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J uż pora przyznać, że poprawianie natury 
nie bardzo nam się udaje. Widać to na 
przykładzie rolnictwa – nawozy sztuczne 

i pestycydy miały być cudownym sposobem na 
zwiększanie plonów. A tymczasem nadmiar 
nawozów zwiększa tempo wzrostu roślin, co 
powoduje skrócenie czasu wytwarzania przez 
nie mikroelementów. Zbadano, że między 1950 
a 1999 rokiem znacząco spadła zawartość aż 6 
z  13 badanych przez naukowców składników 
odżywczych w  owocach i  warzywach. Takie 
niedobory odżywcze kumulują się przez wiele 
lat. Przemysłowe wytwarzanie oczyszczanej 
żywności miało się przełożyć na większą jej 
dostępność. Dzisiaj część świata nadal głoduje, 
a  liczba zachorowań na przewlekłe choroby 
cywilizacyjne stale się zwiększa. Na szczęście 
razem ze świadomością powiązania tego zjawi-
ska z  jakością naszego jedzenia. To kwestia 
codziennych wyborów dokonywanych zarówno 
w sklepie, jak i w kuchni. Pięknie mówi o tym 
nasza Ekoosobowość Agnieszka Kręglicka, że 
naszymi wyborami w  sklepie spożywczym 
kształtujemy krajobraz, wpływamy na to, jak 
żywotna jest gleba, a rolnictwo ekologiczne to 
najsensowniejszy model rolnictwa dla ludzkości. 
Warto zdystansować się do wszechobecnych 
reklam przetworzonej żywności, dziwnych mód 
żywieniowych, a posłuchać praktyków, dla któ-
rych jakość produktu jest najważniejsza, którzy 
zwracają uwagę na lokalność, sezonowość – 
respektują prawa przyrody. W związku z zimo-
wym czasem refleksji, zatrzymania się, życzę 
wszystkim zdrowia i jednocześnie przekonania, 
że zależy ono w dużej mierze od nas samych. 

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

Anna Szewczyk
Kierownik  

Działu Marketingu

Monika Zarzycka
Manager  

Działu Kosmetyki

Anna Rajtar
Dietetyk  

Organic Farma Zdrowia

Milena Nawrocka
Asystentka  

ds Marketingu

Agnieszka Kaniewska
Ekspert ds. zdrowego odżywiania 

Organic Farma Zdrowia

Redakcja  
Go Organic  
życzy wszystkiego  
ekologicznego!



4 | Go Organic! | Nr 38 | Zima 2018 / 2019 Go Organic! | Nr 38 | Zima 2018 / 2019 | 5 

EKOOSOBOWOŚĆEKOOSOBOWOŚĆ

Kręgliccy to instytucja. Sześć restauracji et-
nicznych, które przez lata utrzymały sukces 
na kapryśnym warszawskim rynku gastro-
nomicznym. Jak to wszystko się zaczęło? 
Kiedy po raz pierwszy pomyślała Pani 
o  tym, żeby profesjonalnie zajmować się 
jedzeniem?
Zaczęło się romantycznie, i w doskonałym mo-
mencie. Mój brat Marcin, kiedy miał 16 lat, 
wymyślił, że będzie miał restaurację, mimo że 
w naszym domu nie było takich tradycji. Wyje-
chał do Holandii i tam trafił do chińskiej restau-
racji, która go zachwyciła. „Ojej, jakie to fajne, 
jakie pyszne jedzenie, dlaczego nie u nas?”. 
Zaczął się chińską kuchnią interesować: kolek-
cja książek kucharskich, pałeczek, przyjęcia po 
chińsku. Poszedł na ekonomię, skończył studia, 
jednak cały czas ten pomysł w nim kiełkował. 
Nadszedł rok 89. i nagle okazało się, że może-
my wziąć sprawy w swoje ręce. To było niesa-
mowite, Marcin znalazł ogłoszenie w prasie: 
„Chińczyk z pochodzenia szuka wspólnika do 
prowadzenia działalności gastronomicznej”. 
Założyli wtedy z Kenem naszą pierwszą restau-
rację, to był Mekong. Ja byłam tam kelnerką, 
razem z moimi koleżankami ze studiów. Mieli-
śmy do zaoferowania pyszne, świeże jedzenie 
i entuzjazm młodych ludzi. Wyróżniało nas, że 
mówiliśmy po angielsku i byliśmy życzliwi, poza 
tym nie mieliśmy żadnego profesjonalnego 
przygotowania do prowadzenia restauracji. 
Wiedzieliśmy, jak przyjmuje się gości w domu. 
I  to zadziałało. Potem to już szybko poszło, 
ciągle nas gnało. Podróżowaliśmy po świecie 
i przenosiliśmy kolejne kuchnie na warszawski 
grunt.
Jakie nawyki kulinarne wyniosła Pani z do-
mu? Jakie miejsce zajmowało tam jedzenie 
i wszystko, co z  tym związane? Jaką rolę 
odgrywała kuchnia?
W naszym domu wszyscy równo uczestniczyli 
w  sprawach kuchennych. I ojciec, i  mama, 
i Marcin, dużo bardziej niż ja. Brat mojej mamy 
był świetnym kucharzem, urządzał fantastyczne 
przyjęcia, z  żartem, pomysłem na aranżację 
stołu, ciotka piekła znakomite ciasta. General-
nie przywiązywało się dużą wagę do jedzenia. 
Nie zdawałam sobie sprawy, że nie wszędzie 
tak jest, że w niektórych domach jada się cokol-
wiek. U nas zawsze było domowe gotowanie 
i codziennie obiad na stole. Kto pierwszy przy-
chodził do domu, zaczynał już jakieś przygoto-
wania, obierał ziemniaki, mył sałatę. Mama 
wyznaczała zadania. Byliśmy też włączani 
w przygotowywanie przyjęć. Tak, to wynosi się 
z domu. Kiedy zatrudniamy kelnerów, to często 
dobieramy ich według tego klucza, podczas 

