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Dobrobycie – tak możemy przetłumaczyć duńskie hygge, szwedzki lagom czy francuskie joie
de vivre. Funkcjonuje także pojęcie slow life.
Obliczono, że 27% Polaków definiuje je jako
życie bez pośpiechu, przeżywanie tu i teraz,
osiągnięcie równowagi między obowiązkami,
życiem prywatnym a odpoczynkiem. Właśnie
o takiej uważności na każdą najmniejszą rzecz
w naszym otoczeniu mówi nasza Ekoosobowość
Maia Sobczak – „Życie składa się z drobiazgów,
z okruszków codzienności – małych gestów,
wspólnych rytuałów czy oswajania się nawzajem. Po prostu z bycia”. Maia aktywnie promuje
trend No Waste, czyli ideę niemarnowania jedzenia. W swojej książce „Qmam kasze. Do
ostatniego okruszka” pisze o sposobach na
zagospodarowanie resztek przy gotowaniu,
pokazuje jak pomysłowe i smaczne potrawy
można z nich stworzyć.
Sposobem na zagospodarowanie resztek jest
też ich kompostowanie. Z resztek warzyw, posiłków czy odpadków z ogrodu można uzyskać
coś najbardziej elementarnego, czyli glebę.
Kompost – produkt powstający w danym gospodarstwie, składający się z tego, co się w nim
znajduje, i który po przefermentowaniu staje się
doskonałym nawozem dla rosnących w gospodarstwie roślin, to podstawa w rolnictwie bio
dynamicznym. Historię powstania takiego sposobu gospodarowania w Polsce opisujemy
w wywiadzie z prawnukiem założyciela pierwszego tego typu gospodarstwa w naszym kraju.
Filozofia rolnictwa biodynamicznego mówi, że
jesteśmy częścią większej całości. Zgodnie z tym
nasze codzienne starania o dobre bycie – jakość
tego, co jemy, pielęgnacji ciała, czym się otaczamy, relacji z innymi – przełoży się na dobre
funkcjonowanie całej planety. Dbajmy o to.

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

GO ORGANIC! można czytać, ale można się w nim też reklamować!
Zapraszamy do kontaktu: Anna Łyżwa • e-mail: a.lyzwa@organicmarket.pl • tel. 728 865 722
Przedstawione produkty są dostępne w wybranych delikatesach Organic Farma Zdrowia oraz na organic24.pl
Redakcja: redakcja@organicmarket.pl

Kwartalnik Go Organic! jest drukowany
na certyfikowanym papierze FSC.
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EKOOSOBOWOŚĆ

Rzeczy najprostsze
kształtują to,
kim jesteś
Wywiad

z Maią Sobczak

Dlaczego kasza, skąd tytuł Pani książki
„Qmam kaszę"? Czy jest to coś takiego jak
popularne „czuję bluesa"? Czy kasza zajmuje specjalne miejsce w Pani jadłospisie
lub nawet sposobie na życie?
Pełny tytuł tej książki to „Qmam Kasze. Do
ostatniego okruszka”. Pierwszy człon to nazwa
mojego bloga i rzeczywiście jest to coś w stylu
„czuję bluesa”, drugi wskazuje o czym jest
książka, czyli o okruszkach w dość szerokim
ujęciu. Ta książka to taki manifest normalności,
na każdej stronie pokazuje, że życie wtedy jest
naprawdę fajne, kiedy wykorzystujemy je w peł-

ni, kiedy cieszymy się z tego, co już mamy
i wykorzystujemy to do końca, do ostatniego
okruszka. Dla mnie ten zwrot jest dość szeroki.
Po pierwsze, kiedy coś nam bardzo smakuje
wylizujemy talerz do dna, żeby nie uronić ani
jednej kropelki, nic nie stracić. Po drugie „do
ostatniego okruszka” mówi o tym, żeby niczego
nie marnować, wykorzystywać do końca, znajdować nowe zastosowania, choćby dla liści
kalafiora, które zazwyczaj trafiają do śmietnika,
bo nikt nie wie, co z nimi można jeszcze zrobić,
czy dla pozostałości z wczorajszego obiadu,
które magicznie zmieniają się w kremowy sos

do domowego makaronu. Po trzecie, bo życie
składa się właśnie z drobiazgów, z okruszków
codzienności – małych gestów, wspólnych rytuałów, gry w karty z dziadkiem czy oswajania się
nawzajem. Po prostu z bycia. Piękne, prawda?
Jeśli chodzi o kaszę, uwielbiam ją w każdej
odmianie, od dziecka. Zawsze uważałam, że
jest wyjątkowa, naturalna i taka moja, dlatego
zajmuje swoje miejsce w nazwie bloga, co nie
oznacza, że w każdym przepisie jest czy będzie
kasza.
We wstępie do „Qmam kaszę. Do ostatniego okruszka” czytamy o nadzwyczajnej witalności Pani babci i innych starszych pań
w rodzinie. Łatwo jest być młodym, kiedy…
jest się młodym. Co zrobić jednak, by być
młodym w późniejszym wieku?
Myślę, że młodość nosi się w sercu. To nie do
końca kwestia wieku, tylko poczucia szczęścia
i spełnienia się w codzienności. To właśnie widziałam u swojej babci, wkładała w codzienne
drobiazgi radość, tak jakby każdy był wyjątkowy, jak przyjemna i ekscytująca podróż. Właściwie, jak o tym pomyślę, to życie jest właśnie
taką podróżą – wszyscy jesteśmy tu na chwilę,
jak turyści… Ale, ale! Wiem do czego zmierza
to pytanie. Pewnie jesteśmy w stanie żyć w świadomy sposób, dokonywać dobrych wyborów,
jeść prawdziwe, pełne miłości jedzenie, głębo-

ko oddychać i dbać o higienę duchową czy
mentalną. Nasz świat jest zbyt pełny, tak jakby
przepełniony wszystkim, począwszy od bodźców, a skończywszy na rzeczach i ilości obowiązków, co tak naprawdę prowadzi do zastojów, do przeładowania. Tu, w podskokach
zbliżamy się do najpiękniejszej zasady świata:
mniej znaczy zawsze więcej. Lepiej mieć kilku
przyjaciół, ale prawdziwych, lepiej zjeść mniej,
ale lepsze i bardziej wartościowe jedzenie, lepiej mniej się poruszać, ale systematycznie –
przynajmniej raz dziennie przez 30 minut, lepiej
jest kupić jedną rzecz, ale naprawdę potrzebną
i dającą radość – a potem o nią dbać i naprawiać, kiedy się nieco zepsuje. To nie ilość,
a jakość robi robotę. W promocji się tego raczej
nie nabędzie...
„Nasz prywatny świat jest odzwierciedleniem tego, co się dzieje wokoło”. To kolejny
cytat z „Qmam kaszę. Do ostatniego okruszka”. Jak zatem zachować równowagę pomiędzy naszym prywatnym mikrokosmosem a tym, co na zewnątrz? Jak osiągnąć
harmonię ze światem wewnętrznym i odczuwać z tego korzyści?
Ja to widzę tak, że trzeba ze sobą prowadzić
bogate konwersacje wewnętrzne, słuchać siebie, sprawdzać, z czym mi dobrze, a z czym
nie, doceniać swoje ciało, kochać siebie, tak
prawdziwie i głęboko. Szczególnie wady, choć
dla jednego wada to dla drugiego zaleta. Ciało
pięknie komunikuje się z nami, tylko żeby je
usłyszeć, trzeba się na chwilę wyciszyć, zatrzymać. Można ze sobą wypić kawę, poobserwować siebie, pobyć po prostu ze sobą i oczywiście oddychać głęboko. Oddech, tak jak dobre
jedzenie i ruch, potrafi zdziałać cuda – głęboki,
spokojny aż po końcówki palców. Z tym spokojem i oddechem przychodzi akceptacja, szczególnie dla tych spraw, na które w ogóle nie
mamy wpływu, przychodzi zdrowy dystans,
a ten z kolei daje siłę do zmian.
„Bądź zmianą, teraz Twój ruch” mówi Pani
w kontekście „MyNoWaste”. Wspomina
Pani, że w polskich gospodarstwach domowych rocznie marnują się 2 miliony ton
żywności(!). Jak przestać marnować jedzenie i może nie tylko jedzenie? Czy to może
poprawić jakość naszego życia?
Marnowanie jedzenia to pierwszy, bardzo odczuwalny błąd, który jak myślę wielu z nas
popełnia zupełnie nieświadomie. To, co trafia
do kosza to pośrednio nasz cenny czas, zaangażowanie, codzienny trud, żeby wywiązać się
ze swoich zobowiązań, a nie tylko czerstwy
chleb, przegapiona fasolka w lodówce czy
wczorajszy kalafior z obiadu. Trafia tam też
nasz osobisty komfort, upragnione wakacje,
kurs, na który od dłuższego czasu chcieliśmy
pójść czy zwykły, cudowny spokój o dziś i o jutro. Czy spokój nie brzmi jakoś tak najlepiej na
świecie? Dla mnie tak!
Lubię wprowadzać zmiany drobnymi krokami,
bezboleśnie. Takie zmiany wchodzą gładko
w krew, zakorzeniają się i zostają na długo.
Krok po kroku, zanim się obejrzysz już marnujesz mniej, wpadasz na nowe pomysły, rozmawiasz o tym, czytasz i wciąga Cię to jak gęste
smoothie z domową granolą. U mnie część
rzeczy była zupełnie naturalna, a część wypracowałam lub jak to często mówię, odświeżyłam
z dzieciństwa. Zaczęłam od wielorazowych siatek, porządku w lodówce i omijania sklepu przy
każdym powrocie z pracy. Takie zakupy są zu-

pełnie nieracjonalne, szczególnie kiedy głodny
człowiek wpada pomiędzy półki czy na stragan,
chyba wszyscy mamy podobne doświadczenia,
ciężko wtedy zaciągnąć, to co napchane w siatki do domu.
Wiem, że u niektórych sprawdzają się listy zakupowe. Ja gotuję bardzo intuicyjnie, więc kiedy już
opróżnię lodówkę i kosz na owoce, idę na targ
poszwendać się pomiędzy półkami, choć przyznam, że długoterminowe produkty uzupełniam,
kiedy mi się skończą – to moja żelazna szuflada
z sypkimi produktami, przyprawami, mąkami,
olejami czy tahini. Zmiana to proces, widać to
dokładnie w książce, w poszczególnych rozdziałach są historie z różnych czasów, różne przepisy
i przemyślenia, które dojrzewały we mnie latami
i te najnowsze, takie jak kimchi z liści kalafiora
czy ulubiony śliwkowy BBQ. Powstał ze śliwek,
wysuszonych niemal na wiór, były tak twarde, że
można było nimi rzucać jak kamieniami. Dałam
im ostatnią szansę i proszę, wyszedł sos, który
powtarzam niemal co kilka dni.
Dlaczego warto sięgać po comfort food i co
to właściwie jest? Jakie mogłaby Pani podać przykłady tego typu pożywienia?
Comfort food to nic innego jak jedzenie, czy
raczej smaki, które jedliśmy w dzieciństwie, te
ulubione od babci czy serwowane przez mamę
i podawane z miłością. To one przypominają
nam o bezgranicznej akceptacji, bezpieczeństwie i bezwarunkowej miłości, którą nas karmiono. Czasem mówi się, że to jedzenie na
pocieszenie, takie które sprawia nam radość
i przynosi ulgę, niestety nie zawsze zdrowe.
Każdy ma swój comfort food. Ja mam naleśniki
z gniecionymi truskawkami, suche gofry oprószone tylko nieznacznie pudrem, dynię w occie,
syrop z czarnej porzeczki i malin, kakao z kurkumą, gorzką czekoladę z orzechami, babciną
chałkę z kruszonką, murzynka mojej mamy…
i mogę tak wymieniać jeszcze długo.
Z jednej strony comfort food, z drugiej pisze Pani o zaletach wyjścia ze strefy komfortu:). Jak się na to odważyć i co można
zyskać? Jaki był pierwszy krok w Pani
przypadku?
Każda zmiana to wyjście ze strefy komfortu, bo
zaczynamy robić coś zupełnie inaczej i nie do
końca wiemy, czy to nam wyjdzie i czy się będzie podobało. Wystarczy zmienić kawiarnię,
do której zazwyczaj przychodzimy, a już czujemy gdzieś z tyłu głowy, że coś tu nie leży, nie
gra, że filiżanka nie taka albo nie ma mleka
roślinnego, a w tamtej jest. Tak jak pisałam
nieco wcześniej, zmiany trzeba zaczynać drobnymi krokami. Takie baby steps wychodzą nam
zawsze na dobre. Żeby to było łatwiej zrozumieć, podam kilka przykładów: jeśli chcesz
zmienić coś w kuchni, zmień w cukierniczce
biały cukier na ten zdrowszy trzcinowy, jeśli
chcesz zacząć oszczędzać, wrzuć codziennie
10-50 złotych do słoika czy kosmetyczki, w zależności od budżetu, jakim dysponujesz, jeśli
myślisz o medytacji, zacznij od kawy tylko ze
sobą, żebyś nauczył się być sam przez 15 minut
bez telefonu i rozmów, jeśli chcesz ograniczyć
plastik, wrzuć do swojej torebki dwie materiałowe torby na zakupy i jeszcze dwie do samochodu
– przynajmniej 4 razy zapakujesz zakupy w swoje torby. Oczywiście przykładów jest milion.
Jesień dla wielu z nas jest trudną porą roku. Warto jednak dobrze przygotować się,
aby energii starczyło i na zimę, i dotrwać
do wiosny. Jak wygląda Pani dieta o tej

fot. Mateusz Nasternak
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porze roku? Jakie dania pomogą nam się
rozgrzać i poprawić humor teraz, gdy coraz
rzadziej widzimy słońce?
Ja generalnie przez cały rok jem i piję ciepłe,
pomaga mi to trawić i uszczęśliwia moje jelita,
a więc i mnie. Używam też rozgrzewających
przypraw, piję kurkumowe szoty, praktykuję jogę, jem dużo zup – szczególnie congee ryżowe,
które w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej uważa
się za lecznicze. Jestem wegetarianką, więc
w zależności od pory roku zmieniam obróbkę
termiczną warzyw na cieplejszą, rozgrzewającą
nerki i wspierającą trawienie. Według zasady
90 dni, już dziś pracujemy na naszą kondycję
za trzy miesiące. Fajnie, prawda?
Jaki jest Pani sposób, poza dietą, na wzmocnienie odporności, a także na to, co za
sprawą mody już nawet w Polsce zaczęliśmy nazywać „hygge”?
Natura, spacery, jazda konna, joga i praca
u podstaw – czyli czysto fizyczne zmęczenie plus
szeroki uśmiech. Generalnie, skupiam się na
pozytywach, na tym co mam, co mogę, na fajnych drobiazgach, na zapachu, widokach za
oknem, blasku świecy, bliskości. Jestem wdzięczna, że mogę tego wszystkiego doświadczać, że
mogę jeść dobre jedzenie, dzielić się nim
z ludźmi, tańczyć czy oddychać z końmi, które
kocham wielką miłością. Dużo jeżdżę na rowerze czy hulajnodze, nawet na spotkania biznesowe, dzięki temu po drodze czuję się jak na
wakacjach, z wiatrem we włosach i uśmiechem
na twarzy jak dziecko. Pielęgnuję w sobie tę
dziecięcą radość, sprawiam sobie drobne, codzienne przyjemności i głęboko oddycham.
Jaką jedną, choćby drobną myśl – o czym
wspomina Pani w książce – możemy zmienić, aby wstąpić na drogę dobrych zmian,
zacząć cieszyć się życiem? I oczywiście cieszyć się także lepszym samopoczuciem?
Najlepiej zacząć od siebie. Zaakceptować choć
jedną swoją słabostkę.

rozmawiała
Monika Zarzycka
Manager Działu
Kosmetyki i Środki Czystości

fot. Mateusz Nasternak
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Cenna
witamina C
Kwas L-askorbinowy, czyli witamina C, to organiczny związek chemiczny niezbędny do funkcjonowania
organizmów żywych, regulujący bardzo wiele funkcji biologicznych. Organizm człowieka, ze względu
na brak enzymu oksydazy L-gulonolaktonowej, sam nie wytwarza witaminy C, przez co w całości musi
być ona dostarczana wraz z dietą, aby utrzymać prawidłowe funkcjonowanie organizmu.

dr inż. Marta Pawłowska
SafetyAssessor, doktor nauk chemicznych,
wykładowca, promotor, prelegent,
konsultant rynku kosmetycznego
i farmaceutycznego.

