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L ato to czas słoń-
ca. Było ono czę-
sto czczone jako 

bóstwo. W starożyt-
nym Egipcie bóg słoń-
ca Ra był uważany za 
jednego z  najpotęż-
niejszych bogów. 
Staro żytni Grecy czcili 
jako swojego boga 
słońca Heliosa, Rzy-
mianie nazywali go 
Solem, także Inkowie 
wielbili słońce. W me-
dycynie od czasów 
antyku stale mówiono o  pozytywnym działaniu 
słońca jako „helioterapii”. Wraz z upadkiem Im-
perium Rzymskiego nadszedł koniec kultury ką-
pieli słonecznych. W ciemnym średniowieczu lekki 
ubiór czy nagie ciało były uznawane za nieprzy-
zwoite. Dopiero nowożytność przyniosła zmianę. 
W 1855 roku w Szwajcarii powstały pierwsze sana-
toria, w  których leczono światłem słonecznym. 
Warto wykorzystać letni czas zarówno na kąpiele 
słoneczne jak i aktywne przebywanie jak najwięcej 
na świeżym powietrzu. Nasi przodkowie pokony-
wali codziennie pieszo do 20 kilometrów, żeby 
znaleźć coś do jedzenia. My obecnie poruszamy 
się średnio 600 – 800 metrów dziennie. A nasze 
pożywienie składa się tylko w 30% z tego, co kie-
dyś jedli nasi przodkowie. Mimo swoich ogrom-
nych zdolności kompensacyjnych ciało w wielu 
przypadkach nie jest w stanie zrównoważyć defi-
cytów. Najnowsze badania z zakresu epigenetyki 
pokazują, że poprzez swój styl życia nie możemy 
wpłynąć na same geny, ale na ich funkcjonowanie 
już tak. To, jaką skalę mogą mieć następstwa na-
szego stylu życia na zdrowie, względnie powsta-
wanie chorób, stwierdzono już parę lat temu 
w amerykańskim badaniu przeprowadzonym na 
personelu medycznym . Stwierdzono 4 czynniki ry-
zyka w stylu życia: palenie tytoniu, nadwaga, nie-
zdrowe odżywianie i brak aktywności fizycznej. La-
tem warto podjąć wyzwanie weryfikacji tego, co 
robimy codziennie dla swojego zdrowia, bo ma-
my do tego wspaniałe, naturalne warunki. Nasza 
Ekoosobowość Iwona Zasuwa opowiada o kuli-
narnej rewolucji, którą wywołała konieczność 
zmiany menu ze względu na zdrowie syna i  jak 
została królową kaszy jaglanej. Dzieli się też z na-
mi przepisami z książki „Smakoterapia”, która po-
wstała po próbach, błędach, porażkach i wreszcie 
sukcesach w komponowaniu nowych dań. Iwona 
Zasuwa mówi, że zdecydowanie unika żywności 
„martwej”, pozbawionej składników odżywczych 
w  wyniku intensywnego przetworzenia. Warto 
uzmysłowić sobie w jak dużym stopniu nasze do-
bre samopoczucie pozostaje w związku z dobro-
stanem całej planety i w miarę możliwości stop-
niowo rezygnować z produktów i nawyków, które 
prowadzą do jej degradacji. Życzymy powrotu do 
natury w każdym znaczeniu! 

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi!
Agnieszka Kaniewska mampytanie@organicmarket.pl
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Jak żyć, żeby nie chorować?
 — Ha, to dość trudne pytanie jest tytułowym 

hasłem moich warsztatów kulinarnych, w części 
zwanej Warsztatem Wiedzy. Odpowiedź na nie 
dla każdego z  nas będzie nieco inna, choć 
z pewnością można wyodrębnić kilka wspól-
nych obszarów. Po pierwsze – osobiście, żeby 
nie chorować – odżywiam się produktami natu-
ralnymi ze sprawdzonych źródeł. I już to okazuje 
się być wyzwaniem, które rodzi kolejne pytania: 
skąd brać zdrowe jedzenie? Czy dziś w ogóle 
możemy liczyć na zdrowe pokarmy, biorąc pod 
uwagę chociażby zanieczyszczenie środowiska 
i  inwazyjne sposoby upraw? Ile produktów 
sprzedawanych w sklepach spełnia te warunki? 
I bardziej indywidualnie: co mi służy z natural-
nych produktów, a co nie (alergie, nietolerancje, 
choroby autoimmunologiczne, itp.)? Odżywianie 
jest bardzo ważne, ale to oczywiście nie wszyst-
ko… Nasza szeroko pojęta umiejętność życia 
ma tu ogromne znaczenie: rozsądne planowa-
nie pracy i  odpoczynku, radzenie sobie ze 
stresem, relacje międzyludzkie, stosunek do 
samego siebie, a nawet oddychanie… Wszyst-
ko jest istotne. Nawet to, czy edukacja ku świa-
domości rodzi wewnętrzne napięcie (np. prze-
sadne skupienie się na zdrowym odżywianiu 
może zrodzić ortoreksję), czy daje poczucie 
podążania dobrą ścieżką.
Niestety nikt nie uczy nas, jak zdrowo żyć. Nie 
inwestujemy w profilaktykę zdrowotną z praw-
dziwego zdarzenia, a do lekarzy chodzimy za 
późno, zazwyczaj wtedy, kiedy już jesteśmy 
chorzy. Stąd też moja ogromna potrzeba, by 
głośno mówić, zachęcać ludzi, by zadbali 
o swoje zdrowie póki jeszcze je mają.
Ma Pani błysk w oku i promienną cerę. Proszę 
nam zdradzić, jak osiągnąć ten efekt? Skąd 
możemy czerpać blask i dobrą energię?

 — Bardzo dziękuję za komplement. Przyznam 
szczerze, że odkąd zajęłam się ratowaniem 
zdrowia własnego dziecka, znacząco poprawiło 
się i  moje zdrowie, i  samopoczucie. Jestem 
przekonana, że za ilością naszej energii życio-
wej stoi przede wszystkim prawidłowe odżywia-
nie, ale i cały szereg zabiegów w kierunku na-
szego pełnego dobrostanu. Wiele już zmieniłam, 
ale do pełnego zdrowia, z powodu przewlekłych 
problemów, wciąż jeszcze daleka droga. 
Sex and drugs and rock&roll? Jaką drogę 
musi przejść muzyk, aktywna uczestniczka 
życia estradowego, aby dojść do gotowania 
opartego na założeniach medycyny hipo-
kratejskiej?

 — W moim przypadku nie było ani tak źle 
wcześniej, ani nie jest tak różowo teraz:). Nie 
jestem typowo rockandrollową dziewczyną, za-

wsze się śmiałam, że moim ulubionym sposo-
bem na spędzanie czasu z przyjaciółmi są im-
prezy w emeryckim stylu: siedzą, rozmawiają 
i jedzą:). I po dziś dzień preferuję takie rozryw-
ki, jedynie jedzenie znacząco zmieniło postać: 
z byle czego na świadome wybory. Jednak życie 
nigdy nie jest idealne, więc kulinarnie nadal 
trochę grzeszę dla „zdrowia psychicznego”.

Królowa kaszy jaglanej. W jaki sposób za-
służyła Pani na ten wspaniały przydomek? 
Dlaczego kasza jaglana stała się ważna 
w Pani jadłospisie?

 — Wszystko zaczęło się od zalecenia lekarza 
dla mojego syna. Z dnia na dzień mieliśmy 
wyeliminować z menu pokarmy, które mu szko-
dziły (wszystkie sklepowe gotowce, pieczywo, 
nabiał, cukier), a na ich miejsce wprowadzić 
naturalne składniki, m.in. kaszę jaglaną. To 
była prawdziwa kulinarna rewolucja, ponieważ 
akurat tej kaszy nigdy wcześniej nie używaliśmy, 
nie mieliśmy pojęcia, jak ją przygotować, by 
była smaczna, ba!, żeby w ogóle była jadalna 
dla nas! Próby, błędy, porażki i wreszcie sukcesy 
sprawiły, że trzeba było gdzieś zacząć zapisy-
wać pomysły, by nie zapomnieć żadnego z nich. 
Tak powstały pyszne jaglane budynie, czekola-
da, „mleczko”, jaglane jogurty, majonez, pla-
cki, naleśniki, kluseczki i setki innych dań. Kasza 
jaglana jest już teraz znacznie bardziej popu-
larna, również dzięki „Smakoterapii” i dla tych 
osób, które nie muszą ograniczać węglowoda-
nów w diecie jest wprost idealnym elementem 
dań. Zawiera sporo krzemionki, jest odżywcza 
a odpowiednio przygotowana – lekkostrawna.

Jak można przekonać się do kaszy i innych 
z pozoru nieatrakcyjnych dań? Jak znaleźć 
w sobie motywację do zdrowego trybu ży-
cia i  zacząć sięgać po jedzenie o właści-
wościach profilaktycznych, czyli jak uwie-
rzyć, że jesteś tym, co jesz?

 — Jedna sprawa to pozorna nieatrakcyjność 
tych dań. Tu nam się pojawia wątek smaku, 
a wraz z nim naszych uzależnień, choćby od 
cukru, soli, kawy czy mięsa, przyzwyczajeń 
często sięgających rodzinnego domu. Również 
osobom odżywiającym się fast foodami, 
z ogromną ilością substancji podkręcających 
smak, naturalne produkty po prostu nie smaku-
ją. Na szczęście to całkowicie normalny etap 
przejściowy i kubki smakowe odzyskują swoją 
„czułość” na subtelne smaki dość szybko. Byle-
by tylko dać sobie szansę. Druga sprawa to 
jednak wysiłek, jaki trzeba włożyć w przygoto-
wanie takich potraw. Nie da się ukryć: zakup 
mrożonej pizzy w markecie to ogromna oszczęd-
ność czasu i z taką opcją w żadnym razie nie da 
się konkurować. Domowe jedzenie przygoto-
wuje się wolniej niż gotowca w mikrofali, zatem 
tu pojawia się temat priorytetów. Czy moje 
zdrowie jest dla mnie ważne? Ile jestem w sta-
nie zrobić dla siebie? Czy potrafię o siebie dbać? 
Czy JA jestem dla siebie ważna? Stąd najczęś-
ciej (tak jak u mnie), dobre zmiany zachodzą 
łatwiej wtedy, kiedy coś się w rodzinie dzieje, 
np. dziecko nabawi się nietolerancji i trzeba je 
ratować. Każdy powód dobry! Na szali jest na-
sze zdrowie i jakość życia.
Czym należy kierować się kupując jedzenie? 
Czego zdecydowanie unikać, po co sięgać 
jak najczęściej?

 — Zdecydowanie unikam żywności „martwej”, 
pozbawionej składników odżywczych w wyniku 
intensywnego przetworzenia, produktów rafino-
wanych głównie po to, by przedłużyć ich datę 
przydatności do spożycia. Unikam produktów 
z długą listą składników, z barwnikami, z kon-
serwantami. W mojej kuchni nie ma również 
nabiału, cukru i glutenu oraz substancji alergi-
zujących, ze względu na wymagania zdrowotne 
mojego syna. Najczęściej sięgam po warzywa 
zielone i korzeniowe, również kiszonki i kiełki, 
owoce, kasze, pestki, strączki. Taka kuchnia jest 
kusząco kolorowa, piękna i przebogata w skład-
niki odżywcze. Mamy w rodzinie również osoby, 
które jedzą produkty odzwierzęce, jednak z dba-
łością, by były najwyższej jakości i nie przewa-
żały w menu.
Co poza bezpiecznym, pełnowartościowym 
jedzeniem, dają nam uprawy ekologiczne? 
Jaki jest ich wpływ na glebę i całą naszą 
planetę?

 — Nie jestem ekspertem od uprawy ziemi, 
moje doświadczenie to jedynie maleńki ogró-
dek przydomowy. Natomiast mam niezwykłą 
przyjemność współtworzyć społeczny ruch zwa-
ny kooperatywą, w ramach której kontaktujemy 
się bezpośrednio z  rolnikami – zapaleńcami, 
dla których ziemia jest niezwykle ważna, a po-
wrót do upraw czystych, ekologicznych, niewy-
jaławiających ziemi to priorytet. Tacy ludzie to 
skarby, ich plony nie są wybujałe, za to mają 
SMAK. Dbajmy o nich! O drobnych rolników, 
którym jeszcze chce się pracować ciężej! Ziemia 
jest w złym stanie, a ogromne ilości pestycydów, 
które latami się w nią wlewa trafiają ostatecznie 
do… naszych ciał. Obserwuję niemiecki ruch 
mający na celu uświadomienie, jak wielu z nas 
jest zatrutych glifosatem, który jest groźną che-

Wszystko zaczęło się 
od świadomego 
odżywiania
Wywiad z Iwoną Zasuwą

miczną substancją. Bardzo bym chciała, żeby-
śmy wszyscy wiedzieli, jak to jest ważne dla 
każdego z nas, jak dotyka nas osobiście. Za-
płacić można własnym zdrowiem. A najwyższą 
cenę zapłacą nasze dzieci, bo kumulujemy 
toksyny i metale ciężkie w ciałach, ziemi, w wo-
dzie, w powietrzu...
W książce „Smakoterapia” zachwala Pani 
zalety dziko rosnących roślin, takich jak 
chmiel, zrywanych w lesie lub na łące. Jak 
możemy nauczyć się je odróżniać i na co 
powinniśmy zwracać uwagę?

 — Z pewnością warto uczyć się od najlepszych, 
korzystać z warsztatów praktycznych, na których 
wraz z mistrzem możemy pójść do lasu, na łą-
kę, uczyć się rozpoznawać rośliny dzikie, a po-
tem w domu studiować ich zastosowanie. Fa-
scynująca przygoda! Nie polecam takiej edukacji 
zupełnie bez przewodnika. Rośliny potrafią się 
nieźle maskować, łatwo o pomyłki, podobnie 
jak przy zbieraniu grzybów leśnych.
Jak wygląda Pani dieta? Proszę opowie-
dzieć nam o tym, co je Pani w ciągu dnia, 
jakie są Pani przykładowe posiłki.

 — Jestem wielką fanką dań wytrawnych, więc 
na słodko jadam głównie od święta albo wtedy, 
kiedy moje dziecko zażyczy sobie jakiegoś słod-
kiego dania, a ja nie mam ochoty gotować kilku 
posiłków. Nasze dzisiejsze menu: śniadanie – 
gryczane naleśniki z  suszonymi pomidorami 
nadziewane awokado z cebulą, pomidorami, 
młodą zieleniną, cząstkami kalarepki, potem 
zupa botwinkowa zabielana domową śmietaną 
nerkowcową, dalej – warzywa z ciecierzycą à la 
indyjski butter chicken (chyba nigdy mi się nie 
znudzą!) w aromatycznym sosie pomidorowym 
podane z ryżem, wieczorem – pieczone jabłka 
z cynamonem lub powtórka zupy. Co tam jed-
liśmy wczoraj? Na pewno na śniadanie były 
płatki owsiane z różnymi pysznościami (pestki 
dyni, owoce, nasiona chia), a słodką przekąską 
była czekolada z orzechów laskowych z jaglan-
ką. Była też swojska ogórkowa, zabielona ka-
szą i białymi warzywami korzeniowymi.
Jest Pani mamą małego alergika, którego 
za pomocą prób i błędów, przemytów, tak 
jak to było z dynią ukrytą w zupie pomido-
rowej, udało się przyzwyczaić do kuchni, 
która mu służy i nie wywołuje dolegliwości. 
Co jednak dzieje się poza domem, jak ra-
dzić sobie z pokusą sięgnięcia po konwen-
cjonalne batoniki i kolorowe napoje?