wstępnej rozmowy pytamy: „A jak u Państwa 
przyjmuje się gości w domu?”.
Na czym polega dobre jedzenie? W  jaki 
sposób dokonuje Pani wyboru, czym kieru-
je się kupując jedzenie?
Wiadomo, że połowa sukcesu dobrego dania 
to wysokiej jakości produkt wyjściowy, materia 
prima. Liczy się sezonowość, lokalność. Dla 
mnie bardzo ważne jest też źródło pochodze-
nia, człowiek, który stoi za produktem. To ma 
znaczenie emocjonalne. Lubię gotować buraki, 
kiedy znam rolnika, który je zbierał. I ważne 
jest, czy uprawa tych buraków była przyjazna 

środowisku. Nie chodzi mi tylko o wspaniały 
smak, ale też żeby jednocześnie nie psuć świata 
dookoła. Bardzo mocno wierzę w to, że naszy-
mi wyborami w sklepie spożywczym kształtuje-
my krajobraz, wpływamy na to, jak żywotna jest 
gleba. I jestem przekonana, że rolnictwo ekolo-
giczne jest najsensowniejszym modelem rolni-
ctwa dla ludzkości. Zasługi rolnictwa ekologicz-
nego dla ochrony środowiska są nieocenione. 
Zawsze pojawia się kontrargument, że produ-
kując ekologicznie, zabrakłoby jedzenia na 
świecie, ale dementuje to Agencja ONZ ds. 
Wyżywienia i Rolnictwa. Obecnie mamy nad-
produkcję żywności, a nadal część świata gło-
duje, więc nie chodzi o  to, by produkować 
więcej przemysłowego jedzenia, do tego pomi-
jając koszty środowiskowe, które ono generuje. 
Dzisiejsza ekologia to nie powrót do przesta-
rzałych metod uprawy, ekologia dziś może być 
efektywna i nowoczesna.

Wraz mężem prowadzi Pani ekologiczne 
gospodarstwo rolne na Lubelszczyźnie. Ja-
kie są Państwa plany odnośnie samych 
upraw i sposobu ich prowadzenia?
Zdecydowaliśmy się z mężem, żeby stworzyć 
gospodarstwo rolne, dlatego że wytwarzanie 
dobrego jakościowo jedzenia, z  uwzględnie-
niem ochrony środowiska, jest czystym dobrem. 
W takich czasach jak dzisiejsze, kiedy wszystko 
jest względne, bardzo trudno jest znaleźć jakąś 
wartość niepodważalną. Gospodarstwo założy-
liśmy także po to, żeby udowodnić sobie, że się 
da. Kiedy dostawcy mówią „Robię wszystko 
ekologicznie, ale nie mam certyfikatu”, to póki 
nie miałam własnego gospodarstwa, mogłam 
tylko współczuć, że certyfikacja to takie strasz-
nie trudne, żmudne i drogie. A teraz wiem, że 
to rzeczywiście wymaga wysiłku, ale jest do 
pokonania. Na początku przeprowadziliśmy 
prace ziemne oraz zasiewy służące odbudowa-
niu żyzności gleby. W pierwszej kolejności, aby 
przygotować naszą ziemię do uprawy warzyw, 
posialiśmy grykę, która odchwaszcza, w  na-
stępnym roku z tego samego powodu mieliśmy 
tam żyto. Teraz jest esparceta, poplon, który 
bardzo głęboko wchodzi i spulchnia glebę oraz 
dostarcza składników odżywczych. Być może 
działalibyśmy szybciej i byłoby więcej fajerwer-
ków, gdybyśmy byli tam na miejscu, ale ponie-
waż robimy to z  doskoku, to na razie są to 
prace przygotowawcze. W marzeniach upra-
wiamy różnorodne warzywa i zasilamy zaopa-
trzenie naszych restauracji.
Pani osoba jest łączona z ruchem biodyna-
micznym i stowarzyszeniem Demeter. Czy 
stosuje Pani zasady rolnictwa biodynamicz-
nego w praktyce?
Bardzo chciałabym wiedzieć o  biodynamice 
więcej i  stosować zasady przy naszych upra-
wach. Biodynamika to najwyższy stopień ekolo-
gii, wymaga uwzględnienia całej przyrody, 
w tym kosmosu. Nie mogę powiedzieć, że prak-
tykujemy nauki Rudolfa Steinera, bo korzystanie 
z kalendarza biodynamicznego, to tylko wstęp 
do tematu. Liczę, że w naszej okolicy entuzja-
stów biodynamiki będzie więcej, bo to region 
winiarski, a biodynamiczne wina budzą wielkie 
zainteresowanie. Chętnie będę popierać dzia-
łania służące rozwojowi biodynamiki. Dla mnie 
znak Demeter to jest znak najwyższej jakości 
i bardzo żałuję, że tak mało jest go w Polsce.
Prowadzi Pani z mężem również uprawy 
winorośli. Kiedy odkorkujemy pierwszą 
butelkę wina z Państwa winnicy?
Winnica to jest eksperyment, fascynacja mojego 
męża. Póki co, rozwija się bardzo opornie. Bra-
kuje nam czasu, ale przede wszystkim wiedzy 

