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aturalnie to słowo, które stało się głównym tematem wiosennego numeru. To
tytuł książki Agnieszki Cegielskiej, ale
też kierunek, w którym powinniśmy podążać
w odpowiedzi na wszechobecną chemizację
naszego życia. „Najzdrowsza jest różnorodna
dieta umiaru oparta na naturalnych produktach” – uważa nasza Ekoosobowość. Swoim
stylem życia oraz wyglądem zaświadcza, że jest
to dobry sposób, aby zachować zdrowie. Mówi
o unikaniu żywności przetworzonej, zawiera
jącej sztuczne konserwanty i pestycydy. Czy te
substancje toksyczne zwalczające pewną grupę
organizmów mogą być bezpieczne dla innych?
Czy są absolutnie bezpieczne dla człowieka?
Te pytania zadaje dr Urszula Sołtysiak w artykule
o stosowaniu syntetycznych pestycydów w produkcji żywności i ich wpływie na zdrowie. Dowody naukowe są już alarmujące, a jeszcze
przecież dokładnie nie wiemy, jakie będą
długoterminowe skutki przyjmowania, kumulowania i metabolizowania toksyn chemicznych.
Historia glifosatu, podobnie jak wcześniej historia DDT, to kolejne ostrzeżenie, pokazujące, że
skutki ingerencji w procesy biologiczne można
ocenić dopiero po wielu latach. Nie jesteśmy
w stanie uniknąć kontaktu z wszechobecnymi
w środowisku pestycydami, ale na co dzień jako
konsumenci mamy wybór: sami decydujemy, co
jemy i co podajemy dzieciom. W naszych jelitach znajduje się potężny sojusznik – to mikrobiom – przyjazne bakterie, które wzmacniają
naszą odporność. Aby o nie dbać, nie szukajmy
zdrowia w syntetycznych lekach, ale w zdrowym
odżywianiu. Korzystajmy z dóbr naturalnych:
kurkumy, aloesu, czarnej porzeczki, pyłku
pszczelego, rokitnika i innych produktów opisanych przez Agnieszkę Cegielską w książce,
a także z glonów. Czy i jak możemy przeciw
stawić się niesprzyjającym zdrowiu czynnikom?
NATURALNIE!

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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Ojcem większości chorób jest stres,
a matką – zła dieta.

Słucham

mojego organizmu
Wywiad

z Agnieszką Cegielską
Wygląda Pani młodo i promiennie. Co może
sprawić, że mamy ładną cerę, blask i ener
gię, dobrze czujemy się we własnej skórze?
——Niedługo skończę 40 lat. Czuję się dobrze
w mojej skórze, jestem szczęśliwa, zadowolona
z mojego wyglądu i stanu zdrowia. Jesteśmy
tym, co jemy, pijemy, jak myślimy, jakimi ludźmi
się otaczamy, czym się otaczamy. Według medycyny chińskiej ojcem większości chorób jest
stres, a matką – zła dieta. Lubię chodzić do
lasu, gdzie moja dusza wraca do mojego ciała.
Uwielbiam przytulać się do drzew. Rano głaszczę mój aloes na parapecie w kuchni, witam się
z nim i mówię mu, jaki jest piękny. Tak samo
witam się z psem. Mój syn mówi, że najważniejsza jest miłość. Jeśli nie kochamy siebie, nie
pokochamy innej osoby. Jeśli nie czujemy się
szczęśliwi, nie możemy dać szczęścia innym.
Wolę dobrze mówić o ludziach, o świecie, otaczać się pięknymi rzeczami, a takim pięknem
jest natura.
Co Pani je w ciągu dnia? Czy przestrzega
Pani konkretnej diety? Proszę opowiedzieć
nam o przykładowych daniach.
——Po przebudzeniu piję napar z mięty, do której dodaję kroplę organicznego olejku z mięty,
który świetnie rozjaśnia umysł. Na śniadanie,
kiedy jest zimno, jem na przykład komosę ryżową z czosnkiem, goździkami, awokado, kiełkami, mielonym sezamem, kurkumą i innymi
przyprawami. Jadam też awokado z jajkiem,
kiełkami i ziarnami słonecznika, które prażę na
maśle klarowanym. Do tego chleb na zakwasie.
Lubię też jeść rano krem z pomidorów, batatów
lub dyni. Dodaję do tego kaszę jaglaną lub
komosę ryżową, zwaną białkiem wegetarian.
Polewam olejem z awokado lub oliwą oraz
posypuję ostropestem. Robię mieszankę soli
himalajskiej, czarnuszki, ostropestu i sezamu,
którą przygotowuję bezpośrednio przed jedzeniem w domowym młynku. Ryż lub komosę
przyrządzam po ajurwedyjsku, czyli najpierw na
maśle klarowanym podprażam 3-4 goździki
i kilka plasterków świeżego imbiru, do dań
słonych dorzucam jeszcze kumin. Do tego dodaję ryż lub kaszę i podprażam jeszcze to
wszystko razem przed zalaniem wodą. W daniach na słodko kumin zamieniam na laskę
cynamonu cejlońskiego. Latem na śniadanie
jem jaglanki, owsianki z konfiturami z płatków
róży lub czarnej porzeczki. Na obiad komosa
z warzywami na ciepło. Na to roszponka, rukola
lub szpinak, suszone lub świeże pomidory,
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w zależności, co mi w duszy gra. Wieczorem
zupa krem już bez kaszy. Czasem, kiedy jestem
głodna po ciężkim dniu, sięgam po makaron
bezglutenowy, np. genialny makaron z quinoa.
Węglowodany otulają, są lekkie i chce nam się
po nich spać. Przed snem piję napar z lipy,
melisy lub rumianku. Lipa wspaniale wycisza
i uspokaja organizm. Staram się słuchać mojego
organizmu. Kiedy jestem osłabiona, jem rosół,
odpowiednik chińskiej zupy mocy.
Czym się Pani kieruje kupując jedzenie?
Na co warto zwracać uwagę? Czego unikać?
——Wybieram naturalne jedzenie, które kupuję
w zaufanych źródłach, takich jak Organic Farma
Zdrowia lub od lokalnych dostawców na bazarkach. Unikam żywności przetworzonej z długimi
terminami ważności zawierającej konserwanty,
pestycydy. Staram się odżywiać jak moi dziadkowie, u których spędziłam kilkanaście lat mojego dzieciństwa. Dużo kasz, warzyw, jak najwięcej pożywienia świeżego. Pamiętajmy też, by
jeść, gdy jesteśmy głodni i tylko do zaspokojenia głodu. Najzdrowsza jest różnorodna dieta
umiaru oparta na naturalnych produktach. Jemy
zdecydowanie za dużo. Gdyby cały świat miał
odżywiać się tak jak Europa, potrzebowalibyśmy 2,5 planety. Nigdy nie wyrzucam jedzenia.
Przed dniem wolnym, patrząc na wielkie zakupy, które robią wszyscy wokół, zastanawiam się,
czy wybierają się na wojnę. Przeraża mnie myśl,
jaką krzywdę wyrządzi ten nadmiar jedzenia.
Jego część oczywiście trafi na śmietnik. Jest to
też powiązane z nadprodukcją żywności, która
odbija się w konsekwencji na jakości naszego
pożywienia oraz na naszej planecie.
Mówi się, że żywność ekologiczna jest droższa,
ale czy lekarstwa są tanie? Wolę poszukiwać
najlepszego jedzenia zamiast najlepszego lekarza. Zawsze mówię osobom, które nie przywiązują wagi do jakości i pochodzenia jedzenia, że
nie powinny narzekać na złe samopoczucie,
ciągłe zmęczenie, powracające przeziębienia,
brak energii i radości życia. Co to za interes?
Ja chcę widzieć błysk w moim oku i cieszyć się
każdym dniem.
Proszę nam poradzić, co zrobić, żeby za
cząć naturalnie jeść, zdrowo żyć, odstawić
złe nawyki? Jak nabrać na to ochoty, wejść
na drogę zmian i wytrwać w tym postano
wieniu?
——Fantastyczne samopoczucie, które dostajemy
w zamian, sprawia, że nie jest to aż tak trudne.
Ja sama nie jestem idealna, czasami też grzeszę

i myślę, że życie tych grzechów też jest warte.
Na wakacjach jedliśmy późno i dużo, wszystko
było pyszne. W nocy odczuwaliśmy tego skutki,
jednak nie żałowaliśmy, bo to szczególny czas.
Po powrocie, pierwsze co zrobiłam na kolację
to była zupa krem, po której cudownie lekko
spałam i wstałam pełna energii. Trzeba doświadczyć jednego i drugiego, żeby móc wybrać. Kiedy najbardziej jesteśmy zadowoleni
z wprowadzonych zmian? Wtedy, kiedy decyzję
o ich wprowadzeniu podejmujemy sami. I did it:)!
Pani syn jest już w wieku szkolnym. Co
dziennie spotyka dzieci, które wyniosły
z domu inną tradycję żywieniową. Czy sło
dycze konwencjonalne i kolorowe gazowa
ne napoje stanowią dla Pani syna pokusę?
Jak ustrzec przed nimi dziecko, nie ograni
czając jego swobody wyboru?
——Mój syn, kiedy wraca ze szkoły, prosi, żeby
przygotować naszą domową naturalną lemoniadę. Niczego jednak nie zabraniam, pozwalam mu próbować też tego, co jedzą i piją jego
znajomi. Podobnie jak ja, mój syn ma wyrobione
kubki smakowe i to wszystko mu nie smakuje.
Lemoniadę przygotowuję na bazie lekko gazowanej wody mineralnej, z sokiem z limonki,
z pomarańczy, dodaję listek mięty i kostkę lodu.
Mój syn jest do tego stopnia przyzwyczajony do
mojej kuchni, że gdy kiedyś dostał swoją ulubioną zupę pomidorową bez kurkumy, powiedział „Mamo to nie jest moja zupa”. On nigdy
w życiu nie brał antybiotyku ani innego poważnego leku. To jest dla mnie najlepszy dowód na
to, że to ma sens.
W swojej książce „Naturalnie” wspomina
Pani dzieciństwo, kiedy dziadkowie stoso
wali domowe, naturalne metody zwalcza
nia przeziębień i innych dolegliwości. Jakie
inne inspiracje spotkała Pani na drodze do
naturalnego stylu życia? Jak i kiedy to się
zaczęło?
——Moje dzieciństwo to ogród dziadków, w którym spędziłam kilkanaście lat. Od dziecka
umiem odróżnić smak naturalnego jedzenia.
Później dużo podróżowałam, jednak zawsze
jedzenie było dla mnie ważne. Próbowałam
różnych rzeczy, ale zwracałam uwagę na to, co
mi służy i nigdy nie miałam wahań wagi. Po
urodzeniu syna konsekwentnie przeszłam na
naturalne odżywianie. Wtedy też, po ukończeniu dziennikarstwa i ekonomii, zrobiłam podyplomowe studia z dziedziny zdrowia i żywienia
oraz zdałam egzamin na konsultanta medycyny

ajurwedyjskiej. Uczestniczyłam także w wielu
warsztatach u nauczycieli z całego świata. Odkryłam, że w krajach, gdzie 60% diety stanowią
produkty kokosowe, takie jak mąka, woda
i prawdziwy olej kokosowy, żyją jedni z naj
zdrowszych ludzi. Z ciekawostek, dowiedziałam
się, że w czasie drugiej wojny światowej wodę
kokosową przetaczano, kiedy zabrakło krwi.
Okazuje się, że ma ona podobny skład jak
osocze.
W książce przy pewnych produktach wspo
mina Pani, że dany olej jest świetny na
skórę. Jak zatem wyglądają Pani rytuały
pielęgnacyjne?
——Tak, lubię np. używać olej kokosowy jako
balsam do ciała, często dodaję do niego kroplę
olejku organicznego z dzikiej pomarańczy.
Generalnie, staram się stosować jak najmniej
makijażu, co nie zawsze się udaje ze względu
na pracę, więc bardzo dużą wagę przykładam
do demakijażu. Najczęściej do pielęgnacji skóry używam produktów jak najbardziej naturalnych, czasami również takich, które można
zjeść, wypić jak olej sezamowy, olej z rokitnika,
olej z awokado, olejek z dzikiej róży, z kadzidłowca czy aloes.
Występując w telewizji i pisząc książki, ma
Pani moc, wpływ na to, co ląduje na tale
rzach Polaków. Jaką ma Pani misję?
——Chciałabym, aby Polacy powrócili do swoich
wspaniałych owoców. Obecnie krzaki czarnej
porzeczki są wykopywane i palone, ponieważ
przestaliśmy pić jej sok. W niezwykłym ogrodzie
moich dziadków rosło sto krzaków czarnej porzeczki. Robiliśmy z nich soki i inne przetwory.
Czarne porzeczki towarzyszyły mi przez całe
dzieciństwo, były nawet w moim torcie urodzinowym. Czarna porzeczka zajmuje drugie
miejsce po dzikiej polskiej róży, jeśli chodzi
o zawartość witaminy C. Ma jej nieporównywalnie więcej niż cytrusy. Marzy mi się moda na
dziką różę, aronię i czarną porzeczkę. Naszą
aronię można kupić w Japonii, gdzie średnia
życia cały czas się wydłuża, a na półkach w naszych sklepach jest jej zdecydowanie za mało...
Japończycy doceniają siłę aronii, połączenie
antyoksydantów i polifenoli, o której mówi się,
że wzięła najlepsze właściwości z zielonej herbaty i czerwonego wina. To są moi superbohaterowie.
Rozmawiałyśmy już o motywacji do zdro
wego trybu życia. Na pewno jedną z nich
i do tego bardzo przekonującą jest Pani
książka „Naturalnie”. Jak doszło do jej
powstania?
——Ta książka nigdy by nie powstała, gdyby nie
widzowie. Bardzo ważna jest dla mnie rodzina,
ta wspólna energia, to, że się kochamy i wspieramy, to jest dla mnie podstawa. Obawiałam
się więc, czy znajdę czas na napisanie książki.
Przełom nastąpił, gdy w mojej ukochanej zielarni starsza pani, która bardzo przypominała
mi moją babcię, powiedziała, że słyszała
w TVN, że ostropest jest bardzo dobry na wątrobę. Poprosiła jednak o mielony, pomimo iż ja
w moim programie wyraźnie mówiłam, że lepiej jest zmielić jego ziarenka w domu. Wtedy
zrozumiałam, że muszę napisać tę książkę. Jeden z moich nauczycieli poradził: „Napisz tak,
żeby czytelnik zrozumiał, a profesor się do
Ciebie nie przyczepił”. Żartuję, że napisałam tę
książkę sercem, słuchając podpowiedzi rozumu,
z myślą o drugim człowieku. Inny z moich na-
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„Najzdrowsza jest
różnorodna dieta
umiaru oparta
na naturalnych
produktach.”