 — To bardzo trudny temat, nie tylko dla dzieci. 
Cóż, żyjemy w  takim świecie, w którym, jeśli 
chcieć żyć ortodoksyjnie zdrowo, trzeba by 
prawie całkowicie zrezygnować z jedzenia poza 
domem, z życia towarzyskiego, imprez, a tego 
przecież nie chcemy. Co prawda nie dla nas 
typowe masowe rozrywki, pikniki z watą cukro-
wą… Niestety bywa, że nawet na zakończenie 
roku szkolnego dzieci otrzymują w  szkołach 
wielkie paczki słodyczy, które świadomy rodzic 
najchętniej wyrzuciłby do kosza. Na szczęście 
pojawia się coraz więcej ciekawych ofert, cieka-
wych inicjatyw, bo i  zapotrzebowanie rośnie. 
Stajemy się coraz bardziej świadomi własnych 
potrzeb. Po typowe batoniki i napoje nie sięga-
my, mamy świadomość, co zawierają i jakie są 
konsekwencje ich spożywania. Przy problemach 
z alergią bywa, że odczuwa się poważne dole-
gliwości dość szybko. W domu pijemy głównie 
wodę, zatem nawet świeżo wyciśnięty sok w le-
cie czy lemoniada z ogórka z miętą i imbirem 
to już mega atrakcja. Generalnie w większość 

miejsc na wszelki wypadek wybieramy się za-
bezpieczeni w przekąski i napoje, gdyby okaza-
ło się, że nie ma nic dla nas do wyboru. Czym 
innym jest jednak możliwość wyboru, a czym 
innym pokusa. Ona jest zawsze. Jeśli nie grożą 
nam poważne konsekwencje (jak w przypadku 
glutenu dla chorych na celiakię) to zdarza się 
nam w ramach zdrowego rozsądku też trochę 
pogrzeszyć (Mamo! Frytki!).

O tym, że jedzenie ma wpływ na zdrowie, 
więc także oczywiście na nasz wygląd, już 
wiemy. Ważna jest jednak także pielęgna-
cja, jakie są Pani ulubione rytuały? W jaki 
sposób dobiera Pani kosmetyki?

 — Przyznaję, że nie poświęcam pielęgnacji 
ciała zbyt dużo czasu i uwagi. Jednak wiem, że 
skóra to ogromny narząd chłonący, zatem 
dbam, by przez skórę nie serwować w miarę 
możliwości niczego, czego bym nie chciała… 
zjeść. Idea jadalnych kosmetyków jest mi bar-
dzo bliska. Używam głównie kremów i mazideł 
domowych lub robionych przez przyjaciół i ma-
leńkie „fabryczki”. Problematyczny jest dla mnie 
makijaż sceniczny nierozłącznie związany z mo-
ją pracą muzyka-wokalisty. Tu niestety nie da 
się zbyt wiele przeskoczyć, same ilości kosmety-
ków upiększających są ogromne. Dlatego na co 
dzień zwykle całkowicie rezygnuję z makijażu.
Co poza odpowiednimi wyborami żywie-
niowymi możemy zrobić dla dobra naszej 
zagrożonej planety? W jaki sposób każdy 
z nas może przyczynić się do poprawy kon-
dycji środowiska, flory i fauny?

 — To, co najważniejsze to uświadamianie, edu-
kacja, dorosłych i  dzieci, a  może zwłaszcza 
dzieci. One są przyszłością, a gotujemy im już 
teraz świat, w którym bez sprzątania nie da się 
zdrowo egzystować. To, co dla mnie ważne 
przekazuję na Warsztatach Smakoterapii oraz 
w Akademii Smakoterapii dla dzieci. Zawsze 
powtarzam, że zaczyna się przy stole, od świa-
domego jedzenia, a potem to już rozwojowa 
lawina. Wierzę w edukację. W inspirację. W re-
lację. To jest baza, dzięki której wiele może się 
zmienić. Zatem staram się inspirować głównie 
przez przykład mojej własnej drogi: od „nie da 
się” do „to działa! To się naprawdę udaje!”. Mój 
syn, podobnie jak ja, nie może się pogodzić, że 
codziennie giną bezpowrotnie gatunki roślin 
i zwierząt. Ratujmy je mamo, słyszę często. Co 
możemy zrobić? Mówię mu: patrz globalnie, 
działaj lokalnie. Przyszła wiosna, ciepło, w na-
szym lesie pojawiły się znowu… śmieci. Śmiecą 
również dzieci! Zaczynajmy od siebie, od włas-
nego domu, podwórka, lokalnego środowiska.
Proszę podzielić się z nami swoimi plana-
mi, chętnie także przeczytamy o Pani ma-
rzeniach:).

 — Moje plany rozpisane na kilka miesięcy do 
przodu, niezmiennie od 20 lat, to koncerty 
z moją ulubioną polską artystką Kayah, na które 
serdecznie zapraszam. To również warsztaty 
Smakoterapii w całej Polsce, to Akademia Sma-
koterapii dla dzieci. Tutaj możemy się spotkać 
nie tylko przy wspólnym stole, ale i w kulinar-
nych działaniach. Od ubiegłego roku wszędzie 
towarzyszy mi książka „Smakoterapia", na którą 
tak wiernie czekali moi Czytelnicy (okazała się 
być bestsellerem). Kolejna książka już w przy-
gotowaniu! Nie mogłam się pogodzić z tym, że 
do pierwszej części nie zmieściło mi się całe 
mnóstwo przepisów, które uwielbiam. A z ma-
rzeń? Żadne spektakularne mi nie przychodzi 
do głowy. Moim największym marzeniem jest 
to, co najbardziej pospolite: bądźmy zdrowi! 
Resztę się jakoś załatwi:). 

rozmawiała
Monika Zarzycka
Manager Działu  
Kosmetyki i Środki Czystości

fot. Dorota Zyguła-Siemieńska

fot. Dorota Zyguła-Siemieńska

Iwona Zasuwa – „Matka Smakoterapia”, 
muzyk i pedagog, mama małego alergika, 
autorka strony smakoterapia.pl, autorka 
przepisów oraz prowadząca w  programie 
„Ugotuj mi Mamo” oraz „Ugotuj mi Mamo 2” 
(2014-2015 r.) na antenie kuchni+, autorka 
cykli edukacyjnych dla dorosłych „Żyj zdro-
wo” oraz warsztatów kulinarnych dla doro-
słych, twórczyni „Akademii dla dzieci” (edu-
kacyjno-kulinarnej). Autorka książki pt. 
„Smakoterapia – kuchnia roślinna bez glute-
nu, nabiału i cukru”. Na co dzień jest jedną 
z najbardziej cenionych wokalistek sesyjnych 
i chórzystek na polskim rynku muzycznym. 
Od 20 lat bierze udział w niemal wszystkich 
projektach muzycznych Kayah.
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Chów drobiu  
a jakość mięsa

Kwietne pasy
dla bioróżnorodności

i długości kwitnienia. Szerokość kwietnych pa-
sów powinna wynosić 3-8 m, a odległości mię-
dzy pasami powinny być mniejsze niż 100 m.

Kwietne pasy  
jako siedlisko zwierząt
Stanowią one ważne siedlisko dla pszczołowa-
tych. Mogą spowodować zwiększenie się różno-
rodności i liczebności tej grupy owadów (w tym 
gatunków ważnych ze względów gospodarczych), 
a także zwiększyć możliwości ochrony niektórych 
gatunków zagrożonych, jak na przykład pszczół 
samotnic i trzmieli. Warto podkreślić, że trzmiele 
są aktywne już wczesną wiosną, kiedy tempera-
tura powietrza i gruntu jest jeszcze niska, dlatego 
ich obecność jest bardzo ważna dla rozmnażania 
się roślin kwitnących w tym okresie.

 Obecność kwietnych pasów jest korzystna 
także dla innych grup zwierząt, np. ptaków 
(skowronka i kuropatwy) i drobnych ssaków.

Jaka jest przyszłość  
kwietnych pasów w Polsce?
Na podstawie doświadczeń z  innych krajów 
można oceniać, że kwietne pasy powinny stać 
się jednym z powszechnie stosowanych środ-
ków wzmacniania biologicznej kontroli roślin 
i ochrony różnorodności biologicznej. Szczegól-
ne znaczenie kwietne pasy mogą mieć w go-
spodarstwach ekologicznych, gdzie stosowanie 
insektycydów z  reguły jest zakazane. Warun-
kiem powodzenia w  rozpowszechnieniu się 
kwietnych pasów jest, jak można sądzić, ich 
objęcie ministerialnym wsparciem finansowym.

Przeznaczanie pewnych środków finanso-
wych na utrzymanie lub podnoszenie poziomu 
różnorodności biologicznej może być trakto-
wane m. in. jako rodzaj swoistej polisy ubezpie-
czeniowej, chroniącej nas przed negatywnymi 
skutkami zaburzeń zachodzących spontanicznie 
lub wywołanych przez człowieka. 

Niniejszy artykuł przygotowano w oparciu o artykuł: Kujawa K., 
Bernacki Z., Arczyńska-Chudy E., Janku K., Karg J., Kowalska 
J., Oleszczuk M., Sienkiewicz P., Sobczyk D., Weyssenhoff H. 
(w druku). Kwietne pasy: rzadko stosowane w Polsce narzędzie 
wzmacniania integrowanej ochrony roślin uprawnych oraz 
zwiększania różnorodności biologicznej na terenach rolniczych. 
Progress in Plant Protection.

sobu ich żywienia. Kolor skóry odgrywa bardzo 
ważną rolę w akceptacji przez konsumentów 
tuszek drobiowych. Za jego występowanie od-
powiedzialne są karotenoidy, w szczególności 
rozpuszczalne w tłuszczach ksantofile. Ich głów-
nym źródłem dla drobiu jest pasza pochodze-
nia roślinnego (ziarna zbóż, rośliny zielone) lub 
barwniki syntetyczne dodawane do mieszanki 
paszowej stosowanej w konwencjonalnym sy-
stemie.

Wartość odżywcza zależy 
od systemu chowu
Ważnym powodem spożycia mięsa drobiowego 
jest jego wartość odżywcza, która zależy rów-
nież od systemu chowu i  składu mieszanki, 
którą są karmione ptaki. Wyższa zawartość su-
chej masy, białka i popiołu surowego jest cha-
rakterystyczna dla mięsa ptaków pochodzących 
z  rolnictwa ekologicznego. Wyższą zawartość 
tych składników, ale także mniejszą zawartość 
tłuszczu, stwierdzono w tuszkach ptaków wolno 
rosnących, o wydłużonym czasie chowu. System 

utrzymania może mieć wpływ na profil kwasów 
tłuszczowych w  mięsie. Większą procentową 
zawartość wielonienasyconych kwasów stwier-
dzono u ptaków żywionych z dodatkiem zielo-
nek. Tu należy jednak pamiętać, że owszem, 
cecha ta jest zaletą świadczącą o prozdrowot-
nych właściwościach mięsa, ale z drugiej strony 
mięso drobiu grzebiącego (kurczęta, indyki, 
perlice) zawiera bardzo niewielkie ilości tłusz-
czu. Więc zdecydowanie jako źródło kwasów 
tłuszczowych należałoby rozpatrywać raczej 
mięso drobiu wodnego.

Badania wskazują, że wśród surowców po-
chodzenia zwierzęcego z chowu ekologicznego 
najczęściej nabywane są jaja i mięso drobiowe, 
co wynika z ich największej dostępności i rela-
tywnie niskiej ceny, w stosunku np. do ekolo-
gicznej wołowiny. 

* Piśmiennictwo dostępne w Redakcji

Justyna Batkowska
Zakład Doskonalenia  
Zwierząt i Drobiarstwa, 
Instytut Biologicznych Podstaw  
Produkcji Zwierzęcej,
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Dr hab. Krzysztof Kujawa
Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego  
Polskiej Akademii Nauk
e-mail: krzysztof.kujawa@isrl.poznan.pl

Spadek różnorodności biologicznej 
zagrożeniem dla dobrobytu 
i zrównoważonego rozwoju
Żyjemy w czasach szybkiego wzrostu gospodar-
czego. Rośnie bogactwo społeczeństw i zwięk-
sza się ilość spożywanego pokarmu. Średnio na 
świecie w latach 60-tych XX wieku spożywaliśmy 
dziennie 2358 kcal / osobę, a w roku 2015 było 
to już 2940 kcal. Jednocześnie szybko zwiększa 
się także zaludnienie Ziemi – odpowiednio z 3,3 
do 7,3 mld ludzi w roku 2015. Produkcja żywno-
ści staje się coraz bardziej intensywna – rośnie 
liczba zabiegów agrotechnicznych i chemizacja. 
Również struktura krajobrazu jest coraz bardziej 
upraszczana. Likwidowane są miedze, zadrze-
wienia i śródpolne zbiorniki wodne. Skutkiem 
tych działań jest szybki spadek różnorodności 
biologicznej terenów rolniczych, a w tym zani-
kanie gatunków ważnych gospodarczo – zapy-
laczy oraz naturalnych wrogów szkodników 
upraw. Tereny uprawne zamieniane są w biolo-
giczne „pustynie”, stanowiąc jaskrawy przykład 
niezrównoważonego rozwoju. 

Urozmaicony krajobraz kluczem 
do zachowania wysokiego poziomu 
różnorodności biologicznej  
terenów rolniczych
Urozmaicona struktura krajobrazu rolniczego 
jest warunkiem koniecznym dla zachowania 
dużej różnorodności biologicznej. Stanowi także 
bardzo ważny element systemu kontrolowania 
szkodników i chorób roślin. Krajobraz rol niczy 
o dużej różnorodności, składający się z niewiel-
kich pól uprawnych tworzących mozaikę z pół-
naturalnymi siedliskami, umożliwia utrzymanie 
dużej liczby naturalnych wrogów szkodników 
i stwarza większe możliwości zwalczania owa-
dów szkodliwych naturalnymi metodami. Ko-

M ięso drobiowe zajmuje od wielu lat 
szczególne miejsce w naszej diecie, 
a od 2014 roku Polska jest liderem UE 

w jego produkcji. Na popularność mięsa dro-
biowego składa się wiele jego zalet. Zawiera 
ono większą ilość białka o dużej wartości od-
żywczej i korzystnym składzie aminokwasowym 
w porównaniu z innymi gatunkami mięsa. Jest 
także źródłem witamin z grupy B i kwasu pan-
totenowego. Tłuszcze zawarte w mięsie drobio-
wym są łatwiej przyswajalne niż te pochodzące 
z mięsa wołowego i wieprzowego, zawierają 
również więcej witaminy A i  karotenów oraz 
witaminy E. Stosunkowo niska kaloryczność 
oraz korzystny skład aminokwasowy sprawia, 
że jest chętnie wykorzystywane w diecie. Dla 
współczesnych konsumentów nie bez znaczenia 
pozostaje także możliwość różnorodnych zasto-
sowań mięsa drobiowego, co pozwala przyrzą-
dzić je w  dowolny sposób, a  także szybkość 
obróbki kulinarnej.

Odkąd rozpoczęto pierwsze prace hodowla-
ne, dążono głównie do pozyskania jak najwięk-
szej ilości mięsa przy możliwie najmniejszym 
nakładzie finansowym. Genetycy populacyjni 
zajmowali się krzyżowaniem ptaków w sposób 
umożliwiający uzyskanie w kolejnych pokole-
niach osobników przerastających pod wzglę-
dem cech użytkowych pokolenie rodzicielskie. 
Chów drobiu stał się źródłem relatywnie taniej 
żywności o znacznych zaletach dietetycznych, 
jednak kluczową sprawą jest jego jakość. 