Dobre danie  
wymaga szczypty miłości
Wywiad  
z Agnieszką Kręglicką

przekazywanej z pokolenia na pokolenie, o od-
mianach, o  sprawdzonych metodach uprawy 
winorośli. Krzaki mają blisko trzy lata, powinny 
mieć dość owoców, by można było robić pierw-
sze wina, ale tak nie jest. Widocznie popełnili-
śmy błędy przy wyborze odmian lub sposobie 
sadzenia. Prowadzimy je w systemie ekologicz-
nym, to też nie ułatwia zadania. I mamy trudną 
glebę. Pociesza nas nadzieja, że te rośliny, które 
w trudnych warunkach poradzą sobie w walce 
o przetrwanie, będą nie do zajechania.
W czerwcu tego roku odbył się Festiwal 
Wina Polskiego Białe Czerwone. Czy ozna-
cza to, że nadszedł czas na polskie wino?
Pierwszy festiwal wina polskiego zorganizowali-
śmy w Fortecy razem z przyjaciółmi-winiarzami, 

Lechem Millem i Maciejem Sondijem z Domu 
Bliskowice. W tej chwili w Polsce jest już podob-
no 900 winnic, jeszcze nie wszystkie owocują. To 
liczba imponująca, ale też niezwykły jest skok 
rozwojowy, który dzieje się obecnie. Początkowo 
kupowaliśmy polskie wina kierując się myślą 
„patriotyczną”, do lokalnego jedzenia należy pić 
lokalne wino. W  tej chwili te wina konkurują 
smakiem i to jest fantastyczne, że umiejętności 
producentów tak poszybowały w górę w ciągu 
ostatnich kilku lat. Mam nadzieję, że będziemy 
ten festiwal kontynuować. Jest dużo festiwali w re-
gionach, skąd wino pochodzi, np. w Małopolsce, 
na Podkarpaciu, na Lubelszczyźnie, ale pierwszy 
raz odbył się zlot wielu winnic w Warszawie.
Jak to się stało, że zaczęła Pani interesować 
się ekologią? Czymś więcej niż tym, żeby 
składniki były smaczne i  świeże? W  jaki 
sposób weszła Pani na ścieżkę świadomo-
ści ekologicznej?

Dokładnie to pamiętam i wiem, jak to przebie-
gało. Kiedy pracowałam jako kelnerka w Me-
kongu, zachwyciło mnie, jak łatwo można do-
brym jedzeniem oczarować ludzi. Jak ono 
wywołuje dobry humor, przyjazną energię. Za-
częłam wchodzić do kuchni, gadać z kucharza-
mi, patrzeć, jak powstają te pyszności, zaintere-
sowałam się wtedy samym gotowaniem. 
Najpierw była fascynacja fajnymi daniami, 
szczególnie, że zajmowaliśmy się kuchniami 
świata, więc mieliśmy coraz to nowe odkrycia 
i  zachwyty. W  momencie, kiedy zaczyna się 
gotować to jest pierwszy krok do tego, żeby 
zająć się składnikami, wiadomo, że dobre da-
nie wymaga dobrego produktu wyjściowego. 
I  kolejnym krokiem jest odkrycie, że produkt 