uczycieli powiedział kiedyś: „Jeżeli robimy coś
dobrego dla drugiego człowieka, to wszechświat nam sprzyja”. To wsparcie często odczuwałam w trakcie pisania.
Wiemy już, co jest dobre dla nas. A co mo
żemy zrobić na co dzień dla naszej planety?
Jakie codzienne gesty, nawyki pomogą ją
uchronić, zachować w dobrym stanie dla
naszych dzieci?
——Mam piękną torbę na zakupy, uszytą z materiału. Nie dość, że ekologiczna, to na pewno
fajniej się z nią wygląda niż z torebką plasti
kową. Kiedy czasami kupuję torbę papierową,
bardzo długo używam jej do różnych celów.
Wszystkie kartony składam w piwnicy na makulaturę, zbieram też plastikowe zakrętki. Jeżeli
zostaje nam pieczywo, to zawsze oddaję je do
zaprzyjaźnionej stajni. Mam dość stary telefon,
dał jednak radę zrobić zdjęcia do książki. Nie
wymieniam sprzętu tylko dlatego, że wyszedł
nowy model. Do sprzątania używam produktów
ekologicznych. Świetnie sprawdza się dodatek
olejków eterycznych, np. olejek z dzikiej pomarańczy, jest fantastyczny do prania czy np. do
mycia podłóg.

Proszę nam zdradzić, jakie ma Pani dalsze
plany, projekty.
——Moja książka „Naturalnie” to bardzo świeży
projekt. Jestem szczęśliwa, że trafiła w potrzeby
czytelników, a także niezwykle im wdzięczna, że
tak dobrze ją przyjęli. W ciągu miesiąca pojawiły
się trzy dodruki. Cały czas realizuję drugi już
sezon cyklu „Naturalnie”, w każdy piątek podejmuję nowy temat. Zobaczymy, co będzie dalej,
ponieważ widzowie dopytują się, czy pojawi się
druga część książki. Możliwe więc, że ponownie
zdecydują za mnie. Przede wszystkim pragnęłabym, aby jak najwięcej osób mogło skorzystać
z wiadomości z pierwszej książki. Napisałam ją
z wielkiego szacunku do widzów, bo lubię słuchać mądrych ludzi. Słucham także potrzeb mojego organizmu, dźwięków natury, bo to najpiękniejsza muzyka, po prostu lubię słuchać…

rozmawiała
Monika Zarzycka
Manager Działu
Kosmetyki i Środki Czystości
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Pestycydy

– niebezpieczna nowoczesność
Dr inż. Urszula Sołtysiak
Ekspert ds. żywności ekologicznej

Chronią, bo trują
Pestycydy to dosłownie środki szkodniko
bójcze, ale w powszechnym obiegu utrwaliła się
szeroka definicja, oznaczająca substancje
produkowane przemysłowo, stosowane do
zwalczania organizmów niepożądanych,
przede wszystkim w rolnictwie.
Owo zwalczanie, prezentowane jako ochrona roślin uprawnych, polega na stosowaniu
trucizn, prowadzących do eliminacji organizmów
zagrażających plonom. Ale czy substancje toksyczne, zwalczające pewną grupę organizmów,
są obojętne dla innych? Czy są absolutnie
bezpieczne dla człowieka? Historia chemicznej
ochrony roślin, którą po II wojnie światowej
zapoczątkowało stosowanie w rolnictwie syntetycznej substancji DDT, niewystępującej w przyrodzie – każe wątpić. Nie tylko dlatego, że po
kilkunastu latach okazało się, iż DDT (i grupa
chlorowanych węglowodorów) praktycznie się
nie rozkłada, a po następnych kilkunastu (w latach 70. XX w.) rolnicze zastosowanie związków
chloroorganicznych zostało zabronione. Okazuje się, że także inne grupy pestycydów, zanim

ulegną rozkładowi – szkodzą nie tylko organizmom, przeciw którym zostały zastosowane, ale
pozostawiają trwały ślad w przyrodzie. I że pozostałości pestycydów są obecne w produktach
pochodzących z roślin, które podlegały takiej
ochronie chemicznej. I że, niestety, ich śladowe
ilości znajdują się nawet w produktach roślinnych niepryskanych, gdyż prądy powietrzne
przenoszą je na znaczne odległości.
Ci, którzy żyją z biznesu pestycydowego,
włączając niektórych naukowców, dopuszczają
się nienaukowych „chwytów”, np. głosząc, że
niepryskane płody rolne są „bardziej niezdrowe”, gdyż rośliny, broniąc się przed chorobami
i szkodnikami wytwarzają własne toksyny,
szkodliwe także dla człowieka. Jest to zwykła
manipulacja, gdyż w literaturze naukowej brak
wyników badań porównawczych, ale w wielu
głowach namieszać może. A przecież każdy licealista wie, że w toku milionów lat ewolucji
organizm ludzki przystosował się do tolerowania pewnych ilości toksyn naturalnych, nie mówiąc o tym, że człowiek nauczył się czego unikać,
bo trujące. Natomiast stosowanie syntetycznych
pestycydów w produkcji żywności liczy lat kilkadziesiąt i jeszcze nie wiemy, jakie będą długoterminowe skutki przyjmowania, kumulowania
i metabolizowania toksyn chemicznych, obcych
przyrodzie.
Osobny rozdział to sprawa glifosatu – substancji czynnej najbardziej rozpowszechnionego
na świecie herbicydu Roundup, składnika także

ponad 300 innych produktów. Uwzględniając
dawki agrotechniczne, jego roczne zużycie w UE,
jako herbicydu, desykanta i regulatora wzrostu
roślin, może sięgać 12 l/ha. Glifosat, 30 lat temu uznany za zupełnie bezpieczny, w 2015 r.
został sklasyfikowany przez Międzynarodową
Agencję Badań nad Rakiem IARC (agencja
Światowej Organizacji Zdrowia WHO) jako
prawdopodobnie rakotwórczy. Pod naciskiem
opinii publicznej Komisja Europejska rozważała
nawet nieodnowienie zgody na wprowadzanie
glifosatu do obrotu w UE; ostatecznie, w oczekiwaniu dalszych danych, przedłużyła w 2017 r.
zgodę na stosowanie glifosatu o kolejne 5 lat.
Historia glifosatu, podobnie jak wcześniej historia DDT, to kolejne ostrzeżenie, że skutki ingerencji w procesy biologiczne można wszechstronnie oceniać dopiero po wielu latach.

Następstwa zdrowotne
Skutki zatruć pestycydami są niespecyficzne
(objawy chorobowe mogą mieć różne przyczyny)
i dlatego bardzo trudno powiązać je z konkretnymi substancjami. Badania ich bezpośredniego
wpływu na zdrowie człowieka są nie do pomyślenia, ze względów etycznych. Pozostaje wnioskowanie poszlakowe, na podstawie dokumentacji medycznej obejmującej okresy wieloletnie
i ogromną liczbę przypadków, statystycznie
wiarygodne. Wyniki wskazują wyraźnie, że niektóre pestycydy, a ściślej – ich substancje czynne, mają związek z chorobami cywilizacyjnymi.

Najwięcej dowodów dostarczają dane dotyczące rolników mających bezpośredni kontakt
z pestycydami (w trakcie ich mieszania, przygotowywania roztworów do oprysków, mycia sprzętu, awarii opryskiwaczy, etc.) oraz członków ich
rodzin, narażonych na pestycydy w otoczeniu.
Analizy problemów zdrowotnych w powiązaniu z pestycydami wskazują na wpływ określonych
substancji czynnych na zwiększoną częstotli
wość występowania nowotworów, schorzeń
neurodegeneracyjnych (choroba Parkinsona,
demencja, choroba Alzheimera, stwardnienie
zanikowe boczne), osłabienie systemu im
munologicznego (astma, nieżyty) oraz zakłó
cenia hormonalne (czynność tarczycy, zaburzenia płodności). Pestycydy mogą mieć też
negatywny wpływ w perspektywie pokoleniowej,
poprzez indukowanie mutacji genetycznych.

Pestycydy a dzieci
Ogromny niepokój budzi wpływ pestycydów na
zdrowie dzieci, które z uwagi na małą masę
ciała, niższą aktywność niektórych enzymów,
niedojrzałą wątrobę niezdolną do skutecznej
detoksykacji organizmu oraz wrażliwość rozwijającego się mózgu na czynniki neurotoksyczne
– są bardziej podatne na szkodliwe oddziaływania syntetycznych agrochemikaliów.
Narażenie dotyczy także dzieci nienarodzonych (okres życia płodowego), gdyż niektóre
pestycydy pokonują barierę łożyska, przenikając do płodu z krwią matki; zwiększa się także
ryzyko poronień i przedwczesnych porodów.
Wysokie stężenia pestycydów fosforoorganicznych w moczu matek wykazują związek z pogorszeniem rozwoju umysłowego dzieci (wieloletni monitoring w USA pozwolił zdiagnozować
obniżenie ilorazu inteligencji w wieku przedszkolnym o 7 punktów).
Upośledzenia rozwojowe dzieci po
wiązane z ekspozycją na pestycydy
są wielorakie:

• obniżona waga i wzrost noworodków;
• wady wrodzone (m.in. uszkodzenia

cewy nerwowej, wady szkieletu, wady
narządów);
• neurotoksyczność (upośledzenia rozwoju intelektualnego, pamięci, zdolności ruchowej, skrajne przejawy pobudliwości);
• występowanie białaczek i innych nowo
tworów.
Raczkujące maluchy wdychają sporo zanieczyszczeń pestycydowych z pyłem kurzu i gleby,
ale główną drogą przyjęcia toksycznych dawek
pestycydów jest pożywienie.

Pozostałości pestycydów
w płodach rolnych
Wg danych Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA, 2016) aż 97% przebadanych próbek żywności spełnia normy, czyli
nie wykazuje pozostałości pestycydów powyżej
poziomów prawnie dopuszczalnych. Jednak
tylko 53,6% plasuje się poniżej granic oznaczalności, pozostałe 43,4% zawiera wykrywalne
pozostałości, choć w ilościach tolerowanych
przez przepisy prawa.
Do owoców najbardziej obciążonych „chemią”
należą jabłka (ok. 20 oprysków rocznie w pol-
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skich sadach towarowych; w sadach południowego Tyrolu – roczne zużycie pestycydów sięga
40 kg/ha). Jednak najbardziej zatrważające jest
to, że laboratoria wykrywają w warzywach
i owocach również te pestycydy, których stosowanie jest w Europie zakazane od wielu lat.
Owoce i warzywa wykazujące najczęś
ciej pozostałości pestycydów (wg róż
nych źródeł):
Owoce: jabłka, winogrona, truskawki,
maliny, porzeczki i agrest, brzoskwinie
i nektarynki, banany, cytrusy (środki przechowalnicze).
Warzywa: ogórki, pomidory, selery, papryka, ziemniaki, brokuły, sałata, bób,
szpinak.
Mycie owoców i warzyw ze względów sanitarnych jest poza dyskusją, ale nie wypłucze to
pestycydów wchłoniętych przez ich tkanki.
Rocznie na europejskich polach stosuje się
ponad 45 tys. ton trujących pestycydów, które
przenikają także do środowiska wodnego i są
identyfikowane w organizmach morskich. Pestycydy przyjmowane z paszami oraz pochodzące
ze środków higieny weterynaryjnej są gromadzone w tłuszczu i mięśniach zwierząt, w mózgu,
płucach, wątrobie i w innych organach, skąd

przenikają do mleka, a w przypadku produkcji
drobiarskiej – do jaj.

Nadzieja w żywności ekologicznej
Nie jesteśmy w stanie uniknąć kontaktu z wszech
obecnymi w środowisku pestycydami, ale jako
konsumenci mamy wybór: sami decydujemy, co
jemy i co serwujemy dzieciom.
Produkty rolnictwa ekologicznego, nie stosującego syntetycznych agrochemikaliów, powinny
być wolne od ich pozostałości. W 98,8% produktów ekologicznych badanych w 2016 r. przez
EFSA nie stwierdzono obecności pestycydów
lub ich śladowe ilości pozostawały w granicach
określonych prawnie. A jak w ogóle się tam
znalazły? Nie można wykluczyć przypadków
oszustwa, ale główne źródła niezamierzonego
zanieczyszczenia ekoproduktów to przenoszenie przez wiatr oprysków z upraw konwencjonalnych oraz przenikanie pestycydów zalegających
w glebie od lat (zwłaszcza chloroorganicznych
i atrazinowych).
Wolna od pestycydów mogłaby być sterylna
żywność wytwarzana w laboratoriach, ale jeśli
chcemy żywności naturalnej, pozostaje produkcja ekologiczna. I choć rolnictwo ekologiczne
nie może zapewnić absolutnego braku pozostałości pestycydów w produktach, gwarantuje,
że nie są one stosowane w produkcji.
To zobowiązanie symbolizuje zielony listek,
czyli unijne logo rolnictwa ekologicznego.