Jakość mięsa drobiowego
Na jakość mięsa drobiowego rzutuje wiele 
czynników. Zacząć należy od gatunku i genoty-
pu ptaków, ten ostatni przekłada się przeważnie 
na ich tempo wzrostu, ale także sposobu żywie-
nia czy utrzymania. Dla konsumentów najbar-
dziej istotne stało się właśnie utrzymanie drobiu, 
w sposobie chowu upatrują oni przyczyn pozy-
tywnych cech jakości surowca i gotowi są za-
płacić wyższą cenę za mięso o specyficznych 
cechach. Według ich opinii mięso takie, o  ile 
pochodzi z systemu ekstensywnego, np. ekolo-
gicznego, charakteryzuje się lepszą jakością 
i bardziej intensywnymi walorami smakowymi, 
niż pozyskane metodami konwencjonalnymi.

Mięso ptaków rosnących 
co najmniej 81 dni  
uznawane jest za smaczniejsze
Produkcja mięsa drobiowego opiera się na 
szybko rosnących ptakach. Ich tuszki charakte-

nieczność powstrzymania spadku bioróżnorod-
ności terenów rolniczych została już dostrzeżona 
w  Europie i  dlatego wprowadzane są różne 
programy rolno-środowiskowe oraz rozpoczęto 
„zazielenienie” Wspólnej Polityki Rolnej.

Kwietne pasy jako sposób 
na urozmaicanie terenów rolniczych
Kwietne pasy to fragmenty pól o  szerokości 
kilku metrów, obsiane mieszanką gatunków 
roślin obficie kwitnących. Jest to praktyka pra-
wie nieznana w Polsce pomimo małych kosztów 
i łatwości jej stosowania. Głównym celem za-
kładania kwietnych pasów jest wzbogacenie 
fauny pól uprawnych w gatunki pożyteczne:
• owady pasożytnicze (tzw. parazytoidy) i dra-

pieżne oraz pająki, zmniejszające zagęszcze-
nie populacji szkodników upraw,

• owady zapylające.
Dzięki temu, że kwietne pasy stanowią obfitą 

bazę pokarmową (pyłek i  nektar kwitnących 
roślin) oraz są środowiskiem trwałym, dodatnio 
wpływają na rozwój, rozmnażanie i zimowanie 
wymienionych wyżej grup bezkręgowców. W rezul-
tacie obecność pasów kwietnych może skutkować 
spadkiem liczebności szkodników upraw i mniej-
szymi wydatkami na zakup insektycydów. Kwietne 
pasy przyczyniają się też do zachowania lub 
zwiększania ogólnej różnorodności biologicznej.

Mieszanki nasion używane do tworzenia 
kwietnych pasów muszą sprzyjać naturalnym 
wrogom szkodników, a nie samym szkodnikom. 
Ponadto atrakcyjność dla wyżej wymienionych 
grup zwierząt, powinna się utrzymywać jak 
najdłużej w trakcie sezonu wegetacyjnego, czyli 
okresy kwitnienia poszczególnych gatunków po-
winny być maksymalnie zróżnicowane. Powinno 
się używać gatunków rodzimych dostosowanych 
wymaganiami do warunków siedliskowych pa-
nujących w danym miejscu. Podsumowując do-
świadczenia z  innych krajów, przy zakładaniu 
i utrzymywaniu kwietnych pasów należy przede 
wszystkim uwzględnić obecność roślin obficie 
kwitnących (np. gryka, dziurawiec, baldaszko-
wate), zróżnicowanych pod względem długości 
życia (gatunków jednorocznych, dwuletnich oraz 
bylin, z podobnym udziałem), o różnym czasie 

ryzują się maksymalnym udziałem mięśni 
(zwłaszcza piersiowych oraz mięśni nóg), mini-
malnym udziałem kości i optymalną proporcją 
tłuszczu podyktowaną konkretnymi preferencja-
mi handlowymi. Chów kurcząt brojlerów, pta-
ków specjalnie hodowanych na mięso, trwa ok. 
5-6 tygodni. Po tym czasie tempo wzrostu 
ptaków maleje i  ich chów staje się mniej 
opłacalny. Natomiast mięso ptaków utrzymy-
wanych przez dłuższy czas (co najmniej 81 dni, 
jak w chowie ekologicznym) jest uznawane za 
smaczniejsze ze względu na lepszą dojrzałość.

Mięso ptaków hodowanych 
z dostępem do wybiegów 
jest ciemniejsze
Mięśnie ptaków utrzymywanych z dostępem do 
zielonych wybiegów są ciemniejsze od mięśni 
kurcząt utrzymywanych w warunkach intensyw-
nych. Lepszą zdolność do zatrzymywania wody 
w  mięsie, zwłaszcza po obróbce termicznej, 
stwierdzono u wolno rosnących ptaków, w po-
równaniu z szybko rosnącymi. Kruchość mięsa 

wiąże się z aktywnością ruchową ptaków. Do-
wiedziono, że wolno rosnące ptaki spędzają 
więcej czasu na wybiegu, aktywnie żerując, 
podczas gdy konwencjonalne brojlery nie ko-
rzystają tak często z otwartej przestrzeni. Aktyw-
ność stymuluje włókna mięśni do pracy i osta-
tecznie mięso wydaje się bardziej twarde.

Konsumenci wolą mięso  
wolno rosnącego drobiu
Na podstawie analizy sensorycznej stwierdzo-
no, że konsumenci wolą mięso wolno rosną-
cych ptaków niż typowych kurcząt brojlerów. 
Nie tylko cechy technologiczne czy sensoryczne 
mięsa są ważne dla konsumentów, ale także 
możliwość rozpoznawania tuszek lub mięsa 
pochodzącego z różnych systemów chowu. I tu 
takie cechy, jak tzw. wierzbowy kolor skóry 
(żółtawo-beżowy) lub wydłużony kształt tuszki 
zależą zarówno od genotypu ptaków, jak i spo-

fot. Lukas Pfiffner / FiBL fot. Lukas Pfiffner / FiBL
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DOSTAWCY ZDROWIA DIETETYK RADZI

Mamo, pić!
maliny lub truskawki, plasterki świeżego ogór-
ka, listki świeżej mięty lub melisy. Doskonale 
sprawdzą się też pomarańcze lub mandarynki, 
plasterki imbiru, a nawet odrobina miodu, jeśli 
dzieci preferują słodki smak. 
 SOKI . Wraz z  rozszerzaniem jadłospisu nie-
mowlaka, dzieciom często podaje się soki. Nie 
ma w tym nic złego, jeśli będą one przygotowy-
wane w domu, świeżo wyciskane z ekologicz-
nych warzyw i owoców, najlepiej z miąższem. 
Uzupełniają one płyny w  diecie, są źródłem 
witamin i  minerałów. Najnowsze zalecenia 
Amerykańskiej Akademii Pediatrycznej wskazu-
ją jednak, że lepszym wiekiem na wprowadze-
nie soków do diety jest skończony pierwszy rok 
życia, a nawet trzy lata. Według badań, owoce 
i warzywa zjadane w całości są zdrowsze, do-
starczają więcej błonnika, mniej cukru. Polscy 
pediatrzy zalecają, aby w  diecie dziecka do 
12  miesięcy nie przekraczać 100 ml soku na 
dobę, starszym dzieciom wystarczy 200 ml 
w ciągu dnia. 
 KOMPOTY, HERBATKI I  NAPARY . Latem, 
kiedy ogrody, sklepy i bazarki obfitują w sezo-
nowe owoce, warto dzieciom przygotować kom-
pot bez dodatku cukru. Mieszane lub o konkret-
nym smaku będą doskonałym urozmaiceniem 
jadłospisu. Krótko gotowane owoce można 
użyć do deseru lub dać dzieciom do zjedzenia. 
Z bezkofeinowego rooibosa można przygoto-
wać zimną herbatkę bogatą w minerały i poli-
fenole, która z  dodatkiem cytryny lub mięty 
będzie też działała orzeźwiająco. Pragnienie 
dobrze ugaszą napary z mięty, rumianku lub 
melisy. 

Czego  
unikać? 
 NEKTARY I SŁODZONE NAPOJE  należą do 
płynów, których wcale nie zaleca się dzieciom. 
Oprócz cukru zawierają wiele barwników i kon-
serwantów, nie mają w składzie soku lub jego 
znikome ilości. Ponadto są źródłem kalorii, 
które mogą powodować zmniejszanie apetytu 
oraz cukrów, które zagrażają powstawaniem 
próchnicy. Dzieciom nie należy podawać napo-
jów pobudzających zawierających kofeinę, ani 
gazowanych, które mogą podrażniać żołądek. 

Zbyt mała ilość płynów w diecie może powo-
dować rozdrażnienie, zmęczenie, niechęć do 
zabawy, czy płacz bez łez. Objawy te mogą być 
pierwszym sygnałem o odwodnieniu, do którego 
nie powinniśmy dopuszczać i pamiętać o tym 
szczególnie w czasie letnich, upalnych dni. 

Anna Rajtar
Dietetyk Organic Farma Zdrowia

W ysokie letnie temperatury, zabawy na 
słońcu oraz wzmożona aktywność 
fizyczna sprawiają, że dzieci bardziej 

się pocą. Należy wówczas zwrócić szczególną 
uwagę na odpowiednią ilość płynów w diecie. 
Dotyczy to zwłaszcza małych dzieci, które nie 
mają dobrze rozwiniętego ośrodka pragnienia 
i nie potrafią sygnalizować, że chce im się pić. 
Bardzo ważne jest, aby dziecko miało cały czas 
zapewniony dostęp do napoju – butelka, 
szklanka czy kubeczek z wodą powinien ciągle 
znajdować się w zasięgu jego wzroku, tak żeby 
mogło nam wskazać, że chce pić. U przedszko-
laków i starszych dzieci warto kontrolować ilość 
wypijanych w ciągu dnia płynów, przypominać 
i proponować coś do picia. Często nie odczu-
wają one pragnienia, co może prowadzić do 
odwodnienia. 

Ile dzieci  
powinny pić? 
Dla niemowląt do 6. miesiąca życia, karmio-
nych wyłącznie piersią, mleko mamy jest naj-
lepszym pokarmem i  napojem w  jednym. 
Zdrowym maluszkom nie zaleca się podawania 
dodatkowych płynów, a w upalne dni, by za-

spokoić pragnienie, można częściej przystawiać 
je do piersi. Dzieciom po 6. miesiącu życia oraz 
tym karmionym mlekiem modyfikowanym moż-
na podawać do picia przegotowaną wodę. 
Średnie zapotrzebowanie na płyny w pierwszym 
roku życia wynosi 700-800 ml/dobę, w wieku 
1-3 lat 1300 ml/dobę, a dla dziecka w wieku 4-6 
lat około 1600 ml/dobę. Przy czym należy wziąć 
pod uwagę całą wodę, pochodzącą z kaszek, 
soków, warzyw, owoców i innych napojów spo-
żywanych w ciągu całego dnia. 

Co podawać  
dzieciom do picia? 
 WODA . Najlepszym i najskuteczniejszym spo-
sobem na nawodnienie organizmu w  czasie 
upałów jest woda, która doskonale zaspokaja 
pragnienie, nie dostarcza kalorii ani cukru. Dla 
dzieci do 3. roku życia najlepsza jest woda źród-
lana lub niskozmineralizowana z małą zawar-
tością sodu. Podawanie jej dzieciom od naj-
młodszych lat wyrabia prawidłowe nawyki 
żywieniowe i zachęca do częstszego sięgania 
po nią w przyszłości. Niestety dużo dzieci nie 
lubi wody. Latem, aby zachęcić maluchy do pi-
cia, można dodać do niej sezonowe owoce – 

Lato to okres beztroskiej zabawy, długich wycieczek i spacerów na 
świeżym powietrzu. To czas, kiedy większość dzieci prawie cały dzień 
spędza na dworze, na placu zabaw, w ogrodzie lub nad wodą. 

Jaka jest historia powstania lodów Casa 
del Gelato?

 — Założyciel firmy – Angelo Giovanardi – przez 
wiele lat zbierał doświadczenie w  produkcji 
tradycyjnych włoskich lodów rzemieślniczych 
i w 1979 r. w miejscowości Maranello, we Wło-
szech, otworzył pierwszą fabrykę lodów rodziny 
Giovanardii Casa del Gelato. W 2005 r. kie-
rownictwo firmy przejęli synowie – Corrado 
i Andrea, by w krótkim czasie, dzięki połączeniu 
starych receptur i innowacji, rozwinąć produk-
cję do poziomu pozwalającego wyjść poza 
włoski rynek. Nasze lody docierają do odbior-
ców w  takich krajach jak: Australia, Austria, 
Chiny, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Ho-
landia, Izrael, Norwegia, Szwecja, Tajwan, 
USA, a teraz również Polska.
Dlaczego zdecydował się Pan na dystrybu-
cję właśnie Casa del Gelato?

 — Zadecydował smak… ale poza tym, doświad-
czenie, jakość potwierdzona licznymi certyfika-
tami oraz szacunek dla tradycji w połączeniu 
z zaawansowaniem technologicznym procesu 
produkcji. Miałem również bardziej osobiste 
powody. W gronie moich bliskich są osoby 
z celiakią i nietolerancją laktozy. To bywa trud-
ne dla dorosłych, ale chyba jeszcze bardziej 
dotkliwe dla dzieci. Na przestrzeni ostatnich lat 
w Polsce pojawiło się sporo różnych produktów 
bez laktozy i glutenu, ale nadal kłopotliwe jest 
znalezienie niesorbetowych lodów bezpiecznych 
dla osób z alergiami pokarmowymi. To zmoty-
wowało mnie do poszukiwań, które po wielu 
testach i próbach doprowadziły do firmy Casa 
del Gelato. Kiedy okazało się, że możemy przy-
gotować specjalnie na polski rynek doskonałe 
lody nie tylko bez laktozy i glutenu, ale również 
wegańskie oraz organiczne, wiedziałem, że to 
jest strzał w dziesiątkę!

Dlaczego właśnie organiczne lody miały 
okazać się trafnym wyborem? 

 — Impulsem do poszukiwań nowej marki na 
polski rynek była chęć znalezienia odpowied-
nich jakościowo i  cenowo lodów dla osób 
z nietolerancją pokarmową, ale równocześnie 
zdawałem sobie sprawę z rosnącej wśród kon-
sumentów świadomości potrzeby zdrowego, 
naturalnego odżywiania. 
Często słyszy się, że „jedzenie nie jest już takie 
jak kiedyś” – i  równie często jest to prawdą. 
Żywność pochodząca z  organicznych upraw 
i hodowli jest idealną odpowiedzią na ten prob-
lem, pozwala nam wrócić do tego, co w naturze 
najlepsze i najzdrowsze. Niestety ze względu na 
mniejszą skalę produkcji i wysokie wymagania 
jakościowe, takie produkty są często dużo droż-
sze od żywności konwencjonalnej, zawierającej 
sztuczne, chemiczne dodatki, wspomagacze, 
antybiotyki, itp. 
Organiczne lody Casa del Gelato przygotowa-
ne są ze składników pochodzących wyłącznie 
z certyfikowanych upraw i hodowli. Nie zawie-
rają sztucznych dodatków i są w 100% natural-
ne, a dzięki temu najzwyczajniej w świecie… 
zdrowsze.
Jak jest oferta Casa del Gelato?

