drogerii czyha na 
nas 26 najbardziej alergennych substancji na świecie w postaci 
środków zapachowych, obecnych w każdym niemal kosmetyku 
i środku czystości. A to nie koniec, gdyż wykładziny dywanowe, 
meble ze sztucznymi dodatkami z plastiku, farby ścienne, płyty 
kartonowo-gipsowe czy artykuły AGD z tworzyw sztucznych bar-
dzo często zawierają groźny dla naszego zdrowia formaldehyd, 
który jest bezwonny i nawet nie wiemy, że go wprowadzamy do 
organizmu. A powinien nas martwić, bo jest rakotwórczy. 

W grzejnikach wiszących na ścianach i zamontowanych pod 
oknami gnieżdżą się miliardy zarodników pleśni i grzybów, 
gromadzą się metabolity roztoczy kurzu domowego, a na te 
wszystkie zagrożenia jest jedna odpowiedź. Każdy z wymienio-
nych obszarów ryzyka możemy zorganizować tak, żeby zatrzy-
mać znoszenie do domu toksyn i alergenów, i stworzyć warun-
ki nieprzyjazne dla rozwoju niechcianych substancji drażniących. 
Już niejeden astmatyk pożegnał się z napadami kaszlu dzięki 
nowym rozwiązaniom zaprezentowanym w naszym projekcie 
poprzez ekspozycje targowe oraz publikacje zamieszczone na 
łamach magazynu Hipoalergiczni. A to niemal nic nie kosztuje, 
warto więc zainwestować swój czas i z uwagą nauczyć się nie 
kupować alergenów.” – mówi Żaneta Geltz.

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, urządza-
jącymi 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 sposo-
by na radzenie sobie z alergią. Wprowadza w świat mini-
malizmu oraz w nawyk zdrowego stylu życia. Z wykształ-
cenia lingwistka, specjalista ds. komunikacji, reda gując 
czasopismo – lubi łączyć świat nauki z codziennym życiem. 

Organic Farma Zdrowia jest jednym z Partnerów pro-
jektu Dom Alergika wraz z gamą ekologicznych i certyfi-
kowanych produktów, polecanych dla alergików i wszyst-
kich tych, którzy świadomie dbają o swoją odporność. 
Dobór produktów do Domu Alergika odbywał się według 
kryterium produktów o właściwościach antyzapalnych, 
wspierających naturalnie przy infekcjach i stanowiących 
skuteczne i smaczne zamienniki do białka zwierzęcego.
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M arket uruchomiliśmy 8 listopada 
w centrum Warszawy, w al. Jana Pa-
wła II nr 22 (na rogu ulicy Grzybow-

skiej). Znajduje się na parterze najnowszego 
drapacza chmur o nazwie Q22. 

– To pierwszy taki sklep w Polsce pod wzglę-
dem jakości towarów, wielkości i dostępności 
produktów. Będziemy uruchamiać kolejne mar-
kety, następny już w przyszłym roku w Konstan-
cinie – mówi Sławomir Chłoń, Prezes Organic 
Farma Zdrowia.

Każdego dnia w Organic markecie ekolo-
gicznym do dyspozycji klientów dostępny jest 
fachowy personel służący poradą dietetyczną 
odnośnie wyboru produktów. Szczególne miej-
sce w ofercie marketu zajmują wyroby świeże. 
Są to organiczne owoce i warzywa, jajka, na-
biał, sery, pieczywo, mięso i wędliny – wszystko 
najwyższej jakości i w największym wyborze, 

Największy w Polsce market ekologiczny i pierwsze bio bistro już 
działają. Oferujemy w nim tysiące produktów BIO w najlepszych 
cenach na blisko 500 metrach powierzchni, a  w bistro pyszne 
i zdrowe dania organiczne.

do pierwszego w Polsce  
marketu ekologicznego!

Zapraszamy

dostarczane codziennie prosto od producen-
tów. Produkty świeże uzupełnione są potężną 
ofertą przetworów, artykułów mącznych, kasz, 
płatków, miodów, przypraw, herbat, kaw, słody-
czy, napojów oraz wkrótce szerokiej oferty win.

Dla osób z  wykluczeniami żywieniowymi 
oferujemy pełną, dostępną paletę produktów 
bezglutenowych, bez laktozy, bezcukrowych, 
wegetariańskich i wegańskich. Część artykułów 
pochodzi z upraw i produkcji Fair Trade (Spra-
wiedliwego Handlu). W markecie znajduje się 
też największy w Polsce dział przyjaznych natu-
rze kosmetyków, środków higieny osobistej 
i domowej.

 Na miejscu wypiekane jest świeże ekologicz-
ne pieczywo. Znajduje się tu także pierwsze 
w  Polsce w  pełni ekologiczne bistro z  ofertą 
ekologicznych dań – głównie unikatowych, 
zdrowych misek „Happy Bowls”. Ich głównymi 

składnikami są kasze, warzywa, owoce, mięso 
i inne dodatki, w tym własne sosy, wyborne ka-
napki, naleśniki, burgery mięsne i wegetariań-
skie, soki wyciskane na miejscu, koktajle wa-
rzywne, warzywno-owocowe lub z dodatkami 
np. colla genu, jogurty proteinowe, oczyszczają-
ce itp. i  oczywiście cała gama ekologicznych 
kaw, herbat i ziół. 100% składników naszych dań 
i napojów jest organiczna! Jest to więc pierwszy 
taki punkt gastronomiczny na mapie Polski.

Dla wygody i  szybkości obsługi Klientów, 
w markecie zamontowane są również nowo-
czesne kasy bezobsługowe. Dostępny jest także 
podziemny parking (bezpłatny do końca roku: 
w dni powszednie po godz. 17.00, a w weeken-
dy w godzinach pracy marketu).

Serdecznie zapraszamy do Organic marketu 
ekologicznego!

Mariusz Przybylski

DOSTAWCY ZDROWIA



SKLEP ADRES TELEFON

MARKET EKOLOGICZNY
Organic market ekologiczny Warszawa, al. Jana Pawła II 22 694-419-384

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
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 61-868-19-27
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
Wąwozowa Warszawa, ul. Wąwozowa 36 22-648-54-21
Hoża Warszawa, ul. Hoża 54 512-711-349
Wega Gliwice, ul. Raciborska 1 32-232-02-21

SKLEPY TRADYCYJNE JADŁO
Port Rumia Rumia, ul. Grunwaldzka 108 500-172-889