Witamina C tylko z roślin
Kwas askorbinowy po raz pierwszy wyizolowany
i oczyszczony został z papryki w 1933 roku, za
co węgierski uczony Albert Szent-Györgyi otrzymał nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny
i fizjologii cztery lata później. Od tego czasu
wykryto kwas L-askorbinowy, będący naturalnie
występującą formą witaminy C w wielu surowych owocach i warzywach. Szczególnie bogate w nią są melony, owoce cytrusowe i ich soki,
takie jak pomarańcze czy grejpfruty; acerola,
rokitnik, dzika róża, guawa, mango, kiwi, papaja, ananas, truskawki, maliny, żurawina,
a także pomidory i sok z nich. Spośród warzyw
dużo witaminy C zawierają kapusta, brokuły,
brukselka, kalafior, czerwona i zielona papryka, jarmuż, szpinak i inne liściaste zielone warzywa.
Mimo obecności witaminy C w wielu warzywach i owocach, posiłki z nich przygotowane
mogą bardzo często nie zawierać kwasu L-askorbinowego, ponieważ jest to związek bardzo
nietrwały. Łatwo ulega rozpadowi pod wpływem
wielu czynników, między innymi tlenu, podwyższonej temperatury i światła.

Gdy witaminy C jest za mało
Niedobory tej witaminy prowadzą do szkorbutu, wielonarządowej choroby, której pierwsze
objawy obejmują osłabienie i uczucie zmęczenia, jednak szybko postępują i zaczynają obejmować między innymi bóle mięśni i stawów,
zapalenie i krwawienie dziąseł, chwianie się
i wypadanie zębów, zmiany skórne oraz utrud-
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nione gojenie się ran. Przyczyną tych objawów
jest upośledzona synteza kolagenu, głównego
białka tkanki łącznej, w której bierze udział
kwas askorbinowy. Choroba ta niegdyś dziesiątkowała marynarzy i więźniów, czyli grupy
najbardziej narażone na długotrwałe niedożywienie. W chwili obecnej szkorbut praktycznie
w ogóle nie występuje, ze względu na łatwy
dostęp do świeżych warzyw i owoców. Jednak
ze względu na wielość funkcji, którą kwas
L‑askorbinowy pełni w ludzkim organizmie,
obniżony poziom witaminy C może prowadzić
do wielu bardziej subtelnych objawów, dlatego
tak ważne jest zapewnienie odpowiedniej ilości
tej witaminy w diecie.

Ile i dla kogo?
Według Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności organizm dorosłego mężczyzny
wymaga 110 mg witaminy C dziennie do prawidłowego funkcjonowania, a kobiety 95 mg/dzień.
W czasie ciąży i laktacji ilość ta jest większa.
Zalecane spożycie znacznie wzrasta w przypadku palenia papierosów, ze względu na to, że
dym papierosowy powoduje powstawanie
szkodliwych, wysoce reaktywnych wolnych rodników, które witamina C neutralizuje.
Ze względu na ścisłą regulację poziomu
kwasu askorbinowego w organizmie na poziomie wchłaniania, wydalania i zużycia, przyjmowanie witaminy C jest całkowicie bezpieczne
nawet w bardzo dużych dawkach, sięgających
kilku gramów na dzień. Najwyższa dawka,
która nie wywołuje żadnych efektów ubocznych
określona została w literaturze naukowej na
2 gramy na dzień. Powyżej tej ilości wystąpić
mogą zaburzenia żołądkowo-jelitowe, w tym
głównie nudności i biegunka, związane z wysokim poziomem askorbinianu w jelitach. Jednocześnie badania uwzględniające dożylne podawanie witaminy C w dawkach do 100 gramów
w ciągu kilku godzin nie wykazały żadnych

efektów ubocznych na organizm człowieka,
w związku z czym przyjmowanie jej jest całkowicie bezpieczne dla człowieka i nietoksyczne.
Ze względu jednak na metabolizm tej witaminy
zaleca się unikanie spożywania jej w dawkach
przekraczających 1 gram na dobę w przypadku
występowania lub skłonności do powstawania
kamieni nerkowych oraz nielicznych, rzadkich
chorób, takich jak hemochromatoza, talasemia
czy niedokrwistość sunderoblastyczna. Z przewodu pokarmowego witamina C wchłania się
na takim samym poziomie, niezależnie od rodzaju pożywienia czy formy, w której jest przyjmowana. W nabłonku jelitowym wchłaniana
jest do krwi, gdzie występuje w formie wolnego
jonu, askorbinianu, skąd rozprowadzana jest
po całym organizmie. Przeciętnie w ciele dorosłego, zdrowego człowieka znajduje się od 300
do 2000 mg tej witaminy, przy czym najwięcej
jej zawierają leukocyty, czyli komórki układu
odpornościowego, nadnercza, przysadka i inne
części mózgu.

może ona zmniejszyć czas trwania dokuczliwych
symptomów, szczególnie jeżeli przyjmowana
jest regularnie, jeszcze przed infekcjami wirusowymi. Dlatego odpowiednie, regularne dawkowanie kwasu L-askorbinowego pozwala nie
tylko utrzymać zdrowe kości, skórę, naczynia
krwionośne, ale dba także o stan naszego układu immunologicznego, ponieważ to właśnie
w leukocytach, komórkach obronnych organizmu, znajdują się duże zapasy witaminy C.
Wraz z budzącą się do życia przyrodą pojawiają się sezonowe alergeny, pyłki traw i drzew, tak
dokuczliwe dla wielu osób. Kontakt osoby
uczulonej z alergenem powoduje wydzielenie
w organizmie histaminy, która odpowiedzialna
jest za większość męczących symptomów, takich
jak katar, łzawienie oczu, wysypka, duszność
i wiele innych. Wykazano, że witamina C zdolna jest do obniżenia poziomu histaminy w organizmie, działając tym samym podobnie jak
leki przeciwalergiczne, co stanowi dla nich
bardzo dobrą alternatywę, szczególnie biorąc
pod uwagę brak uciążliwych efektów ubocznych
z nimi związanych.

Latem
Intensywna ekspozycja na promieniowanie
słoneczne, która ma miejsce latem, obok pięknej opalenizny i zdrowo wyglądającej skóry
niesie za sobą pewne ryzyko związane z oddziaływaniem promieniowania UV na skórę.
Wolne rodniki zdolne są miedzy innymi do
uszkadzania DNA, ścian i białek komórkowych,

w tym kolagenu i elastyny. Tłumaczy to obserwowane zmiany elastyczności skóry w przypadku fotostarzenia. Witamina C chroni przed nim
komórki skóry neutralizując wolne rodniki, dlatego ekspozycja na światło UV prowadzi do
zmniejszenia ilości tej witaminy w skórze.

Jesienią
Nadejście jesieni wiąże się ze zwiększonym ryzykiem stresu dla organizmu z powodu zmian,
które zachodzą w naszym otoczeniu. Zmniejszenie ilości słońca, a co za tym idzie skrócenie
dnia może prowadzić do spadku ilości energii
oraz obniżenia codziennej aktywności. To wszystko przekładać może się na osłabienie odporności organizmu prowadzące do częstszych infekcji wirusowych. W ciągu 24 godzin od zarażenia
organizmu wirusami najczęściej odpowiedzialnymi za przeziębienia następuje gwałtowny
spadek ilości witaminy C w leukocytach, komórkach układu odpornościowego, znacznie
poniżej normalnego poziomu, do którego powrót zajmuje około 5 dni. Analogicznie mogą
działać inne czynniki stresowe. Podobną korelację spadku ilości witaminy C zanotowano
w przypadku zawałów mięśnia sercowego, przy
czym powrót poziomu kwasu L-askorbinowego
w leukocytach zajmuje w tym przypadku około
2 tygodni. Ze względu na wszechobecność
czynników stresogennych oraz narażenia na
szkodliwe działanie wolnych rodników tak istotne jest, aby utrzymywać właściwy poziom witaminy C w organizmie po to, by móc wykorzystać

nie tylko jej podstawowe właściwości, ale pełnię
jej antyoksydacyjnego potencjału.

I zimą
Ze względu na niedostępność zielonych warzyw
sezonowych bogatych w witaminę C, w okresie
zimowym należy przede wszystkim skupić się na
zapewnieniu organizmowi odpowiednich dawek kwasu L-askorbinowego. Owoce cytrusowe
mogą zapewnić rekomendowane dzienne spożycie tej substancji, jednak wiele badań zaleca
suplementację witaminy C na poziomie o wiele
wyższym, rzędu 500 mg na dzień. Pozwala to
nie tylko na zapewnienie organizmowi minimalnej ilości tej substancji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania, ale także w pełni
wykorzystać jej antyoksydacyjny potencjał. Na
szkodliwe warunki atmosferyczne szczególnie
narażona jest nasza skóra, która zimą traci
uzyskany latem blask i staje się szara, zmęczona i mniej elastyczna. Suplementacja tej witaminy może pomóc rozświetlić skórę i wyrównać
jej koloryt. Z jednej strony jest to związane z jej
zdolnościami do neutralizacji szkodliwych wolnych rodników, które wpływają na zmniejszenie
elastyczności skóry oraz uniemożliwiają jej prawidłowe funkcjonowanie. Z drugiej zaś, witamina C zmniejsza produkcję melaniny, pigmentu
odpowiedzialnego za powstawanie przebarwień i ciemnych plam na skórze. Ponadto dzięki
wspomaganiu syntezy kolagenu pomaga ona
skórze zachować swoją elastyczność pomimo
trudnych warunków atmosferycznych.

Witamina C w naszym organizmie
Czas biologicznego półtrwania witaminy C
w organizmie waha się od 8 do 40 dni. Średnie
zużycie tej witaminy wynosi od 10 do 45 mg na
dzień. Jej ilość w organizmie, w tkankach i krwi
podlega zmianom, w zależności od zapotrzebowania. Wraz ze zmieniającymi się warunkami atmosferycznymi narażeni jesteśmy na różne
czynniki wpływające na nasze zdrowie oraz na
różną dostępność witaminy C. Dlatego tak
ważne jest, aby przez cały rok dbać o zapewnienie organizmowi odpowiedniej jej ilości:

Wiosną
Wraz z nadejściem pierwszych symptomów
wiosny bardzo często pojawiają się przeziębienia, atakując osłabione po zimie organizmy.
Pomimo, że nie wykazano, aby witamina C łagodziła objawy przeziębienia dowiedziono, że
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DIETETYK RADZI

Dieta ucznia

– pomoc w nauce i koncentracji
Anna Rajtar
Dietetyk Organic Farma Zdrowia

Sposób żywienia dzieci ma ogromne znaczenie nie tylko dla ich zdrowia i odporności,
ale także dla prawidłowego funkcjonowania
układu nerwowego i mózgu. Odpowiednio
zbilansowana dieta wpływa na sprawność intelektualną, zdolność uczenia się i zapamiętywania. Dobrze odżywiony mózg to dobre samo
poczucie, zwiększona koncentracja, kreatywność
i lepsze wyniki w nauce.
Aby wspomóc rozwój intelektualny dziecka,
warto zadbać o to, by w jadłospisie malucha
znalazły się niezbędne składniki, takie jak: witaminy, minerały, kwasy tłuszczowe czy przeciwutleniacze.
Magnez jest niezbędnym składnikiem do
prawidłowego przewodzenia impulsów nerwowo-mięśniowych, bierze udział w budowaniu
sieci neuronalnych u dzieci i poprawia pamięć.
Magnez dostarczymy podając dzieciom: kaszę
gryczaną, kakao, orzechy, nasiona i rośliny
strączkowe.
Żelazo jest konieczne dla prawidłowego
rozwoju funkcji poznawczych, metabolizmu
neuroprzekaźników i procesu mielinizacji. Jest
niezbędnym składnikiem do transportu tlenu
w organizmie. Skutkiem niedoboru żelaza może być rozwój anemii, niedotlenienie, spadek
wydolności fizycznej i wytrzymałości psychomotorycznej. Niedostateczna podaż żelaza u małych dzieci może powodować obniżenie zdolności postrzegania przestrzennego, uczenia się
i zapamiętywania. Głównymi źródłami żelaza
hemowego są produkty zwierzęce: podroby,
wątróbka, wołowina, cielęcina, drób. Żelaza
niehemowego dostarczają: żółtka jaj, pełne
ziarna zbóż, kasze gruboziarniste, zielone warzywa i suszone morele.
Cynk wpływa na syntezę serotoniny, hormonu tkankowego regulującego nastrój i dobre
samopoczucie. Niedobory tego mikroelementu
mogą powodować zmiany w zachowaniu, zaburzenia pamięci i osłabienie koncentracji.
Cynk zawierają produkty pochodzenia zwierzęcego (mięso, ryby, mleko i jaja), produkty zbożowe, nasiona i orzechy.
Jod bierze udział w produkcji hormonów
tarczycy, niezbędnych w procesie różnicowania
i dojrzewania komórek. Niedobór tego pierwiastka może upośledzać percepcję, pamięć
oraz zdolności matematyczne. Dzieci w wieku