ekologiczny jest tym najlepszym produktem. 
Także z  tego powodu, że ktoś go wytworzył 
i jeśli mamy szansę poznać tę osobę, to wtedy 
pojawia się dodatkowo ta słynna szczypta miło-
ści, która pomaga każdemu daniu.
Co jeszcze jest ważne dla nas i naszej pla-
nety? Jak lepiej żyć, z myślą o pozostawieniu 
zasobów naturalnych dla naszych dzieci?
To są proste codzienne decyzje, by segregować 
śmieci, gasić światło, oszczędzać wodę, nie 
sięgać po jednorazowe, plastikowe słomki, to-
rebki, korzystać z publicznej komunikacji, zmie-
nić środki czystości na biodegradowalne, do-
cenić ciuchy z second handu. Już o tym wiemy, 
potrzeba tylko dyscypliny i  samozaparcia, by 
stosować w realu. Jeśli chodzi o samo jedzenie, 
to moim guru jest Michael Pollan, który mówi 
„Jedz jedzenie (a nie wysoko przetworzone 
produkty spożywcze). Nie za za dużo (hmm, 
z tym bywa trudniej). Głównie rośliny”. 

Jak wyglądają Święta u Agnieszki Kręgli-
ckiej? Jak podchodzi Pani do świątecznej 
tradycji? Jakie dania wjeżdżają na świą-
teczny stół? 
U mnie Święta są zawsze bezstresowe. Święta 
nie obciążają nikogo pojedynczo, są składko-
we, przy stole jest nas koło dwudziestki, a wszy-
scy gotują. Każdy przynosi swoje danie popiso-
we, role są rozdzielone od wielu lat. Wiadomo, 
że mama robi barszcz z uszkami, ja robię śle-
dzie i smażonego karpia, teściowa robi najlep-
szą na świecie rybę w galarecie i pierogi z ka-
pustą, a  mój brat kluski z  makiem i  fasolę 
z miodowo-cytrynowym sosem. Dzięki temu to 
jest prawdziwe dzielenie się przy stole. Każdy 
wnosi coś od siebie, kawałek swojego serca, 

uwagi, dbałości o innych. To jest bardzo sym-
boliczne, a z drugiej strony po prostu wygodne, 
można się zająć ubieraniem choinki, na luzie 
i  z  radością. Lubię menu bożonarodzeniowe, 
bo jest głęboko osadzone w sezonie, w naszej 
lokalności, w tradycji przedchrześcijańskiej. To 
jest ekscytujące i piękne, chciałabym, by moje 
dzieci w swoich domach kontynuowały zwyczaj 
jedzenia w tym czasie maku, suszonych grzy-
bów, kiszonej kapusty. Bardzo lubię piec w tym 
czasie w domu drożdżowe ciasto, kiedy dom 
napełnia się jego zapachem, od razu robi się 
świątecznie:) 

rozmawiała
Monika Zarzycka
Manager Działu  
Kosmetyki i Środki Czystości

fot. Magda Klimczakfot. Magda Klimczak

„Wytwarzanie dobrego jakościowo  
jedzenia, z uwzględnieniem  

ochrony środowiska,  
jest niepodważalnym  

dobrem.”

AgnieszkA kręglickA z mężem Piotem Petryką
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ne przykłady dobrowolnego stosowania euro-
liścia na etykietach opakowań hurtowych. Jego 
znajomość deklaruje blisko 50% klientów pol-
skich sklepów BIO, ale wśród ogółu społeczeń-
stwa rozpoznawalność zielonego listka UE jest 
niewielka. Szkoda, bo stanowi symbol rolni-
ctwa, które produkuje nie niszcząc Ziemi, 
żywi nie szkodząc konsumentom, jak głosi 
jego słynne hasło. 

Mimo precyzyjnie określonych wymogów pre-
zentowania euroliścia, zdarzają się przypadki wy-
paczenia jego wizerunku. Niektóre mniejsze firmy 
zapominają, że to na nich ciąży obowiązek weryfi-
kacji, czy projektant etykiety zachował wierność 
obrazu logo i  towarzyszącego mu dwuwiersza. 
Nieprzestrzeganie tych wymogów grozi karą finan-
sową nakładaną przez Inspekcję Handlową za 
naruszenie przepisów chroniących wizerunek unij-
nego logo produkcji ekologicznej. Chodzi też 
o  szacunek dla konsumenta gotowego zapłacić 
wyższą cenę za ekologiczną jakość produktów; 
szacunek, który wyraża się także w  starannym 
przygotowaniu produktu do sprzedaży. 

towanych spoza Wspólnoty Europejskiej, gdyż 
ułatwia to identyfikację jednostek handlowych 
i transportowych oraz zmniejsza ryzyko pomyłek. 