 — Proponujemy lody w 3 liniach odpowiadają-
cych indywidualnym potrzebom konsumentów:
• bez glutenu, na bazie mleka bez laktozy, 

w smakach: 
 wanilia
 czekolada
 orzech laskowy 

• wegańskie, bez laktozy i glutenu, na ba-
zie pasty migdałowej i  białka grochu, 
w smakach:

 wanilia z sosem z owoców leśnych
 masło orzechowe z orzechami laskowymi 

• organiczne, z certyfikatem BIO, w smakach:
 czekolada z sosem kakaowym
 wanilia.

Wszystkie lody są w opakowaniach z opisami 
w dwóch językach (włoskim i polskim) z czytel-
nymi piktogramami podkreślającymi zalety 
poszczególnych linii dla osób z ograniczeniami 
żywieniowymi (brak laktozy, brak glutenu) lub 
preferującymi określony styl odżywiania (pro-
dukt wegański, BIO). Klienci łatwo znajdą wa-
riant, którego potrzebują. I co najważniejsze, 

wszystkie są dostępne w wybranych sklepach 
Organic Farma Zdrowia w bardzo przystępnych 
cenach!
Takie lody możemy jeść przez cały rok!

 — Zgadzam się! Lody to naturalnie doskonała 
przekąska na upalne dni, ale warto o nich pa-
miętać nie tylko latem. Zwyczaje konsumentów 
w Polsce stopniowo ewoluują w stronę zachod-
nich standardów i każdego roku spożycie lodów 
rośnie. Polacy średnio zjadają ok. 4 litrów lo-
dów rocznie, a np. Amerykanie lub Nowoze-
landczycy aż 5 razy więcej, czyli 20 litrów! Co 
ciekawe, w niektórych krajach o klimacie zbli-
żonym do naszego, lody jadane są niemal 
równie często latem jak zimą. 
Według badań rynkowych, polscy konsumenci 
najczęściej wybierają klasyczne „mleczne” smaki, 
a oryginalne, zaskakujące kompozycje są raczej 
hitem jednego sezonu. Doskonałą alternatywą 
jest wykorzystanie bazowych smaków i podkręce-
nie ich dodatkami, tak jak w poniższym przepisie:

*  Lody Casa del Gelato dostępne w wybranych delikatesach 
Organic Farma Zdrowia

Rozmowa

z Tomaszem Sitarskim 
założycielem firmy Bongusta, 
dystrybutorem włoskich lodów  
Casa del Gelato

Przepis na lody wegańskie 
na bazie pasty migdałowej:

Składniki dla 4 osób  
(lub 2 o baaardzo dużym apetycie): 

• lody wegańskie Casa del Gelato 
na bazie pasty migdałowej z masłem 
orzechowym i orzechami laskowymi 
500 ml

• syrop kokosowy

• sól gruboziarnista 

• orzechy laskowe, włoskie lub inne 
(według uznania). 

Lody wyjąć z zamrażalnika i pozostawić na 
5-10 min. w temperaturze pokojowej. Następ-
nie nałożyć lody do pucharków, polać syropem, 
posypać świeżo kruszoną solą i wybranymi 
rozdrobnionymi orzechami. Smacznego! 

„Uwielbiam gotować dla rodziny i przyjaciół, a lato szczególnie sprzyja biesiadowaniu 
na świeżym powietrzu. Po samodzielnie przygotowanym, grillowanym posiłku przychodzi 
idealny czas na kawę i deser. A cóż może być lepszego w gorący letni dzień niż lody?”

Czas  
na lody!

rozmawiała
Milena Nawrocka
Asystentka  
ds Marketingu
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Początki w Skandynawii
Od 2000 roku mam możliwość poznawania ekologii połączonej 
z duchem minimalizmu w wydaniu skandynawskim. Dania już od 
blisko 20 lat jest moim źródłem wielu inspiracji, które złożyły się na 
podwaliny koncepcji „Happy Evolution – 10 kroków do zdrowia, 
szczęścia i równowagi”. 

Z tych 10 kroków każdy wybiera sobie swój własny początek i do-
prowadza swoje życie i ciało do całkowitego ładu. Dla zdrowia, dla 
samopoczucia. 

Minimalizm, ekologia czy oszczędność?
Jeszcze 20 lat temu ograniczanie zakupów do niezbędnego minimum 
wynikało z przekazów rodzinnych, a ekologia była zwykłym głosem 
rozsądku. Teraz promotorzy ruchu „Zero Waste” proponują nam filo-
zofię, która ma zawładnąć nami wszystkimi. Na czym polega zmie-
rzanie w kierunku redukcji zakupów, odpadów i odzyskiwanie wszyst-
kiego, co tylko się da? Czy jest to kolejna moda czy konieczność?

To nie moje śmieci
Niezbyt chętnie myślimy o odpadach, skoro jest tyle innych cieka-
wych tematów do omówienia, poznania czy obmyślenia. Rzadkością 
jest chęć myślenia o wszystkich odpadach na całym świecie. Co nas 
obchodzą setki milionów sztuk zużytych pieluch, jeśli nie mamy już 
malutkich dzieci, albo gdy je mamy, to przecież my wygenerujemy 
jedynie 4000 sztuk pieluszek przez 2-3 lata i płacimy swoją „dolę” za 
wywóz śmieci. I tak wszystko jest „załatwione”. Jednak ekolog z krwi 
i kości, człowiek, któremu głos rozsądku nie pozwala zasnąć, sięga 
wzrokiem nieco dalej w przyszłość.

Czym jest „Zero Waste”?
Tu nie chodzi tylko o redukcję odpadów w domu. Jest to swego ro-
dzaju azymut, do którego powoli, stopniowo powinniśmy zmierzać. 
Oczywiście, jeśli jest to zbieżne z naszym systemem wartości i jest to 
dla nas ważne. 

Oto kilka przykładów praktycznych:
 pilnujemy, aby nie marnowało się jedzenie, które czeka w na-

szej lodówce i spiżarni, również, aby nie marnować jedzenia na ta-
lerzu (a często mamy tendencję do nakładania stanowczo zbyt du-
żych porcji i wyrzucamy smaczne jedzenie do kosza); 

 uczymy małych domowników jak i dlaczego warto segrego-
wać odpady, aby nie powiększać i  tak gigantycznych wysypisk 
śmieci i zachęcać do recyklingu;  cd. na str. 12 

Zero Waste.
To coś dla mnie?
Gdybyśmy usiedli na brzegu rzeki, to  przemijające 
mody przypominają przepływające na naszych 
oczach łódeczki. Jedne kolorowe, niektóre za-
bawne, inne chwilowe i bez znaczenia. Czasami 
jednak, tak siedząc i wpatrując się w nurt rzeki, 
widzimy, że zmienia się pogoda, zapada cisza 
i czujemy, że nadpływa coś naprawdę dużego, 
coś niezwykłego. Dreszcz na skórze zdradza, że 
to jest rzeczywiście coś. Takim czymś jest właśnie 
filozofia Zero Waste – właśnie nadeszła. 

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

niem. Częściej dodatkowo uszczuplają swoje 
zasoby składników mineralnych, sięgając np. 
po kawę i inne używki. Dlatego szczególnie oso-
by aktywne powinny sięgać po witaminę B12.

Masz problemy trawienne
Problemy z trawieniem mogą wpływać na to, ile 
witaminy B12 przyswajamy wraz z pożywieniem. 
Najbardziej zagrożone są osoby z chroniczny-
mi schorzeniami, takimi jak IBS czy celiakia, 
a także te, które przeszły zabieg odchudzający 
związany z usunięciem części żołądka. W przy-
padku takich osób może być wskazane przyj-
mowanie doustnego sprayu z witaminą B12, co 
pozwoli na prawidłowe wchłonięcie substancji 
odżywczych.

Brak ci energii
Witamina B12 umożliwia produkcję czerwonych 
krwinek, a  te transportują tlen do komórek 
ciała. Zbyt mały poziom witaminy B12 może 
przyczyniać się do powstawania anemii, która 
powoduje osłabienie i spadek energii. 

Masz podwyższony poziom 
homocysteiny
Badania pokazują, że niedobór witaminy B12 
może przyczyniać się do zwiększonego poziomu 
homocysteiny, co sprzyja zawałom i chorobom 
serca, a także komplikacjom w czasie ciąży.

Masz więcej, niż 60 lat
Aby witamina B12 mogła się uwolnić z pożywie-
nia i zostać wchłonięta, potrzebuje kwasu żo-
łądkowego. Wyściółka układu trawiennego osób 
starszych coraz gorzej ten kwas produkuje. To 
dlatego często zdarza się, że osoby po 60-tce 
nie otrzymują tyle witaminy B12, ile potrzebują. 
Witamina B12 w  pożywieniu występuje wraz 
z białkami, od których najpierw musi się od-
dzielić. Spray zapewnia „czystą” formę witami-
ny, która nie wymaga do przyswojenia pomocy 
kwasu żołądkowego.

Jesteś wegetarianinem 
lub weganinem
Witamina B12 występuje w  przede wszystkim 
w produktach pochodzenia zwierzęcego, głów-
nie w mięsie, serach, jajkach i mleku. Wegeta-
rianie i weganie, którzy nie sięgają po suple-
menty, mają zwiększone ryzyko jej niedoboru. 
Rekomenduje się, żeby osoby na diecie wyklu-
czającej wszystkie produkty zwierzęce dbały 
o dostarczanie sobie dziennej dawki witaminy 
wraz z suplementami.

Przyjmujesz leki z grupy inhibitorów 
pompy protonowej (PPI)
Osoby regularnie zażywające takie leki mogą 
być bardziej narażone na niedobory. Jeśli nie 
wiesz, czy jesteś w takiej sytuacji, poproś leka-
rza o sprawdzenie twojego poziomu tej witami-
ny – możliwe że warto będzie rozważyć dobry 
suplement witaminy B12. 

W itamina B12 pełni ważną rolę dla 
funkcjonowania układu nerwowego 
i mózgu, a także produkcji czerwo-

nych krwinek. Bez niej żadna komórka ciała nie 
może produkować energii; nie może też zacho-
dzić prawidłowa synteza DNA. Lekceważony 
niedobór witaminy B12 może prowadzić do 
anemii czy uszkodzeń mózgu, które mogą ob-
jawiać się słabszym kojarzeniem faktów, prob-
lemami z  pamięcią, zmęczeniem, depresją, 
bólami mięśni i mrowieniem kończyn, sprawia-
ją, że spada wydajność pracy, mamy mniej siły 
do życia i gorszy nastrój. 

Wiele osób prowadzących aktywny styl życia 
zastanawia się, w jaki sposób poprawić swoje 
wyniki w sporcie czy pracy. Dotyczy to zarówno 
sfery umysłowej, jak i fizycznej. Często zdarza 
się, że odpowiedzią może być właśnie zwiększe-
nie spożycia witaminy B12, która działa jak do-
datkowy napęd dla naszego mózgu czy mięśni.

Zwykle niedobór witaminy B12 jest wywołany 
jednym z  trzech czynników: niedostatecznym 
dostarczaniem jej wraz z pożywieniem, zabu-
rzeniami przyswajania lub / i określonymi cho-
robami.

Czynniki, które „zwiększają szansę” na nie-
dobór witaminy B12:

Jesteś aktywny
W stresie i w czasie aktywności fizycznej szybciej 
tracimy składniki odżywcze, a tym samym zwięk-
sza się na nie zapotrzebowanie. Jednak osoby 
zajęte przez większą część dnia rzadko mają 
czas, by uzupełnić te niedobory wraz z pożywie-

Witamina B12
Anna Rajtar
Dietetyk Organic Farma Zdrowia

MIĘSO  wątróbka, wołowina, 
cielęcina, wieprzowina

GŁÓWNE  
ŹRÓDŁA 

WITAMINY B12:

RYBY śledź, tuńczyk, makrela, łosoś 

OWOCE MORZA ostrygi, homary

NABIAŁ mleko, sery, jogurty ŻÓŁTKO JAJA
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 unikamy kupowania jednorazowych bubli i kiczowatych pamiątek, zbęd-
nych plastikowych zabawek, często nawet dodawanych jako kuszący gratis w fast-
foodowych restauracjach z zamiarem zachęcenia dzieci do śmieciowego jedzenia 
(nie popierajmy też tego typu praktyk marketingowych wymierzonych w dzieci);

 preferujemy zakupy w ekologicznych sklepach, gdzie produkty zapakowane są 
w papier, worek z bawełny, oferowane w szklanych butelkach, słoikach, czy podane 
w opakowaniach z tworzyw wykonanych z przetworzonych surowców lub z roślin;

 nie dajemy prezentów, które są mało trafione, a jedynie zagracą czyjeś miesz-
kanie, prawdopodobnie i tak już przeładowane wieloma zbędnymi przedmiotami. 
Niech to będą domowej roboty konfitury lub nalewki – bądźmy przykładem dla innych. 

 ograniczamy zakupy do najbardziej niezbędnych produktów i najlepszych 
jakościowo – zarówno tych odzieżowych, jak i  spożywczych, kosmetycznych, 
chemicznych, ale także urządzeń i aut! Kierujemy się zasadą „mniej, a lepiej”;

 wyrażamy swoją dezaprobatę dla nadprodukcji i nadpodaży plastikowych 
produktów, w tym jednorazowych kubeczków z tworzywa, słomek, kremów zapa-
kowanych i w fiolkę, w kartonik i w folię i jeszcze w zestaw i extra „blister”!

 obmyślamy w jaki sposób możemy wykorzystać ponownie coś, co właśnie 
chcemy wyrzucić, np. słoik po oleju kokosowym można użyć do przechowywania 
ryżu, a do słoiczka po melasie przesypać otwartą właśnie kawę;

 uczymy się wykorzystywać wszystkie części roślin na etapie przygotowywania 
posiłków (pyszne są chociażby zielone części rzodkiewki, czy łodygi buraków).

Strategia obniżania poziomu śmiecenia to nie tylko forma świetnej zabawy 
w spryciarza czyściciela, który sam sobie wyznacza kolejne wyzwania. Jest to też 
wyraz naszego prawdziwego zaangażowania w myślenie o przyszłości wszystkich 
dzieci. Nasi rodzice i dziadkowie nie musieli zastanawiać się nad takimi aspekta-
mi jak produkcja naczyń jednorazowych, bo nie jedli posiłków ze styropianowych 
pojemników. Korzystali z porcelany i ceramicznych naczyń, z żeliwnych garnków 
i ewentualnie słoików na wynos. 

Czy to mnie też dotyczy?
Stojąc w obliczu gigantycznego wy-
zwania, najważniejsza wydaje się 
być nasza świadomość. Nie tylko 
świadomość skali zanieczyszczania 
wód i gleby, ale nadprodukcji, faktu, 
że 40% wyprodukowanej żywności… 
marnuje się. Lepiej więc zachować 
balans pomiędzy ilością i datą waż-
ności, by zredukować koszty zmar-
nowanej żywności. Każdy z nas do-
konując codziennych wyborów 
i wprowadzając zmiany w zakupach, 
dokłada swój nowy, ważny kamień 
do silnego fundamentu lepszej przy-
szłości następnych pokoleń. 