przedszkolnym potrzebują 90 µg jodu dziennie.
Jego źródłem powinny być ryby morskie i ich
przetwory.
Witaminy z grupy B, zwłaszcza witaminy B1,
B6, B12 i kwas foliowy niezbędne są do pra
widłowego rozwoju i funkcjonowania mózgu.
Uczestniczą w syntezie przekaźników nerwowych oraz odbieraniu bodźców zewnętrznych.
Zwiększają możliwości zapamiętywania i wpływają na wydłużenie czasu koncentracji. Niedobór witamin z grupy B może przejawiać się
osłabieniem pamięci, rozdrażnieniem i przewlekłym zmęczeniem. Aby dostarczyć odpowiednią ilość witamin B, w jadłospisie nie powinno zabraknąć ciemnego pieczywa, kasz,
makaronów z ciemnej mąki, roślin strączkowych i produktów mlecznych. Źródłami witaminy B12 są przede wszystkim: mięso, jaja, ryby
i produkty mleczne. Kwas foliowy znajdziemy
w warzywach liściastych, owocach i kiełkach.
Wielonienasycone kwasy tłuszczowe stanowią główny budulec błon komórkowych
tkanki nerwowej. Są niezbędne do tworzenia
połączeń nerwowych i przekazywania impulsów. Wpływają na rozwój mózgu, komórek
nerwowych i siatkówki oka. Ich niedobór w diecie może wpływać na pogorszenie wzroku,
zdolności uczenia się i opóźnienie rozwoju
psychoruchowego. WKT nie są syntetyzowane
przez organizm, przez co muszą być dostarczone z pożywieniem. Aby dostarczyć dziecku odpowiednią ilość kwasów omega‑3, jadłospis
powinien uwzględniać raz lub dwa razy w tygodniu ryby morskie, takie jak: śledź, tuńczyk,
dorsz, łosoś czy makrela. Źródłem kwasów

z rodziny omega‑6 są oleje roślinne, które powinny być dodawane do surówek i sałatek.
Antyoksydanty zwane powszechnie przeciw
utleniaczami pomagają neutralizować wolne
rodniki, zapobiegając tym samym niszczeniu
komórek. Korzystnie wpływają na kondycję
naczyń krwionośnych w mózgu, przez co poprawiają jego odżywienie. Ich źródłem są
przede wszystkim warzywa i owoce, które powinny znaleźć się w każdym posiłku dziecka.
Woda, woda, woda. Mózg do prawidłowej
pracy potrzebuje wody. Odwodnienie, nawet
niewielkie, może powodować zaburzenia pamięci krótkotrwałej, koncentracji, osłabienie
i złe samopoczucie. Zbyt mała podaż płynów
może wywołać uczucie znużenia, zmęczenia
i bóle głowy. Należy dbać o to, by uczące się
dzieci miały stały dostęp do picia, najlepiej do
wody, naturalnych soków, herbat ziołowych lub
kompotów. Niewskazane jest podawanie dzieciom słodzonych, gazowanych i energetycznych
napojów, które nie gaszą najlepiej pragnienia,
a mogą przyczyniać się do powstawania nadwagi lub otyłości oraz próchnicy.
Bez śniadania ani rusz. Pierwsze śniadanie
jest niezwykle ważne w diecie dziecka, uzupełnia zużyte zapasy węglowodanowe i dostarcza
energii na początek dnia. Podstawą pierwszego
posiłku powinny być produkty zbożowe z peł
nego ziarna, dostarczające węglowodanów
złożonych, stopniowo uwalniających energię
i utrzymujących właściwy poziom cukru we krwi.
U dzieci, które nie spożywają śniadań zaobserwowano większe trudności z zapamiętywaniem,
niechęć do zabawy i nauki.
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ROLNICTWO BIODYNAMICZNE

Rolnictwo
biodynamiczne

w Polsce

Wywiad

Pawłem
Bietkowskim

z

Prezesem
Stowarzyszenia
Demeter
Polska

Jest Pan Prezesem Stowarzyszenia Demeter
Polska, proszę przybliżyć historię jego powstania i cele działalności?
W 1924 roku w Kobierzycach pod Wrocławiem
Rudolf Steiner wygłosił cykl wykładów nazwanych później „Kurs Rolniczy”, to był początek
rolnictwa biodynamicznego. Uczestniczyli
w nim słuchacze z wielu krajów, w tym kilku
Polaków. Spośród uczestników wywodzą się
założyciele tego ruchu, który przyjął nazwę
Demeter. Zaczęto również wydawać miesięcznik
pod tą samą nazwą. W 1932 roku znak Demeter został zastrzeżony w urzędzie patentowym
jako znak towarowy dla produktów rolnictwa
biodynamicznego. Obecnie to certyfikat produktu o wyjątkowej jakości, ma na celu promowanie produktu powstałego w zgodzie z metodą biodynamiczną. Elitarną markę Demeter
posiada 6 tys. gospodarstw na całym świecie,
to około 190 tys. ha, w tym również w Polsce,
w której Stowarzyszenie powstało w latach
90‑tych XX wieku. Wśród założycieli byli między
innymi prof. Barbara Kowalkowska i Julian
Osetek – pierwszy rolnik, który po II wojnie
światowej zaczął praktykować metodę biodynamiczną na 3 hektarach w Nakle nad Notecią.
Założył też wydawnictwo Otylia, które do dzisiaj
wydaje kalendarze Marii Thun „Dni siewu”. Stowarzyszenie skupia osoby, które integrują się
wokół metody, dążą do produkcji biodynamicznej albo już taką prowadzą. Do naszego Stowarzyszenia należą wszyscy, którzy mają certyfikat Demeter w Polsce oraz osoby, które zgadzają
się z taką filozofią produkcji rolnej i chcą ją
promować.
Działalność Stowarzyszenia Demeter ma 2 cele:
krzewienie metody biodynamicznej w Polsce
i wspieranie członków w rozwoju. Organizujemy między innymi konferencje dla wszystkich
osób zainteresowanych rozwojem bioróżnorodności i za nią odpowiedzialnych.
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Biodynamiczna koncepcja Steinera zyskała
szerszy krąg zwolenników wśród rolników
w Szwajcarii, Anglii, Austrii i we Włoszech.
W Polsce gospodarstwo biodynamiczne
o powierzchni 1744 ha założył w 1930 roku
senator II RP Stanisław Karłowski w swoim
majątku w Szelejewie k. Gostynia. Jest Pan
dumnym prawnukiem tego prekursora metody biodynamicznej w Polsce.
Stanisław Karłowski był bankowcem, doradcą,
pierwszego po odzyskaniu niepodległości,
ministerstwa finansów. W 1919 roku nabył od
niemieckiego właściciela duże gospodarstwo
rolne w Szelejewie, stał się rolnikiem. Gospodarstwo miało bardzo dobre wyniki ekonomiczne. Pradziadek rozwinął produkcję nasienną, hodował konie dla wojska, zajmował się
hodowlą krów i podnoszeniem ich mleczności.
Wspierał działalność naukową w obszarze nauk przyrodniczych. Nie zgadzał się na modne
wtedy wprowadzanie sztucznych nawozów.
Gdy w pociągu na trasie Berlin – Poznań spotkał Güntera Wachsmütha, jednego z sekre
tarzy Rudolfa Steinera i twórcę ruchu bio
dynamicznego, po trzygodzinnej rozmowie
zdecydował się przestawić całą swoją gospo-

Stanisław Karłowski
darkę na metodę biodynamiczną. Więc już
w latach 30-tych XX wieku mieliśmy w Polsce
wzorcowe gospodarstwo biodynamiczne!
W Niemczech dopiero ok. 1957 roku osiągnięto
tak duży areał upraw biodynamicznych. Stanisława Karłowskiego, światłego Polaka, rozstrzelano niestety w 1939 roku. Wprawdzie po
wojnie gospodarstwo uwłaszczono, jednak istnieje do dzisiaj na takiej samej powierzchni jak
w chwili powstania w 1924 roku.

Autorem koncepcji rolnictwa biodynamicznego był Rudolf Steiner. Dla niego jako filozofa interesujące były biologiczne cykle
życiowe zachodzące w rolnictwie oraz możliwości wpływu na ich przebieg, a praktycy
oparli na tej koncepcji sposób uzyskiwania
wyższych plonów bez narażania środowiska
czy dobrostanu zwierząt. Na czym dzisiaj
biodynamicy opierają swoją działalność?
Metoda biodynamiczna prowadzenia gospodarstwa uwzględnia wpływ ciał niebieskich na
rośliny. Nie tylko księżyc, ale i cały kosmos silnie działa na przyrodę i człowieka, na wszystkie
zjawiska zachodzące na Ziemi. Wpływ konstelacji na konkretne zjawiska opisała Maria Thun
w kalendarzu „Dni siewu”, który ukazuje się już
56 lat, a 36 lat w języku polskim. Rolnicy biodynamiczni pracują wg tego kalendarza. To nie
horoskop, a empirycznie potwierdzona wiedza
pokazująca i uwzględniająca olbrzymie wpływy
konstelacji całego układu nieba na przyrodę.
Rolnik opierając się o wskazania z kalendarza
potrafi przewidzieć pewne zjawiska w przyrodzie. Gdy obsadzi swoje pole wg wskazań kalendarza, a sąsiad dzień później, to ta mała
różnica może spowodować znaczną różnicę
w plonach. Żadna inna dziedzina nie opisuje
tak zjawisk w przyrodzie jak ta wiedza z kalendarza. Jest on ogólnie dostępny. Podaje dokładne daty, nawet co do pory dnia, kiedy
można wykonywać poszczególne prace w gospodarstwie czy ogrodzie i jest oparty na wieloletniej, ciągle prowadzonej obserwacji nieba
i jego wpływu na życie na Ziemi.
W rolnictwie biodynamicznym główną rolę
odgrywa gleba. Jak wygląda dbałość o jej
strukturę? Jakie nawozy i opryski są stosowane w gospodarstwie?
Metodą dostarczania potrzebnych składników
odżywczych roślinom jest stosowanie preparatów
(z krowieńca, z krzemionki, ziołowych). Służą one
zapewnieniu jakości kompostu, podniesieniu żyzności gleby i dostarczeniu wszystkich potrzebnych jej składników. Preparaty biodynamiczne
nie mają za zadanie zwiększania plonów. Działają w warunkach konkretnego siedliska, pomagają w zachodzących naturalnie procesach –
wpływają na tempo wzrostu i rozwoju roślin. Są
przyjazne glebie w przeciwieństwie do nawozów
sztucznych, które są „obce”, pochodzą z zewnątrz i mogą zakłócać naturalne procesy.
Właśnie zjawisko obiegu zamkniętego ma tutaj
kapitalne znaczenie. Gospodarstwo biodynamiczne charakteryzuje samowystarczalność ekonomiczna – wszystkie składniki pochodzą z symbiozy rośliny-zwierzęta. Bardzo ważna jest
obecność zwierząt w gospodarstwie – żywią się
wykorzystując rośliny z gospodarstwa, a z drugiej

strony użyźniają glebę. Podstawowe słowo w rolnictwie biodynamicznym to kompost, czyli produkt powstający w danym gospodarstwie, składający się z tego co się w nim znajduje, i który po
przefermentowaniu staje się doskonałym nawozem dla rosnących w gospodarstwie roślin. Preparaty biodynamiczne tworzą jakość kompostu.
Na przykład preparat z kozłka lekarskiego (waleriana) ma za zadanie podnieść temperaturę, co
przyspiesza proces kompostowania.
Kolejnym zagadnieniem, na które zwrócił
uwagę Steiner, było sąsiedztwo roślin. Należało obok siebie uprawiać gatunki, które
wzajemnie się stymulują, np. marchew
i por, sałatę i rzodkiewkę, a unikać niekorzystnego sąsiedztwa, np. maliny i jeżyny.
Dzisiaj już wiadomo, że ich wpływ na siebie
wynika z wydzielanych przez rośliny substancji chemicznych.
Możemy szerzej powiedzieć o potrzebie zachowania bioróżnorodności w przyrodzie, czyli
stanu naturalnego. Na ostatniej konferencji
zorganizowanej przy udziale Stowarzyszenia
Demeter Polska mówiliśmy o wpływie pasów
kwietnych na uprawę roślin. Na przykład:
• posadzenie nasturcji wśród upraw powoduje,
że mszyce wybierają tę roślinę jako najatrakcyjniejszą i już tam pozostają, nie interesując się
innymi roślinami,
• są owady, które żerują na szkodnikach, ale
potrzebują też nektaru kwiatowego w diecie –

jeśli posadzimy taki pas kwietny, przylecą te
owady żerując także na larwach i jajach szkodników, chroniąc w ten sposób pole. Nie trzeba
używać chemii. Artykuł o pasach kwietnych
autorstwa prof. Krzysztofa Kujawy ukazał się
w poprzednim wydaniu „GoOrganic!”.
Jakie widzi Pan różnice w metodach gospodarowania w rolnictwie?
W rolnictwie konwencjonalnym dostarczany jest
do gleby tylko jeden element np. nawóz azotowy, co nie jest naturalne i produkt finalny nie
posiada wartości, jaką powinien mieć.
W rolnictwie ekologicznym nie można używać
sztucznych nawozów i oprysków, ale ignoruje się
wpływ kosmiczny, nie przykłada się tyle uwagi
do podnoszenia żyzności gleby, nie ma „bzika”
na punkcie kompostu jak w gospodarstwie biodynamicznym. W Instytucie Rolnictwa Ekologicznego FIBL w Szwajcarii prowadzone są od ok.
50 lat badania porównawcze dotyczące jakości
produktów rolnych wytworzonych metodą konwencjonalną, ekologiczną i biodynamiczną.
W skrócie moja definicja wygląda tak:
• Rolnictwo konwencjonalne stosuje chemię.
• Rolnictwo ekologiczne jest skupione na niestosowaniu nawozów sztucznych i pestycydów.
• Rolnictwo biodynamiczne skupia się na działaniu żywności na organizm, ma holistyczny
ogląd.
Największym gospodarstwem biodynamicznym
w Polsce jest obecnie Juchowo.

Dr Manfred Klett – jeden z największych
aktywistów rolnictwa biodynamicznego
na świecie, marzył o założeniu fundacji
kontynuującej pracę Stanisława Karłowskiego. I właśnie dzięki niemu, w 2001 roku między wsiami Juchowo – Kądzielnia – Radacz powstało gospodarstwo
biodynamiczne o powierzchni 2000 ha.
Prowadzi je fundacja im. Stanisława Karłowskiego. Wcześniej był tam PGR, który
spustoszył, zdegradował i kompletnie
wyjałowił glebę. Fundacja przez działania naukowe i społeczne, zasady gospodarowania zgodnie z naturą prowadząc
„Projekt Wiejski – Juchowo”, buduje nową jakość cywilizacyjną – daje wyjątkowe
możliwości mieszkańcom tamtego regionu. Juchowo jest jednym z 10 najpiękniejszych gospodarstw biodynamicznych na
świecie. Warto odwiedzić to gospodarstwo, aby przekonać się jak działa metoda biologiczno – dynamiczna w praktyce.

rozmawiała
Agnieszka Kaniewska
Ekspert ds. zdrowego odżywiania
Organic Farma Zdrowia
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DIETETYK RADZI

Suplementy diety

– moda czy konieczność?