Kiedy logo NIE MOŻE być 
stosowane? 
Unijne logo nie może być zamieszczone w przy-
padkach: 
• produktów rolnych z okresu konwersji (prze-

stawiania) gospodarowania na rolnictwo 
ekologiczne, 

• roduktów zawierających mniej niż 95% skład-
ników z rolnictwa ekologicznego, 

• produktów myślistwa i rybołówstwa, przetwo-
rzonych z udziałem ekologicznych składni-
ków roślinnych. 

W przypadku dwóch ostatnich kategorii możli-
we jest jedynie wzmiankowanie ekologicznych 
składników w  składzie surowcowym poprzez 
oznaczenie ich np. gwiazdką oraz przypis, że 
pochodzą z rolnictwa ekologicznego. Koniecz-
ne jest jednak podanie procentowego udziału 
składników ekologicznych i numeru identyfika-
cyjnego jednostki certyfikującej producenta ta-
kiego produktu wieloskładnikowego. 

Logo objęte jest ochroną prawną
Unijne logo produktów ekologicznych jest włas-
nością Unii Europejskiej i nie może być wyko-
rzystywane do innych celów, niż określone 
w ekorolniczej legislacji UE. Jako znak wspólny 
zastrzeżony musi być wiernie odwzorowane, nie 
może być modyfikowane, przekształcane, ad-
aptowane, ani w jakikolwiek inny sposób prze-
rabiane. Niedozwolone są nadruki na logo, 
zmiana kształtu czy proporcji listka, wrysowanie 
listka np. w kółko, ani druk samych gwiazdek, 
bez prostokątnego obramowania. Przykłady 
prawidłowej, jak również niewłaściwej prezen-
tacji euroliścia, są opublikowane przez Komisję 
Europejską w tzw. księdze znaku: https://ec.eu-
ropa.eu/agriculture/organic/downloads_pl

Unijne logo na opakowaniach 
produktów ekologicznych 
W oznakowaniu produktów logo nie występuje 
samodzielnie. W tym samym polu widzenia co 
logo (powyżej, poniżej lub po bokach) muszą 
być wskazane, w dwuwierszu: 
• numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej 
podmiot, który dokonał ostatnich czynności 
przygotowujących produkt do sprzedaży (odpo-
wiednio producent, przetwórca, konfekcjoner 
lub certyfikowany podwykonawca któregoś 
z nich, jeśli to on umieszcza i etykietuje produkt 
w opakowaniu handlowym); 
• poniżej numeru identyfikacyjnego – oznacze-
nie pochodzenia surowców (nie lokalizacji 
przetwórni, czy pakowni) w  formie: Rolnictwo 
UE lub Rolnictwo spoza UE lub Rolnictwo UE / 
spoza UE (gdy część składników pochodzi z UE, 
a część z krajów trzecich). Jeśli co najmniej 98% 
składników (więc także w przypadku płodów 
rolnych oraz przetworzonych produktów jedno-
składnikowych) pochodzi z  jednego kraju, 
można podać odpowiednio Rolnictwo Polska, 
Agricoltura Italia, etc. 

Numery identyfikujące jednostek certyfikujących 
w UE zostały uporządkowane wg zasady: 
• dwuliterowe oznaczenie państwa, w którym 
jest zatwierdzona jednostka certyfikująca pod-
miot dokonujący ostatniej czynności w łańcuchu 
produkcji / przygotowania produktu ekologicz-
nego, 
• wyróżnik rolnictwa ekologicznego zatwier-
dzony w  danym państwie: BIO, EKO, ECO, 
ÖKO, ORG, 
• maksymalnie trzycyfrowy numer nadany jed-
nostce certyfikującej przez uprawniony organ 
państwowy. 

Oznaczenie pochodzenia surowców w polu 
widzenia logo podaje się w języku kraju, w któ-
rym produkt został wyprodukowany lub kraju, 
w którym ma być sprzedawany, czasem w kilku 
językach. Jest integralną częścią oznakowania 
ekorolniczego UE i nie wymaga dodatkowego 
tłumaczenia, jeśli jest sprzedawany w  jeszcze 
innym obszarze językowym. 

AT-BIO-999  
EU Landwirtschaft 

FR-BIO-99  
Agriculture UE / non-UE

DE-ÖKO-999  
EU-Landwirtschaft

GB-ORG-99  
EU / non EU Agriculture

IT-BIO-999  
Agricoltura UE

ES-ECO-999  
Agricultura de la UE

Co oprócz logo może być podane 
w oznakowaniu? 
Obecność logo w oznakowaniu ekoproduktu nie 
ogranicza prawa do umieszczenia dodatkowych 
informacji o jego ekorolniczym statusie, zarówno 
innych znaków graficznych, jak i informacji słow-
nych. Mogą one uzupełniać unijne logo, ale 
w żadnym przypadku nie mogą go zastępować. 