Już w grudniu 2016 r. patronowaliśmy wydarzeniu, które jako pierwsze zorgani-
zowała w Polsce Virginie Little. Zaprosiła ona Beę Johnson do Polski, by przedsta-
wiła ten niebywale ważny nurt zgromadzonym organizacjom, mediom oraz sie-
ciom handlowym, by zwrócić uwagę na przyszłość nie tylko naszych dzieci, ale już 
nawet naszą. Magazyn Hipoalergiczni, jako jeden z kilku pierwszych w Europie, 
potraktował ten temat jako priorytetowy. Zachęcamy do zapoznania się z wywia-
dem z Beą Johnson w serwisie Hipoalergiczni.pl pod tytułem „Zero odpadów: 
w kieszeni przybywa gotówki, a ciału ubywa lat!”. Rozmowa ta prezentuje magię 
przemiany nie tylko na poziomie domu i zakupów, ale również we własnej głowie. 
Zachęca do porządkowania relacji z bliskimi, porządkowania myśli i celów w ży-
ciu. Gorąco zachęcam do zagłębienia się w nurt „Zero Waste”… 

Żaneta Geltz – redaktor naczelna Ma-
gazynu Hipoalergiczni, właścicielka agencji 
wydawniczej, trener rozwoju osobistego, 
badaczka zjawiska alergii, założycielka Sto-
warzyszenia Happy Evolution Global Asso-
ciation. Wielbicielka Skandynawii, kreatyw-
nej kuchni, podkreśla to, że mamy prawo 
wyboru. Mimo że podjęcie ryzyka życiowej 
zmiany kosztuje wiele lęków, to okazuje się, 
że często są one nieuzasadnione, a efekty 
są zaskakująco dobroczynne! Sposób na 
dobry nastrój: Piękno przyrody. Muzyka. 
Wystawa. Koncert. Tworzenie czegoś, szki-
cowanie nowych pomysłów. Daktyle, orze-
chy, jagielnik, brownie z czerwonej fasoli.

www.hipoalergiczni.pl
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SUPER żywność

rodniki, a  tym samym redukują stan zapalny 
i spowalniają proces starzenia.
 ARONIA  uznawana za polski superfoods, 
stanowi bogactwo polifenoli. Jej owoce są bo-
gate w witaminy: C, E i witaminy z grupy B oraz 
składniki mineralne: miedź, kobalt, mangan, 
molibden. Aronia zmniejsza ryzyko chorób ukła-
du sercowo-naczyniowego, ponieważ obniża 
stężenie cholesterolu całkowitego oraz frakcji 
LDL, podnosząc jednocześnie stężenie frakcji 
HDL cholesterolu, obniża ciśnienie tętnicze 
krwi. Aronia działa przeciw zapalnie i przeciw-
wrzodowo.
 JARMUŻ  zawiera gluko zynolany, które odgry-
wają ważną rolę w profilaktyce chorób nowo-
tworowych. Jest źródłem karotenów, czyli bar-
wników, takich jak: ważna dla wzroku luteina, 
zeaksantyna czy beta-karoten, a także chloro filu 
charakteryzującego się równie silnymi właści-

wościami antyoksydacyjnymi. To skarbnica 
ważnej dla krzepliwości krwi witaminy K oraz 
witaminy C, witamin z grupy B, wapnia, potasu, 
magnezu i cynku. 

Wybierając produkty superfoods, podobnie 
jak każdą żywność, warto zwrócić uwagę na ich 
jakość i posiadany certyfikat. Popyt na super 
jedzenie sprawia, że często jest ono produko-
wane przemysłowo, na szeroką skalę, z uży-
ciem środków ochrony roślin, grzybobójczych 
czy konserwujących, przez co nie tylko może 
tracić swoje właściwości, ale nawet być szkodli-
we dla zdrowia. 

Anna Rajtar
Dietetyk Organic Farma Zdrowia

S uperfoods najczęściej określane są jako 
nieprzetworzone produkty spożywcze, 
które dostarczają do organizmu znaczne 

ilości witamin, minerałów, substancji bioaktyw-
nych, enzymów lub aminokwasów. Przypisuje 
się im działanie antyoksydacyjne, chroniące 
organizm przed wieloma chorobami, oraz po-
siadające właściwości lecznicze w przypadku 
wielu dolegliwości, chorób serca, osteoporozy 
czy miażdżycy, a także wpływające na długość 
życia. Słownik Oxford English opisuje super je-
dzenie jako „żywność bogatą w składniki od-
żywcze, które są szczególnie korzystne dla 
zdrowia i dobrego samopoczucia”.

Na liście super żywności znajdziemy zarówno 
egzotyczne owoce, bulwy i kłącza z Dalekiego 
Wschodu, tropikalne rośliny, jak i nasze rodzi-
me warzywa i jagody. Do superfood zaliczymy 
kasze, nasiona, cebulę i czosnek, ale również 
baobab, kurkumę i zwaną „indyjskim żeń-sze-
niem” ashwagandę. Ważne jest, aby w naszej 
diecie znalazły się te produkty, które uzupełnią 
nasz jadłospis w brakujące składniki odżywcze, 
poprawią kondycję i wydolność organizmu.

Wiele „super produktów", szczególnie impor-
towanych, o które trudno u nas w świeżej po-
staci, możemy kupić w tabletkach lub sproszko-
wane. Poleca się dodawać je do wody, soków, 
koktajli, owsianki lub sałatki. Zależnie od po-
trzeb naszego organizmu możemy wybierać 
spośród szerokiej oferty super żywności. Oto 
niektóre z nich:
 SPIRULINA  to alga bogata w białko, beta-
-karoten – źródło witaminy A, witaminy z grupy 
B i żelazo. Działa przeciwzapalnie oraz wyka-
zuje działanie antyoksydacyjne. Dodatkowo 
wspomaga kontrolę wagi, wzmacnia włosy, 
skórę i paznokcie.
 CHLORELLA  – słodkowodna, jednokomórko-
wa alga o  zielonej barwie. Zawiera znaczne 
ilości chlorofilu oraz białka o dużej wartości 
biologicznej. Stanowi źródło beta-karotenu, 
cynku oraz innych witamin i minerałów. Działa 
detoksykująco oraz wzmacnia układ immuno-
logiczny, pobudzając aktywność limfocytów T 
i makrofagów.

 ACEROLA  sławę zyskała dzięki bardzo wyso-
kiej zawartości witaminy C. Polecana zwłaszcza 
w okresach przeziębienia, ale również jako co-
dzienne uzupełnienie witaminy C, szczególnie 
u dzieci, które stronią od warzyw i owoców.
 ACAI  to owoc niezwykle bogaty w antyoksy-
danty, które zapobiegają przedwczesnemu sta-
rzeniu się organizmu. Owoce acai to również 
źródło nienasyconych kwasów tłuszczowych, 
które przeciwdziałają miażdżycy oraz innym 
chorobom układu krążenia, poprawiają też 
wygląd skóry.
 MACA  doskonale wzmacnia odporność, doda-
je energii i zmniejsza stres. Ponadto maca pod-
wyższa libido i korzystnie wpływa na płodność. 
Szczególnie popularna wśród kobiet, stosowa-
na w  celu wyrównania poziomu hormonów, 
uregulowania cykli miesiączkowych i zmniejsze-
nia objawów zespołu przedmiesiączkowego.

 MORINGA  zawiera większość niezbędnych do 
prawidłowego funkcjonowania organizmu ami-
nokwasów. Dostarcza znacznych ilości witamin, 
głównie witaminę E, A oraz witaminę C. Jest 
źródłem wielu składników mineralnych, takich 
jak żelazo, wapń, potas, oraz rzadziej występu-
jących w  produktach roślinnych: manganu 
(ważnego dla zdrowia kości i stawów), chromu 
(przyspieszającego przemianę materii) oraz 
boru (mającego duży wpływ na gospodarkę 
wapniowo-magnezową i  na pracę naszego 
mózgu). Liście moringi są bogate w przeciwu-
tleniacze, które pomagają zwalczać wolne 

W dzisiejszych czasach coraz większą uwagę przykłada się do zdrowego stylu życia, sposobu odżywiania 
i aktywności fizycznej. Wzrost świadomości żywieniowej i chęć dbania o siebie sprawia, że poszukujemy 
wyjątkowych pokarmów, bogatych w cenne składniki odżywcze lub posiadających niezwykłe właściwości 
zdrowotne. Niewątpliwie do takich należą wszystkie produkty spożywcze, które zyskały miano super żywności.
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i  spożywane tego samego dnia. Szczególnie 
ważne jest codzienne spożywanie niewielkiej 
ilości kiszonek usprawniających trawienie. 

3 Zupy – 1 do 2 porcji w ciągu dnia, ugoto-
wane ze świeżych składników: ze słodkich 

warzyw, nasion strączkowych, zbóż, z dodat-
kiem glonu wakame, łagodnie doprawione 
pastą miso albo sosem sojowym.

4 Nasiona roślin strączkowych: w  postaci 
gotowanej (soczewica, ciecierzyca, fasola 

azuki i  czarna) i  fermentowanej (natto, tofu, 
tempeh).

5 Algi morskie – stanowią tradycyjny element 
diety wielu ludzi na całym świecie. Są cen-

nym dodatkiem do posiłków bogatym w sole 
mineralne i białko. 

6 Dodatki, przyprawy:
• gomasio, czyli przyprawa z prażonych 

i  utartych nasion sezamu razem z  niewielką 
ilością soli morskiej;
• miso (pasta z fermentowanej soi);
• tarty świeży korzeń imbiru;
• olej sezamowy niefiltrowany, tłoczony na zimno;
• śliwka umeboshi (morela japońska kiszona 
w soli morskiej z dodatkiem liści shiso) o wyraź-
nym, słono-kwaśnym smaku;
• sos sojowy shoyu (naturalnie fermentowany 
sos z soi, pszenicy wody i soli morskiej) i tamari 
(bezglutenowy).

W makrobiotyce dużą wagę przywiązuje się 
do sposobu przyrządzania i spożywania posił-

ków. Istotne znaczenie ma stosowanie różno-
rodnych składników i metod gotowania 

oraz ich dostosowanie do pory roku. 
Ważne, żeby dieta była uroz-

maicona, a potrawy wyglą-
dały apetycznie. Dokład-
ne rozdrabnianie i żucie 
pokarmu gwarantuje 
lepsze jego trawienie 
i wchłanianie. Uważa się 
też, że stan umysłu i na-
strój osoby gotującej 
wywiera silny wpływ na 

przyrządzane przez nią 
potrawy. 

N asza cywilizacja od zawsze stosowała 
zasadę równowagi przy wyborze poży-
wienia. To, co jedzono zależało od 

warunków klimatycznych, lokalnej dostępności, 
możliwości przechowywania w  naturalnych 
warunkach, ale też od obserwacji własnego 
organizmu – tego jak wpływają pokarmy i na-
poje na ciało i ducha. Obecnie, gdy dominuje 
sztuczna interwencja w zachodzące w przyro-
dzie procesy i  trapią nas choroby przewlekłe 
oraz kryzys dotyczący środowiska, koniecznoś-
cią stał się powrót do bardziej naturalnego 
stylu życia i odżywiania. Służy temu ekologiczny 
sposób uprawy i hodowli oraz filozofia biody-
namiczna mówiąca, że zdrowie człowieka 
i zdrowie planety są nierozdzielne. Z tego spo-
sobu myślenia wywodzi się też makrobiotyka. 

Makros znaczy po grecku długi, a  także 
wielki, z kolei bios oznacza życie. Pierwszym 
propagatorem zasad „wielkiego życia” był 
George Ohsawa, było to w Japonii w  latach 
trzydziestych XX wieku. W tym samym czasie 
w Europie Rudolf Steiner zainicjował powsta-
nie ruchu biodynamicznego. W obydwu 
przypadkach myślą przewodnią była nie-
zgoda na zaburzenie równowagi ekolo-
gicznej w przyrodzie i podkreśle-
nie jak ważne jest holistyczne 
traktowanie człowieka ra-
zem ze środowiskiem. 
Dzisiaj makrobiotyka 
oznacza naturalny spo-
sób życia oraz proste, 
naturalne odżywianie, 
zapewniające optymalne 
zdrowie i długowieczność. 
Jest uniwersalna w  swoim 
zasięgu. Można powiedzieć, 
że makrobiotyczne odżywianie uwzględ-
nia przyzwyczajenia i  zdrowy rozsądek wielu 
kręgów kulturowych i narodowości. Nie trzeba 
liczyć kalorii, odważać składników i  mierzyć 
zawartości witamin czy mikroelementów. Bar-
dziej istotna jest dbałość o jakość potraw, sta-
wianie sobie samemu pytania o ich korzyści dla 
organizmu. Żaden produkt spożywczy nie jest 
całkowicie zabroniony i nie zaleca się jakichś 
konkretnych artykułów, które miałyby pokryć 
wszystkie potrzeby organizmu. Wytyczne opie-
rają się na zasadach zrównoważenia i umiar-
kowania, harmonii i różnorodności, co odpo-
wiada sposobowi wytwarzania produktu 
ekologicznego. 

Dieta makrobiotyczna bazuje na warzywach, 
pełnych ziarnach zbóż, algach morskich, nasio-

nach roślin strączkowych i innych świeżych po-
karmach, przy minimalnej ilości produktów 
pochodzenia zwierzęcego. I przypominam, że 
chodzi tu o sposób odżywiania, a nie sztywne 
reguły. Należy zwrócić uwagę na to, aby pro-
dukty były świeże, nieskażone chemicznie 
i pełne, tzn. abyśmy jedli produkty całe, a nie 
tylko ich część lub ekstrakt. Jeżeli jemy korzeń 
rośliny, to powinniśmy również zjeść jej liście 
lub chociażby wypić wywar z nich ugotowany. 

Najważniejsze produkty, które znajdują się 
na talerzu makrobiotycznym: 

1 Pełne ziarna zbóż jako dające silną, spokoj-
ną energię: ryż brązowy, jęczmień, proso, 

pszenica, owies, kukurydza i gryka. Spożywa 
się je w różnych formach: gotowane, prażone, 
łamane, preparowane, w płatkach i wykorzy-
stuje do wyrobu chleba, naleśników, ciastek, 
makaronu. 

Codzienne spożywanie pełnych ziaren zbóż 
to profilaktyka chorób cywilizacyjnych: cukrzycy, 
nowotworów, chorób serca i układu krążenia 
czy otyłości.

2 Warzywa przyrządzane na różne sposoby: 
gotowane na parze, w wodzie, długo goto-

wane na małym ogniu, krótkotrwale smażone 
i intensywnie mieszane, pieczone, w tempurze. 
Również w postaci gotowanych i prasowanych 
sałatek, rzadziej w postaci surowej. Warzywa 

powinny być świeżo przygotowywane 

Makrobiotyka
to sposób myślenia

Agnieszka Kaniewska
Ekspert ds. zdrowego odżywiania 
Organic Farma Zdrowia

Z APTECZKI MAKROBIOTYKA
Lato to czas bliższych i dalszych wyjazdów. 

Ich ujemnym skutkiem są częste niedyspozy-
cje pokarmowe i choroby lokomocyjne. Z ma-
krobiotycznej półki polecam wzięcie ze sobą 
na urlop śliwki umeboshi. 

Słowo umeboshi dosłownie znaczy „su-
szona ume” (ume to szczególny gatunek 
owocu występującego w  Japonii, a  boshi 
znaczy suszona). Tradycyjnie umeboshi po-
leca się w przypadku zatrucia pokarmowe-
go, spożycia skażonej wody, udaru słonecz-
nego, biegunki, problemów żołądkowych, 
choroby lokomocyjnej czy bólu głowy. 