Anna Rajtar
Dietetyk Organic Farma Zdrowia

Suplementy diety definiowane są jako środki
spożywcze, których zadaniem jest uzupełnienie
codziennej diety. Stanowią skoncentrowane
źródło składników pokarmowych lub substancji
roślinnych wykazujących określony efekt odżywczy lub fizjologiczny. Mogą występować w postaci kapsułek, tabletek, drażetek, saszetek lub
innych formach, ułatwiających dawkowanie.
Składniki suplementów to przede wszystkim
substancje, bądź ich odpowiedniki, które możemy na co dzień znaleźć w naszej żywności.
Należą do nich:
• witaminy (A, C, D, E, K, B6, B12, tiamina,
ryboflawina, niacyna, kwas pantotenowy,
kwas foliowy, biotyna),
• składniki mineralne (wapń, magnez, żelazo,
miedź, jod, cynk, mangan, sód, potas, selen,
chrom, molibden, fluorki, chlorki, fosfor, bor,
krzem),
• proteiny, aminokwasy,
• błonnik pokarmowy,
• probiotyki i prebiotyki,
• niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe,
• produkty pochodzenia roślinnego, ekstrakty
i wyciągi z roślin.

Czy suplementy diety są potrzebne?
Zdania lekarzy i dietetyków na ten temat są podzielone. Powszechnie uważa się, że zdrową,
prawidłowo zbilansowaną dietą jesteśmy w stanie dostarczyć wszystkie niezbędne składniki
odżywcze. Prawdopodobnie jest to możliwe, ale
w dzisiejszych, zabieganych czasach bardzo
trudne. Przede wszystkim zastosowanie prawidłowej diety, uwzględniającej pełen wachlarz
produktów spożywczych potrzebnych do zaspokojenia potrzeb organizmu, nie jest proste. Nasza
codzienna, przeciętna dieta jest mało urozmaicona, monotonna i często uboga w pełnowartościowe produkty. Na naszych stołach pojawiają
się produkty wysoko przetworzone, pozbawione
pełnej wartości odżywczej, z mniejszą zawartością witamin i składników mineralnych. Ponadto
wiele badań wskazuje na to, że nasza dieta,
zależnie od pory roku, jest uboga w witaminę C,
magnez oraz kwasy omega 3, a większość osób
cierpi na niedobór witaminy D.

Na odporność, na stawy, na apetyt, na włosy, skórę i paznokcie –
lista dostępnych suplementów jest długa, a wybór nie jest prosty.
Czym są suplementy diety i czy warto po nie sięgać?
Wegetarianie i weganie, u których przy źle
•
zbilansowanej diecie roślinnej mogą wystąpić

niedobory składników, takich jak: żelazo, wapń,
witamina D, witamina B12, selen, cynk, jod oraz
kwasy omega 3 (EPA i DHA).
Kobiety w ciąży i planujące ciążę, dla których
zalecana jest suplementacja kwasu foliowego.
Niedobór folacyny sprzyja powstawaniu wrodzonych wad układu nerwowego płodu. Kobiety
w ciąży oraz karmiące powinny suplementować
kwasy omega-3 na poziomie od 200 do 600 mg
dziennie. Taka suplementacja w ciąży sprzyja
prawidłowemu rozwojowi układu nerwowego
dziecka oraz zmniejsza ilość alergii i infekcji
w przyszłości.
Dzieci karmione piersią powinny otrzymywać
preparaty z witaminą D.
Osoby starsze, po 65 roku życia, których dieta
często jest niedoborowa o zbyt niskiej kaloryczności, co przy jednoczesnych dolegliwościach,
zaburzeniach funkcjonowania organizmu i nierzadko stosowaniu leków może wpływać na
niedobór niektórych składników pokarmowych.
Osoby z nietolerancjami pokarmowymi, które
z konieczności unikają niektórych pokarmów zawierających określone składniki, np. wapń u osób
na diecie bezmlecznej, a na ich miejsce nie wprowadzają innych bogatych w wapń produktów.

•

•
•
•

Kiedy możemy podejrzewać
niedobory składników odżywczych
w swojej diecie?
Objawy niedoborów są bardzo różne i trudno
je jednoznacznie określić. Możemy cierpieć na
braki jednego, ale i kilku składników. Niedobory mogą objawiać się między innymi: sennością, zmęczeniem, niechęcią do pracy czy nauki,
szarą cerą, wypadaniem włosów, łamliwością

paznokci, ale także skurczami łydek czy drganiem powiek. W przypadku występowania powyższych objawów warto przeanalizować swój
jadłospis i zastanowić się czy nasza dieta dostarcza wszystkich potrzebnych składników do
organizmu. Przy czym należy pamiętać, że podobne symptomy mogą wskazywać na chorobę, która wymaga leczenia, więc zawsze warto
je skonsultować ze specjalistą.

Naturalne czy syntetyczne?
Przy zakupie suplementów do wyboru mamy
zazwyczaj dwie główne grupy: środki syntetyczne oraz te pozyskiwane w sposób naturalny lub
ekologiczny. Nasz układ pokarmowy jest naturalnie przystosowany do trawienia substancji
odżywczych z pożywienia. Badania dotyczące
witaminy C udowadniają, że ta przyjmowana
w formie naturalnej wchłania się do organizmu
w 90%, podczas gdy syntetyczna – zaledwie
w kilkunastu procentach. Podobne dane dotyczą większości substancji odżywczych spotykanych w suplementach.
Dla wielu osób, których codzienny jadłospis
nie obfituje w warzywa, owoce, rośliny strączkowe, orzechy i pełnoziarniste produkty, lub unikają ryb i owoców morza, suplementy diety
mogą być najlepszym sposobem na uzupełnienie diety, a dobrej jakości preparat, najlepiej
pochodzący z naturalnych lub ekologicznych
surowców, będzie lepszym wyborem niż dopuszczenie do przewlekłych niedoborów w organizmie.
Należy jednak pamiętać, że suplementy nie
zastąpią zdrowego i zróżnicowanego odżywiania, a są przede wszystkim cennym uzupełnieniem ważnych substancji, które nie zawsze jesteśmy w stanie dostarczyć poprzez dietę.

Kto powinien sięgać
po suplementy?
Do osób, które szczególnie powinny rozważyć
i skonsultować uzupełnienie diety suplementami możemy zaliczyć:
Osoby stosujące dietę niskokaloryczną (poniżej 1600 kcal/dzień), w wyniku której podaż niektórych składników może być niewystarczająca.

•
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URODA ŻYCIA

Sztuka czerpania radości
z codzienności

Wywiad
z

Izabelą Wojnowską

„Hygge” to duńskie słowo, które szturmem
podbija Polskę. Oznacza sztukę szukania
szczęścia w małych przyjemnościach. Proszę
powiedzieć skąd pomysł na napisanie polskiej wersji duńskiej sztuki szczęścia? Czy
nie obawiała się Pani, że Polacy wypadną
blado na tle Duńczyków – postrzeganych
jako najszczęśliwszy naród na świecie?
Tajemnicę hygge odkryła przede mną Marie
Tourell Soderberg, autorka „Hygge. Duńska
sztuka szczęścia” (wyd. Insignis). Ta książka zmieniła moje życie. Natychmiast dostrzegłam, że
my Polacy jesteśmy w hyggowaniu też całkiem
nieźli. Że jest to coś wpisanego w nasze DNA.
Że praktykujemy to na co dzień, intuicyjnie. Tylko
po prostu nie mamy na nie swojego słowa. Tak
trafnego i wpadającego w ucho jak hygge. Na
siłę kombinowałam ze znajomymi, żeby wymyślić nasz polski zamiennik. Stanęło na dobrobyciu, ale to też nie oddaje w pełni uroku i magii
duńskiego słowa. Więc zostałam przy hygge…
po polsku. I tak narodził się tytuł mojej książki,
którą napisałam pod czujnym okiem Marie.
Nigdy nie byłam w Danii, nie znam Duńczyków,
ani języka duńskiego, jednak jeśli chodzi o hyggowanie, to powoli zaczynam być w tej sztuce
mistrzem. Marie zgodziła się być moją duchową przewodniczką i nie raz spierałyśmy się czy
coś jest hygge, czy nie. Polski odpowiednik ma
więcej ułańskiej fantazji, czasami jest bardziej
towarzyskie, krzykliwe, ale lubi również spokój
i odrobinę samotności. A według Marie, chodzi
ono parami i nie może zaistnieć bez towarzystwa. My, Polacy nie musimy się bać, że z hygge
przy Duńczykach wypadamy blado. Wręcz
przeciwnie! My gościnni, rodzinni i serdeczni
byliśmy od zawsze. Tak więc nasze hygge po
polsku ma się całkiem dobrze.
Bliskość, zmysły, spontaniczność – te trzy
słowa prowadziły Panią w poszukiwaniu
niezwykłych historii ludzi. Proszę opowiedzieć, jak rozmówcy reagowali na prośbę
o opowiedzenie ich sposobu na hyggowanie. Czy nie stanowiło to dla nich problemu,
aby przedstawiać czasami bardzo osobiste
historie?
Bohaterowie moich opowieści bardzo różnie
reagowali na hygge. Pamiętam jak jedna z moich rozmówczyń powiedziała: „Hygge, śmige –
co to za dziwne, obco brzmiące słowo, brrrr”.
A potem w miarę upływu czasu i opowieści
o tym jak celebruje codzienności, jak zatapia
się w pięknie drobiazgów i promykach upływającego dnia, sama przyznała, że tak, hygguje
po polsku i jest to jej bardzo bliskie. Okazało się,
ku mojej wielkiej radości, że moi bohaterowie
mieli ogromną potrzebę opowiedzenia bardzo
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szczerze i od serca o tym, jak są wdzięczni za
to, co mają. Jak bardzo doceniają każdy dzień,
który jest dla nich cudem. Bo te małe cuda
przytrafiają się nam codziennie. Tylko my nie
dajemy sobie szansy, by je dostrzec, bo cały
czas się gdzieś spieszymy. Czasami zapominamy nawet, gdzie. Tracimy z oczu cel i pojawia
się pustka. Przytłaczająca, ogromna, i smutek.
A praktykując hygge po polsku, codziennie,
przez małe rytuały, drobne przyjemnostki, jest
o wiele lżej. Łatwiej jest nam przyjąć na barki te
wszystkie zadania i obowiązki, które spadają
nam na głowę i potrafią naprawdę przytłoczyć.
Tak więc pohyggujmy… po polsku.

fot. Izabela Wojnowska

Pokazuje Pani, że hygge dotyczy każdego;
bez względu na wiek, płeć czy status społeczny potrafimy dostrzegać piękno w drobnostkach. Która z historii przedstawionych
w książce najbardziej Panią poruszyła?
Dlaczego?
Historia, która cały czas głęboko we mnie siedzi
i bardzo mnie porusza dotyczy momentu, kiedy
umierała moja babcia. Trudno mi o tym mówić,
nawet pisać, chociaż od czasu odejścia babci
minął już rok. Codziennie dziękuję mojemu
losowi i opatrzności, że dane mi było móc się
z babcią tak pięknie i świadomie pożegnać. Że
mogłam powiedzieć jej te wszystkie rzeczy,
które chciałam, jak bardzo jest dla mnie ważna, jak bardzo ją kocham i jak bardzo będzie
mi jej brakować. Hygge po polsku to też umiejętność docenienia piękna chwili, nawet bardzo
smutnej, związanej z ulotnością naszego bytu.
Muszę przyznać, że opowieść o techniku
radiologii szczególnie zapadła mi w pamięć. Być może dlatego, że każdego dnia
mamy styczność z ludźmi przygaszonymi,
wykonującymi swoje obowiązki bez entuzjazmu. Wystarczy jednak im pomóc obudzić w sobie ducha hygge. Jak w świecie

pełnym pośpiechu odnaleźć swój sposób
na hygge? A może pozostaje nam jedynie
powrót do wspomnień?
Mam dwie propozycje. Po pierwsze trzeba na
chwilę się zatrzymać, bez tego ani rusz. Zatrzymać się, wziąć głęboki wdech i wydech i wsłuchać się w siebie. Słyszycie? No właśnie, na
początku nic nie słychać. Warto zacząć od
szarlotki na ciepło z bitą śmietaną i lodami
waniliowymi. Albo od miseczki truskawek kaszubskich posypanych cukrem, dużą ilością
cukru i serka waniliowego, tego z krówką. Słyszycie hygge? Jeszcze nie? To spróbujcie wygodnie rozsiąść się w fotelu, albo na kanapie,
otworzyć „Hygge po polsku”, powąchać jak
pachną te piękne, proste historie i zatopić się
w nich. Teraz już powoli powinniście coś usłyszeć, mały przyjemny szept, który mówi… na co
czekasz, pora zacząć żyć, jest o wiele później,
niż ci się zdawało…
Proszę powiedzieć jak wygląda to w przypadku dzieci, czy możemy w jakiś sposób
nauczyć ich hyggowania? A może ich beztroska, fantazja i radość z najmniejszych
rzeczy to forma wyrażania szczęścia i wdzięczności?
Otóż ich nie trzeba w ogóle uczyć tej sztuki,
ponieważ dzieciaki opanowały hygge do perfekcji. Co więcej, to my możemy się sporo od
nich nauczyć. Tylko dzieci potrafią zatrzymać
się, w zachwycie spoglądając na biedronkę, czy
motyla, który przysiadł na liściu. Tylko dzieci
cieszą się po wariacku, jak mogą poskakać
w kałuży, ubrudzić się, umorusać, zbudować
zamek z piasku, po to tylko, by go zburzyć,
zbierać kamienie niczym największe skarby,
kolekcjonować patyki, wylizywać talerz z największym uznaniem dla autora dobrego dania,
wyjadać surowe ciasto na drożdżówkę palcem
z miski, wydłubywać rodzynki z chałki, bawić
się w podchody, policjantów i złodziei, ale tak
całkiem na serio, bez udawania. Codziennie
obserwuję moją hyggującą od rana córkę Jankę i uczę się od niej tego dziecięcego podejścia
do świata. Daje mi to tyle radości i energii
i nigdy nie odmawiam, kiedy pyta czy możemy
poskakać na trampolinie, z radości, albo po
bawić się w wojnę na poduchy. Jeśli słowo
hygge i przyjemność hyggowania po polsku
były Wam do tej pory obce – z całego serca
zachęcam. Nie ma nic prostszego i przyjemniejszego, niż sztuka czerpania radości z codzienności. Zapraszam do przytulnego świata
„Hygge po polsku”.

rozmawiała
Milena Nawrocka
Asystentka
ds Marketingu

fot. Izabela Wojnowska

„(...) zamiast skupiać się
na tym, czego rzekomo
nam brakuje, warto zacząć
dostrzegać i doceniać
momenty, które
w pierwszej chwili
wydają się szare, nudne
i zwyczajne, ale kryją
w sobie ogromny
potencjał, jeśli spojrzymy
na nie z otwartym
sercem.”