PL-EKO-99  
Rolnictwo Polska

PL-EKO-99  
Rolnictwo UE

PL-EKO-99  
Rolnictwo UE / spoza UE

Kupując produkt ekologiczny, nie widzimy tej 
szczególnej jakości wynikającej ze sposobu 
produkcji naśladującego przyrodę, bo nie ma-
nifestuje się ona na jego powierzchni. Jedno-
znaczne oznakowanie produktów wytworzonych 
i przetworzonych wg zasad rolnictwa ekologicz-
nego jest niezbędne, by wyróżnić je z masy in-
nych artykułów na regałach sklepowych.

Historia zielonego listka
Zasady produkcji „bez chemii” zostały wypra-
cowane oddolnie, przez pionierów rolnictwa 
ekologicznego w  latach siedemdziesiątych XX 
wieku. Przyjęte później w europejskiej legislacji, 
obowiązują w państwach członkowskich zjed-
noczonej Europy od 1993 r. Obejmują też zasa-
dy znakowania ekoproduktów, na co wskazują 
tytuły odnośnych rozporządzeń *. 

Symbol graficzny ekooznakowania z pierw-
szej regulacji (2092/91) był nietrafny i, jako 
nieobowiązkowy, rzadko stosowany. Następna 
próba, na mocy nowych przepisów (834/2007), 
też nie była udana; gdy okazało się, że to pla-
giat, Komisja Europejska wycofała go po kilku-
nastu dniach. Aby wyjść z  impasu, Komisja 
ogłosiła konkurs otwarty – dla studentów uczel-
ni artystycznych w państwach członkowskich UE 
– na znak graficzny, czyli logo produktów rolni-
ctwa ekologicznego. Wpłynęło prawie 3500 
projektów, z których – w pierwszym etapie – ju-
ry złożone z profesjonalnych grafików wybrało 
trzy. W drugim etapie konkursu, w  styczniu 
2010 r. zostały one przedstawione opinii pub-
licznej do głosowania internetowego, w którym 
bezapelacyjnie zwyciężył (63% spośród 130 tys. 
internautów) stylizowany listek z  12 unijnych 
gwiazdek na jasnozielonym tle. Autor projektu, 
Dušan Milenkovič z Niemiec, otrzymał w na-
grodę 6000 €, a zwycięskie logo, niosące dwa 
przesłania: Natura i zjednoczona Europa – uzy-
skało status symbolu produktów rolnictwa eko-
logicznego w Unii Europejskiej od 1 lipca 2010 r. 

I tak, można zamieścić napis Produkt Rolnictwa 
Ekologicznego lub Produkt Ekologiczny lub Rol-
nictwo Ekologiczne. System kontroli WE, etc. 

W państwach UE, w których rolnictwo ekolo-
giczne rozwinęło się oddolnie, wiele lat przed 
unijną regulacją prawną, konsumenci cenią 
sobie produkty oznakowane dodatkowo sym-
bolami pionierskich organizacji ekoproducen-
ckich, których standardy produkcji są ostrzejsze 
niż wymogi unijnego prawa. 

Jednym z  często stosowanych znaków jest 
słynne francuskie logo AB (Agriculture Biologi-
que), a także umieszczone w sześciokącie BIO 
– logo niemieckie, dostępne nieodpłatnie dla 
każdego podmiotu w każdym państwie UE, do 
znakowania ekoproduktów spełniających wy-
mogi unijnej legislacji. 

Poniżej znaki graficzne (logo) często widnie-
jące na etykietach produktów ekologicznych, 
znajdujących się w obrocie w Polsce. 

Wprowadzone w 2010 r. unijne logo żywności 
ekologicznej zostało bardzo dobrze przyjęte 
przez branżę ekorolniczą, o czym świadczą licz-

Rola unijnego logo rolnictwa 
ekologicznego 
Logo, zwane unijnym zielonym listkiem lub eu-
roliściem, stanowi uniwersalny, graficzny komu-
nikat dla konsumentów. Informuje o ekologicz-
nym statusie produktu nawet wtedy, gdy 
pozostałe informacje na etykiecie są podane 
w języku, którego nabywca nie zna. 

Warunkiem zamieszczenia logo na opako-
waniu produktu jest kontrola przez upoważnio-
ną jednostkę certyfikującą, która sprawdza czy 
sposób produkcji spełnia wymogi ekorolniczej 
regulacji prawnej UE. Dowodem zgodności jest 
certyfikat uprawniający do znakowania ekopro-
duktów symbolem zgodności, jakim jest unijne 
logo. Certyfikat jest wydawany producentom 
rolnym oraz wszystkim podmiotom biorącym 
udział w przetwarzaniu, paczkowaniu i wpro-
wadzaniu do obrotu produktów ekologicznych. 

Wykorzystanie logo lub znaku „logopodob-
nego” na produktach niecertyfikowanych jest 
nieuprawnione i zagrożone dotkliwymi karami 
finansowymi. 