KLASYFIKACJA PESTYCYDÓW

ma charakter umowny, przyjęte są różne kryteria podziału:
Wg DOCELOWEJ GRUPY STOSOWANIA (cel biobójczy):
Zoocydy: insektycydy (owadobójcze), akarycydy (roztoczobójcze), aficydy (mszycobójcze),
moluskocydy (ślimakobójcze), nematocydy (nicieniobójcze), rodentycydy (gryzoniobójcze);
Larwicydy (larwobójcze), owicydy (jajobójcze);
Fungicydy (grzybobójcze), w tym bakteriocydy (bakteriobójcze);
Herbicydy (chwastobójcze)
Wg BUDOWY CHEMICZNEJ
Nieorganiczne: arsenowe, fluorkowe, miedziowe, siarkowe, cynowe (i in.)
Organiczne: chloroorganiczne, fosforoorganiczne, karbaminiany i ditiokarbaminiany,
triazynowe, pochodne kwasu fenoksyoctowego, nitrofenoli, mocznika, pyretroidy, neonikotynoidy (i in.)
Inne organiczne: azoksystrobina, boskalid, kaptan, cyprodynil, dikamba, dinitrol, fipronil,
pendimetalina i pirymetanil (i in.)
Wg KLAS TOKSYCZNOŚCI (stopień zagrożenia wyrażany liczbą LD50)
bardzo toksyczne • toksyczne • umiarkowanie toksyczne • słabo toksyczne • praktycznie
nieszkodliwe
LD50 – dawka w mg/kg masy ciała powodująca śmierć połowy zwierząt doświadczalnych
Wg SPOSOBU DZIAŁANIA
Kontaktowe, żołądkowe, wgłębne, układowe, systemiczne
Do pestycydów zalicza się również: repelenty (środki odstraszające), regulatory
wzrostu (defolianty – do usuwania ulistnienia, desykanty – do dosuszania roślin na polu,
defloranty – do usuwania nadmiaru kwiatów), synergenty (substancje wspomagające),
atraktanty (przynęty), feromony (wabiące osobniki przeciwnej płci), sterylanty (pozbawiające płodności), fumiganty (do gazowania pomieszczeń), chemiczne zaprawy nasienne,
środki zwiększające przyczepność, nośniki, rozpuszczalniki, emulgatory, przeciw
utleniacze, środki przeciwpieniące, przeciwdziałające plamom poopryskowym (i in.)
Rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2018) obejmuje ponad 2000 nazw
handlowych produktów, zawierających kilkaset substancji czynnych,
w różnych stężeniach, mieszaninach i proporcjach.
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DIETETYK RADZI

Zamienniki
cukru
Anna Rajtar
Dietetyk Organic Farma Zdrowia

S

łodki smak towarzyszy nam od narodzin
i raczej wszyscy go lubią. Najczęściej kojarzony jest z czymś przyjemnym, radosnym i pozytywnym, co sprawia, że sięgamy po
niego dość często. Nic w tym dziwnego, ponieważ cukier pobudza produkcję serotoniny, tzw.
hormonu szczęścia, który poprawia nastrój.
Dziś z całą pewnością wiadomo, że cukier nie
krzepi, jak kiedyś sądzono, natomiast wykazuje
cały szereg niekorzystnych cech:
• sprzyja powstawaniu próchnicy i paradontozy,
• niszczy naturalną florę jelitową przyczyniając
się do rozwoju drożdżaków i grzybów,
• zakłóca gospodarkę hormonalną,
• zaburza pracę układu immunologicznego,
• blokuje wchłanianie witamin i składników
mineralnych,
• jest jednym z głównych czynników prowadzących do powstawania nadwagi i otyłości, zarówno u dzieci i młodzieży jak i osób dorosłych,
• prowadzi do rozwoju cukrzycy, chorób serca,
układu krążenia,
• przyspiesza starzenie się organizmu,
• może wpływać na rozwój ADHD i agresji
wśród dzieci.
Obecnie rafinowany cukier możemy zastąpić
wieloma innymi produktami, które obok kalorii
i słodkiego smaku mogą być źródłem witamin,
minerałów lub wykazywać cenne właściwości
zdrowotne.
Miód produkowany przez pszczoły składa się
głównie z fruktozy i glukozy, które są dobrze
tolerowane przez organizm. Ponadto zawiera
enzymy, niewielkie ilości składników mineralnych takich jak wapń, fosfor, żelazo czy magnez. Jest źródłem witamin z grupy B, wosków
i olejków. Miód pszczeli działa przeciwbakteryjnie, doskonale sprawdza się w okresie przeziębień i choroby.
Syrop klonowy obok cukrów dostarcza
wapnia, magnezu, potasu, fosforu i manganu.
Zawiera niacynę, biotynę i kwas foliowy. Pod
nosi poziom glukozy, zwiększając jednocześnie
wydzielanie insuliny przez trzustkę. Syrop klonowy doskonale sprawdzi się jako dodatek do
naleśników, gofrów, tostów, ciast i ciasteczek.
Możne być składnikiem marynat do mięs czy
sosów do sałatek.
Syrop z agawy pochodzi głównie z Meksyku.
Jest trzykrotnie słodszy od sacharozy, o lekkim
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– co wybrać?

miodowo-klonowym smaku. Składa się głównie
z fruktozy, znacznie wolniej przyswajanej przez
organizm niż glukoza. Zawiera inulinę – naturalny prebiotyk pozytywnie wpływający na rozwój flory jelitowej i układ pokarmowy. Inulina
nie jest trawiona przez organizm przez co
zmniejsza kaloryczność posiłku i zapobiega
zaparciom.
Ksylitol – cukier brzozowy – jest tak samo
słodki jak sacharoza, jednak dostarcza ok. 40%
mniej kalorii. Ze względu na niski indeks glikemiczny i przetwarzanie z minimalnym udziałem
insuliny, zalecany jest dla diabetyków. Chroni
zęby przed próchnicą, wzmacnia szkliwo i chroni dziąsła. Ksylitol będzie dobrą alternatywą dla
chorych na osteoporozę (zwiększa wchłanianie
wapnia), grzybicę (hamuje rozwój grzybów
i drożdżaków) i osób dbających o linię. Wybierając cukier brzozowy warto pamiętać, że należy stopniowo zwiększać jego dawkę, najlepiej
zaczynając od jednej łyżeczki dziennie. Używany w nadmiarze może mieć efekt przeczyszczający, dlatego też nie zaleca się podawania ksylitolu dzieciom poniżej 3 roku życia. Można
używać go podobnie jak cukru, do słodzenia
i wypieków.
Erytrytol zwany również erytrolem, jest alkoholem cukrowym z grupy polioli. Występuje
naturalnie w pyłkach kwiatów, niektórych owocach, napojach fermentowanych oraz algach.
Słodzik ten ma delikatny smak, nieco mniej
słodki od sacharozy. Nie jest metabolizowany
przez ludzki organizm co sprawia, że nie dostarcza żadnej wartości odżywczej ani kalorii.
Nie charakteryzuje go żaden specyficzny posmak, jak wiele innych słodzików, dzięki czemu
może być wykorzystywany do słodzenia wszelkich napojów, kawy, herbaty, deserów oraz
domowych wypieków. Może być również stosowany przez diabetyków.
Stewia zwana „słodkim ziołem” to wieloletni
krzew pochodzący z Paragwaju. Jest około 300
razy słodsza od cukru i praktycznie nie dostarcza
kalorii. Bardzo popularna, dostępna w formie
suszonych liści, proszków, kryształków i w płynie.
Stewia zmniejsza apetyt, tłumi uczucie głodu
oraz zwiększa tolerancję glukozy. Może być stosowana przez diabetyków, osoby na diecie redukującej i wspomagająco przy leczeniu grzybicy.
Melasa – tzw. „czarne złoto” to produkt
uboczny powstający podczas produkcji cukru.
Zależnie od surowca z jakiego powstaje, może
być buraczana lub trzcinowa. Melasa, zależnie
od surowca, zawiera 40-50% sacharozy, aminokwasy i związki mineralne. Jest dobrym
źródłem wapnia, magnezu i żelaza niehemowego, dzięki czemu polecana jest osobom
z anemią, kobietom w ciąży i karmiącym oraz

rekonwalescentom. Może być stosowana do
napojów, naleśników i wypieków, przy czym
wystarczy połowa zalecanej porcji cukru. Melasa z karobu produkowana z owoców chleba
świętojańskiego to źródło magnezu, żelaza
i fosforu. Może być dodawana do naleśników,
lodów i wypieków. Stanowi doskonałą alternatywę dla osób, które nie tolerują kakao.
Lukrecja jest jedną z najstarszych roślin wykorzystywanych w ziołolecznictwie, znaną już
w starożytnym Egipcie. Źródłem słodyczy są jej
korzenie, z których pozyskuje się ekstrakt zawierający glicyryzynę, o charakterystycznym słodkim posmaku i mdłym zapachu. Ceniona za
właściwości wykrztuśne, rozkurczowe, przeciwzapalne i przeciwwirusowe, zalecana jest przy
infekcjach gardła i dróg oddechowych. Działa
moczopędnie i przeczyszczająco, zawiera flawonoidy, izoflawony, kumarynę i fitosterole.
Podnosi ciśnienie krwi, dlatego też nie jest zalecana dla osób z nadciśnieniem tętniczym,
obrzękami i niewydolnością nerek. Nie powinny
jej używać kobiety w ciąży ani karmiące.
Cukier kokosowy produkowany z pąków
palmy kokosowej zawiera aminokwasy, witaminy z grupy B i minerały (żelazo, cynk, magnez).
Cechuje go lekki karmelowo-kokosowy smak,
który doskonale sprawdzi się do słodzenia kawy, jako dodatek do owsianki, do wypieku ciast
i ciasteczek. Kalorycznością zbliżony jest do
sacharozy, ale zdecydowanie niższy indeks glikemiczny (ok. 35) pozwala na stosowanie go
u osób borykających się z cukrzycą.
Syropy słodowe pozyskiwane są głównie
z ryżu i jęczmienia. Zawierają głównie maltozę,
która rozpada się w organizmie do łatwo przyswajalnej glukozy. Słody zbożowe wzmacniają
żołądek i poprawiają trawienie, poprawiając
pracę układu pokarmowego; są źródłem witamin z grupy B. Największe zastosowanie znajdują do wypieków chleba i ciast.
Syrop daktylowy jest wyjątkowo słodki,
obok cukrów dostarcza białka, witamin z grupy
B i E, wapnia, żelaza i fosforu. Doskonały do
słodzenia herbaty, wyrobu ciast i cukierków.
Syrop figowy ma głęboki owocowy smak,
świetnie nada się do jogurtów, owsianki i sałatek.
Syrop kokosowy pozyskiwany z cukru palmy
kokosowej będzie doskonałym dodatkiem do
musli, deserów i koktajli.
Jeśli żaden z zamienników cukru nie trafi
w nasze gusta, a nie potrafimy zrezygnować ze
słodzenia, warto pamiętać, żeby wybierać
nierafinowany cukier trzcinowy, który jest
sproszkowanym sokiem trzcinowym, zawierającym minerały, cynk i żelazo. Zawsze będzie
zdrowszą alternatywą od rafinowanego, bia
łego cukru.