Iza Wojnowska

HYGGE PO POLSKU
„Hygge po polsku” Izabeli Wojnowskiej to lektura, która idealnie
umili jesienne lub zimowe wieczory. Przywróci radość i nada nowych
barw, gdy za oknem staje się coraz zimniej, a kolory tracą intensywność. Książka to przewodnik w poszukiwaniu niezwykłej magii codzienności. To zbiór wyjątkowych doznań, dzięki którym każdy może
przypomnieć sobie niesamowite momenty i nauczyć się dostrzegać je
w codziennym życiu. Autorka zachęca do odkrywania na nowo tych
wszystkich momentów dnia, które wydają nam się nudne, szare i zwyczajne – ale to właśnie one kryją w sobie ogromny potencjał, jeśli
spojrzymy na nie z otwartym sercem. W poszukiwaniu odpowiedzi na
pytanie, co nam, Polakom, daje poczucie wewnętrznego spełnienia,
za drogowskazy służyły autorce trzy pojęcia ściśle związane ze zjawiskiem hygge: bliskość, ożywienie zmysłów i spontaniczność.

Chipsy
prosto z ziemi
GoPure oferuje podróż po unikalnych smakach. Przywraca zapomniane
warzywa łącząc je z odświeżającymi owocami. Nieustannie poszukuje
inspiracji.
Chipsy GoPure są produkowane przez młode
holenderskie przedsiębiorstwo – firmę Yellow
Chips, stawiające na wzajemną współpracę,
jasną komunikację i wprowadzanie innowacji.
Zakład produkcyjny znajduje się w mieście
Emmeloord, europejskiej stolicy ziemniaków.

s uszone jabłka zmieszane z burakami i pasternakiem z dodatkiem ekologicznego oleju słonecznikowego. Połączenie cierpkiego jabłka
z chrupkością warzyw tworzy zaskakującą kombinację smaków.

Jak to się robi?
Pasternak i burak są krojone w cienkie plastry
i delikatnie podsmażane w ekologicznym oleju
słonecznikowym, aby nabrały chrupkości. Następnie dodawane są plastry jabłka, które nie
są już smażone, a tylko poddane procesowi
powolnego suszenia, aby zachowały swoją
miękkość i jedwabistość. Gotowe chipsy są
pakowane w atmosferze modyfikowanej (MAP).
Opakowania są nadmuchiwane przed umieszczeniem w nich chipsów. Pomaga to zminimalizować możliwość pokruszenia się przekąsek.
Do wypełnianie torebek używa się azotu (gazu).
Jest to czysty środek, który dodatkowo utrzymuje chipsy dłużej świeże.

Chipsy GoPure pasują do świadomego trybu
życia. Powstały dla osób, które szanują środowisko, zasoby naturalne oraz siebie nawzajem.
Filozofia GoPure opiera się na oferowaniu
uczciwych produktów oraz na przekazywaniu
jasnych informacji klientom.

Prosto z ziemi
Emmeloord znajduje się na terenie północno-wschodniego polderu Noordoost w Holandii.
Stamtąd pochodzą składniki do produkcji chipsów. Produkty są dostarczane z sąsiednich gospodarstw, a stwierdzenie „prosto z ziemi” nabiera
tutaj dosłownego znaczenia. Firma współpracuje ściśle z lokalnymi rolnikami i hodowcami,
od których pozyskuje większość surowców.
Dzięki temu ciężarówki Yellow Chips mają do
pokonania mniej kilometrów, podróżując z pól
do zakładu produkcyjnego, przyczyniając się
tym samym do zmniejszenia emisji CO2.

Nowość – GoPureFruits&Veggies!
Na rynku ekologicznych chipsów, GoPure jest
już znane jako innowator smaków i tekstur.
Nowością jest mix chipsów warzywnych i suszonych owoców, których pierwsza seria została
wypuszczona w październiku 2017. Były to

Dlaczego Go Pure?
Chipsy są bogatym źródłem błonnika, zawierają prawie połowę dziennego zalecanego spożycia (100g chipsów dostarcza 15 gramów błonnika, przy rekomendowanym dziennym spożyciu
30-40 gramów).
Produkty Yellow Chips wytwarzane są ze
specjalnie wyselekcjonowanych ziemniaków
i warzyw, smażonych w oleju słonecznikowym
najwyższej jakości. Są aromatyzowane tylko
solą i / lub naturalnymi ziołami.
Produkty GoPure są wolne od alergenów
i glutenu, są także w pełni wegańskie.
Ciesz się GoPure – prosto z ziemi!

DIETETYK RADZI

Miso – cud fermentacji
Na Dalekim Wschodzie zupa miso od tysiącleci jest bardzo ceniona ze względu na swoje lecznicze
właściwości. Jako naturalnie fermentowany produkt spożywczy jest lekkostrawna, a w wyniku połączenia
soi i zboża zawiera wszystkie niezbędne aminokwasy. Mikroorganizmy znajdujące się w miso pobudzają
wydzielanie soków trawiennych i wspomagają przyswajanie składników odżywczych przez jelita.

Agnieszka Kaniewska
Ekspert ds. zdrowego odżywiania
Organic Farma Zdrowia

Wiwat zupy!
W makrobiotyce zupa obecna jest w menu na
co dzień, dopasowana do pory roku, pogody,
aktualnej kondycji jedzącego. Jesienią i zimą
jada się zupy gęściejsze, bardziej słone, w których podstawą są warzywa korzeniowe, z dodatkiem zbóż i strączkowych. Latem zupy są
lekkie, przyrządzane z tego co rośnie nad ziemią, z dodatkiem warzyw liściastych, glonów
oraz plasterków cytryny, żeby ochłodzić organizm umęczony upałem.
Jedzenie zup uzupełnia płyny w naszym organizmie, wraz z warzywami pozyskujemy sole
mineralne, dzięki którym nasz organizm utrzymuje równowagę kwasowo – zasadową. Z zupami jarzynowymi dostarczamy potas, który
pomaga usunąć z organizmu nadmiar niepotrzebnej wody, a przy okazji pozbywamy się
zbędnych produktów przemiany materii i toksyn. Zupy zakwaszane – żurki oraz barszcze
zawierają bakterie kwasu mlekowego, które
niszczą bakterie gnilne w przewodzie pokarmowym i ułatwiają proces wchłaniania substancji
odżywczych w jelitach. Takie działanie ma
również zupa miso.

Czym jest miso?
Pasta miso to sfermentowany produkt uzyskiwany z soi, zwykle w połączeniu z jęczmieniem lub
ryżem brązowym, soli morskiej i zaczynu enzymatycznego (koji).
Po ugotowaniu poszczególne składniki zaszczepia się koji, który rozpoczyna fermentację,
a następnie mieszaninę przekłada się do drewnianych pojemników (z dębu lub cedru), w których dojrzewa przynajmniej przez rok. Na Dalekim Wschodzie miso od początku cywilizacji
stanowiło podstawowy artykuł spożywczy. Istnieje dawne wierzenie, że to bogowie podarowali ludziom miso, aby zapewnić im zdrowie,
szczęście i pokój.
Powoli i odpowiednio długo fermentujące
miso jest ciemniejsze od krótko dojrzewającego
i ma silny, intensywny aromat, jakiego nie udaje się uzyskać sztucznymi metodami.

Główne rodzaje miso
MUGI MISO – miso jęczmienne z jęczmienia,
soi i soli morskiej wspólnie fermentowanych.
Ma łagodny smak, subtelny aromat. Powinno
dojrzewać przynajmniej 18 miesięcy.

HATCHO MISO – miso sojowe z soi, czasami
z dodatkiem mąki jęczmiennej i soli morskiej
wspólnie fermentowanych. Przyrządza się je
z mniejszą ilością soli i wody niż pozostałe, ma
gęstą konsystencję i mocny smak. Wymaga
3 lat dojrzewania.
SHIRO MISO – miso ryżowe z ryżu naturalnego, soi i soli morskiej. Miso krótko fermentowane ma żółty kolor, delikatny, słodki smak i dyskretny aromat.
Wszystkie rodzaje miso są fermentowane
dzięki specjalnemu zaczynowi enzymatycznemu
koji. Są to naturalne kultury pożytecznych dla
zdrowia człowieka drobnoustrojów, stosowane
od wieków w Japonii, w której produkty fermentowane są podstawą diety.

z plasterkiem cytryny, a w chłodne dni ze startym imbirem. Gdy mamy siedzącą pracę warto
w przerwie zjeść taką zupę z imbirem, który
gotował się razem z warzywami przez kilkanaście minut.
Gdy chcemy uzyskać właściwości oczyszczające zupy miso, działającej też wychładzająco,
ugotujmy ją z białą rzodkwią „sopel lodu” lub
innym warzywem z grupy rzepowatych, glonami, grzybami shitake i zieloną natką. Taka
kompozycja nie jest z kolei polecana, gdy na
dworze jest zimno, to typowa zupa na oczyszczanie wiosenne oraz podawana przy wysokiej
gorączce.

Korzyści płynące z jedzenia
zupy miso:
jako naturalnie fermentowany produkt jest
lekkostrawna,
w połączeniu z dodatkiem zbożowym
stanowi pełnowartościowy posiłek,
mikroorganizmy znajdujące się w miso
pobudzają wydzielanie soków trawiennych
i wspomagają przyswajanie składników odżywczych w jelitach (np. żelaza niehemowego),
wytwarza w organizmie środowisko alkaliczne, wspierające układ odpornościowy.

Makrobiotyczne badania medyczne
Miso w kuchni makrobiotycznej

• stanowi podstawę codziennych zup, sosów,
zapraw i past,

• jest używane jako przyprawa do potraw zbożowych, fasolowych i warzywnych,

• zastępuje sól przy gotowaniu i pieczeniu,
• można je używać do pieczonych ryb jako

marynaty.
W związku z tym, że miso zawiera enzymy
i bakterie wspomagające trawienie, dodaje się
je do potraw tuż przed zakończeniem gotowania i lekko podgrzewa jeszcze przez chwilę.
Makrobiotycy zwracają baczną uwagę na
ilość dodawanej pasty miso. Mocna zupa o intensywnym smaku, do której dodano więcej
pasty (2 łyżki na osobę) jest polecana na godziny popołudniowe, kiedy potrzebujemy wzmocnienia, ucieka nam koncentracja. Gdy mamy
wtedy ochotę na kawę – proponuję zjeść taką
zupę i zaobserwować jej działanie. Rano zupa
miso powinna być lekka (do 1 łyżki na osobę),
nie za słona, a bardziej w kierunku słodkim
(np. dodatek marchewki), żeby dla zachowania
równowagi organizm nie domagał się od razu
słodyczy w postaci ciastka czy batonika. To jest
właśnie wschodnie podejście do funkcjonowania organizmu oparte na dostosowaniu rodzaju
jedzenia do kondycji konsumenta, pory dnia,
ale też roku. W upały podaje się zupę miso

W Japonii kilku makrobiotyków, którzy przeżyli
ataki jądrowe na Hiroszimę i Nagasaki w 1945
roku, opublikowało relacje, jak odpowiedni
sposób odżywiania uchronił ich przed chorobą
popromienną. Jest także doniesienie lekarza,
który swoim pacjentom i współpracownikom
zalecił wyłącznie makrobiotyczne pożywienie
składające się z zupy miso, ryżu naturalnego,
glonów, dyni hokkaido i soli morskiej z zupełnym wyłączeniem spożywania cukru i słodyczy.
Wszyscy przeżyli, chociaż znajdowali się zaledwie kilometr od centrum wybuchu. Między innymi pod wpływem tych doniesień naukowcy
z różnych specjalności na całym świecie interesują się leczeniem dietą makrobiotyczną. Ich
badania stopniowo wykazują, że makrobiotyczne pożywienie skutecznie zapobiega chorobom
i przynajmniej do pewnego stopnia łagodzi
schorzenia przewlekłe, na które cierpi dzisiejsze
społeczeństwo.
Zupa miso na pewno przyczynia się do neutralizacji groźnych dla ludzkiego zdrowia zanieczyszczeń spowodowanych chemizacją gleby, przemysłowych czy wynikających z palenia tytoniu.
Przelicznik zawartości soli:
½ łyżeczki soli = 2 łyżki stołowe sosu sojowego
= 1 łyżka stołowa hatcho miso = 1,5 łyżki stołowej mugi miso = 3 łyżki stołowe miso ryżowego
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RECENZJA

Maia Sobczak

QMAM KASZE.
Do ostatniego okruszka
To nowa książka autorki bloga „Qmam kasze” i polska odpowiedź na kulinarny,
światowy trend no waste cooking.
Maia Sobczak, blogerka i autorka książek od kilku lat coraz aktywniej promuje
trend no waste, czyli ideę niemarnowania jedzenia, gotowania z tego, co zostanie
nam z poprzednich posiłków, czarowania z różnych produktów, które w pierwszym
odruchu zwykle wyrzucamy – z liści kalafiora, obierek jabłek, czerstwej bułki, czy
resztki białego wina na dnie butelki. Tak gotowały nasze babcie i nasze mamy, ale
wiele osób zachłysnęło się obfitością produktów, które nas otaczają i zapomniało,
że kilka ziemniaków z obiadu czy garść orzechów, może stać się podstawą pysznego posiłku. Maia Sobczak na co dzień tworzy zdrowe, wzmacniające ciało i umysł
receptury, kusi pysznym jedzeniem, fotografuje, pisze artykuły, prowadzi warsztaty
i wykłady. Ćwiczy jogę, kocha zwierzęta, ludzi i świat. Stylizuje kulinarnie i gotuje
ile wlezie – w końcu trening czyni mistrza. Uważa, że szacunek, pewna doza pokory i poczucie humoru sprawiają, że świat zaczyna poruszać się z większą gracją.
Oddajmy jej głos:
„Zakoleguj kawałek kalafiora z ziemniakiem z wczorajszego obiadu, dodaj im
odrobiny pikanterii końcówką marynowanego pieprzu i stwórz najcudowniejszy,
kosmicznie kremowy sos do pietruszkowego makaronu. Naszykuj kiszone liście
kalafiora, chrupiące wspomnieniami z babcinej kuchni albo gęste od gorących
uczuć kakao z kurkumą dźwięczące pamiętnym latem. Zakochaj się na nowo, zachwyć tym, co już masz, i zobacz jak zmieni to ciebie, twoich najbliższych i przyjaciół. Kreatywna kuchnia to najprawdziwszy czad czadów i mistrz mistrzów, to jest
dopiero przygoda. Przed wami moja osobista odpowiedź na kulinarny, światowy
trend no waste cooking – mieliśmy go zawsze w sercach, bo tak gotowały nasze
mamy i babcie. To nic nowego, tylko nareszcie nauczyliśmy się czerpać z tego
potencjału siłę!”
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Maia Sobczak, autorka bloga „Qmam kasze” – z wykształcenia psycholog, choć śmieje się pod nosem,
że uprawia głównie psychologię pozytywną. Dieto
terapeutka, pracuje w oparciu o najstarsze medycyny
świata. Konsultantka Ajurwedy z ramienia Jiva Institute w Indiach. Napisała wraz z Grzegorzem Łapanowskim „Szkołę na widelcu. Najlepsze przepisy dla
całej rodziny” (2014), a sama dwa bestsellery:
„Qmam kasze, czyli powrót do korzeni” (2015) oraz
„Przepisy na szczęście” (2017). http://qmamkasze.pl/