Jest wyjątkowym naturalnym produktem 
powstałym w wyniku działania soli, ciśnie-
nia, ekspozycji na słońce i czasu. W wyniku 
działania tych procesów powstaje mistrz al-
kalizacji potrafiący poradzić sobie z czynni-
kami, które nas zakwaszają, wspiera równo-
wagę kwasowo-zasadową. Ma działanie 
antyseptyczne i za pobiega zmęczeniu. Opis 
jej działania może przypominać działanie 
leku, jednak zapewniam, że to produkt zu-
pełnie naturalny i  możemy ja stosować 
w kuchni jako przyprawę o charakterystycz-
nym słono-kwaśnym smaku. 
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-36%

Kasza  
jaglana
BIO
500 g
Organic Farma Zdrowia

-23%
7,49 zł

9,69 zł

Przecier 
pomidorowy 
passata
BIO
680 g
Organic Farma Zdrowia

-26%
19,99 zł5,99 zł

26,99 zł9,39 zł

Kawa mielona  
100% arabica  
fair trade
BIO
250 g
Ecor

Pod koniec kwietnia 2017 roku Organic Farma Zdrowia rozpoczęła akcję promocyjną 
Stale w niskiej Cenie. Znalazły się w niej podstawowe produkty ekologiczne w obniżonych 
cenach (obniżki sięgają nawet 30 proc.). Początkowo w ofercie znajdowało się 14 certy-
fikowanych produktów wysokiej jakości obecnych w codziennym jadłospisie, tj. banany, 
masło, mleko, kasza jaglana, daktyle, olej lniany, passata czy makarony. W ciągu roku 
akcja była rozszerzana – na początku maja 2018 roku obejmowała już 60 produktów! 
Zamierzamy nadal powiększać akcje o kolejne produkty w świetnych cenach. Celem pro-
gramu Stale w niskiej Cenie jest zachęcenie konsumentów do sięgania po ekologiczną 
żywność, która powstała bez udziału pestycydów, chemicznych konser wantów, 
barwników czy wzmacniaczy smaku, nie mówiąc już o GMO.

AKCJA PROMOCYJNA
S T A L E  W  N I S K I E J  C E N I E

Iwona Zasuwa

SMAKOTERAPIA. 
Kuchnia roślinna bez glutenu, nabiału i cukru
Jak jeść smacznie i mądrze? Iwona Zasuwa – propagatorka zdrowego 
i świadomego odżywiania, autorka popularnego bloga smakoterapia.pl, 
w swojej debiutanckiej książce otwiera przed czytelnikiem bogaty i kolo-
rowy świat kuchni roślinnej – bez glutenu, nabiału i cukru. 

Potrzeba matką wynalazków? W przypadku Iwony ta zasada ma całkowicie swoje 
zastosowanie. Od zawsze pasjonowało ją zdrowe odżywianie, jednak do momentu 
urodzenia syna nie zdawała sobie sprawy, jak bardzo będzie zmuszona zmodyfi-
kować swój jadłospis. Diagnoza: alergik. Problem: jak przekonać dziecko do zdro-
wego jedzenia? Tak zaczęła się jej przygoda z terapią smakiem. 

Zdrowie zaczyna się na talerzu
Iwona, mianowana przez internautów „Królową Kaszy Jaglanej”, kieruje się pod-
stawowymi zasadami: rezygnuj w kuchni z produktów wysoko przetworzonych 
i maksymalizuj jednocześnie ilość naturalnych składników. W zdrowej kuchni ro-
ślinnej nie chodzi bowiem tylko o spożywanie samych warzyw, a o wykorzystywa-
nie produktów nieprzetworzonych i najwyższej jakości. Tych, które są odzwiercied-
leniem powrotu do natury w najczystszej jej postaci. Zaznacza przy tym, że jest 
przeciwniczką przymusu i  jakiegokolwiek nacisku związanego z od żywianiem, 
a raczej zwolenniczką świadomego wyboru, dzięki któremu jedzenie kojarzy się 
z przyjemnością, radością i szczęściem, co – jak się okazuje – jest możliwe, nawet 
przy różnego rodzaju ograniczeniach dietetycznych. Bloga zaczęła pisać po uro-
dzeniu syna, u którego zdiagnozowano szereg alergii i nietolerancji pokarmo-
wych, a dodatkowo – astmę i atopowe zapalenie skóry. Wskazania lekarskie do-
tyczyły więc diety opartej na naturalnych składnikach, bez tzw. „gotowców” 
i z wykluczeniem czynników alergizujących. W praktyce oznaczało to rezygnację 
ze sklepowego chleba, nabiału, cukru, gotowych wędlin, potraw mącznych, i jed-
nocześnie – trudności w poszukiwaniach produktów dobrej jakości. 

„Smakoterapia”, czyli terapia smakiem, to kompletny przewodnik kulinarny po kuchni roślinnej, wypełnionej zapachami i kolorami. Znaj-
dziemy w nim proste przepisy na śniadania, obiady oraz przekąski. Wszystko bazuje na naturalnych, ogólnodostępnych produktach roślin-
nych, a dodatkowo – bez glutenu, nabiału i cukru. „Smakoterapia” jest doskonałą propozycją zarówno dla wegan i wege tarian, jak i mię-
sożerców – pomimo, że nie znajdziemy tam przepisów na dania mięsne. To książka, z której można dowiedzieć się jak jeść świadomie, 
zdrowo i smacznie. Zgromadzono w niej ponad 140 przepisów na bazie sezonowych warzyw i owoców, kasz, ziaren i słodkich, zdrowych 
zamienników, opatrzonych autorskimi zdjęciami. Wystarczy wspomnieć pieczone jaglane pierogi, makaron z surowego buraka, majonez 
z kaszy jaglanej (!), mozzarellę z… migdałów, czy aż 13 różnych przepisów na chleb (owsiany, jaglany, ziołowy z jarmużem, kurkumowy 
z pomarańczą i czarnuszką, ryżowy itd.). „Smakoterapia” to książka-inspiracja dla każdego, kto pragnie jeść mądrze, świadomie i przede 
wszystkim smacznie, bo o to przecież chodzi w jedzeniu.

Micho Kushi i Alex Jack

MAKROBIOTYKA.  
Ścieżka do całkowitego zdrowia
„Makrobiotyka. Ścieżka do całkowitego zdrowia” to encyklopedyczne kompendium 
podstaw makrobiotyki, środków leczniczych, jadłospisów i przepisów. Autorzy inte-
grują wszystkie informacje w formie przewodnika po sposobach, jak możemy za-
pobiegać, albo przynosić ulgę w wielu schorzeniach. Wyjaśniają jak korzystać 
z diety makrobiotycznej, żeby wrócić do równowagi. Jest to przewodnik po podsta-
wach makrobiotycznego sposobu jedzenia i życia uwzględniający nowe osiągnięcia 
i wiedzę o obecnym bezprecedensowym kryzysie dotyczącym zdrowia i środowiska. 
Nowe technologie radykalnie zmieniają odwieczne nawyki żywieniowe człowieka 
i podejście do zdrowia. Dieta makrobiotyczna opierająca się na pełnych ziarnach 
zbóż, warzywach, algach morskich, nasionach roślin strączkowych i innych świe-
żych, nieprzetworzonych pokarmach jest odwołaniem się do naturalnego sposobu 
odżywiania. Dania makrobiotyczne nie zawierają cukru, słodzonych produktów 
mlecznych, białej mąki, substancji chemicznych ani innych szkodliwych składników. 
Żywność przeznaczoną do ich przyrządzania uprawia się organicznie, tradycyjnie 
i naturalnie. Warto pamiętać, że słowo makrobiotyka pochodzi od Hipokratesa, 
który prawie 2500 lat temu powiedział: „twoje pożywienie powinno być lekarstwem, 
a twoje lekarstwo pożywieniem”. 

„Człowiek rodzi się zdrowy, wszystkie choroby  
przychodzą do niego przez usta z pożywieniem.”

Hipokrates
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POLECA IWONA ZASUWA POLECA IWONA ZASUWA

Przepisy Iwony Zasuwy

RACUCHY  
Z GRUSZKĄ

Składniki:

• 1 szklanka płatków owsianych

• ¾ szklanki gruszki startej na tarce o grubych oczkach

• 2 łyżki dowolnej skrobi

• 1/3 łyżeczki mielonych nasion kardamonu

• ¼ łyżeczki mielonej kurkumy

• max ¾ szklanki mleka kokosowego lub wody

• przejrzały banan (opcjonalnie dla słodyczożerców)

Wykonanie:

Płatki owsiane zalej mlekiem (lub wodą), dodaj skrobię, 
ewentualnie banana i zmiksuj całość. Dorzuć przyprawy, tartą 
gruszkę i wymieszaj. Masa powinna być gęsta. Kładź ją łyżką 
na patelnię posmarowaną niewielką ilością dobrej jakości 
tłuszczu i smaż z obu stron.

TZATZIKI 

Jako miłośniczka wytrawnych smaków przedstawiam 
moje ulubione jogurtowe tzatziki. Używam ich z luboś-
cią, zwłaszcza latem, jako dodatek do grillowanych 
warzyw, dip albo kleks smaczności w jednogarnkowym 
wyrazistym daniu.

Składniki:

• 100 g migdałów bez skórki

• sok z kiszonych ogórków (plus odrobina soku z cytryny, 
do smaku)

• 1 szt. ogórek surowy

• 1 ząbek czosnku

• kilka gałązek zielonej pietruszki

• koper (opcjonalnie, do smaku)

• pieprz i sól

Wykonanie:

Migdały zalej sokiem z ogórków i pozostaw na noc. Następ-
nego dnia odcedź je i zmiksuj, stopniowo dolewając świeżej 
wody, do uzyskania konsystencji bardzo gęstej śmietany. 
 Jeżeli całość okaże się za mało kwaśna, dodaj trochę soku 
z cytryny. Dalej postępuj tak jak przy przyrządzaniu tradycyj-
nych tzatzików: dodaj starty na tarce obrany ogórek, posie-
kany ząbek czosnku oraz posiekane zioła i oliwę do smaku. 
Wstaw do lodówki, aby składniki się przegryzły. Gotowe!

Przepisy pochodzą z książki  
Iwony Zasuwy „Smakoterapia”

AROMATYCZNY  
KALAFIOR

Składniki: 

• 1 kalafior ugotowany al dente

• 1 pęczek zielonej pietruszki

• 2 ząbki czosnku

• ½ łyżeczki mielonej kurkumy

• 1 łyżka mielonych nasion kolendry

• sól lub dobry sos sojowy (do smaku)

• płatki chili (opcjonalnie)

• masło klarowane lub olej kokosowy

Wykonanie:

Na patelni podgrzej niewielką ilość tłuszczu, wsyp kurkumę, 
kolendrę i posiekany w plasterki czosnek. Dodaj płatki chili 
i zamieszaj. Wrzuć różyczki wstępnie obgotowanego kalafiora 
oraz pół pęczka pokrojonej drobno natki. Wymieszaj i pod-
grzej. Na talerzu posyp resztą posiekanej pietruszki. Podawaj, 
z czym lubisz. Ja serwuję go najczęściej z młodymi ziemnia-
kami z koprem i fasolką szparagową.

GAZPACHO  
PO POLSKU

Składniki:

• 1 mała cukinia ze skórką

• 2 – 3 pomidory

• ½ cebuli

• 1 ząbek czosnku

• 1 garść świeżej bazylii

• 2 łyżki oliwy extra vergine

• sól (do smaku)

Wykonanie:

Warzywa umyj, nie obieraj (oprócz cebuli). Wszystkie składniki 
pokrój i zmiel w wyciskarce ślimakowej bądź zmiksuj  dowol-
nym urządzeniu do konsystencji kremu lub masy z grudkami 
(jeśli wolisz). Dopraw solą. Na talerzu polej odrobiną oliwy. 
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URODA ŻYCIAURODA ŻYCIA

Monika Zarzycka
Manager Działu  
Kosmetyki i Środki Czystości

nim ciało, włosy, także psa, zęby, naczynia oraz 
warzywa i  owoce. W przypadku zawartości 
niektórych olejków eterycznych, np. lawendo-
wego lub eukaliptusowego, także odstraszy 
pchły i komary!

Żegnaj plastiku
Latem lubimy spędzać czas nad wodą. Pamię-
taj, że szczoteczka do zębów to wybór świato-
poglądowy. Jeśli nadal kupujesz szczoteczki 
plastikowe, niestety przykładasz się do ponad 
150 milionów ton plastikowych odpadów już 
dryfujących w oceanach. W ciągu swojego ży-
cia człowiek zużywa kilkaset szczoteczek do 
zębów. Rozkład przeciętnej szczoteczki plastiko-
wej trwa około 500 lat. Spędza to sen z powiek 
rządom i organizacjom NGO, a także wszyst-
kim osobom, które nie chcą dopuścić do speł-
nienia się fatalnej prognozy. Czarny scenariusz 
zakłada, że w połowie naszego stulecia plastik 
w morzach i oceanach będzie ważył więcej niż 
ryby. Obok szczoteczek wielkim winowajcą są 
plastikowe rurki i mieszadełka, z których niefra-
sobliwe korzystasz w  modnych kawiarniach. 
Niestety, śmieci nie znikają z powierzchni ziemi 
w momencie, kiedy tracimy je z oczu. Zmiana 
tego podejścia leży u podstaw podjęcia przez 
każdego z nas działań w celu naprawy sytuacji.

Prostą i łatwo dostępną alternatywą są szczo-
teczki bambusowe. Stosując je nie dostrzeżesz 
różnicy pod względem funkcjonalności, nato-
miast poczuje ją nasza planeta. Czy wiesz, że 
bambus jest najszybciej rosnącą rośliną na 
świecie? Jego tempo to 1 metr na dobę. Szczo-
teczki wykonane z bambusa, który jest w 100% 
biodegradowalny, rozkładają się w ciągu kilku 
lat. Mają naturalnie antypoślizgową powierzch-
nię, co zapewnia komfort stosowania. Bambus 
wytwarza jony ujemne pozytywnie wpływające 
na nasze samopoczucie. Wybieraj szczoteczki 
z włosiem bez toksycznego BPA (bisphenol A). 
Jest to cząsteczka stosowana w różnych typach 
plastiku i wszechobecna w naszym otoczeniu. 
Przypisuje się jej związek z zaburzeniami go-
spodarki hormonalnej i płodności, wieloma ty-
pami nowotworów, cukrzycą i otyłością. Masz 
jednak wybór. Stosowane w  szczoteczkach 
bambusowych włosie najczęściej wykonane 
z biodegradowalnego nylonu jest neutralne dla 
zdrowia, trwałe i podlega recyklingowi.

Nieznośna lekkość… pielęgnacji
Latem, w wyższych temperaturach i pod wpły-
wem wysuszającego działania słońca, skóra 
szybciej oddaje wilgoć. Zaniedbanie może do-

prowadzić ją do stanu odwodnienia, nawet 
podrażnienia. Nawilżanie to podstawowa po-
trzeba pielęgnacyjna skóry w  każdym wieku 
i przez cały rok, jednak, jak zwykle, diabeł tkwi 
w szczegółach. Różnica w stosunku do innych 
pór roku? Bardzo intensywne nawilżanie, ale 
o znacznie lżejszej konsystencji. Przede wszyst-
kim odstaw ciężki krem ochronny. W tej chwili 
potrzebujesz lekkiego kremu nawilżającego, 
najlepiej wzmocnionego intensywnym żelowym 
serum regeneracyjnym. Nie wahaj się powta-
rzać dawki w  ciągu dnia. Jakim składnikom 
szczególnie przydatnym latem możesz bez-
względnie zaufać? Nawilżające, regenerujące 
i  lecznicze działanie Aloe Vera znane jest od 
wieków. Sekret skuteczności tej rośliny polega 
na holistycznym współdziałaniu ponad 200 ży-
ciodajnych substancji, takich jak witaminy, mi-
nerały i aminokwasy. Czysty sok z Aloe Vera 
intensywnie wspiera naturalny proces stałej re-
generacji komórek skóry, dostarcza zapasu 
składników odżywczych, które stymulują ich 
odnowę, a także nawadnia i wiąże wilgoć oraz 
ma właściwości przeciwzapalne. Dzięki temu 
produkty o wysokiej zawartości tego składnika 
są niezastąpione, kiedy musimy przeciwdziałać 
uszkodzeniu skóry przez promieniowanie sło-
neczne. Dodatkowo, postaw na tonik. Spryskuj 
twarz, kiedy tylko poczujesz taką potrzebę. Jeśli 
jest to odświeżający gest pielęgnacyjny sam 
w sobie, po którym nie nałożysz kolejnej war-
stwy produktu, policz do 10 i delikatnie wysusz 
skórę chusteczką higieniczną. Jeśli jednak chcesz 
nałożyć po użyciu toniku krem, żel lub serum, 
pamiętaj, aby skóra była wtedy jeszcze wilgotna. 
Ułatwi to penetrację i zintensyfikuje ich działa-
nie. Lato to czas szczególnie sprzyjający toni-
kom w mgiełce, na co dzień czy w podróży, 
miej taki produkt zawsze przy sobie. 