DOSTAWCY ZDROWIA

DOSTAWCY ZDROWIA

DARY NATURY

Postawiliśmy na ekologię

Rozmawiamy
z Mirosławem Angielczykiem
założycielem i właścicielem firmy
Dary Natury działającej w branży
zielarskiej i żywności dla zdrowia
Dary Natury to firma działająca na rynku
polskim już od 27 lat. Proszę opowiedzieć
historię jej powstania.
——Firma Dary Natury rozpoczęła swoją działalność w maju 1990 roku, czyli kilka miesięcy po
skończeniu przeze mnie studiów na SGGW
w Warszawie. W związku z tym, że zioła to była
moja pasja, pod koniec nauki często odwiedzałem pobliskie sklepy zielarskie przy ul. Rakowieckiej i al. Niepodległości. Podczas rozmów
z właścicielami dowiedziałem się, że są po
ważne braki w zaopatrzeniu w niektóre zioła.
Wszystkie te rośliny, o których rozmawialiśmy,
dobrze znałem i wiedziałem, że rosną w mojej
okolicy. Wtedy jeszcze pół żartem umówiliśmy
się, że ja te zioła będę zbierał, a oni będą je
ode mnie kupować. Po kilku miesiącach ten
pomysł został zrealizowany. Wiosną, a konkretnie w maju, gdy można już było zbierać surowce zielarskie, zarejestrowałem firmę i zacząłem
moją pracę. To była maleńka firma, w której ja
sam robiłem wszystko, a zebrane przez siebie
zioła pakowałem w prymitywne opakowania
i raz w tygodniu woziłem do Warszawy. Były to
dwie torby i jeden plecak raz na tydzień. Towar
na początku woziłem autobusem. Po roku takiego funkcjonowania zacząłem już korzystać
z pracy innych zbieraczy ziół.
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Na czym polega wyjątkowość firmy?
——Firma jest wyjątkowa w kilku aspektach:
• znajduje się w maleńkiej wiosce, wokół której
są dziewicze lasy. Odpowiednio przygotowani
ludzie pozyskują z nich dla nas surowce, które
bezpośrednio dostarczają do zakładu. Tak samo jest z rolnikami, którzy w okolicy prowadzą
gospodarstwa ekologiczne i uprawiają dla nas
potrzebne rośliny,
• wszystkie etapy produkcji od świeżej rośliny
do wyrobów gotowych przebiegają u nas na
miejscu. Sami szkolimy zbieraczy i kontraktujemy ich pracę, współpracujemy także z rolnikami ekologicznymi. Nie korzystamy z pośredników w zaopatrzeniu w surowce, stąd też
możemy wybierać najlepszą jakość. Surowce
można najlepiej ocenić w momencie, gdy zioła
nie są rozdrobnione, w takiej postaci je właśnie
kupujemy, w całości. Firmy, które zajmują się
cięciem, sortowaniem i pakowaniem surowców,
• firma nie jest nastawiona wyłącznie na zysk,
to właśnie Dary Natury założyły Podlaski Ogród
Botaniczny, w którym można podziwiać wielką
kolekcję roślin leczniczych.
Jakie znaczenie ma umiejscowienie firmy
w malowniczej miejscowości Koryciny?
——Umiejscowienie firmy w małej wiosce na
Podlasiu wśród lasów powoduje, że czyste surowce są przerabiane w odpowiednich warunkach, w idealnie czystym środowisku. Pakowane
są przez ludzi, których rodziny często od pokoleń zajmują się zbieraniem ziół, dzięki temu
dodają oni do naszych produktów swoje pozytywne emocje.
W najbliższej okolicy surowce pozyskiwane są
od bardzo dawna. Kiedy byłem młodym chłopcem, to babcia opowiadała mi często o swoim
dzieciństwie. Przytaczała m.in. historie mojej

praprababci, która zbierała od dziecka zioła
odbierane przez kupców z Warszawy. Byli to
głównie Żydzi, którzy następnie rozwozili ten
towar po aptekach w Warszawie. Ze względu
na dużą odległość od większych miast, a tym
samym od lekarzy, okoliczni mieszkańcy dużo
częściej korzystali i korzystają również dzisiaj
z tego, co daje nam przyroda. Wiedza na temat
zbierania ziół jest tutaj dużo większa niż w innych rejonach Polski, a tym samym szacunek
do przyrody ma szczególny charakter.
Tradycja zielarska w Państwa regionie jest
bardzo długa, rdzenni mieszkańcy Podlasia
od pokoleń zbierają rośliny lecznicze, ko
rzystając z ich dobrodziejstwa i prozdro
wotnych właściwości. Czy i jak firma pro
paguje tę wiedzę zielarską?
——W naszym Ogrodzie Botanicznym kładziemy
szczególny nacisk na przekazywanie wiedzy
o ziołach – tej wiedzy, która jest już często dzisiaj zapomniana. Zależy nam na tym, aby ludzie byli świadomi jak bardzo dużo zawdzięczamy naturze.
To właśnie przy ogrodzie znajduje się Ośrodek
Edukacji Przyrodniczej, gdzie odbywają się
szkolenia z zagadnień związanych z ochroną
przyrody i ekologii dla zbieraczy ziół, dzieci,
młodzieży szkolnej i studentów. Mimo, że z zasobów natury ciągle korzystamy, naszym celem
jest stała ich ochrona. Czynnie chronimy rzadkie i zagrożone gatunki roślin.
Od kiedy i dlaczego wytwarzają Państwo
produkty z certyfikatem ekologicznym?
——Firma zajmuje się produkcją ekologiczną od
18 lat. Byliśmy jedną z pierwszych firm, które
pracują metodami ekologicznymi i tu nie chodzi
tylko o „czystość” produktów i środowisko,
w których zbieramy surowce. Równie ważne jest

to, że „współpracujemy” z przyrodą, że nie tylko
z niej korzystamy, ale również poprzez chociażby edukację próbujemy przyczynić się do jej
rozkwitu.
Oferta Darów Natury od niedawna bardzo
się rozszerzyła – proszę opowiedzieć o no
wych ekologicznych produktach
——Stale staramy się analizować rynek, a co za
tym idzie obserwujemy panujące na nim trendy.
Bardzo wnikliwie słuchamy również naszych
klientów, ich oczekiwań oraz pomysłów. Zależy
nam, aby nasze produkty były niepowtarzalne
i zaskakujące, a jednocześnie wytwarzane z naszych rodzimych surowców. Dzięki nawiązaniu
współpracy z najlepszymi dostawcami surowców w Polsce udaje nam się tworzyć nowe
produkty na bazie najlepszych ekologicznych
warzyw i owoców. Poszukujemy niszy na rynku,
którą będziemy mogli wypełnić naszym asortymentem. Dzięki temu udało się nam wprowadzić w minionym roku wiele nowości, m.in.
pastę i pesto z jarmużu, mus różano-dyniowy,
sok z owoców dzikiej róży, sok z jarmużu oraz
czosnku niedźwiedziego. Klientów zachwyciła
seria octów z dodatkami, m.in. z kwiatem ślazu
czy róży. Niezwykle ważne było dla nas wprowadzenie najwyższej jakości certyfikowanych
herbat cejlońskich: białej, czarnej i zielonej
w wielu różnych wariantach z tradycyjnymi ziołami i owocami, po które pojechaliśmy specjalnie na Sri Lankę.
Jakie są plany na przyszłość Państwa firmy?
Czy Państwa zdaniem postawienie na pro
dukt ekologiczny było najlepszym wyborem?
——W chwili obecnej realizujemy dwie duże inwestycje. Pierwsza z nich to realizacja budowy
nowej przetwórni owoców i warzyw, której zakończenie planujemy na przełomie maja. Zakład zostanie nowocześnie wyposażony w linie

przetwórstwa owoców i warzyw. W ramach tego
projektu powstanie również druga inwestycja –
kompleksowo wyposażone laboratorium. Zakupiliśmy bardzo nowoczesną aparaturę służącą
do analizy surowców roślinnych, która z pewnością pozwoli nam na tworzenie wielu nowych
produktów. Mamy nadzieję, że dzięki nowocześnie wyposażonej hali uda się nam wprowadzić do naszej oferty żywność specjalistyczną
dla dzieci, diabetyków czy sportowców. Bardzo
zależy nam na rozwinięciu certyfikowanej produkcji spożywczej. Ubiegamy się o środki unijne
na budowę magazynów, chłodni oraz przechowalni warzyw tak, aby były one dostępne przez
cały rok. Z całą pewnością sporym wyzwaniem

w najbliższym czasie będą trwające prace nad
wprowadzeniem kolejnych zmian szaty graficznej naszych opakowań. Wierzymy, że zaproponowane przez nas rozwiązania przyczynią się
do zwiększenia funkcjonalności produktów
z oferty firmy. 28 lat temu postawiliśmy na ekologię i nie widzimy już innej drogi.

rozmawiała
Agnieszka Kaniewska
Ekspert ds. zdrowego odżywiania
Organic Farma Zdrowia
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Dieta po 6. miesiącu życia
należy zaczynać od produktów sezonowych, ale
już zawsze je uwzględniać w sposobie żywienia.

Anna Radowicka
Dietetyk

R

ozszerzanie diety należy zacząć po 6. miesiącu życia dziecka od papek i musów,
stopniowo wprowadzając pokarmy
w większych kawałkach. Gdy dziecko jeszcze
nie siedzi, można dać ugotowaną al dente
marchewkę do spróbowania, ale tylko gdy jest
w pozycji pionowej u mamy na kolanach. Dietę
należy więc rozszerzać po 6. miesiącu życia bez
względu na to czy dziecko siedzi czy nie.

Pierwszym warzywem, który kojarzy
się przy rozszerzaniu diety, jest
marchewka
Najważniejsze, aby podać produkt, który nie
jest z założenia produktem należącym do żywności alergizującej, czyli np. seler, truskawki.
Tradycyjnie jest to marchewka, natomiast spokojnie możemy podać zblendowaną dynię czy
ziemniaka. Ważne, aby było to warzywo sezonowe ze sprawdzonego źródła.

Rozszerzanie diety lepiej zaczynać
od sezonowych warzyw i owoców
Wartość odżywcza witamin oraz składników
mineralnych jest najlepiej przyswajalna dla organizmu maluszków, dzieci i dorosłych w danym sezonie. Ogromne znaczenie ma to, że
zarówno my, jak i spożywane przez nas warzywa i owoce podlegają tym samym warunkom
klimatycznym. Alternatywą są warzywa i owoce
mrożone, które mają tak samo cenne witaminy
i składniki mineralne, jak sezonowe. Nie tylko

Warzywa czy owoce – kolejność
wprowadzania
Wiem, że mamy mają dylemat – wprowadzić
pierwsze warzywa i odczekać 2 tygodnie przed
wprowadzeniem owoców, czy podawać równolegle. Ja nie czekałam 2 tygodni i od razu je
podawałam. Dziecko już będąc w brzuchu poprzez wody płodowe czuje smak słodki, czyli to
co je mama. Ja, mimo że jestem dietetykiem,
jadłam w ciąży słodkie potrawy czy czekoladę.
Dziecko poznało już ten smak. Poza tym mleko
mamy też jest słodkie. Nie obawiałabym się
absolutnie, że gdy podamy wcześniej słodkie
owoce, to dziecko przestanie jeść warzywa.
Uważam, że im wcześniej podamy wszystko,
tym lepiej. Starajmy się nie od razu mieszać
nowe produkty, bo jeśli pojawi się alergia, nie
będziemy wiedzieć na co.

Metoda BLW
Metoda BLW, czyli BOBAS LUBI WYBÓR, zaleca
podawanie pokarmów niezupełnie rozdrobnionych, aby maluszek powoli przyzwyczajał się do
innych form pożywienia. Jednak w tym okresie
nie każde dziecko jeszcze siedzi. Jeżeli dziecko
nie siedzi, to BLW jest dosyć ryzykowne. Zależy
to od przyjętej metody karmienia. Moja córeczka Hania jeszcze nie siedziała, ale jadła już
praktycznie wszystko. Podawanie tylko papek
może skutkować problemami w późniejszym
okresie – w wieku 10-12 miesięcy dziecko będzie
akceptowało tylko pokarmy w postaci maksymalnie rozdrobnionej, a odmawiało pokarmów
w całości.
Najważniejsze, aby stosując metodę BLW jeść
razem z dzieckiem. Dawać przykład. Nie polega
to na podaniu na tacy kilku rodzajów warzyw,

placuszków, ziemniaczków, mięsa i patrzeniu,
czy i co dziecko zje. W jakiś sposób „bawimy”
się razem z nim. Poznajemy smaki, kształty. Nie
możemy się denerwować, czekać aż dziecko zje
tu i teraz, i na pewno nie oczekiwać, że zje
wszystko od razu. Okres od 6 do 8 miesiąca to
czas, kiedy dziecko bardziej uczy się poznawania smaków, kształtów podanych pokarmów,
niż dociera do niego, że tym jedzeniem może
się najeść. W przypadku karmienia piersią jak
i mlekiem modyfikowanym, powoli zmniejszamy
ilość karmień na rzecz karmienia posiłkami
stałymi. Jednak do 10 miesiąca spokojnie możemy dziecko karmić piersią czy mlekiem modyfikowanym na żądanie, a po godzinie, czy krótszym czasie, podać posiłek tak, aby dziecko się
nie denerwowało. Polecam, aby zaufać sobie,
czyli mama wie najlepiej! Potem w sposób naturalny dziecko przestanie chcieć jeść mleko na
rzecz pysznych posiłków.

Przykładowy jednodniowy jadłospis:

Śniadanie
Naleśnik z mąki kasztanowej:

• 2 jaja
• szklanka mąki kasztanowej
• mleko kokosowe (szklanka)
• ¾ wody gazowanej
• olej rzepakowy (3 łyżki)

Wszystkie składniki blenduję i smażę na
patelni. Do naleśników robię mus: jabłko+
gruszka (po 1 szt.) + płatki owsiane (2 łyżki).
Smaruję naleśniki musem, zawijam i podaję
do rączki Hani :)

II śniadanie 
Blenduję 1 awokado z gruszką i 1 łyżką płatków gryczanych.

Obiad 

• mięso z królika (30 g surowego mięsa)
• fasolka szparagowa (10 szt.)
• cukinia (1/2 szt. dużej)
• kasza jaglana (2 łyżki suchej)
• passata pomidorowa (1/2 szklanki)

Mięso i warzywa gotuję na parze. Kaszę
gotuję w garnku. Ugotowaną kaszę mieszam
z passatą pomidorową.

Podwieczorek

• Jogurt naturalny
Kolacja

• Jajo na miękko (1 szt.) + bułka na
ciepło podgrzana w piekarniku
(skropiona oliwą)
• Pomidor (1 szt. bez skórki)
W ciągu dnia 3 x woda po 200 ml
Karmienie piersią (rano/wieczorem)
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Złote zdrowie
Kurkuma pochodzi z Azji. Jest tam powszechnie stosowana w codziennej kuchni oraz leczniczo przez
medycynę ajurwedyjską. W Polsce używana do niedawna raczej jako przyprawa w orientalnych daniach,
więc jedzona rzadko. Zmieniło się to dzięki badaniom naukowym.
czem, też ma głęboki sens – dostępność kurkuminy dla organizmu zwiększa się w ten sposób
aż ośmiokrotnie.
Agnieszka Kaniewska
Ekspert ds. zdrowego odżywiania
Organic Farma Zdrowia

J

edno z moich głównych żywieniowych zaleceń to, aby zawsze doliczyć się przynajmniej 5 barw na swoim talerzu, oczywiście
tych pochodzących z natury. W bardzo wielu
produktach kolory równa się przeciwutleniacze,
które muszą być codziennie obecne w diecie,
jeśli chcemy być zdrowi i czuć się młodo. Naturalnie intensywne kolory i smaki mogą być
oznakami intensywnych korzyści. Wyrazistą
barwą i smakiem może poszczycić się kurkuma
(szafran indyjski), przyprawa z kłączy ostryżu,
rośliny z rodziny imbirowatych. Wygląda podobnie do imbiru i ma podobne zastosowanie
w kuchni. Jednak jej zasłużona obecnie popularność bierze się z silnych właściwości przeciwzapalnych i przeciwwirusowych.