POLECA MAIA SOBCZAK

POLECA MAIA SOBCZAK

Przepisy Mai Sobczak

MISO RAMEN Z MAKARONEM
MARCHEWKOWYM
Składniki na makaron:

• 1 szklanka mąki orkiszowej, typ 500, z okładem na podsypanie
• 4 grubsze końcówki marchewki z bulionu
• ¼ łyżeczki różowej soli
• 4 kubki bulionu kompostowego

KAKAO
Z KURKUMĄ

Składniki na pastę do miso Magdy Klimczak:

• 2 łyżki jasnej pasty miso
• 2 ząbki czosnku
• 2 cm świeżego imbiru
• 1 łyżka jasnego sosu sojowego
• 1 łyżeczka oleju sezamowego
• 2 szalotki

Składniki:

• 1½ kubka mleka roślinnego
• ½ łyżeczki masła klarowanego
• 3 plasterki świeżej kurkumy
• szczypta przyprawy masala tea
• 1-2 łyżeczki miodu albo syropu klonowego,

Dodatki:

• poszatkowana końcówka grubego szczypioru
• szczypta chilli
• mieszanka liści bazylii
• grzyby z bulionu

cukru kokosowego czy innego fajnego słodu*
• 1 czubata łyżeczka gorzkiego kakao

Wykonanie:

W rondelku rozgrzewam masło, wrzucam cieniutkie plasterki kurkumy i chwilę je podsmażam. Zalewam mlekiem, dodaję słodu,
przyprawę korzenną i zagotowuję. Do kubka wsypuję łyżeczkę
kakao, odlewam niewielką porcję mleka i mieszam dokładnie,
rozgniatając każdą napotkaną przeszkodę. Kakao wlewam do
rondelka, mieszam, przelewam do kubeczków i serwuję.

Wykonanie:

* Jeśli wybierzesz miód, dodaj go bezpośrednio do kubeczka – przy podawaniu.

BUDYŃ Z GRANOLĄ
LUB PRAŻONYMI ORZESZKAMI

Bulion podgrzewam w garnku. Końcówki szczypioru dokładnie myję i kroję po
skosie. Obieram szalotki, czosnek i imbir. Nastawiam w garnku wodę na makaron. Składniki na pastę miksuję blenderem na jednolitą masę. Końcówki marchewek przekładam do miski i dokładnie rozgniatam widelcem. Dodaję mąkę,
trzy łyżki bulionu, sól, po czym mieszam i zagniatam na blacie lub stolnicy dość
elastyczne ciasto. Gotowe rozwałkowuję na podsypanym mąką blacie. Kroję na
półcentymetrowe pasy, roluję je palcem wskazującym i kciukiem w dłoniach lub
bezpośrednio na blacie. Gotowe odkładam na bok i podsypuję je mąką. Gotuję
wszystkie we wrzącej wodzie około 5 minut. Odcedzam i przekładam do miseczek. Podsmażam przez chwilę pastę miso w rondelku i zalewam ją ciepłym
bulionem. Mieszam i zdejmuję z palnika. Wymieszana z bulionem pasta nie
powinna się zagotować, straci wtedy swoje cenne, zdrowotne właściwości. Kluchy zalewam gorącą zupą, dodaję grzyby, posypuję szczypiorem i liśćmi bazylii.

Składniki:

• 1 szklanka mleka roślinnego z okładem
• 1 czubata łyżka kudzu lub 4 łyżeczki mąki ryżowej z ryżu

klejącego, lub 2 łyżeczki mąki i 2 kudzu (zależy, jaką
chcemy uzyskać konsystencję)
• 1-2 łyżki domowej granoli
• garść ulubionych orzechów (lub czubata łyżeczka kakao,
jeśli chcesz zrobić wersję czekoladową)
• 1 łyżeczka syropu imbirowego lub klonowego bądź
z pędów sosny
• 2 płaskie łyżki masła klarowanego, szczypta soli, szczypta
przyprawy masala tea
• ½ łyżeczki soku z cytryny lub pomarańczy, opcjonalnie
owoce sezonowe do dekoracji

Wykonanie:

Przepisy pochodzą z książki Mai Sobczak
„Qumam kasze. Do ostatniego okruszka”
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Szklankę mleka podgrzewam w rondelku z łyżką masła klarowanego. Do kubeczka przekładam kudzu lub mąkę ryżową i mieszam ją
dokładnie z niewielką ilością zimnego mleka. Kiedy mleko zacznie
się gotować, wlewam mieszankę z kubeczka, cały czas mieszając.
Gotuję, aż pojawią się bąble, cały czas mieszając. Ciepły napój
wylewam na głęboki talerz lub do miski i odstawiam na kilka chwil
do przestygnięcia. Posypuję domową granolą, układam owoce
i serwuję lub przygotowuję smażone orzechy. Orzechy rozkruszam
bądź szatkuję nożem, rozgrzewam masło klarowane na małej patelni, dodaję orzechy, podsmażam, aż zrobią się pachnące i złote.
Dodaję syrop klonowy, przyprawę masala tea, opcjonalnie trochę
soku z cytryny lub pomarańczy i sól. Czekam chwilę, po czym wykładam na ciepły budyń. Jeśli mam owoce, przystrajam nimi budyń
– tu świetnie prezentują się czereśnie, maliny, połówki truskawek
czy poszatkowana w drobną kostkę gruszka, nektarynka, porzeczka
lub krwista pomarańcza. W sezonie kroję na cienkie plasterki pigwę, podsmażam ją, karmelizuję i wykładam na budyń. Och, jak to
wszystko cudownie smakuje o poranku!

Składniki na bulion kompostowy:

• obierki z: 3 marchewek,

dużego selera, korzenia
pietruszki + grube końcówki
• 1 głąb kapusty
• 4 liście kalafiora
• skrajne części cebuli
• 2 plasterki świeżego imbiru
• 1 plasterek świeżej kurkumy
• 2 cebule porządnie opalone
nad ogniem
• kilka ząbków czosnku

• 3 suszone grzyby
• kawałek kukurydzy

w kolbie (może być
zeschnięty)
• 1 łyżka masła
klarowanego
• 1 łyżka sosu sojowego
• sól
• świeżo mielony czarny
pieprz
• świeże zioła,

WYTRAWNA TARTA Z DYNIĄ, PACHNĄCYM
POMIDOREM I JOGURTEM KOKOSOWYM
Składniki na ciasto:

• 1 szklanka mąki orkiszowej, typ 700
• 2 łyżki masła klarowanego lub innego
tłuszczu
• szczypta soli
• około ¼ szklanki organicznej oranżady
różanej, może być też woda gazowana,
a nawet tonik czy resztka cydru lub piwa

Składniki na farsz:

• ¼ lub ½ małej dyni hokkaido
• 4-5 małych pomidorów – ja miałam żółte
• 2 gałązki tymianku, szczypta listków
do udekorowania

• ¼ łyżeczki soli wędzonej
• 3 łyżki oliwy truflowej lub oliwy z oliwek
• świeżo mielony czarny pieprz
• 2-3 łyżki jogurtu kokosowego

Wykonanie:
Składniki na ciasto mieszam w misce i krótko zagniatam. Wykorzystałam oranżadę różaną – bąbelki
i posmak róży dobrze zrobią całości. Jeśli nie masz takiej, wyszperaj w lodówce coś gazowanego,
najlepiej jeśli będzie w miarę naturalne. Robiłam już kruche z dodatkiem jasnego piwa, a nawet z tonikiem. Wszystkie się udały, więc zupełnie się nie stresuj. Ciasto zawijam w kawałek materiału z woskiem pszczelim i wkładam do lodówki na 20 minut. Ten materiał to bee’s wax wraps, zastępuje folię
spożywczą w domu, jest wielorazowy, śliczny i wystarczy na rok użytkowania. Jeśli go nie masz, weź
torebkę foliową, żeby dać jej drugie życie. Piekarnik nastawiam na 200° C. Ciasto wyjmuję z lodówki,
rozwijam i rozwałkowuję na dość długi prostokąt. Kształt zależy od formy na tartę. Formę wykładam
cienko rozwałkowanym ciastem, dokładnie doklejam ciasto w rogach i do pofalowanych boków. Nadmiar ciasta odkrawam nożem, spód dziurawię widelcem. Ciasto wstawiam do piekarnika na mniej
więcej 10 minut. Pomidory i dynię myję i kroję na części. Układam w naczyniu żaroodpornym, polewam
odrobiną oliwy, posypuję pieprzem, solą wędzoną i tymiankiem. Wstawiam do piekarnika na 10 minut.
Podpieczoną tartę wykładam na przemian pomidorami i dynią, posypuję tymiankiem i wstawiam do
piekarnika na 15 minut. Podaję na ciepło polaną jogurtem kokosowym i oliwą truflową. Kroję w poprzek
na średniej wielkości kawałki. Po zupie z ostrzejszym kimchi to bardzo przyjemne dopełnienie całości.
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Mimozami

jesień się zaczyna

O co chodzi z tą jesienią? Dlaczego niektórym z nas tak trudno jest ją polubić? Jak zatrzymać letnie
słońce w sercu, głowie i na skórze? Oprzeć się melancholii, chandrze i infekcjom? Spróbujmy spojrzeć
na tę sprawę pozytywnie. Sięgnijmy po sposoby, które podniosą nam humor, i co za tym idzie urodę,
podczas coraz krótszych dni i w obliczu coraz częściej szarego nieba.

Monika Zarzycka
Manager Działu
Kosmetyki i Środki Czystości

Odcinajmy kupony
Jeśli latem udało Ci się wprowadzić w życie
kilka zdrowych nawyków, jesienią pilnie odcinaj
od nich kupony. Kontynuuj spacery i rytuał
zimnego prysznica. W kwestii tego drugiego
możesz pójść o krok dalej i zafundować sobie
cykl seansów prawdziwej krioterapii – wzrost
odporności gwarantowany! Do tego poprawa
samopoczucia i nastroju, czego często brakuje
nam jesienią, nie wspominając o stymulacji
procesów odmładzania (efekt liftingu!) i regeneracji organizmu. Plus wspomaganie odchudzania, ulga w bólu, łatwiejsze zasypianie, a to
tylko początek długiej listy dobrodziejstw krio
terapii. Aktywność na świeżym powietrzu, na
którą jesienią przy coraz krótszych dniach coraz
trudniej jest się zdobyć, jest jednym z kluczy
dotrwania do wiosny obronną ręką. Podnosi
odporność i poprawia humor, korzystnie wpływa na kondycję i koloryt skóry. Dopóki to
możliwe, jeźdź na rowerze i na rolkach, wysiadaj przystanek wcześniej, graj w piłkę i badmintona. Siedząc na kanapie nie dość, że gubisz radość życia i zadowolenie z siebie, to
jeszcze ma to negatywny wpływ na Twoją urodę
– tracisz blask.

A było tak dobrze...
Twoja skóra zbuntowała się jesienią? Latem
wyglądała ładniej niż kiedykolwiek? Niestety…
Lato to czas, kiedy cieszymy się poprawą kondycji skóry, dotyczy to zwłaszcza osób z cerą
problematyczną. Słońce lekko ją wysusza i redukuje wydzielanie sebum, działając jednocześnie bakteriobójczo. Jest to jednak efekt
przejściowy, który znika wraz z pojawieniem się
kolejnej pory roku, kiedy skóra musi dostosować się do nowych warunków. Pogorszenie cery
jesienią oznacza powrót, często wzmożonego,
trądziku, przesuszenie skóry, większe wydzielanie sebum. Ratunek? Złuszczanie i oczyszczanie
oraz intensywne nawilżanie i stosowanie produktów regulujących produkcję sebum. Wybierając peeling zwróć uwagę, aby nie zawierał
plastikowych mikrodrobinek. Zaśmiecają oceany i rujnują życie wodne, a także lądują w naszych żołądkach w ramach łańcucha pokarmowego. Niedawno wykryto je w kranach z wodą
pitną w wielu zakątkach świata. W USA 1 lipca
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2018 roku wszedł zakaz sprzedaży kosmetyków
z ich zawartością, nadal jednak kupimy je
w Europie. Na liście składników, która obowiązkowo musi być opublikowana na opakowaniu
kosmetyku (INCI/Ingredients) plastikowe mikrodrobinki kryją się pod nazwami, m.in. Polyethylene, Polypropylene, Polyethylene Terephthalate,
Polymethyl Methacrylate, Polytetrafluroethylene,
Polyvinylchloride, Nylon. Plastik znakomicie
zastępują mikrocząsteczki z łupinek i pestek,
soli, cukru czy kawy, które znajdziesz w produktach naturalnych i organicznych. Obok peelingów, sięgnij po niezwykle skuteczne maseczki
oczyszczające na bazie naturalnych glinek.
Znane już w starożytności, dogłębnie usuwają
zanieczyszczenia, doprowadzając nasze zablokowane pory do porządku. Oczyszczoną skórę
należy (obowiązkowo!) spryskać tonikiem i zastosować serum lub krem regulujący produkcję
sebum, zapobiegający gromadzeniu się zanieczyszczeń, o jednoczesnym działaniu nawilżającym, kojącym i bakteriobójczym. Unikaj produktów opierających swe działanie na wysokiej
zawartości alkoholu, pozbawionych substancji
nawilżających i łagodzących, zwłaszcza jeśli
używasz ich w całej serii. Dobry produkt redukujący zanieczyszczenia, wypryski i stany zapalne powinien przywracać skórze komfort dzięki
równowadze składników pielęgnujących, regulujących i antybakteryjnych oraz pozostawiać ją
czystą, zmatowioną i rozświetloną.
Dobrze jeśli zawiera delikatne składniki, takie jak ekstrakt z bratka lub kwas salicylowy
pochodzenia roślinnego. Pojedynczych niedoskonałości i wyprysków pozbędziesz się punkto-

wo stosując kropelkę olejku eterycznego z drzewa herbacianego (Tea Tree), o wyjątkowo silnym
działaniu antybakteryjnym.