Podróż do wnętrza ziemi
Glinki znane już w czasach starożytnych, cieszą 
się dzisiaj rosnącą popularnością. Są surowcem 
całkowicie naturalnym, o wielu zastosowaniach, 
idealnym także dla skóry wrażliwej. Powstały 
w epoce lodowcowej. Wydobywane na głębo-
kości 10-30 metrów, są skałą osadową, która 
kształtowała się przez wiele tysięcy lat. Glinki są 
bogate w różne minerały. Zawierają, m.in. mag-
nez, wapń, żelazo, krzemionkę, miedź. Przed 
zastosowaniem w kosmetykach są suszone na 
słońcu lub w specjalnych piecach, co zapewnia 
im czystość mikrobiologiczną.

Ich właściwości pielęgnacyjne są nie do prze-
cenienia. Glinki oczyszczają z  toksyn i pyłów 
oraz wszelkich zanieczyszczeń, na które skóra 
narażona jest codziennie, zwłaszcza w mieście. 
Zanieczyszczenia środowiskowe leżące u źródeł 
stresu oksydacyjnego, powodują uszkodzenia 
tkanek i są jednym z podstawowych czynników 
prowadzących do przedwczesnego starzenia się 
skóry. Dogłębne oczyszczenie przy pomocy 
produktów z zawartością glinek poprawia wy-
gląd skóry i nadaje jej zdrowy koloryt. Latem, 
kiedy pot i sebum wraz z kurzem mogą tworzyć 
warstwę utrudniającą skórze oddychanie i za-
tkać pory, glinki będą szczególnie skuteczne dla 
odzyskania świeżości.

Istnieją różne rodzaje glinek, łatwo dobie-
rzesz najlepszą dla potrzeb Twojej skóry. Glinka 
różowa jest mieszanką glinki czerwonej i białej. 
Bogata w mikroelementy, jest szczególnie sku-
teczna w  procesie regeneracji komórkowej. 
Idealna dla skóry wrażliwej, podrażnionej lub 

suchej. Przywraca blask cerze zmęczonej, pie-
lęgnuje skórę wymagającą i eliminuje zaczer-
wienienia. Skórę tłustą ze skłonnością do trą-
dziku do porządku doprowadzisz przy pomocy 
glinki zielonej. Znana ze swoich właściwości 
absorbujących, jak gąbka wchłania nadmiar 
sebum, zwęża pory i matuje skórę. Zapewnia 
także skórze detoks ze względu na właściwości 
adsorbujące polegające na zdolności do wiąza-
nia cząsteczek toksyn. Biała glinka nie tylko 
oczyszcza i  łagodzi podrażnienia, lecz także 
zapewnia delikatny lifting. Jest niezastąpiona 
w walce z zaskórnikami. Może być stosowana 
jako maseczka lub jako peeling usuwający 
martwe komórki i przywracający skórze zdrowy 
blask. Glinka żółta działa łagodząco oraz od-
żywia i zmiękcza skórę suchą i delikatną. Do-
starcza minerałów i mikroelementów niezbęd-
nych dla zdrowia i promiennego wyglądu skóry.

Kult boga Ra
Ra to w starożytnym Egipcie bóg słońca i stwór-
ca świata. Oddanie złotej gwieździe cechuje 
ludzkość także współcześnie. Kochamy być opa-
leni, a dermatolodzy z  trudem przebijają się 
z przekazem o negatywnych skutkach promie-
niowania na naszą skórę. Promieniowanie UVB 
naraża ją na oparzenia, a także powstawanie 
różnego typu piegów i  przebarwień. Jednak 
znacznie bardziej szkodliwe jest promieniowa-
nie UVA. Nie przypieka, nie powoduje bólu, ale 
przenika w głąb skóry prowadząc do powsta-
wania wolnych rodników i fotostarzenia. Może 
także leżeć u przyczyny zmian nowotworowych. 
Jak dobrać bezpieczny i  skuteczny filtr? Po 
pierwsze nie ulegaj magii cyferek na opakowa-
niu. Warto wiedzieć, że różnica w  ochronie, 
jaką zapewnia produkt o SPF 20 w porównaniu 
do 50 wynosi zaledwie kilka procent. Znacznie 
większa jest natomiast różnica w  ich cenie. 
Wybieraj filtry mineralne, z tlenkiem cynku (Zinc 
Oxide) lub mieszanką tlenku cynku z dwutlen-
kiem tytanu (Titanium Dioxide), zwłaszcza dla 

małych dzieci, kobiet w ciąży i matek karmią-
cych. Takie filtry działają tworząc barierę fizycz-
ną, są fotostabilne, odpowiednie dla skóry 
wrażliwej, działają od momentu aplikacji oraz 
są biodegradowalne. Unikaj tych, które zawie-
rają nanocząsteczki. Nanocząsteczki to maleń-
kie cząstki o rozmiarze mniejszym niż 100 nano-
metrów, czyli mniejszym niż komórka. Ułatwiają 
co prawda rozprowadzanie kremów na bazie 
filtrów mineralnych, jednak podejrzewane są 
o zdolność przenikania do organów i  tkanek. 
Badania łączą je z powstawaniem stresu oksy-
dacyjnego oraz ingerencją w DNA. Prawo Unii 
Europejskiej nakłada obowiązek podawania na 
etykiecie dopisku „nano” przy substancjach, 
które występują w tej postaci. Niepokój budzą 
także filtry chemiczne. Potwierdziły się obawy 
naukowców o wnikanie części z nich w naskó-
rek oraz powodowanie alergii i  podrażnień, 
a nawet przenikanie do krwi, moczu i mleka 
matki. Dlatego zdecydowanie unikaj produktów 
z  przenikającymi filtrami chemicznymi (m.in. 
Benzophenone-3 i 4, Etylhexyl / Octyl Methoxy-
cinnamate, Homosalate, 4-Methylbenzylidene 
Camphor, Octocrylene, Octyl Dimethyl PABA). 
Na dodatek filtry chemiczne niszczą rafy kora-
lowe. Po kontakcie z filtrem chemicznym rafa 
blednie i obumiera. Z ostatniej chwili: Hawaje 
wprowadziły ustawę zakazującą sprzedaży pro-
duktów z niektórymi filtrami chemicznymi.

Oprócz błękitnego nieba
Latem łatwiej jest nam uzmysłowić sobie, w jak 
dużym stopniu nasze dobre samopoczucie po-
zostaje w związku z dobrostanem całej planety. 
Zadbajmy o nią na naszym własnym podwórku, 
w miarę możliwości stopniowo rezygnując z pro-
duktów i nawyków, które prowadzą do jej de-
gradacji. Życie w większej harmonii z naturą, 
od której tak bardzo się oddaliliśmy, jest dro gą 
do odzyskania równowagi niezbędnej dla zdro-
wego ciała i ducha. To zapewni Ci błysk w oku 
i roz świetloną cerę. Nic Ci więcej nie potrzeba:). 

Halo, to ja, Twoje ciało
Na lato spójrzmy jak na czas, kiedy odzyskuje-
my kontakt z własnym ciałem, a także początek 
nowych rytuałów i dobrych przyzwyczajeń, które 
na cały rok przysłużą się naszej kondycji i uro-
dzie. O ile w styczniu trudno dotrzymać posta-
nowienia o  wcześniejszym wstawaniu, żeby 
wygospodarować czas na sport przed pracą, 
o tyle latem wczesne poranki kuszą nieodpar-
tym urokiem. Spróbuj ćwiczeń, basenu, space-
ru, jakiejkolwiek aktywności. Twój dzień będzie 
inny, lepszy. Do biura wejdziesz energicznym 
krokiem, koledzy pomyślą, że się zakochała/eś. 
A może zaczniesz jeździć do pracy na rowerze? 
Lepsza forma, to lepszy nastrój i  oczywiście 
lepszy wygląd. Idealnie byłoby pozostać przy 
tych nawykach przez resztę roku, no może bez 
dojazdów na rowerze. Latem po prostu łatwiej 
je zacząć, a potem już uzależnią Cię za sprawą 
endorfin. Gdy zaznasz działania hormonów 
szczęścia, trudno będzie Ci się bez nich obejść. 
Energetyzujące letnie przyjemności mają też 
skutek uboczny w postaci smagniętej słońcem 
i  wiatrem cery, efekt odjęcia kilku lat mamy 
murowany. 

Teraz albo nigdy
Jeśli już udało Ci się wcześniej wstać i poćwi-
czyć, wskakuj pod prysznic. Może skusisz się na 
rozpoczęcie rytuału zimnego prysznica? Marne 
szanse, że zaczniesz robić to zimą. Ta domowa 
forma krioterapii przynosi mnóstwo korzyści, 
i dla ducha, i dla ciała. Orzeźwia, rozbudza, 
rewitalizuje. Poprawia humor i odgania depre-
sję. A przede wszystkim, bo przecież zajmujemy 
się tutaj urodą, ujędrnia, napina skórę, pobu-
dza krążenie i poprawia jej koloryt. Niewiele 
kosztuje poza silnym postanowieniem, a zasad-
niczo odmienia życie. Warunek? Robisz to co-
dziennie. Nie od czasu do czasu, wtedy to nie 
działa.

Pod prysznicem lub w kąpieli myjesz najwięk-
szy organ Twojego ciała, czyli skórę. Paradok-
salnie panuje przekonanie, że produkty do ciała 
są mniej istotne i cała nasza uwaga skupia się 
na twarzy. Niesłusznie. W przypadku ciała 
wszystkie szkodliwe substancje mają wielkie 

pole do popisu i nie warto bagatelizować tego 
faktu. Dlatego upewnij się, że stosujesz produkt 
myjący na bazie detergentów pochodzenia ro-
ślinnego, takich które nie wysuszą i nie podraż-
nią Twojej skóry, a wręcz będą pielęgnować ją 
podczas mycia. Warto wypróbować mydło 
z Aleppo lub kastylijskie. To pierwsze ma nieco 
nieprzyjazny, surowy wygląd i zapach, jednak 
jest niezwykle delikatne, dobroczynne dla skóry. 
Cyfra, którą widzisz na jego opakowaniu, 
oznacza poziom zawartości oleju laurowego, 
składnika specyficznego dla tego najstarszego 
mydła świata. Im jest go więcej, w tym większym 
stopniu mydło to ma działanie terapeutyczne, 
pomaga uporać się z przeróżnymi dolegliwoś-
ciami skórnymi, takimi jak trądzik, egzema, 

łupież, łojotok. Jest odpowiednie do ciała i do 
włosów, dla całej rodziny, również dla alergi-
ków i małych dzieci. Jeśli stosujesz je do wło-
sów, nie zapomnij na koniec wypłukać ich wodą 
z dodatkiem octu, nada im to jedwabisty dotyk 
i połysk. Wybierając mydło, jak zawsze zwróć 
uwagę na skład. Olej palmowy na pierwszym 
miejscu INCI? Jeśli nie jest pozyskiwany z upraw 
ekologicznych, jego produkcji towarzyszy nie-
kontrolowana wycinka lasów deszczowych na 
Sumatrze i Borneo oraz eksterminacja ich miesz-
kańców, orangutanów. Nie przyczyniaj się do 
tego, to jeden z większych skandali związanych 
z degradacją środowiska w naszych czasach. 
Latem Twoja łazienka to jezioro? Dlaczego nie, 
ale tylko jeśli używasz produktów w 100% bio-
degradowalnych, które nie zaszkodzą florze 
i faunie wodnej. Sięgnij po ekologiczny produkt 
wielofunkcyjny, taki jak kastylijskie mydło w pły-
nie, które ułatwi Ci toaletę na biwaku. Umyjesz 

A ja na to
jak na lato

Hej, kto nie lubi lata? Rękę podniesie zapewne niewiele osób. Długie dni, słońce i od razu mamy dobry 
humor. Niektórzy wyruszą w dalekie wędrówki, jednak lato w Polsce jest tak piękne, z feerią barw warzyw 
i owoców, że niekoniecznie trzeba wyjeżdżać na drugi koniec świata, aby cieszyć się wyjątkową aurą.



24 | Go Organic! | Nr 36 | Lato 2018 Go Organic! | Nr 36 | Lato 2018 | 25 

URODA ŻYCIAURODA ŻYCIA

makijażu letniego 
makijaż „krok po kroku”:

puroBIO Polska

Propozycje 
L atem, kiedy temperatury i nasłonecznienie 

staje się bardzo wysokie, możemy zadbać 
i chronić naszą cerę nie tylko poprzez od-

żywcze, wysokiej jakości produkty odżywcze 
i  filtry przeciwsłoneczne, ale także używając 
naturalnych, pielęgnacyjnych kosmetyków do 
makijażu. Produkty włoskiej marki puroBIO są 
testowane dermatologicznie, nie zawierają ni-
klu, większość z nich ma wegańskie składy, nie 
są testowane na zwierzętach i zawierają wiele 
roślinnych, aktywnych składników wpływają-
cych dobroczynnie na skórę. Makijaż na tę porę 
roku wykonany naturalnymi kosmetykami bę-
dzie trwały, upiększający i zgodny z aktualnymi 
trendami, a co najważniejsze – nie spowoduje 
zapychania się porów skóry i pogorszenia stanu 
cery, gdyż kosmetyki ekologiczne nie zawierają 
składników wysoce komodogennych.

Ważne jest, aby przed makijażem skóra była 
odpowiednio przygotowana i wypielęgnowana 
– dokładne oczyszczanie, regularne stosowanie 
peelingów usuwających martwy naskórek po-
zwoli skórze oddychać i usunie zanieczyszcze-
nia oraz spowoduje lepsze wchłanianie i po-
prawę działania kosmetyków pielęgnacyjnych. 
Starannie dobrane do rodzaju i kondycji cery 
produkty do pielęgnacji sprawią, że makijaż 
będzie nie tylko lepiej wyglądał, ale także po-
zostanie nienaruszony na dłużej.

Dla cery tłustej lub mieszanej polecam lekki 
krem lub lotion bez dodatku oleju, a następnie 
sypki primer przed aplikacją kremu BB – za-
pewni on wielogodzinne matowe wykończenie 
i znacznie wydłuży trwałość makijażu. Dla po-
zostałych typów skóry trwałym będzie wykoń-
czenie makijażu pudrem prasowanym lub 
podkładem prasowanym – jeśli cera wymaga 
większego krycia. Ważne jest, aby przy najwięk-
szych upałach stosować tylko minimalną, nie-
zbędną ilość kremu BB, aby zapobiegać zbiera-
niu się produktu w liniach mimicznych. 