Kiedy logo MUSI być stosowane? 
Produkty oferowane do sprzedaży jako ekolo-
giczne (= biologiczne = organiczne) w opako-
waniach detalicznych (dla konsumenta końco-
wego) MUSZĄ być opatrzone unijnym logo. 
Wymóg ten obejmuje:
• produkty jednoskładnikowe, 
• produkty złożone, zawierające ponad 95% 

składników z rolnictwa ekologicznego. 
Sama adnotacja BIO lub EKO, czy nawet „pro-
dukt rolnictwa ekologicznego” nie wystarcza! 
Zamieszczenie logo na opakowaniu produktu 
przeznaczonego dla konsumenta końcowego 
jest obligatoryjne, a wzmiankowane adnotacje 
mogą mu oczywiście towarzyszyć, ale nie mogą 
go zastąpić. 

Kiedy logo MOŻE być stosowane? 
Logo unijne nie musi, ale może być także sto-
sowane na zasadzie dobrowolności: 
• w reklamie certyfikowanych ekoproduktów, 
• na opakowaniach hurtowych certyfikowanych 

ekoproduktów, 
• w oznakowaniu certyfikowanych produktów 

importowanych z  krajów trzecich (poza-
członkowskich), wytworzonych i kontrolowa-
nych zgodnie z wymogami produkcji ekolo-
gicznej UE. 

Choć nieobowiązkowe, ekorolnicze logo UE jest 
bardzo chętnie stosowane w etykietowaniu su-
rowców i półproduktów w obrocie, w tym impor-

Dr inż. Urszula Sołtysiak
Ekspert ds. żywności ekologicznej

*  Rozporządzenie nr 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie 
produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania 
produktów rolnych i  środków spożywczych (Dz.U. L 198, 
22.7.1991). Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 
czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania 
produktów ekologicznych i uchylające Rozporządzenie (EWG) 
nr 2092/91 (Dz.U. UE, L 189, 20.07.2007); 

„Bio-Siegel” – logo stanowiące własność federalnego rządu 
niemieckiego, który oferuje jego nieodpłatne stosowanie każde-
mu producentowi, na produktach certyfikowanych wg wymogów 
prawnych UE. Więcej informacji: www.bio-siegel.de 

Francuski urzędowy znak zgodności z wymogami UE oraz stan-
dardami krajowymi 

Holenderskie logo produktów ekologicznych certyfikowanych 
przez jednostkę SKAL

Prywatne logo Stowarzyszenia Rolników Ekologicznych BIOLAND 
(od 1971). Jeden z najbardziej popularnych znaków rolnictwa eko-
logicznego; symbolizuje spełnienie surowych kryteriów BIOLAND. 
Dawniej stosowany wyłącznie do znakowania produktów wytwo-
rzonych w Niemczech, obecnie także wytworzonych zagranicą.

Prywatne logo stowarzyszenia bawarskich rolników ekologicz-
nych, powszechnie znane i stosowane na produktach spełniają-
cych kryteria NATURLAND, wytwarzanych na całym świecie. 

Logo najsłynniejszej organizacji brytyjskiej Soil Association (Sto-
warzyszenie Gleba), bardzo zasłużonej dla rozwoju rolnictwa 
ekologicznego (od 1946). Symbolizuje (od lat 70. XX w.) bardzo 
surowe kryteria produkcji ekologicznej. Logo dominujące na 
rynku brytyjskich produktów organicznych. 

Symbol rolnictwa biodynamicznego. Znak zarządzany przez or-
ganizację Demeter International, przyznawany po spełnieniu 
ostrych kryteriów produkcji. Jeden z najstarszych znaków (od lat 
30. XX w.). 

Logo Stowarzyszenia Producentów Żywności Metodami Ekolo-
gicznymi EKOLAND – pierwszej polskiej organizacji (1989), która 
wprowadziła pojęcie rolnictwa ekologicznego i  opracowała 
pierwsze kryteria ekorolnictwa w Polsce. 

Urzędowe „parametry” unijnego 
logo produktów ekologicznych
Ekorolnicze logo skomponowane z 12 unij-
nych gwiazdek na jasnozielonym tle nawią-
zuje do flagi Unii Europejskiej. I podobnie 
jak flaga, ma określone prawem parametry, 
które muszą być zachowane przez podmioty 
stosujące logo do znakowania produktów 
ekologicznych. 
• Wymiary prostokąta, w którym umieszczo-
ne są gwiazdki, to 9 mm x 13,5 mm; w przy-
padku bardzo małych etykiet dopuszczalne 
minimum to 6 mm x 9 mm; powiększenia 
możliwe przy zachowaniu stosunku wysoko-
ści prostokąta do jego podstawy 1:1,5. 
• Barwa tła jest ściśle określona kodami 
stosowanymi w poligrafii: CMYK: 50 / 0 / 100 / 0, 
Pantone 376, RGB: 169 / 201 / 56. 
• W przypadku druku jednobarwnego moż-
liwa jest prezentacja logo w takim samym 
kolorze jak czcionka.
• Możliwe wersje czarno-białe i biało-czarne 
(tzw. negatywy), a także dostosowane odpo-
wiednio do koloru czcionki. 
• Jeśli tło etykiety jest w identycznym kolorze 
jak tło listka, konieczny jest jego prostokątny 
obrys (ramka), przy zachowaniu proporcji. 