Łazienkowa zmiana warty
Wraz ze zmianą garderoby, jesienią zmieniamy
oczywiście także strażników naszej urody na
półce w łazience. Bardzo lekkie kremy, przede
wszystkim te o żelowej konsystencji, odstawiamy na rzecz bardziej odżywczych. Jednak podobnie jak przez cały rok, nie zaniedbujemy
intensywnego nawilżania, pamiętając, że odwodnienie skóry to początek kłopotów, w tym
przedwczesnego starzenia, przy każdej cerze,
w każdym wieku. Odwodniona skóra robi się
szorstka i ziemista, następna faza to nadwrażliwość. Fatalnie, jeśli przegapimy te symptomy
lub próbujemy ratować się makijażem. To mit,
że przy niskich temperaturach nie wolno używać kremów nawilżających. Wręcz przeciwnie,
niedostatecznie nawilżona skóra jesienią i zimą
jest bezbronna, wystawiona na uszkodzenia
w wyniku chłodu i mrozu, zimnego wiatru, intensywnego ogrzewania pomieszczeń i dużych
różnic temperatur. W chłodniejsze dni zalecane
jest stosowanie kremu z zawartością składników
nawilżających (np. sok z Aloe Vera, hydrolat
roślinny, kwas hialuronowy) oraz cennych olejów, np. arganowego, kokosowego, rokitnikowego, sezamowego, słonecznikowego, z awokado, pestek moreli lub winogron, słodkich
migdałów, wiesiołka, masła shea czy oliwy
z oliwek. Przez cały rok, nakładając krem, nie
pomijaj szyi i dekoltu. Na nic wypielęgnowana
twarz, jeśli skóra tych okolic jest zaniedbana

i przesuszona. Gdy temperatury spadają, bardziej treściwy powinien być także produkt do
mycia twarzy, taki, który nie naruszy płaszcza
hydrolipidowego, a nawet pomoże go odbudować. Dobrym wyborem jest kremowe mleczko
do stosowania z wodą, oparte na soku z aloesu
i innych sokach roślinnych, uzupełnione odżywczymi olejami roślinnymi, np. z kokosa lub sezamu, które zapewnią dogłębne oczyszczenie,
nie zapominając o ochronie skóry. Zwróć uwagę, czy zawiera łagodny detergent pochodzenia
roślinnego, np. Lauryl Glucoside, Coco-Glucoside, Decyl Glucoside, który delikatnie, lecz
w pełni skutecznie, usuwa zanieczyszczenia.
Pamiętaj, że takie związki jak Sodium Lauryl
Sulfate (SLS) czy Sodium Laureth Sulfate (SLES)
mają silne właściwości wysuszające i osłabiają
naturalną barierę ochronną skóry. Powinny
unikać ich zwłaszcza osoby ze skórą wrażliwą
i problemami skórnymi takimi jak trądzik. Po
czym poznać, czy właściwie dobieramy produkty do pielęgnacji? Odpowiednio do kondycji
skóry i warunków zewnętrznych? Odpowiedź
przychodzi sama i brzmi: komfort skóry. Tego
nie da się oszukać. Ściągnięta, piekąca, zaczerwieniona, nadwrażliwa skóra to zazwyczaj nie
jest alergia, lecz wynik niewłaściwej pielęgnacji.

my dłużej pozostawać w ciepłej wodzie, a to
prosta droga do dodatkowego przesuszenia.
Regularne stosowanie odpowiedniego produktu
pozwoli także dłużej utrzymać letnią opaleniznę. Balsam do ciała o dobrym składzie nie
tylko nawilży i odżywi, także uelastyczni i zapobiegnie przedwczesnemu starzeniu. Wybieraj
taki, który zawiera roślinne składniki aktywne,
będzie dobrze się wchłaniał, więc rano szybko
przygotujesz się do wyjścia. Pamiętaj, że skóra
jako największy organ naszego ciała wymaga
tak samo troskliwej pielęgnacji jak twarz, skupianie się wyłącznie na potrzebach tej ostatniej
jest często powtarzanym błędem. Zafunduj więc
jej produkt pozbawiony bezwartościowych
składników, podrażniających, zaburzających

biają naturalne siły odpornościowe organizmu.
Wirusy i bakterie grasują w biurach, szkołach
i środkach transportu publicznego. Ważne:
syntetyczne olejki zapachowe to nie to samo, co
naturalne olejki eteryczne, które posiadają
niezliczone właściwości terapeutyczne. Naturalne olejki eteryczne uzyskiwane są w drodze
destylacji parą wodną liści, kwiatów, owoców,
drewna, kory i korzeni roślin. Do naszego organizmu przenikają przez układ oddechowy
i skórę. Olejki eteryczne są silnie działającymi
substancjami o wysokim stopniu koncentracji.
Pamiętaj, że nie wolno stosować ich w postaci
nierozcieńczonej. Wyjątkiem jest olejek z drzewa herbacianego (Tea Tree), który stosuje się
bezpośrednio na zmiany skórne. Pozostałe

naturalną fizjologię skóry oraz o większej
szkodliwości, zwłaszcza takich jak pochodne
ropy naftowej (np. Paraffinum Liquidum, Liquid
Paraffin, Liquid Petrolatum, Paraffin Oil), silikony (np. Dimethicone, Methicone, Trimethicone,
Cyclomethicone), PEGi czy Propylene Glycol.
Stopy chyba w jeszcze większym stopniu niż
reszta ciała popadają w zapomnienie wraz
z odstawieniem sandałków i japonek. Dbanie
o nie to nie tylko kwestia urody, lecz także zdrowia, w tym prawidłowej postawy. Miękką skórę
pomogą Ci zachować ciepłe kąpiele stóp z dodatkiem olejów, peelingi i regularne stosowanie
odpowiedniego kremu. Czy wiesz, że skóra
dłoni jest równie cienka jak skóra twarzy? Na
dodatek, posiada niewielką liczbę gruczołów
łojowych i komórek tłuszczowych, przez co łatwo ulega przesuszeniu i często jako pierwsza
sygnalizuje oznaki upływu czasu. Zadbane
dłonie są Twoją wizytówką i odzwierciedlają
kondycję skóry, dłoni przecież nie malujemy:).
Pewnie wszyscy znamy nieprzyjemne uczucie
szorstkich, zaczerwienionych, nieestetycznie
wyglądających dłoni, co zdarza się, gdy nastają
chłody. Dlatego krem stosuj codziennie przed
snem (dobrze działa nałożenie na grubszą
warstwę kremu specjalnych bawełnianych rękawiczek) i staraj się robić to po każdym myciu
rąk. W przypadku silnego przesuszenia, codzienną pielęgnację dłoni warto uzupełnić
masłem shea (karité) o działaniu odżywczym,
zmiękczającym i ochronnym.

olejki stosowane solo działają drażniąco na
skórę i błony śluzowe. Stosować można je np.
do inhalacji przeprowadzanych najprostszą domową metodą. Wystarczy miska z ciepłą wodą
z dodatkiem kilku kropli wybranego olejku
i trochę cierpliwości, by wytrzymać z głową pod
ręcznikiem nad parującą wodą. Łącząc olejek
eteryczny z olejem bazowym, np. oliwą z oliwek, możemy własnoręcznie przygotować preparat rozgrzewający lub ułatwiający oddychanie przy zatkanym nosie. Proste i przyjemne jest
także dodanie kilku kropli olejku do kąpieli lub
spryskanie nim pościeli. Generalnie, z wyjątkiem olejków bardzo ciężkich o intensywnym
kolorze, olejki eteryczne nie są tłuste i nie pozostawiają śladów. Tłuste plamy świadczą zazwyczaj o zawartości niepożądanych domieszek.
Olejki, które szczególnie przydadzą się w sezonie jesienno-zimowym to cytrynowy, eukaliptusowy, geraniowy, lawendowy, miętowy, z drzewa herbacianego. Ta lista na pewno nie jest
wyczerpująca. Olejki mają wszechstronne
właściwości: wzmacniają układ immunologiczny, rozgrzewają, odkażają pomieszczenia i powierzchnie, z którymi kontakt miała osoba
chora, ułatwiają oddychanie i odkrztuszanie,
obniżają gorączkę, łagodzą ból gardła i głowy.
Dodatkowo ich piękne zapachy działają aromaterapeutycznie: relaksują, uspokajają i ułatwiają zasypianie albo pobudzają, energetyzują
i rozjaśniają umysł. A może tej jesieni skusisz
się na pogłębienie wiedzy na temat niezwykłych
właściwości olejków eterycznych?
Jak więc gładko wejść w jesień pamiętając,
że jest to ważny czas przygotowania do zimy?
Zaufaj teorii Karola Darwina mówiącej, że największe szanse przetrwania mają gatunki najlepiej dostosowujące się do zmian:)

Oliwa sprawiedliwa
Nie dajmy się zwieść modzie na oparcie pielęgnacji wyłącznie na olejach. Mają nieocenione
zalety dla skóry i włosów, jednak nie zapewniają nawilżenia, a jedynie potrafią zatrzymać
wilgoć. Ich dłuższe stosowanie z pominięciem
substancji nawilżających może prowadzić do
silnego przesuszenia, a nawet bardziej poważnych problemów skórnych, takich jak podrażnienia i wypryski. Zdezorientowana skóra wysyła nam sygnały, nie lekceważmy ich! Temat ten
stał się głośny po niedawnej publikacji w jednym z wiodących tytułów ogólnopolskich wypowiedzi szanowanej dermatolog, która jednoznacznie odradziła taką monopielęgnację.
Burza na forach internetowych wywołana przez
ten tekst pokazała jak liczna jest rzesza adeptek
olejowania z pominięciem nawilżenia. Pojawiły
się także wpisy-zwierzenia ofiar tej niezrównoważonej pielęgnacji i miejmy nadzieje, że cała
ta historia pozwoliła obalić kilka mitów. Pamiętaj, że oleje wspaniale odbudowują płaszcz
hydrolipidowy, mają niezwykłe właściwości odżywcze i chronią skórę przed utratą wilgoci.
Poza krótkimi kuracjami, stosować należy je
jednak na twarz zwilżoną tonikiem lub hydrolatem, na serum lub krem. Fantastycznie sprawdzają się, jako ostatnia warstwa nałożona
przed wyjściem na dwór w chłodny dzień. Jednak do całościowej pielęgnacji, jeśli nie posiadasz specjalistycznej wiedzy na temat właściwości składników kosmetycznych, stosuj gotowe
kosmetyki naturalne i organiczne, pomoże Ci to
uniknąć zaburzeń funkcjonowania skóry.

Co z oczu, to z serca
To przysłowie nie sprawdza się w przypadku
dbania o naszą skórę. Nie powinniśmy pozbawiać jej pielęgnacji, nawet gdy jest ukryta pod
kilkoma warstwami ubrań. Zimno ją podrażnia,
kaloryfery przesuszają. Podejmij wyzwanie i po
każdej kąpieli wmasowuj balsam do ciała, pomimo że skończył się czas szortów i bikini. Ten
pozornie zbędny o tej porze roku rytuał ma
zasadniczy wpływ na zdrowie i urodę Twojej
skóry, tym bardziej, że w chłodniejsze dni lubi-

Twoja tajna broń
Olejki eteryczne to znany od wieków sprzymierzeniec w walce z infekcjami i sposób na zwiększenie odporności. Uboga dieta, styczność
z toksynami, stres, zmęczenie – te czynniki osła-
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Ginger Organic.
Komfort życia

Gąbki Konjac.
Czystość z Azji
Wywiad
z Michele Riley
założycielką
The Konjac Sponge Company Ltd.,
marki oryginalnych gąbek Konjac

Skąd przyszedł pomysł produkowania gąbek Konjac?
Mam niezwykle wrażliwą skórę, która mocno
reaguje na większość kosmetyków. Dlatego od
lat dbałam o to, by używać tylko naturalnych
produktów, nie chciałam dokładać skórze szkodliwej chemii. Dodatkowo, natrafiłam kiedyś na
naturalną gąbkę z Japonii. Właśnie te dwa
czynniki leżą u źródła mojej fascynacji ideą
oczyszczania skóry czystą, delikatną i całkowicie naturalną gąbką, bez żadnych dodatków.
Czysta gąbka i woda, nic więcej! Sprowadziłam
do Europy kompletnie nieznany tu koncept
oczyszczania skóry. Koncept, który po kilku latach zawojował i zrewolucjonizował pielęgnację
skóry do tego stopnia, że obecnie jesteśmy już
na całym świecie, także w Australii, Rosji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, całej Skandynawii i w wielu innych krajach. Cieszę się bardzo, że także w Polsce!
Jak wyglądał początek firmy?
Był naprawdę wyjątkowy! Zadebiutowałam
w 2011 roku z 5 gąbkami Konjac do twarzy,
wystawiając się na targach Natural and Organic
Trade Show w Londynie. I sprzedałam je wszystkie już pierwszego dnia targów! Od tamtej pory
już nigdy nie oglądałam się za siebie. Każdego
zarobionego funta wkładałam w rozwój firmy.
Dzisiaj, kiedy patrzę na nasz magazyn o powierzchni kilku tysięcy metrów kwadratowych,
gdzie składujemy ponad 40 rodzajów gąbek
Konjac, to sama się zastanawiam, jak taki biznes mógł zacząć się w mojej małej sypialni
zaledwie kilka lat temu.
Co było największym wyzwaniem na samym początku?
Oczywiście finanse! Byłam samotną mamą
13-letnich bliźniaków i pracowałam wtedy jeszcze w dwóch miejscach. Rano w Marks&Spencer,
skąd wracałam do domu rozwijać The Konjac
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Sponge Company. Wieczorami na dodatek
zajmowałam się kostiumami w teatrze. To by
się nigdy nie udało, gdybym nie miała wspaniałych relacji z moimi dziećmi. I choć, na
szczęście, te czasy już minęły, to uważam, że
w życiu nic nie spada z nieba i nic nie jest dane
na zawsze. Mam to szczęście, że moje dzieci
także pokochały ten biznes. Moja najstarsza
25-letnia córka i jej chłopak pracują już ze mną
na pełnych etatach. Młodsza córka, 18-letnia,
też nam pomaga, zajmując się social media
w wolnych chwilach, kiedy nie pisze swojego
beauty-bloga. Moje dzieci bardzo wiele nauczyły się w naszej firmie, mają wysoką etykę
pracy i biznesu. Jesteśmy ze sobą bardzo blisko
i to jest prawdziwa rodzinna firma!
Ile gąbek The Konjac Sponge Company
wyprodukowała dotychczas? Gdzie gąbki
są produkowane? Do ilu krajów trafiają?
Zbyt wiele tysięcy, by je zliczyć, nie poświęcając
kolejnych tysięcy godzin na samo liczenie! Ale
jeśli kontener gąbek Konjac mieści około 80
tysięcy gąbek, a my sprowadzamy mniej więcej
kontener miesięcznie, to łatwo można policzyć.
Oczywiście na początku było ich znacznie
mniej, mamy wzrost z miesiąca na miesiąc.
Gąbki Konjac są produkowane w Korei Południowej, gdzie pozyskujemy do produkcji najlepsze, najczystsze i sprawdzone surowce. Ściśle
współpracujemy z lokalną społecznością, tworząc produkty, które stamtąd wysyłamy już na
cały świat. Ostatnio naliczyliśmy aż 52 kraje,
w których używane są nasze oryginalne gąbki
Konjac.
Roślinna gąbka, globalny biznes. Dlaczego zawojowała
świat?
Po pierwsze, dlatego, że
sama roślina Konjac, z której
powstają gąbki, jest wyjątkowa. Konjac zawiera mnóstwo
składników odżywczych, witamin
i minerałów: białko, węglowodany, żelazo, fosfor, miedź, cynk, witaminy: A, C,
E, D, B1, B6, B12 i kwas foliowy. W Japonii Konjac jest uważany za superfood
i wpisany na listę tzw. żywności medycznej, którą podaje się osobom potrzebującym wzmocnienia i regeneracji organizmu,
np. po intensywnych terapiach, zabiegach operacyjnych, przebytych ciężkich
chorobach. Dodatkowo, Konjac ma
odczyn zasadowy, przez co naturalnie
równoważy pH organizmu, a więc i skóry.
Po drugie, roślina Konjac pochodzi z koreańskiej wyspy Jeju wpisanej do światowego dziedzictwa Unesco i uważanej za jedno z najczystszych miejsc na świecie, wolne od zanieczyszczeń
i posiadające najczystszą wodę, wulkaniczną.
Po trzecie, jako jedyni mamy opatentowany
proces produkcji gąbek Konjac. Nasze gąbki to
gąbki oryginalne, takie które powstają z maksymalnie trzech składników: najwyższej jakości
mąki Konjac i wody z wyspy Jeju oraz ewentu-