Opracowania naukowe
Naukowcy od dawna obserwują, że mieszkańcy
Indii prawie dziesięciokrotnie rzadziej chorują
na różne rodzaje raka i chorobę Alzheimera niż
reszta świata. W trakcie badań nad przyczynami takiego stanu rzeczy udowodniono silne
właściwości farmakologiczne substancji obecnych w kłączach kurkumy – powszechnie stosowanej tam przyprawy. W ostatnich latach
opublikowano ponad 5000 artykułów poświęconych kurkuminie, czyli barwnikowi, który nadaje kurkumie jej pomarańczowy kolor. Dowiedziono również, że kurkumina jest tylko jednym
ze składników aktywnych kurkumy i również
inne składniki tego złotego kłącza przyczyniają
się do zwalczania raka. To potwierdza tezę,
która jest propagowana przez środowisko związane z ekologią, że trzeba odżywiać się tym, co
oferuje nam natura, całościami pokarmowymi,
a nie wyizolowanymi z nich składnikami. Nie ma
więc potrzeby przyjmowania kurkuminy jako
suplementu, wystarczy codziennie pamiętać
o dodaniu kurkumy do posiłków.

Wpływ kurkumy na zdrowie
Główny składnik kurkumy, czyli kurkumina,
wykazuje właściwości przeciwzapalne równie
silne co leki na receptę czy sprzedawane bez
recepty środki przeciwbólowe, ale bez skutków
ubocznych przez nie powodowanych. Te właściwości pomagają szczególnie w chorobach zapalnych stawów, jelit, a także ogólnoustrojowych o podłożu zapalnym. Lista wpływu kurkumy
na zdrowie jest naprawdę imponująca:
1. Wzmacnia odporność – niszczy chorobotwórcze bakterie, wirusy i grzyby.
2. Wspomaga pracę wątroby.
3. Pomaga utrzymać serce i układ krążenia
w dobrej kondycji m.in. wpływa na obniżenie
poziomu cholesterolu i trójglicerydów, przeciw
działa zlepianiu się płytek krwi.
4. Jest skuteczna w przeciwdziałaniu schorzeniom o podłożu zapalnym – np. chorobie
zwyrodnieniowej stawów, chorobom zapalnym jelit.
5. Sprzyja utracie masy ciała, zwiększa podstawową przemianę materii i blokuje tworzenie
się komórek tłuszczowych.
6. Spełnia ważną rolę w przeciwdziałaniu i leczeniu wielu nowotworów (w tym szpiczaka
mnogiego, raka jelita grubego i trzustki).
Zbadano wpływ kurkuminy na zdolność różnych onkogenów do uszkadzania DNA
i stwierdzono, że skutecznie zapobiega mutacjom wywołanym przez kilka powszechnych
substancji rakotwórczych.

Można zaparzać ją pokrojoną na plasterki do
picia, zetrzeć na tarce i wycisnąć sok (uwaga
brudzi na żółto lub – jeśli ktoś woli – na złoto:).
Stosuje się ją do dań jak kurkumę w proszku.
W kawałku dodaje się do gotowania pełnych
ziaren zbóż, zup, sosów, mięsa. Szczególnie
dobrze pasuje do potraw z brązowym ryżem,
zupy z soczewicy i zapiekanego kalafiora. Wyciśnięty sok można dodawać do jogurtu, koktajli
i eksperymentować z kurkumą w kuchni, żeby
czerpać korzyści z jej leczniczych właściwości.
Warto stosować ją zarówno do gotowania
jak i w postaci surowej – soku, ponieważ jej
właściwości wtedy się wzajemnie uzupełniają.
Gotowana lepiej chroni DNA naszych komórek
przed uszkodzeniami, a surowa ma lepsze
działanie przeciwzapalne.

Warto wiedzieć

• Kurkuma może zapobiegać tworzeniu się
kamieni żółciowych, ale jeśli ktoś ma już kamienie zatykające drogi żółciowe, skurcz spowodowany przez kurkuminę może być bolesny.
• Kurkuma jest bogata w rozpuszczalne szczawiany, więc osoby ze skłonnością do kamieni
nerkowych szczawianowych powinny o tym pamiętać.

Fenomen curry

Ćwierć łyżeczki kurkumy
każdego dnia

W mieszankach curry oprócz kurkumy jest zawsze czarny pieprz. Jego głównym składnikiem
jest piperyna, związek odpowiedzialny za ostry
smak i zapach tej przyprawy. Okazało się, że
odgrywa również rolę w przyswajalności kurkuminy przez nasz organizm. Nawet najmniejsza
szczypta pieprzu może znacząco ją poprawić.
To, że curry w kuchni indyjskiej łączy się z tłusz-

Ponieważ kurkuma wykazuje silne działanie,
zbliżone do leków, dopóki nie ma bezspornych
danych, zaleca się spożywanie dziennie ilości
nie większej niż kulinarne zastosowanie, czyli ¼
łyżeczki proszku. Ta ilość odpowiada ok. 6 mm
świeżego korzenia. Świeża kurkuma ma subtelniejszy smak, charakterystyczny korzenny zapach i bardzo dobrze przechowuje się w lodówce.
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Czy jesz glifosat?
Kto i jak uprawia marchewkę,
którą zje nasze dziecko?

Gdybyśmy zdawali sobie w pełni sprawę z tego, że zjadamy tysiące związków chemicznych wraz
z przemysłowo produkowaną żywnością, to moglibyśmy popaść w depresję. Za dużo się o tym ani nie
mówi, ani nie pisze, natomiast bardzo aktywnie promowana jest żywność obiecująca „tańsze”, „szybsze”,
„wygodne” i jeszcze większe porcje niż dotychczas. Niemal wszyscy dajemy się na to nabrać.

Żaneta Geltz
Redaktor naczelna
Magazynu Hipoalergiczni,
założycielka Stowarzyszenia
Happy Evolution Global Association

O

ile znane są już nam takie pojęcia jak
benzoesan sodu, glutaminian, aspartam, maltodekstryna, czy syrop glukozowo – fruktozowy i wiemy, że należy tych
składników unikać, to niewiele osób zdaje sobie
sprawę z tego, że glifosat nie jest składnikiem
zaplanowanym, który znajdzie się na etykiecie
jako element żywności. A jednak – jak donosi
niemiecka organizacja BUND, zajmująca się
ochroną środowiska i przyrody – u ponad 70%
mieszkańców dużych aglomeracji w 18 krajach
Europy, m.in. w Niemczech, Hiszpanii, również
w Polsce – istnieje bardzo wysoki poziom glifosatu w moczu. Hubert Weiger w imieniu organizacji BUND apeluje do rządu Niemiec o rozpo
częcie wieloletnich badań na obecność glifosatu
w środowisku, żywności, paszach przeznaczonych dla zwierząt hodowlanych i w ciele człowieka. Obecnie glifosat wykrywany jest w pieczywie, płatkach śniadaniowych, w mące i wielu
innych produktach spożywczych.
Jak podaje Agencja Reuters (Brendan Mc
Dermid) glifosat to nieselektywny herbicyd,
który zabija większość roślin, wynaleziony przez
chemika, będącego pracownikiem firmy Monsanto – Johny’ego E. Franza w 1970 r. Obecnie
składnik ten nie podlega ochronie patentowej,
więc stał się jednym z najbardziej rozpowszechnionych środków chwastobójczych na świecie.
Stosowany jest w rolnictwie, leśnictwie oraz
ogrodnictwie domowym. W Polsce występuje
m.in. w produkcie znanym jako Roundup.
Świat naukowców jest zaniepokojony spadkiem bioróżnorodności wynikającym z intensywnego stosowania pestycydów i herbicydów
na polach uprawnych, co wpływa nie tylko na
degenerację samych roślin, ale również na kondycję zwierząt hodowlanych, a także na zdrowie
człowieka. Ma to bezpośredni związek ze znaczącym spadkiem korzystnego mikrobiomu
w naszych jelitach.
Aby dowiedzieć się jakie są rozwiązania alternatywne w stosunku do syntetycznych pestycydów i herbicydów zawierających ten niechlubny składnik, jakim jest glifosat, udałam się
w ostatni dzień stycznia 2018 r. do Brukseli na
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wydarzenie zatytułowane: „6th Annual Symposium on sustainable use of pesticides Directive
– Integrated Pest Management in Arable Crops”,
czyli sympozjum skupione na zrównoważonym
zastosowaniu dyrektywy w sprawie pestycydów
i zintegrowanym zarządzaniu terenami uprawnymi. Wydarzenie miało miejsce w gmachu
Parlamentu Europejskiego i zebrało ciekawe
grono naukowców z różnych części Europy,
w tym również przedstawicieli państw członkowskich Europarlamentu. Każda z osób biorących
udział w tym wydarzeniu nie miała najmniejszych wątpliwości, że:
• rolnicy potrzebują wsparcia ze strony rządów,
aby ich uprawy zachowały wysoką produktywność,
• kraje europejskie bezwzględnie będą dążyć
do redukcji stosowania syntetycznych pestycydów na rzecz biopestycydów, które uwzględniają mikroorganizmy i naturalne środki
chwastobójcze nieszkodliwe dla środowiska.

10-15 typów pestycydów. Również maksymalny
dopuszczalny poziom pozostałości po pestycydach w żywności jest znacząco przekroczony
i w niektórych przypadkach wynosi wielokrotność
ustanowionych norm. Niestety, jak podaje PAN
Europe – Agencja EFSA (Agencja ds. Bezpieczeństwa Żywności) od 2013 r., kiedy to normy
kolejny raz zostały przekroczone w badanych
grupach produktów rolnych, przestała publikować dane na ten temat.1

Co to znaczy dla rodziny
Kowalskich?
Gdy już wiadomo, że żywność, która nie jest
oznaczona certyfikatem ekologicznym (zielony
listek), nie pochodzi z upraw organicznych
i raczej zawiera kontrowersyjne środki chwastobójcze, które przenikają wraz z żywnością do
naszego organizmu, to decyzja jest prosta.
Jednak nie każdy z nas od razu zorganizuje
sobie na nowo zakupy. Warto wtedy zacząć od
produktów najczęściej spożywanych lub takich,
które są przeznaczone dla dzieci i kobiet zarówno ciężarnych, jak i w okresie karmienia.
Będą to:
• produkty zbożowe, np.: kasze, ryże, mąki,
pieczywo, płatki śniadaniowe, makarony;
• produkty warzywne, np.: ziemniaki, cebula,
marchew, kalafior, papryka, dynia;
• produkty mleczne, np.: mleko krowie, kozie,
roślinne, jogurty, maślanki, kefiry;
• przyprawy, herbaty, kawy, zioła;
• owoce i przetwory, np.: jabłka, banany, wino
grona, konfitury, soki, przeciery;
• oleje roślinne, masła, oliwy, smalec;
• superfoods, czyli nasiona, ziarna, pestki, susze, algi;
• wędliny, mięso, ryby i inne produkty zwierzęce.

Będąc rodzicem

Pestycydowy koktajl
Jak podaje Pesticide Action Network Europe
(PAN Europe), masowe użycie pestycydów podczas upraw warzyw i owoców doprowadza do
stanu nazywanego „koktajlem pestycydowym”.
Obecnie już 27% warzyw i owoców zawiera
wielokrotne pozostałości pestycydów, co oznacza, że np. konwencjonalnie uprawiane truskawki lub winogrona mogą zawierać nawet

Jeśli nawet – dla nas dorosłych – nasze zdrowie
nie stanowi tematu nr 1, to warto rozważyć
wersję minimum. A jest nią zaopatrzenie swojego dziecka w chociażby takie produkty, jak:
• mleko krowie, kozie, roślinne – certyfikowane, które nie będzie pochodziło od zwierząt /
roślin czy z terenów zanieczyszczonych pestycydami i herbicydami, a także antybiotykami;
• płatki zbożowe, wędliny, konfitury, soki
i owoce – pozbawione nie tylko pestycydów,
ale również fungicydów, które zapobiegając
powstawaniu grzybów pleśniowych, tworzą
niewidzialny film na powierzchni owoców, które

często zjadane są bez mycia, warto więc wybrać warianty z zielonym listkiem;
• warzywa, przeciery, pasztety i rośliny
strączkowe – również z certyfikowanych upraw,
aby nie tylko niosły wartości odżywcze, ale i nie
dostarczały niewidocznych dla oka (nieobecnych
na etykiecie) pozostałości po środkach chwasto
bójczych oraz opryskach przeciwko szkodnikom;
• masło czy tłuszcze roślinne – tylko z organicznych terenów, od szczęśliwych zwierząt
karmionych naturalnie, a nie paszami zawierającymi zmodyfikowaną soję czy ziarna zawierające glifosat, a oleje i oliwy – z roślin, które nie
były na przykład poddawane w ostatniej fazie
przed zbiorem tak zwanej desykacji czyli osuszaniu plonów (niektórzy rolnicy stosują w tym
celu Roundup).
Osoby zainteresowane zachęcam do zapoznania się z poradnikiem wydanym przez organizację PAN Europe 2 pt. „Niebezpieczna żywność” oraz takimi nazwiskami działaczy, jak:
Luca Montanarella (JRC), Fabrice Martin-Laurent (INRA), Michael Hamell – Profesorem Rolnictwa (Agriculture, University College Dublin),
a także członkiniami Europarlamentu: Jytte
Guteland, Karin Kadenbach. Zapraszam też po
poradnik na stronę: http://hipoalergiczni.pl/
pan-europe-poradnik/.
1

 la szerszej informacji na ten temat zapraszamy do kontaktu:
D
hans@pan-europe.info

2

www.pan-europe.info,
poradnik: www.hipoalergiczni.pl/pan-europe-poradnik,
YT: www.youtube.com/user/PANEuropeinfo

W grudniu 2017 roku
do Krajowego
Rejestru Sądowego
została wpisana

Polska Izba Żywności Ekologicznej
To grupa przedsiębiorców branży żywności ekologicznej zrzeszająca jej najważniej
szych przedstawicieli, której i Ty możesz być częścią.