Cerze suchej przysłuży sie baza nawilżająca. 
Dzięki temu make-up pozostanie świeży na 
dłużej, a cera nie utraci blasku. W lecie, chro-
niąc twarz przed słońcem, zdrowego kolorytu 
możemy nadać naturalnym bronzerem, cera 
będzie wyglądać jak muśnięta promieniami 
słonecznymi, a zęby i oczy wydawać się będą 
jaśniejsze. Bronzery stosujemy wyłącznie na 
górnych partiach twarzy, które naturalnie łapią 
słońce jako pierwsze – czole, kościach policzko-
wych, brodzie i  nosie. Zastosowanie dwóch 
odcieni bronzera daje bardziej naturalny efekt 
i dodatkowo modeluje rysy twarzy. Muśnięcie 
pudrem brązującym szyi i dekoltu wyrównuje 
koloryt skóry i tworzy spójną całość.

Naturalnego, młodzieńczego koloru nada 
policzkom nałożony w małej ilości delikatny róż 
prasowany. Rozświetlenie odbijające światło to 
podstawa letniego „looku” – w chłodnych tona-
cjach sprawdzi się rozświetlacz 02, który subtel-
nym różem doskonale rozświetli także we-
wnętrzne kąciki oczu i łuk brwiowy oraz idealnie 
skomponuje się z cieniami do powiek w kolorze 
tego roku – fiolecie. Idąc na plażę czy na ba-
sen, przy dobrej kondycji skóry, wystarczające 
będzie ocieplenie cery bronzerem i nałożenie 
małej ilości ciepłego – np. złotego odcienia 01, 

rozświetlacza – taki makijaż doskonale spraw-
dzi się do każdej stylizacji i, jeśli nie będziemy 
wycierać twarzy ręcznikiem, pozostanie niena-
ruszony nawet po kąpieli. Zbyt duża ilość dro-
binek może potęgować błyszczenie się skóry, 
rozświetlacz nakładamy więc w małej ilości je-
dynie w newralgicznych partiach twarzy – pod 
łukiem brwiowym, na szczytach kości policzko-
wych i na łuku kupidyna.

Okolica wokół oczu i na powiekach jest czę-
sto miejscem występowania alergii skórnych ze 
względu na grubość skóry w tej okolicy – ok. 
0,55 mm w porównaniu do reszty skóry na twa-
rzy, która ma zwykle ok. 2 milimetrów grubości. 
Objawy alergiczne na powiekach to najczęściej: 
opuchnięcie, zarumienienie, pęcherze, którym 
zwykle towarzyszy swędzenie. Długotrwałe zmia-
ny to zgrubienie skóry oraz jej łuszczenie się. 

Cienie puroBIO są wolne od niklu i bezpiecz-
ne dla zdrowia. Nikiel w  niektórych formach 
(tlenki, siarczki i rozpuszczalne związki jak siar-
czan niklu i chlorek niklu) może mieć negatywny 
wpływ na zdrowie i uważany jest za rakotwórczy. 
Większość kosmetyków kolorowych zawierają-
cych pigmenty ma w składzie nikiel. Właściwości 
penetrujące niklu są ściśle powiązane z utlenia-
niem się potu. Powieki, a  także reszta twarzy 
wydziela pot podczas ćwiczeń fizycznych lub 
podwyższonej temperatury ciała co w  teorii 
może powodować zwiększoną absorpcję jonów 
niklu z kosmetyków. Marszczenie powiek, kiedy 
promienie słońca są bardzo silne, może również 
powodować wzmożoną absorpcję niklu.

Naturalnymi odcieniami modelujemy powieki, 
a następnie fioletowy cień „foliowy” nakładamy 
na ruchomą powiekę nadając jej wielowymia-
rowości i dodając oczom naturalnego blasku. 
Przy największych upałach sprawdzą się neu-
tralne kolory cieni i ich transparentna aplikacja, 
ciemniejszy makijaż oczu pozostawmy na wie-
czór lub stosujmy wtedy, kiedy nie jesteśmy 
w pełnym słońcu. Trwałość cieni możemy wy-
dłużyć unikając aplikacji na powieki kremu pod 
oczy i stosując pielęgnującą bazę pod cienie.

Naturalne tusze do rzęs nie są wodoodpor-
ne, wybierając się więc na basen, czy na plażę, 
warto pominąć malowanie rzęs, podkreślając 
linię rzęs kredką do oczu dla wzmocnienia 
efektu, trwałości kredce nada aplikacja cienia 
w  tym samym kolorze – cienkim pędzelkiem 
aplikujemy cień na uprzednio narysowaną 
kreskę.

Aby makijaż był kompletny, podkreślenia 
wymagają usta; jedyne na naszym rynku natu-
ralne płynne matowe trwałe pomadki puroBIO 
Lip Tint nadają wargom koloru na wiele godzin. 
Usta pozostaną w nienaruszonym stanie nawet 
nad wodą i na plaży pod warunkiem, że nie 
będziemy nakładać na wargi tłustych produk-
tów, które rozpuszczają formułę pomadek. Do 
makijażu w  chłodnej tonacji idealnie pasuje 
neutralny brudny róż lub delikatny fiolet. Stosu-
jąc tradycyjne pomadki ich trwałość wydłużymy 
aplikując niewidzialną konturówkę na całe us-
ta, co zapobiegnie rozlewaniu się koloru.

Doskonałą metodą na przedłużenie trwałości 
makijażu w ciągu dnia jest, obok zastosowania 
baz / primerów, odciśnięcie wydzielającego się 
sebum specjalną bibułką lub czystą chusteczką 
i ponowne przypudrowanie twarzy matującym 
sypkim primerem lub podkładem w kompak-
cie. Stosowanie wodoodpornych produktów do 
twarzy podczas upałów i dużego nasłonecznie-
nia bardzo często powoduje zapychanie się 
porów oraz reakcje alergiczne. Kosmetyki natu-
ralne nałożone właściwie i w odpowiedniej ilo-
ści bezpiecznie podkreślają naszą urodę także 
w lecie. 

Tekst i makijaż:  
Katarzyna Konopa 
PINK MINK Studio,  
ekspertka makijażu wegańskiego i naturalnego;  
youtube.com/pinkminkstudio

Zdjęcia:  
Justyna Gagoś
Modelka:  
Valeria Hubska

Zdjęcie 6:

Pomadka płynna  
Lip Tint 03Zdjęcie 5:

Cień 15
Rozświetlacz Resplendent 02
Pędzel nr 07 –  cień i rozświetlacz 

w wewnętrznych kącikach
Pędzel nr 12 – rozświetlacz

Zdjęcie 4:

Cień 15
Kredka czarna do oczu 01
Tusz do rzęs LAM
Pędzel nr 07

Zdjęcie 1:

Najpierw nałożyłam bazę,  
sypki puder: primer loose powder
Krem BB Sublime 02
Korektor Sublime 02
Puder prasowany Indissoluble 02
Pędzel nr 10 – krem BB
Pędzel nr 09 – korektor
Pędzel nr 01 – puder

Zdjęcie 2:

Bronzer Resplendent 01
Róż 01
Pędzel nr 02 – bronzer
Pędzel nr 11 – róż

Zdjęcie 3:

Cienie: 11, 03
Pędzle: 07 & 08

Pomadka  
Lip Tint 06

Pomadka  
Lip Tint 03
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DOSTAWCY ZDROWIA

Kosmetyki marki puroBIO dostępne są w wybranych 
delikatesach Organic Farma Zdrowia w: CH Arkadia, 
Galerii Mokotów, Q22, Chmielna w Warszawie oraz 
CH Stara Papiernia i Bydgoszcz Zielone Arkady.

Kosmetyki puroBIO to połączenie  
pięknych kolorów i potęgi makijażu  
dbającego o Twoją skórę.  
Dlatego stworzyliśmy bezpieczny  
make-up dla każdego rodzaju  
cery i każdego wieku.

Kosmetyki puroBIO dają pierwszeństwo 
certyfikowanym, wysokiej jakości  
organicznym składnikom, eliminując  
substancje, które są niebezpieczne  
dla skóry i mogące powodować alergie. 
Korzystamy z aktywnych składników 
pochodzenia roślinnego i mineralnego. 

NIE dla silikonu, NIE dla wazeliny,  
NIE dla parabenów, NIE dla  
syntetycznych konserwantów,  
testowane na zawartość niklu

www.purobio.pl

Dolina Loary matką roślin leczniczych
Laboratorium Alvend, producent marki Etamine 
du Lys, mieści się w dolinie Loary na zachodzie 
Francji. Ten region, ze względu na klimat, wielo-
wiekową tradycję i wiedzę mieszkańców, spe-
cjalizuje się w uprawach ponad 100 roślin lecz-
niczych. Pochodzące stamtąd oleje i ekstrakty 
roślinne mają wysoki poziom substancji aktyw-
nych i są cenione wśród producentów na całym 
świecie.

Ponad 30 lat pasji rodziny Gabory
Janine Gabory od najmłodszych lat pasjono-
wała się fenomenem mocy roślin. W 1985 roku 
założyła firmę specjalizującą się w produkcji 
i sprzedaży naturalnych kosmetyków i środków 
czystości, bazujących na lokalnych surowcach 
naturalnych.

10 lat później, kiedy pojawiły się doniesienia 
o szkodliwości detergentów petrochemicznych 
dla zdrowia i środowiska, dołączył do niej syn, 
Samuel Gabory, który stworzył Laboratorium 
Alvend. W ciągu kolejnej dekady stało się ono 
jednym z wiodących laboratoriów francuskich 
specjalizujących się w „zielonej chemii”. W 2005 

Etamine du Lys, w skrócie EDL, to francuska 
marka certyfikowanych ekologicznych środ-
ków czystości o największym asortymencie 
na rynku eko. Marka wyjątkowa i warta 
uwagi z kilku powodów. Dlaczego?

roku powstaje Comptoir des Lys, firma, która 
łączy działania badawcze, produkcję i dystry-
bucję marek całej grupy Alvend, obecnej już na 
całym świecie. Produkty Etamine du Lys są obec-
nie z sukcesem sprzedawane zarówno w Euro-
pie, jak i  na bardzo wymagających rynkach 
azjatyckich, np. w Korei Południowej.

Bezkompromisowa jakość  
tworzona lokalnie
Laboratorium Alvend od początku stawia na 
jakość. Filozofia firmy zakłada maksymalne 
wykorzystanie lokalnego potencjału w postaci 
wysokiej jakości roślin leczniczych i wiedzy lo-
kalnych producentów oraz nieustanne poszuki-
wania innowacyjnych rozwiązań.

Zdrowe ekodetergenty 
produkowane we Francji

Etamine du Lys jest produkowane w Somloire, 
małej miejscowości „pośród niczego”, otoczonej 
organicznymi polami uprawnymi, które przez 
większość roku zachwycają zmieniającymi się 
kolorami i zapachami.

Tam właśnie powstaje największy na rynku 
ekoasortyment Etamine du Lys, skoncentrowa-
nych i niezwykle skutecznych roślinnych deter-
gentów. Łączą one najlepsze cechy poszcze-
gólnych roślin, np. bazę cukrową z buraka, 
zbo żową z pszenicy, tłuszczową z kokosa, 
po to, by do czysta myć, czyścić, prać 
i zmywać. Etamine du Lys wyróżnia się 
swoją bazą myjącą, gdzie stosuje się 
aż pięć różnych grup składników, 
podczas gdy zazwyczaj wykorzystywa-
ne są jeden lub dwa. EDL wprowadza 
do produkcji rozwiązania w  trosce 
o dobro planety. Na przykład kontro-
wersyjny olej palmowy zastępuje 
przetworzonymi łodygami zbóż, które 
dotąd po żniwach były po prostu wy-
rzucane.

Etamine du Lys wybiera do produkcji rośliny 
znane ze swoich dobroczynnych właściwości 
dla skóry, np. nagietek, rumianek, owies czy 
pszenicę. Roślinna baza czyszcząca EDL jest 
doskonale tolerowana przez skórę nawet osób 
wrażliwych i dotkniętych alergiami. 

Priorytet dla jakości i innowacji
Firma starannie dobiera najwyższej jakości skład-
niki i surowce do produkcji, korzystając z włas-
nych certyfikowanych upraw (ma swoją farmę 
eksperymentalną nieopodal domu rodzinnego 
Gaborych) lub współpracując bezpośrednio 

z lokalnymi producentami. Każdy surowiec jest 
poddawany restrykcyjnym testom i kontroli ja-
kości we własnym laboratorium w Somloire lub 
w  innych niezależnych laboratoriach, często 
przechodząc podwójne testy dla najwyższego 
bezpieczeństwa i jakości produktów. Regularnie 
przeprowadza się także testy skuteczności i wy-
dajności oraz testy dermatologiczne, tolerancji 
skórnej i biodegradowalności produktów.

W produktach Etamine du Lys nigdy nie znaj-
dą się składniki sklasyfikowane jako kancero-
genne, petrochemiczne, syntetyczne barwniki 
i zapachy, EDTA, optyczne wybielacze i rozjaś-
niacze, GMO, formaldehydy, borany czy PCV. 
Produkcja odbywa się według najwyższych 
standardów określanych przez GMP i normę 
ISO22716, a fabryka jest regularnie monitoro-
wana i kontrolowana przez inspektorów orga-
nizacji certyfikującej ECOCERT. Większość pro-
duktów Etamine du Lys szczyci się certyfikatem 
Ecocert Ecodetergent, najbardziej restrykcyjnym 
certyfikatem dla detergentów ekologicznych.

Etamine du Lys ma w swojej ofercie prak-
tycznie wszystkie możliwe środki czystości. 
Począwszy od środków do prania, sprzątania 
i zmywania, kończąc na wielu produktach inno-

wacyjnych i wyjątkowych, jak np. spraye: 
antystatyczny do kurzu, do czyszczenia 

piekarników, kominków 
i  grilla czy do czyszczenia 
kuchenek ceramicznych 

i indukcyjnych. 

Certyfikaty, troska o Ziemię 
i wsparcie dla organizacji globalnych

Alvend jest firmą zaangażowaną globalnie 
w  wyznaczanie i  promowanie standardów 
branży „zielonej chemii”. Jest jednym z aktyw-
nych członków organizacji ECOCERT oraz jed-
nym z  członków założycieli stowarzyszenia 
COSMEBIO, które od 2002 roku pracuje nad 
normami i standardami dla kosmetyków orga-
nicznych i naturalnych.

Alvend to także francuscy Animalsi. Firma 
jest nie tylko aktywnym członkiem stowarzysze-
nia PETA Cruelty Free International, organizacji, 
której głównym celem jest wprowadzenie zaka-
zu przeprowadzania testów na zwierzętach na 
całym świecie, ale także dumnym posiadaczem 
certyfikatu ONE VOICE, gwarantującym, że 
żaden produkt gotowy ani surowce do produk-
cji nie są i nie były testowane na zwierzętach.

Zdrowy dom z EDL
Środki czystości Etamine du Lys są wyjątkowe 

pod względem poziomu bezpieczeństwa dla 
domowników oraz dbałości o środowisko i na-
turalne i  zasoby odnawialne. Konsekwentnie 
zastępują środki czystości bazujące na toksycz-
nych produktach przemysłowych.

Filozofia Etamine du Lys łączy jakże ważną 
troskę o nasze zdrowie z przyjemnością stoso-
wania pięknie pachnących i skutecznych deter-
gentów naturalnych i ekologicznych. 

czystość 
z roślin

Alvend – zArząd nA fArmiefot. Matthieu Mitschké

Monika Zarzycka
Manager Działu  
Kosmetyki i Środki Czystości



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

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

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

SKLEPY TRADYCYJNE JADŁO

Port Rumia Rumia, ul. Grunwaldzka 108 500-172-889