i zdrowie intymne kobiet
Wywiad
alnie trzeciego składnika: glinki, węgla bambusowego lub ekstraktu z rumianku czy zielonej
herbaty. W naszych gąbkach nie znajdziesz nic
więcej. Żadnych barwników ani konserwantów.
Jeśli chcesz, możesz je nawet zjeść!
Po czwarte, co jest moim zdaniem równie ważne, te gąbki powstały z pasji. Wierzę, że to jest
produkt, który zrewolucjonizował oczyszczanie
skóry. Stworzył nową jakość. Gąbka, zamoczona w wodzie, staje się niezwykle miękka i delikatna. I właśnie w taki sposób, łagodny, miękki
i delikatny, głęboko oczyszcza skórę. Sprawia,
że Twoja buzia staje się gładziutka, promienna
i rozświetlona. Zwężają się pory, zmniejsza się
ilość zaskórników, nie tworzą się nowe. A to
tylko gąbka z wodą! Naturalna! Bez dodatków,
bez chemii! Czyż to nie wspaniałe?
Jak każda marka, która odniosła globalny
sukces, macie do czynienia z próbami kopiowania Waszego produktu. Jak sobie
z tym radzicie?
W sumie to dość łatwe. Popatrz na nasz produkt i na te, które próbują nas naśladować.
One wyglądają inaczej już na pierwszy rzut
oka. I o ile opakowanie może się podobać lub
nie, to do samego produktu trzeba podchodzić
z dystansem. Nigdy nie wiemy, co jest w środku, z czego i w jaki sposób został zrobiony.
Jakiej jakości są składniki? Czy są odpowiednio
przygotowane? Czy są czyste? Czy produkt zawiera dodatki, konserwanty, barwniki? Zawsze
należy pamiętać, że gąbka to nie kosmetyk,
a tzw. beauty tool (akcesorium kosmetyczne).
W tej kategorii produktów
producent nie ma obowiązku zamieszczać
składu na opakowaniu.
Warto więc stosować produkt
oryginalny i sprawdzony.
Opatentowany. Dostępny
i rozpoznawalny z sukcesem
na całym świecie. Będący
zdobywcą już ponad 30 nagród branży beauty w samej
Wielkiej Brytanii!
Jakie największe wyzwania stoją
przed Wami obecnie?
Wciąż dynamicznie rośniemy jako firma, więc największym wyzwaniem jest
budowanie coraz większego zespołu oraz
nawiązywanie współpracy z dystrybutorami naszej marki. Wyobraź sobie,
że dziennie mamy średnio około 5
pytań o współpracę od firm z całego
świata. Sztuką jest wybrać odpowiednich
partnerów, a naszym celem jest współpracować
tylko z najlepszymi, takimi, którzy podzielają
naszą wizję i nasze wartości.

rozmawiała
Monika Zarzycka
Manager Działu
Kosmetyki i Środki Czystości

z Heleną Kristensen
założycielką Ginger Organic

Jaka jest historia firmy Ginger Organic? Dlaczego zdecydowała się Pani na stworzenie
organicznych artykułów do higieny intymnej?
Marzył mi się produkt dobroczynny dla zdrowia
i komfortu życia kobiety. Pracując jako pielęgniarka w szpitalu w Danii i z organizacją pozarządową Lekarze Bez Granic widziałam podrażnienia i wysypki po podpaskach, których kobiety
używały po operacjach. Sama miałam problemy
z produktami do higieny intymnej, cierpiałam na
silne stany alergiczne, które bardzo utrudniały mi
życie. Lekarze odradzili mi stosowanie tamponów
i wkładek. Jak więc miałabym funkcjonować?
Zastanawiałam się dlaczego tak się dzieje, a kiedy zaczęłam szukać ich składu, okazało się, że
producenci nie mają obowiązku informowania
konsumentów na ten temat. Zaczęłam przeglądać raporty medyczne i odkryłam, że konwencjonalne produkty do higieny intymnej zawierają
składniki zapachowe i barwniki. Podpaski i tampony produkuje się z mieszanki bawełny i celulozy, wybiela się je chlorem. Podczas wybielania
tworzą się dioksyny, którym przypisuje się działanie rakotwórcze. Byłam zdruzgotana. Spodziewałam się wtedy córeczki. Tym bardziej chciałam
zrobić to dla niej, dla siebie i dla innych kobiet.
Podpaski, tampony i wkładki Ginger Organic
składają się z czystej, organicznej bawełny i niczego więcej. Nie zawierają substancji zapachowych, chloru, dioksyn, barwników, substancji
chemicznych, pestycydów. Certyfikaty pięciu międzynarodowych organizacji gwarantują ich bezpieczeństwo.
Jak Pani ocenia świadomość kobiet w Europie w kwestii używania bezpiecznych środków do higieny intymnej?
Przed nami długa droga. Miesiączka, problemy
i produkty związane z higieną intymną są nadal
tematem tabu nawet w Danii, a być może jeszcze
bardziej w Europie Południowej i w Polsce. Dużo
kobiet nie wie, że mogą używać organicznych,
czystych, bezpiecznych dla zdrowia tamponów
i podpasek takich jak Ginger Organic zamiast
konwencjonalnych produktów tego typu. Potrzebna jest edukacja i świadomość, że np. nie potrzebujemy składników zapachowych w produktach
do higieny intymnej i że musimy lepiej zadbać
o te części naszego ciała. W klasycznych podpaskach, wkładkach i tamponach znajduje się zdecydowanie za dużo silnie alergizujących składników zapachowych, barwników, chemii, chloru. Te
wszystkie składniki mogą wywoływać podrażnie-

nia, problemy z zajściem w ciążę, łączone są nawet z powstawaniem raka.
Jak reagują kobiety, kiedy opowiada im Pani
o bezpiecznej higienie intymnej, tłumacząc
negatywne skutki stosowania konwencjonalnych produktów?
Często spotykam się z niedowierzaniem: czy to
rzeczywiście prawda? Produkt, którego używam
każdego miesiąca zawiera plastik lub substancje
chemiczne, chlor? Czy to może być przyczyną
podrażnień? Podczas targów rozmawiam z wieloma kobietami. Zdarza się, że te, które kupiły
tampony, podpaski lub wkładki Ginger Organic
piszą później do mnie, że nie mają już wysypek
i alergii, a żyły z tym problemem przez wiele lat.
Jakie produkty wprowadziła Pani na rynek
polski?
Produkty Ginger Organic, które wprowadziliśmy
na rynek polski, to podpaski na dzień i na noc.
Tych na noc możemy używać także w ciągu dnia,
jeśli krwawienia są bardziej obfite. Wprowadziliśmy także dwa rodzaje wkładek: jedne pakowane
pojedynczo, idealne do torebki, a drugie elastyczne, miękkie i wygodne, które można dostosować do stringów i innych malutkich majtek.
Wprowadziliśmy także tampony bez aplikatora
i z aplikatorem w trzech rozmiarach: mini, normal i super. Cała linia w 100% składa się z organicznej, czystej bawełny i jest certyfikowana.
Ile składników zawiera Ginger Organic?
Tampon to czysta 100% bawełna, a w podpaskach również nie ma zbyt wielu składników.
Wierzchnia warstwa to skrobia kukurydziana
i całkowicie naturalny klej. Nie ma substancji poprawiających wchłanialność. Nie zawierają
formaldehydu, chloru, to on wywołuje najwięcej podrażnień, a jest stosowany, aby
wybielić zwykłą bawełnę w konwencjonalnych podpaskach. Mamy certyfikaty Ecocert i GOTS (Global Organic
Textile Standard) wszystkich komponentów naszych podpasek. Mamy również testy alergologiczne.
Co tak naprawdę powoduje chlor w kontakcie ze skórą?
W reakcji wybielania bawełny chlorem wytwarzają się dioksyny, która są rakotwórcze. Osadzają
się w wodzie, w rybach, które jemy, etc. Skóra
wchłania dioksyny i kumuluje je w organizmie.
Jeśli jest ich za dużo w Twoim otoczeniu: chlorujesz rzeczy, mieszkanie, następnie wkładasz
ubrania wybielane chlorem i jeszcze używasz
tamponów wybielanych chlorem, ta kropelka
może przelać czarę i wywołać raka. Dlatego
w Danii niemal nigdzie nie używa się już chloru.
Jak uzyskujecie biel podpasek i tamponów,
zachowując ich organiczny charakter?
Wybielane są naturalnymi metodami: nadtlenkiem wodoru (wodą utlenioną) oraz w świetle UV
(w przeciwieństwie do tradycyjnych marek, które
wciąż nie zrezygnowały z chloru). Z początku
planowaliśmy nie bielić i pozostawić naturalny
kolor bawełny, czyli kremowo brązowy, kobietom
jednak biel kojarzy się z czystością i sterylnością.
Marka Ginger Organic ma wszystkie najważniejsze certyfikaty. Dlaczego są one tak
ważne?
Dzięki certyfikatom każda konsumentka, może
sprawdzić, czy produkt nie zawiera szkodliwych
substancji: chloru, składników zapachowych,
barwników, formaldehydu, colophonium (składnik drażniących maści i plastrów, toksyczna substancja zawarta w klejach), pytając o to organizację certyfikującą, np. AllergyCertified. Organizacje

certyfikujące robią testy produktów każdego roku,
żeby potwierdzić, czy wszystko się zgadza. Certyfikaty Ecocert i GOTS gwarantują, że bawełna
użyta do produkcji jest organiczna. Organizacja
Nordic Swan (Ecolabel) gwarantuje, że produkt
spełnia rygorystyczne wymagania środowiskowe.
Nordic Swan dba także o to, żeby produkty, które
oznacza swoim certyfikatem, były przyjazne dla
skóry i nie zawierały szkodliwych substancji.
A skąd wzięła się nazwa Ginger Organic?
Kiedy podróżowałam z Lekarzami Bez Granic ze
względu na mój kolor włosów, wszyscy na mnie
wołali Ginger. Stąd nazwa Ginger Organic, bardzo osobista. Równie dobrze tak mogłyby się nazywać ciasteczka imbirowe czy herbata – zresztą
wszyscy się mnie pytali, czy produkuję to pierwsze, czy drugie (śmiech). A kiedy słyszałam
pierwsze opinie dziewczyn, reagowały one z zachwytem mówiąc: tak, te opakowania pięknie
wyglądają na półce w łazience obok moich kremów, perfum, nie muszę się wstydzić i ich chować, bo są bardzo estetyczne.
W jaki sposób dba Pani na co dzień o ekologiczny tryb życia?
Przede wszystkim mam w lodówce produkty,
dzięki którym mogę łatwo przygotować zdrowe
posiłki: organiczne mleko migdałowe, ryżowe
lub kokosowe, nasiona
chia, organiczną
wanilię. Zawsze
warzywa: cebulę,
marchewkę, kapustę, a także
prawdziwe masło
organiczne, ser
feta, prawdziwy
jogurt. Jeśli dzieci
mają ochotę na
przekąskę, dostają
suszone owoce, orzechy, nasiona.
W Kopenhadze jest dużo ścieżek rowerowych, dlatego często wybieram
rower jako środek transportu. Zmniejszyliśmy też ilość czasu, który spędzamy z urządzeniami mobilnymi i przed telewizorem. Idę do
łóżka bez telefonu, zamiast tego około 30 minut
czytam książkę.
Co chciałaby Pani przekazać Polkom na temat dbania o higienę intymną?
Chciałabym powiedzieć, przede wszystkim, że
kobiety powinny uważnie spojrzeć na produkty,
których używają. Miejsca intymne są tak delikatne jak usta. Jeśli nie chcesz zjeść czegoś, co jest
perfumowane i zawiera składniki, które mogą Ci
zaszkodzić, może nie powinnaś aplikować tego
także w okolice intymne. Liczne badania pokazują, że kobiety mają podrażnienia okolic intymnych, coraz więcej problemów z zajściem w ciążę. W Ameryce, Danii i Europie Zachodniej
wzrasta zachorowalność na raka. To może mieć
związek z produktami do higieny intymnej. 40 lat
temu te produkty nie zawierały tylu substancji
chemicznych, ponieważ nie były one dostępne
na rynku. Wiem, że w Polsce są ginekolodzy, którzy świadomi niepożądanego działania, jakie
mogą wywoływać konwencjonalne produkty do
higieny intymnej, nie rekomendują ich.

rozmawiała
Monika Zarzycka
Manager Działu
Kosmetyki i Środki Czystości
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ADRES

TELEFON

MARKET EKOLOGICZNY
Q22 Organic market ekologiczny

Warszawa, al. Jana Pawła II 22

694-419-384

Herbsta Organic market ekologiczny

Warszawa, ul. Stanisława Herbsta 4

728-866-884

Warszawa, al. Jana Pawła II 82

22-323-70-17

SUPERDELIKATESY
CH Arkadia
DELIKATESY ORGANIC FARMA ZDROWIA
Organic Farma Zdrowia Chmielna

Warszawa, ul. Chmielna 16

22-827-32-17

Organic Farma Zdrowia Fieldorfa

Warszawa, ul. Fieldorfa 10a

22-671-04-15

Galeria Mokotów

Warszawa, ul. Wołoska 12

22-161-38-57

CH Sadyba Best Mall

Warszawa, ul. Powsińska 31

22-370-30-94

CH Atrium Targówek

Warszawa, ul. Głębocka 15

22-743-31-09

CH Wola Park

Warszawa, ul. Górczewska 124

22-533-44-32

CH Złote Tarasy

Warszawa, ul. Złota 59

22-222-01-07

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

Rumia, ul. Grunwaldzka 108

500-172-889

SKLEPY TRADYCYJNE JADŁO
Port Rumia