KIM JESTEŚMY?
Naszą misją jest propagowanie zdrowego stylu życia poprzez edukowanie polskiego społeczeństwa czym jest żywność ekologiczna, jaki jest proces jej produkcji oraz czym się różni
od żywności konwencjonalnej. Szczególny nacisk kładziemy na oznakowanie certyfikowanej
żywności – „Euro-liścia” w celu zwiększenia świadomości Polaków na temat różnic w składzie
produktów posiadających certyfikat jakości, jak jest kontrolowana oraz jakie wymogi musi
spełnić producent lub rolnik, by taki certyfikat uzyskać.
Poprzez kampanie społeczne, targi branżowe i inne wydarzenia wspólnie z członkami PIŻE
promujemy i upowszechniamy polskie rolnictwo.
Reprezentując rynek branży żywności ekologicznej wpływamy na władzę i przepisy, aktywnie
występując ze sprostowaniami w sprawie wszelkich zarzutów krytykujących żywność ekologiczną.
Cele te osiągamy jednocząc nasze siły, skupiając w jednym miejscu jak największą ilość
ekspertów branży ekologicznej. Dzięki temu mamy możliwość dotarcia do szerszej grupy
odbiorów.
Wykazujemy się wiedzą i profesjonalizmem, przedstawiając żywność ekologiczną w możliwie naukowy sposób. Korzystając z wieloletniego doświadczenia i wzajemnej współpracy
prezentujemy szereg korzyści dla zdrowia organizmu, jakie wynikają z produkcji żywności
ekologicznej.
Przyłączając się do Polskiej Izby Żywności Ekologicznej przyczynisz się do znaczących zmian
w kulturze i stylu życia polskiego społeczeństwa, a udział w Kampaniach promocyjnych
daje możliwość aktywnego uczestniczenia w procesie rozwoju gospodarki naszego kraju
oraz ekologii na polskim rynku.
Jest to także doskonała okazja do zwiększenia rozpoznawalności i dostępności produktów
ekologicznych członków Izby. W tej chwili Izba rozpoczyna przygotowania do pierwszej
kampanii promującej „Euro-liścia”.

DLACZEGO WARTO BYĆ CZŁONKIEM
POLSKIEJ IZBY ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ?

• bo warto być częścią dużej organizacji, która reprezentuje moje prawa;
• bo rynek żywności ekologicznej wymaga działań prowadzonych wspólnie w grupie, a nie ma
innej dobrej jego reprezentacji;

• bycie członkiem daje możliwość na preferencyjnych warunkach promocji, pokazania oferty
Żaneta Geltz

– zainteresowała się
sprzyjającymi zdrowiu rozwiązaniami podczas wielu podróży do Danii, Szwecji i Finlandii. 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, redagując czasopismo – lubi łączyć
świat nauki z codziennym życiem. Pismo
dostępne jest w sklepach Organic Farma
Zdowia i na: www.hipoalergiczni.pl

na targach, współtworzenia projektów i kampanii promujących żywność ekologiczną,
a także decydowania o rynku branżowym.

POLSKA IZBA ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ
ul. Kickiego 1 lokal U4, 04-373 Warszawa
PREZES ZARZĄDU PIŻE
Krystyna Radkowska
e-mail: zarząd@pize.info.pl
tel: 501-104-087
BIURO ZARZĄDU PIŻE
Kamila Błąkała-Żurek
biuro@pize.info.pl
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RECENZJA

Agnieszka Cegielska

NATURALNIE
Naturalnie, że... naturalnie! Awokado, daktyle, spirulina, a obok nich swojska
brzoza, pyłek pszczeli i kasza jaglana – to tylko niektórzy z bohaterów tej książki.
W świecie, który co rusz wskazuje nam nowe diety, nowe składniki, nowe sposoby
przygotowania potraw, warto skupić się na kilku produktach. Pewność, że jemy
dobrze i zdrowo, unikając chemii i przetworzonej żywności, jest bezcenna. Przyprawy, kasze, rośliny są nieprawdopodobnym wręcz źródłem antyoksydantów,
składników mineralnych i witamin. Warto skorzystać z bogactwa, którym tak
szczodrze obdarza nas natura.
Agnieszka Cegielska dziennikarka i prezenterka, która żyje w zgodzie ze sobą
oraz w bliskości z naturą, wszystkie propozycje z książki stosuje na co dzień w swoim życiu. Jest osobą, która żyje świadomie, mądrze i zdrowo. Tak mówi o książce:
„Tę książkę napisałam z potrzeby serca kierując się najpiękniejszymi intencjami.
Dzielę się w niej tym, czego się nauczyłam: wiedzą, którą przekazali mi moi ukochani dziadkowie, nauczyciele z różnych stron świata, spotkani ludzie, którzy
często stawali się dla mnie niezwykłą inspiracją.
Ta książka nie jest po to, abyście nagle zmieniali swoje życie, bo najważniejsze jest,
aby czuć się w tym swoim życiu szczęśliwym na swoich zasadach. Natomiast jeśli
zapragniecie o siebie zadbać – pamiętajcie, że najbardziej ucieszycie się wtedy,
kiedy decyzję o wprowadzeniu tych zmian podejmiecie sami.
Warto dbać o siebie i tych, których kochamy. Warto otaczać się naturą, obcować
z nią, bo właśnie wtedy najłatwiej nam wsłuchać się w swój organizm, który tak
często i tak pięknie podpowiada nam czego potrzebuje.
Kiedy ktoś mnie pyta, jaka jest najzdrowsza dieta, odpowiadam – różnorodna
dieta umiaru oparta na naturalnych produktach i dopasowana do konstytucji
naszego organizmu. Słuchanie tego organizmu jest bardzo ważne szczególnie
w naszych rozpędzonych i zapracowanych czasach. Wieki temu Lukrecjusz powiedział: »Co dla jednych jest potrawą, dla innych trucizną«. Dlatego też, nawet po
najzdrowsze produkty, powinniśmy sięgać z umiarem. Nie zmienia to faktu, że
warto o nich pamiętać, bo od czasów ojca medycyny Hipokratesa nic się nie
zmieniło: »Twoje pożywienie powinno być lekarstwem, a twoje lekarstwo powinno
być pożywieniem«.”

Magdalena Trojanowska

SLOW LIFE Z WIDOKIEM NA ŚNIEŻKĘ,
CZYLI POLNA ZDRÓJ
Slow life po polsku
Ta książka to historia niezwykłych gospodarzy Polnej Zdrój, którzy osiedlili się
w XIII-wiecznym miasteczku Wleń niedaleko Jeleniej Góry i odmienili życie małego
przedwojennego uzdrowiska na Dolnym Śląsku. Odrestaurowali ponad 200-letnie
siedlisko i stworzyli tu gospodarstwo ekologiczne, z którego rozlega się malowniczy
widok na pasmo Karkonoszy. Tu zapraszają gości, w tym miejscu odbywają się
słynne na całą Polskę wesela i przyjęcia.
Ważną częścią slow-life’u pod Śnieżką jest kuchnia. Menu komponowane jest ze
składników najwyższej jakości od sprawdzonych dostawców oraz z przydomowej
wędzarni i ogródka. Właściciele sami robią sery, a zioła pochodzą z własnej
szklarni, w której znalazły się sadzonki przywożone z całego świata. „Slow life
z widokiem na Śnieżkę…” to wędrówka porami roku oraz kalendarzem przyjęć
i świąt, autorka przytacza sprawdzone przepisy kulinarne na każdą okazję. To
także poradnik, jak opanować tłum głodnych gości, korzystając z tego, co masz
w sezonie i w okolicy. Są przepisy na potrawy wymagające i takie na nagły głód,
do zrobienia w trzy minuty. Ale i pomysły na resztki z obiadu, z których danie
nazajutrz będzie hitem.
Nie spiesz się. Odpocznij. I dobrze zjedz. „Slow life z widokiem na Śnieżkę,
czyli Polna Zdrój” zapewni nie tylko świetne przepisy na wszelakie okazje
i mądre porady, ale sprawi także, że przestaniesz gnać. Kochaj, gotuj, żyj
i ciesz się.
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Przepisy Agnieszki Cegielskiej

KOMOSA RYŻOWA
Z WARZYWAMI I KURKUMĄ
Składniki:

• komosa ryżowa
• cebula
• polski czosnek
• cukinia
• pomidor
• pomidorki koktajlowe
• awokado
• natka pietruszki
• czarnuszka

MLEKO KOZIE Z KURKUMĄ
– NAPÓJ MOCY
Składniki:

• mleko kozie
• kurkuma
• imbir
• miód

• czerwony pieprz
• słonecznik podprażony
na maśle klarowanym
z solą himalajską
• kurkuma ekologiczna
• świeży imbir
• świeżo mielony pieprz
• kumin

Wykonanie:
W garnku rozgrzewamy pół łyżki masła klarowanego (lub
więcej – w zależności od ilości ugotowanej kaszy). Dodajemy
¼ łyżeczki kuminu, 3 – 4 plastry pokrojonego w kostkę imbiru.
Dodajemy dobrze umytą komosę, podprażamy, a potem
wlewamy wodę i gotujemy. Na patelni na maśle klarowanym
podsmażamy cukinię, czosnek po 2 ząbki na porcję, cebulę.
Kiedy kasza będzie gotowa, przekładamy ją na patelnię do
warzyw, dodajemy świeżego pomidora pokrojonego w kostkę,
łyżeczkę kurkumy, świeżo zmielony pieprz. Wszystko mieszamy
i jeszcze chwilę trzymamy na patelni, aby było ciepłe. Nakładamy na talerz i dodajemy awokado, pomidorki koktajlowe,
pietruszkę, ziarna słonecznika, czarnuszkę, czerwony pieprz,
doprawiamy solą i pieprzem.

Wykonanie:
W rondelku rozgrzewamy ½ łyżeczki masła klarowanego, do
którego dodajemy 2 cienkie plasterki imbiru, następnie dodajemy mleko kozie, kurkumę i gotujemy. Kiedy mleko ostygnie
do temperatury ok. 40° C, dodajemy miodu. Ja często dodaję
szczyptę cynamonu cejlońskiego i pieprzu. Takie mleko naj
lepiej pić przed snem. Osoby, które nie mogą lub nie chcą
spożywać nabiału, mogą przygotować ten napój na bazie
mleka kokosowego albo gorący zdrowotny napój na bazie
wody. Wystarczy wrzątkiem zalać imbir i kurkumę, a potem
jak wszystko przestygnie, dodać imbir i cytrynę.

NATURALNE DOMOWE
PRALINKI KOKOSOWE
Składniki:

KOKTAJL
ENERGII I ZDROWIA

• suszone daktyle
• suszona żurawina
• wiórki kokosowe
• olej kokosowy nierafinowany

Składniki:

Wykonanie:

• jarmuż
• jabłko
• siemię lniane w całych ziarnach

Szklankę daktyli i szklankę żurawiny zalewamy gorącą wodą
i moczymy przynajmniej przez kwadrans. Po namoczeniu
i wyjęciu z wody dodajemy łyżkę oleju kokosowego nierafinowanego i miksujemy na masę, którą można wykorzystać do
ciast, naleśników, kanapek, a nawet do owsianki. Masę
wstawiamy do lodówki mniej więcej na 30 minut, aby później
łatwiej było z niej formować pralinki, które posypujemy wiórkami kokosowymi. Nasze domowe, naturalne słodkości
przechowujemy w lodówce.

(wcześniej moczymy je w zimnej wodzie ok. 2 h)

• imbir
• limonka
• miód
• woda kokosowa albo sok z brzozy lub woda przegotowana
Wykonanie:
Do blendera wkładamy jarmuż, pokrojone jabłko, 2-3 plasterki imbiru, ¼ szklanki wody kokosowej lub soku z brzozy,
lub wody przegotowanej, blendujemy. Następnie dodajemy
łyżkę siemienia lnianego, łyżkę miodu i sok z limonki, i jeszcze raz blendujemy przez chwilkę. W wersji bogatszej można
dodać awokado i banana.
Przepisy pochodzą z książki
Agnieszki Cegielskiej „Naturalnie”

20

| Go Organic! | Nr 35 | Wiosna 2018

Go Organic! | Nr 35 | Wiosna 2018 |

21

DOSTAWCY ZDROWIA

URODA ŻYCIA

Aloe Vera

godziny dla urody

– zdrowie
i blask
Twojej skóry

Kilka nieoczywistych sposobów

Wywiad
z Sabine Beer
założycielką i prezes Santaverde GmbH
W tym roku przypada 30. rocznica powsta
nia Santaverde. Skąd przyszedł pomysł
stworzenia własnych kosmetyków? Dlacze
go wybrała Pani Aloe Vera jako ich główny
składnik?
——Pomysł stworzenia kosmetyków powstał na
bazie moich osobistych doświadczeń. Kiedy po
raz pierwszy położyłam żel ze świeżych liści
Aloe Vera na mojej wiecznie podrażnionej
i swędzącej skórze, poczułam ukojenie, którego
nie doznałam nigdy wcześniej. Po kilku dniach
stosowania było coraz lepiej, zrozumiałam, że
aloes jest rozwiązaniem moich problemów.
Jednak, kiedy zaczęłam stosować aloesowe
kosmetyki kupione w sklepie, to już nie było to.
Nie wiedziałam dlaczego, ten sekret odkryłam
po jakimś czasie. Okazało się, że w większości
kosmetyków konwencjonalnych producenci
stosują sproszkowany aloes, który traci większość swoich właściwości podczas procesu
koncentracji. Wtedy podjęłam decyzję o rozpoczęciu produkcji moich własnych kosmetyków
na bazie prawdziwego żelu ze świeżych liści
Aloe Vera, bogatego w dobroczynne składniki
tej znanej od dawien dawna rośliny leczniczej.
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Co oznacza dla skóry, jakie korzyści przy
nosi wyjątkowa formulacja Santaverde
„100% składników aktywnych, 0% wody”?
Czym różni się ona od formulacji opartej
na wodzie?
——Formulacja oparta na czystym soku z aloesu
zawiera wszystkie składniki zawarte w świeżej
roślinie. Warunkiem są ekologiczne uprawy,
ręczna obróbka oraz zastosowanie surowca
w stanie nie rozcieńczonym. Spotykana zazwyczaj na początku składu woda, o ile jest to dobra woda, zawiera minerały i nic poza tym. Sok
roślinny daje nam nieporównywalnie więcej
cennych składników odżywczych i ochronnych
niż woda. Kosmetyki oparte na soku ze świeżego
aloesu przynoszą zdrowie i blask naszej skórze.
Na czym polega prowadzenie własnej eko
logicznej plantacji Aloe Vera? Jakie metody
są stosowane przeciwko szkodnikom, jak
rośliny dają sobie radę bez sztucznych na
wozów?
——To jest ciężka praca. Czekamy aż rośliny
osiągną wiek min. 3 lat, aby zdążyły zgromadzić wszystkie składniki, których potrzebujemy
w produktach Santaverde. Przez cały ten czas
musimy o nasze krzaczki troskliwie dbać. Pozbywamy się chwastów, które wyciągają z gleby
składniki odżywcze. Robimy to ręcznie, ponieważ żadne herbicydy nie są dozwolone w uprawach ekologicznych. Poza tym oczywiście nie
chcemy, aby herbicydy wylądowały w naszych
kosmetykach! Aloe Vera ma na szczęście tylko
jednego wroga: krety, które zna każdy ogrodnik.
Krety lubią jeść korzenie roślin, musimy więc
każdą z nich zabezpieczyć osłoną umieszczoną
pod powierzchnią ziemi. Tak jak wszystko, to
także robimy ręcznie. Aloe Vera nie potrzebuje
wielu nawozów, musimy jednak zapewnić uprawom dobrą, bogatą glebę. Osiągamy to poprzez odpowiednią gospodarkę. Wyrwane
chwasty, poddane aktywności bakterii i insektów, przekształcają się w bogaty czarnoziem.
Czasami dodajemy też koński nawóz.
Czym wyróżnia się aloes używany w pro
duktach Santaverde? Na czym to polega?
——W produktach Santaverde znajduje się wyłącznie aloes pochodzący z naszych ekologicznych upraw w Esteponie w Andaluzji. Ze względu na klimat charakteryzujący się chłodną zimą
i gorącym latem, tamtejsze rośliny produkują
więcej cennych składników niż w innych rejonach świata, gdzie jest zawsze ciepło, np.

Uroda nie jest czymś, co dostajemy w prezencie od losu. Nastała moda na totalną różnorodność
estetyczną, a o gustach nie dyskutuje się od zawsze. To, co naprawdę zapewnia nam blask i atrakcyjny
wygląd, to dobre samopoczucie w połączeniu z odpowiednią pielęgnacją.

w Meksyku. Andaluzyjskie rośliny muszą walczyć o przeżycie, są poddane dużym różnicom
temperatur, co oznacza wyższą zawartość alowerozy w naszych kosmetykach i co za tym
idzie, ich lepsze działanie na skórę. Nasz aloes
jest zbierany i obrabiany ręcznie. Nie stosujemy
filtracji, która zawsze obniża jakość składników.
Wybieramy kosztowną i czasochłonną pracę
ręczną, ponieważ chcemy mieć najlepsze aloesowe produkty na rynku!
Czy gdy podjęła Pani decyzję o prowadze
niu własnych upraw, była już wtedy Pani
osobą nastawioną ekologicznie? Kiedy ten
sposób na życie zaczął być dla Pani ważny?
——Nie, nie przywiązywałam wtedy jeszcze wagi
do ekologii. Nauczył mnie tego dopiero aloes.
Zrozumiałam, że najlepszą możliwą jakość moich roślin, z najwyższą zawartością substancji
czynnych, otrzymam, jeśli uprawy będą prowadzone ekologicznie, w ich własnym rytmie, bez
żadnych syntetycznych polepszaczy. Tak to się
zaczęło.
Pani marzenie:)?
——Żeby zielony styl życia i Santaverde miały
coraz więcej zwolenników! Musimy uratować
nas i naszą planetę, i dla nas, i dla naszych
dzieci. Istnieje dużo niebezpiecznych substancji,
z którymi mamy na co dzień do czynienia, jak
zanieczyszczenie powietrza oraz chemikalia
w naszych domach, meblach i ubraniach. Jesteśmy wystawieni na ich działanie, trudno ich
unikać. Możemy jednak z łatwością sięgać po
jedzenie i kosmetyki pozbawione takich substancji, musimy robić to dla naszego zdrowia.
Tak samo jak i dla naszej planety. Mamy ją
tylko jedną!

rozmawiała
Monika Zarzycka
Manager Działu
Kosmetyki i Środki Czystości

Monika Zarzycka
Manager Działu
Kosmetyki i Środki Czystości

Grunt to dobry start
Piiik! Piiik! Piiik! Tak, to budzik. Wspaniale, jeśli
nastawiasz go kilka minut wcześniej i zdążysz
spokojnie poprzeciągać się w ciepłym łóżku.
Rozciągnij mięśnie pleców, brzucha, nóg i rąk.
To prosta, minimalna poranna rozgrzewka,
dzięki której w możliwie niekłopotliwy sposób
rozbudzisz organizm i wejdziesz w nowy dzień
w dobrym nastroju. Pierwszy krok do promiennego wyglądu masz za sobą.

Kiedy się uśmiechasz
Cały świat uśmiecha się do Ciebie. Zadbane
zęby to nie tylko atrybut urody. Stan jamy ustnej
ma wpływ na zdrowie całego organizmu.
Szczotkowanie zębów warto poprzedzić ajurwedyjskim rytuałem oil pulling (ssanie oleju).
Mieszkańcy Indii od tysięcy lat płuczą zęby olejem kokosowym, a współczesne badania potwierdzają skuteczność tego zabiegu, który pomaga usunąć bakterie i toksyny nagromadzone
w jamie ustnej przez noc, a także poprawia
kondycję dziąseł, delikatnie wybiela zęby i odświeża oddech. Wybieraj ekologiczny nierafinowany olej kokosowy z pierwszego tłoczenia.
Drugi etap to oczywiście pasta do zębów.
Obowiązkowo bez plastikowych mikrodrobinek, które szkodzą środowisku wodnemu i za
pośrednictwem ryb trafiają do naszych żołądków. W wielu miejscach na świecie takie odrobinki odkryto już w wodzie z kranu. Na szczęście kolejne kraje wprowadzają zakaz ich
stosowania, w styczniu tego roku dołączyła do
nich Wielka Brytania. Z tego samego powodu,
przerzuć się na bambusową szczoteczkę do
zębów nie stanowiącą obciążenia dla środowiska. Wśród śmieci zalewających oceany, obok
plastikowych butelek i rurek do picia, królują

właśnie plastikowe szczoteczki. Unikaj past do
zębów zawierających syntetyczne detergenty
SL(E)SY (Sodium Lauryl Sulfate i Sodium Laureth
Sulfate). Tworzą lubianą przez nas pianę, która
daje nam złudne wrażenie skutecznego czyszczenia. Niestety, uszkadzają naturalną powłokę
ochronną jamy ustnej i są środkiem mocno
podrażniającym, sprzyjając tworzeniu się aft.
Na zakazanej liście są też sztuczne słodziki
i barwniki. Absolutnym tabu są toksyczne środki
antybakteryjne takie jak triclosan oraz agresywne

konserwanty. Dobra pasta swoją moc czyszczącą
powinna zawdzięczać drobinkom krzemionki,
które usuwają kamień nazębny i delikatnie wybielają, nie ścierając szkliwa. Pomogą w tym
także mąka i olej kokosowy. Mile widziany jest
dodatek Aloe Vera pielęgnującej dziąsła i mającej działanie antybakteryjne.
Fluor? Tylko z umiarem. Tak, podobno pomaga zapobiegać próchnicy, ale już jego nadmiar może prowadzić do fluorozy, której objawem są kredowobiałe lub brązowe plamki na
Go Organic! | Nr 35 | Wiosna 2018 |
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ty, a także dla środowiska naturalnego. Używając ich unikasz podrażnień, ale także poważnych
chorób. Ciekawą alternatywą są coraz bardziej
popularne kubeczki menstruacyjne wykonane
z neutralnego silikonu medycznego. Poza aspektami prozdrowotnymi, kubeczki swoje zwolenniczki przekonują korzyściami takimi jak minimalizacja kosztów, a także redukcja odpadów
w ramach modnego ruchu „No waste”. Jednorazowy wydatek na lata, wygoda wynikająca
z braku konieczności pamiętania o uzupełnieniu zapasów i świadomość pozostawania w absolutnej harmonii z naszą coraz bardziej zaśmieconą planetą. Dochodzi do tego komfort
stosowania. Kubeczek możesz nosić bez przerwy przez ponad 10 godzin, bez ryzyka zabrudzenia bielizny. Przyznasz, że to wszystko nie
jest już takie trudne.

O rany, to dopiero 15.00

zębach i widoczne ubytki szkliwa. Fluoroza
może także spowodować zmiany w strukturze
kości, które stają się wtedy kruche i podatne na
złamania. Fluor jest neurotoksyną. Istnieją badania dowodzące, że przedawkowany obniża
poziom inteligencji. Pamiętaj, że fluor w naturalny sposób występuje w żywności, np. w czarnej herbacie, a także jest zawarty w powłokach
teflonowych patelni, czyli nie masz pełnej kontroli nad kumulacją tego pierwiastka w Twoim
organizmie.

Prawdziwa pobudka
Dla większości z nas to poranny prysznic. Zastrzyk energii pochodzący ze strumieni wody
warto wzmocnić dodatkiem organicznych olejków eterycznych, wybieraj produkty, które je
zawierają. Możesz także zastosować 2-3 krople
olejku bezpośrednio do kąpieli. Działanie rozbudzające mają np. olejki z cytrusów, mięty lub
lawendy. Pomimo że zdrowe nawyki do naszej
rutyny pielęgnacyjnej zaczynamy zazwyczaj od
twarzy, pamiętaj, że produkty pod prysznic lub
do kąpieli, a także te, które stosujemy po ich
zakończeniu, w jeszcze większym stopniu wystawiają nas na działanie toksyn podejrzewanych
o powodowanie zaburzeń gospodarki hormonalnej, nowotworów oraz innych poważnych
chorób. Poziom narażenia zależy od częstotliwości i ilości, jednak efekt kumulacji szkodliwych substancji jest bardzo istotny, zwłaszcza
biorąc pod uwagę, że to skóra jest naszym
największym organem. W nadchodzących miesiącach będziemy coraz częściej wskakiwać pod
prysznic, dlatego skompletujmy bezpieczne
produkty do naszego domowego SPA. Co potęguje negatywny wpływ szkodliwych substancji
w kąpieli lub pod prysznicem? Nasza skóra,
która jest podczas tych rytuałów wilgotna, ab-
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sorbuje w znacznie większym stopniu oraz głębiej, wszystko, z czym ma do czynienia. Znamy
tę zasadę, to dlatego kremy lub balsamy powinniśmy aplikować na zwilżoną skórę. Ciepło
oraz peelingi dodatkowo sprzyjają wchłanianiu
przez skórę wszystkich substancji. Na dodatek,
dzięki parze powstaje efekt inhalacji, składniki
kosmetyków dostają się do naszych dróg oddechowych, co działa na korzyść olejków eterycznych, ale budzi obawy w przypadku substancji
podejrzanych o toksyczność.
Cały czas odkładasz wprowadzenie rytuału
zimnego prysznica? Zacznij tej wiosny!

Your funny face
Wiosną krem do twarzy powinien mieć lżejszą
konsystencję. Silnie nawilżające serum doprowadzi do porządku spragnioną skórę zmęczoną przez zimę. Teraz, tak jak przez cały rok,
nawilżenie jest podstawowym dobrodziejstwem,
jakie możesz dać skórze. Wbrew pozorom, to
nie woda ma największy potencjał w tym zakresie. Zdecydowanie bardziej skuteczne są kremy
oparte w pierwszej kolejności na hydrolatach
i sokach roślinnych. Skład godny polecenia ma
krem na bazie czystego soku z Aloe Vera z dodatkiem cennych olejów, np. z awokado, ze
słodkich migdałów czy wygładzającego masła
shea lub oleju kokosowego oraz zatrzymującego wilgoć kwasu hialuronowego. Taki krem
silnie nawilża nie zapominając o odżywieniu,
a także uelastycznia i ujędrnia skórę, daje jej
zastrzyk energii. Odczuwalną różnicę, zarówno
w kondycji skóry, jak i działaniu kremu, daje
tonik. Użyty po umyciu twarzy, przywraca prawidłowe pH, wyrównuje koloryt oraz odświeża.
Krem nałożony na twarz jeszcze wilgotną od
toniku lepiej się wchłania, jego składniki aktywne mają lepsze warunki do działania.

Lubisz makijaż? Stosuj naturalne produkty,
które dbają Twoją cerę, rzęsy i brwi. Kiedy wybierasz produkt przetestowany na nieobecność
niklu, unikasz jednej z najczęstszych przyczyn
uczuleń. Niekorzystny wpływ na skórę mają
powszechnie stosowane w produkatach konwencjonalnych silikony, pochodne ropy naftowej i syntetyczne konserwanty, tu sytuacja jest
identyczna jak w przypadku wszystkich innych
kosmetyków. W składzie poszukuj organicznych
olejów i wyciągów roślinnych. Puder ryżowy,
proteiny pszenicy, skrobia kukurydziana, krzemionka czy glinki to bezpieczne składniki produktów upiększających. Intensywne i trwałe
kolory uzyskasz stosując cienie i pomadki zawierające naturalne pigmenty. Produkty o takim
składzie mogą być stosowane do cer alergicznych i wrażliwych, także kiedy jesteś w ciąży lub
karmisz piersią.

Przed Tobą jeszcze dużo pracy, a masz już dosyć promieniowania ekranu komputera i klimatyzacji. Twoja skóra woła o pomoc, czujesz, że
znowu jest przesuszona, może nawet zaczerwieniona, w takich warunkach trudno jest się
skupić i dokończyć pilny projekt. Uratuje Cię
tonik-mgiełka w sprayu. Możesz nim spryskać
twarz nawet pokrytą makijażem. Przyniesie Ci
ulgę i odświeżenie, sama myśl o rozpylanej
mgiełce przenosi nas zupełnie gdzie indziej. To
trik godny polecenia także w podróży, podczas
dyżuru w szpitalu, na planie filmowym, wszędzie tam, gdzie zdarza Ci się spędzić wiele
godzin w warunkach, których nie akceptuje
Twoja skóra. Drugi produkt, który powinien na

co dzień towarzyszyć Ci poza domem, to pomadka ochronna na bazie olejów i maseł roślinnych. Zrezygnuj z tych, które zawierają wazelinę lub inne pochodne ropy naftowej. Ich
działanie jest tylko pozorne, efekt krótkotrwały,
a stosowanie może prowadzić do dalszego przesuszenia ust pilnie potrzebujących odżywienia.

Wieczorową porą
Nieważne czy po całym dniu spędzonym w domu bez makijażu, czy po dniu w pełnej krasie
z grubą warstwą make-upu, wieczorem, a na
pewno przed snem, podstawowy zabieg pielęgnacyjny to oczyszczenie buzi. Woda micelarna
to wygodny produkt, który zawiera cząsteczki
jak magnes przyciągające zanieczyszczenia
oraz sebum, nie powodując przesuszenia skóry.
W zasadzie jest odpowiednia do każdej cery,
istnieją też produkty dostosowane do konkretnych potrzeb skóry. Nie wymaga zmywania,
doskonale wpisuje się w codzienną rutynę pośpiechu. Cera tłusta lub ze skłonnością do trądziku lubi mycie mydłem z Aleppo, które dogłębnie oczyszcza pory, nie powodując zaburzenia
równowagi skóry. Bazą tego mydła jest czysta
oliwa z oliwek, a procent wyrażony na opakowaniu oznacza zawartość oleju laurowego. Im
jest go więcej, tym bardziej problematyczna
skóra odczuje ukojenie, także ta dotknięta łuszczycą, trądzikiem lub egzemą. Mleczko do stosowania z wodą używaj do cery suchej ze
skłonnością do zaczerwienień, a żel – gdy skóra
ma skłonności do przetłuszczenia i rozszerzonych porów. Skóra wrażliwa uspokoi się, gdy
w produkcie do mycia oszczędzimy jej substanR
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cji zapachowych. Każda cera znajdzie swój typ
gąbki Konjac, która nie tylko dogłębnie oczyszcza, ale także zapewnia delikatną eksfoliację.
Do wyboru są gąbki z dodatkiem różnych glinek, rumianku, węgla czy zielonej herbaty. Jeśli
mocno malujesz oczy, zastosuj specjalny produkt do demakijażu, który uszanuje wrażliwość
tego miejsca i bez konieczności mocnego pocierania poradzi sobie z tuszem do rzęs.
Połącz oczyszczanie z delikatnym masażem,
nie tylko jest bardzo przyjemny, ale także pobudza mikrocyrkulację.

Karaluchy pod poduchy
Czy też uwielbiasz ten moment, kiedy po pełnym wrażeń, często ciężkim dniu, możesz
w końcu wskoczyć do łóżka? To Twój azyl,
miejsce, w którym masz czuć się całkowicie
bezpiecznie, miejsce sprzyjające ukojeniu. Niezakłócony sen to źródło witalności i urody. Zadbaj o to, by Twoja pościel była wyprana
w organicznym proszku do prania, przecież
całą noc będziesz przytulać się do poduszki.
Taki proszek pozbawiony jest substancji drażniących, alergizujących i jakichkolwiek innych
szkodliwych dla Twojego organizmu. Zapewni
komfort dla Twojej skóry i dróg oddechowych,
nic nie przeszkodzi Ci w błogim śnie. Dobrym
pomysłem jest też skropienie pościeli kropelką
olejku eterycznego z lawendy. Tak, tego samego, który energetyzuje Cię po przebudzeniu,
natomiast wieczorem, wręcz przeciwnie, wspaniale zrelaksuje Twoje zmysły. Nie zapomnij
nastawić budzik kilka minut wcześniej, rano tak
dobrze jest się poprzeciągać! :)

A

Te trudne dni
Wcale nie muszą być trudne. Na naszych
oczach zachodzi zmiana obyczajów, zdjęcie
tabu z menstruacji i przyznanie jej oczywistej
funkcji fizjologicznej kobiecego organizmu,
symbolu zdrowia kobiety. Towarzyszy temu otwarta debata i wzrost świadomości. Przez lata
kobiety narażone były na poważne niedogodności wynikające nie tylko z przesądów, ale
także z konieczności stosowania co miesiąc
środków higienicznych wypełnionych toksycznymi chemikaliami. Ta mała rewolucja zaowocowała pojawieniem się na rynku bezpiecznych
podpasek i tamponów. W przeciwieństwie do
konwencjonalnych, nie są bielone chlorem, nie
zawierają pozostałości pestycydów i innych
chemikaliów rolnych, plastiku oraz substancji
zapachowych. Są przyjazne dla najbardziej intymnych części ciała i całego organizmu kobieGo Organic! | Nr 35 | Wiosna 2018 |
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Algi

– pożywienie przyszłości

Algi, wodorosty, glony, warzywa morskie – różnie nazywane jedne z pierwszych form życia, od wieków
stanowiące istotny składnik kuchni Dalekiego Wschodu. W Polsce znane dzięki makrobiotyce i ze względu
na wysokie walory odżywcze, wprowadzane powoli do jadłospisu przez dietetyków. Czy w przyszłości
będą stanowiły podstawę naszego pożywienia?

Agnieszka Kaniewska
Ekspert ds. zdrowego odżywiania
Organic Farma Zdrowia

G

lony morskie, bogate w białko, błonnik
i składniki mineralne od dawna były
wysoko cenione ze względu na swoje
lecznicze właściwości, delikatny smak i wartości
odżywcze. Z reguły należą nie tylko do najmniej
przetworzonych naturalnych produktów spożywczych, lecz także do najbezpieczniejszych,
nie istnieją trujące glony (w przeciwieństwie do
grzybów czy innych dziko rosnących roślin).

Wartości odżywcze glonów

• algi zawierają kwasy z grupy omega-3 (EPA

i DHA) w formie gotowej do przyswojenia
(omega-3 z siemienia lnianego, orzecha
włoskiego czy chia organizm musi sam przekształcić w taką formę, jaka jest już gotowa
w glonach);
• najbogatsze wśród roślin źródło białka; zawiera komplet aminokwasów egzogennych,
czyli tych, które musimy dostarczyć z dietą,
bo organizm ich nie wytwarza;
• zawierają bardzo dużo jodu;
• dzięki zawartości żelaza mogą pomóc w anemii;
• błonnik w nich zawarty tworzy śluzową osłonkę
na ścianach jelit, co ogranicza wchłanianie
tłuszczów i cukrów, pomaga w ten sposób
normalizować poziom glukozy we krwi i obniżać poziom cholesterolu.

dem. Po zebraniu suszy się go na wietrze i słońcu, następnie 2 – 3 lata składuje w ciemnym
miejscu i pakuje. Używa się go do wywarów,
gotuje razem ze zbożem, kaszami, strączkowymi i warzywami korzeniowymi. Zwiększa przyswajalność białka, poprawia strawność, jest
bogaty w minerały i błonnik. Doskonały jako
dodatek do gotowania roślin strączkowych, bo
przeciwdziała wzdęciom i ułatwia ich trawienie.
Używany też jako dodatek do gotowanego ryżu
oraz do sporządzania herbatek leczniczych. Po
ugotowaniu pozostaje twardy, można go użyć
ponownie lub zjeść z potrawą. Jako przyprawa
do potraw ciężko strawnych: wymoczony przez
pół godziny glon uprażyć w piekarniku po czym
zemleć.
WAKAME (undaria pierzasta)
Brunatnica, która podczas gotowania staje się
lekko przezroczysta i zyskuje piękny, zielony
kolor. Wakame to warzywo najczęściej doda-

przyprawy praży się go do wysuszenia, rozgniata lub mieli na proszek. Doskonały dodatek do
warzyw, zbóż i strączkowych stanowi dulse
podsmażony na oleju (przedtem kilka minut
trzeba go moczyć) i doprawiony do smaku np.
sosem sojowym.
NORI (szkarłatnica, „czerwona sałata
morska”)
Dziko rosnące nori to krasnorosty należące do
rodziny Porfiria. Można je nabyć pocięte na
drobne kawałki lub paski oraz jako proszek do
przyprawiania bądź garnirowania. Są także
uprawiane w przybrzeżnych wodach o umiarkowanej temperaturze. Te nori po zebraniu
myje się, sieka, suszy i prasuje w cienkie arkusze, które służą głównie do zawijania sushi.
Charakteryzuje się dużą zawartością witamin
oraz składników mineralnych: wapnia, cynku,
jodu, żelaza i sodu. Tak jak inne algi zawiera
alginian sodu.

wane do zup, w tym do zupy miso i najszybciej
mięknące. Do zupy można go wrzucić pod koniec gotowania, drobno pokrojony, lub gotować od początku przez 15 minut, po czym wyjąć
i zużyć np. do sałatki. Jest bogate w witaminy
i sole mineralne; zawiera, jak wszystkie glony,
alginian sodu neutralizujący metale ciężkie
w naszym organizmie.
DULSE [wym. dals] Palmaria palmata
Rośnie w kępach w zimniejszych wodach Atlantyku i Pacyfiku, zbierany w letnich miesiącach,
ma czerwono-purpurowy kolor. Jego smak jest
łagodny, a pomimo to pikantny. Dulse najczęściej praży się aż do wysuszenia, rozgniata albo
mieli na proszek i posypuje nim sałatki, zupy
lub warzywa.
Jest wyjątkowo bogaty w jod, a także mangan aktywizujący układy enzymatyczne. Jest
dobrym zamiennikiem soli – w celu zrobienia

Warzywa morskie stanowią nieodłączną
część makrobiotycznego pożywienia. Warto
włączyć do codziennego jadłospisu niewielką
ilość tych pierwotnych roślin – to pokarm gęsty
odżywczo, tzn. że w małej ilości znajduje się
dużo wartościowych składników. Ważna jest
regularność i nie przekraczanie ilości 5-15 g
dziennie.

Podział wg kolorów
Warzywa morskie dzieli się zależności od barwy
na: zielenice, brunatnice i krasnorosty. Ich kolor
– zielony, brunatny czy czerwony – zależy od
nasłonecznienia i głębokości, na której znajdują
się pod wodą.

KOMBU (listownica, „kapusta morska”)
To brunatnica należąca do grupy Laminaria.
Występuje w kolorach od ciemnobrązowego do
czarnego i odznacza się szerokim, grubym pę-
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Tradycyjne cywilizacje już dawno
odkryły, jak ważną rolę w pożywie
niu odgrywają warzywa morskie
i jak bardzo przyczyniają się do
sprawności ciała i umysłu. Dieta
mieszkańców japońskiej Okinawy
znanych ze swej długowieczności
zawiera dużo glonów morskich.

SKLEP

ADRES

TELEFON

Warszawa, al. Jana Pawła II 22

694-419-384

Warszawa, al. Jana Pawła II 82

22-323-70-17

MARKET EKOLOGICZNY
Organic market ekologiczny
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

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 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

Bydgoszcz Gdańska

Bydgoszcz, ul. Gdańska 138-140

512-711-349

Wega

Gliwice, ul. Raciborska 1

32-232-02-21

SKLEPY ORGANIC ZIELONE OKO
Zwycięzców

Warszawa, ul. Zwycięzców 32/43

22-870-32-56

Wąwozowa

Warszawa, ul. Wąwozowa 36

22-648-54-21

Rumia, ul. Grunwaldzka 108

500-172-889

SKLEPY TRADYCYJNE JADŁO
Port Rumia