Logo musi być zamieszczone w widocz-
nym miejscu, czytelne i nieusuwalne. 

Jak rozpoznać
produkt 
ekologiczny?
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Dieta ucznia
Jaka myśl przyświeca tworzeniu mieszanek 
różnych herbat i z różnymi dodatkami? Czy 
dodatki są dobrane pod kątem określone-
go działania na ludzki organizm?
Bardzo często osoby pijące herbaty ziołowe 
mówią, że np. pachną im sianem, czy całkiem 
im nie smakują i że wolą herbaty czarne trady-
cyjne czy zielone. Nasz pomysł polega na połą-
czeniu smaku dobrej jakości herbat czarnych 
i zielonych z naszymi polskimi ziołami tak, aby 
do smaku dodać trochę funkcjonalności, żeby 
np. otrzymać efekt silniejszego rozgrzania, po-
budzenia, relaksu czy odporności. Herbaty te 
także dzięki dodatkom zyskują na smaku, wy-
glądzie i aromacie, a to także jest ważne. Her-
baty z domieszką ziół wzbogacają napój rów-
nież o witaminy, sole mineralne i  inne cenne 
substancje.
Jak wyglądają plany na przyszłość? Czy 
coś ostatnio Pana zainspirowało? 
Nasza firma jest obecnie w fazie realizacji kilku 
projektów, które mają skończyć się wdrożeniem 
nowych produktów. Cały czas poszukuję możli-

wości przygotowania produktów bazując na 
zapomnianych roślinach, recepturach, technice 
przygotowania. Nowo stworzona komórka ba-
dawczo-laboratoryjna w  naszym zakładzie 
stwarza nam nowe możliwości. Chcemy prze-
konywać naszych klientów, że gdy korzystają 
z  dóbr natury, nie muszą łykać dodatkowo 
syntetycznych witamin i minerałów. Uczestni-
cząc w targach w Niemczech czy Francji zauwa-
żam trend, że konsumenci szukają produktów 
bazujących na roślinach niemodyfikowanych, 
dzikich i mało przetworzonych. 

Dary Natury.
herbaty z Cejlonu

W Korycinach stworzył Pan piękny Ogród 
Botaniczny. Skąd pomysł sprowadzania 
herbat – produktu tak jednak odmiennego 
od polskich ziół?
Pomysł importu dobrej herbaty był już od daw-
na. Długo zastanawialiśmy się skąd wziąć od-
powiedni surowiec. W większości wytwórni do-
minują herbaty chińskie, a  my chcieliśmy 
uniknąć tego kierunku importu. Po wielu kon-
sultacjach ze znawcami tematu zdecydowaliśmy 
się na Cejlon. W naszym Ogrodzie Botanicz-
nym wiosną 2019 roku otworzymy Oranżerię, 
gdzie można będzie zobaczyć, jak wyglądają 
krzewy herbaciane i  trochę więcej dowiedzieć 
się o tej roślinie.
A czego Pan dowiedział się o herbacie pod-
czas swojej podróży?
Podczas wizyty na Sri Lance byłem na planta-
cjach herbat i wielu roślin przyprawowych. Jeśli 
chodzi o herbatę zaskoczyło mnie, że krzewy 
rosną na bardzo skalistym podłożu, gdzie po-
ruszanie się nawet przy pomocy zwierząt typu 
konie czy osły jest bardzo utrudnione. Prace 
wykonywane są ręcznie, a kobiety zbierają li-
ście tradycyjnie nosząc je na plecach w płócien-
nych workach. Plantacja herbaty jest porośnięta 
wysokimi drzewami, które dają krzewom her-
bacianym trochę cienia, aby były one delikat-
niejsze w smaku.
Czym charakteryzują się cejlońskie herbaty 
oferowane przez Dary Natury? 
Jadąc na Cejlon byliśmy umówieni z kilkoma 
producentami herbat, lecz ostatecznie wybrali-
śmy jedną firmę, a wybór nie był taki prosty, 
ponieważ w tym rejonie świata sprzedawcy są 
ekspertami od handlu i próbują sprzedać każdy 
towar, przekonując, że to właśnie ich produkt 
jest najlepszy. Do wytwórni herbat, którą osta-
tecznie wybraliśmy prowadziła dość długa, 
bardzo kręta i  kamienna droga wśród gór 
w  centralnej części Cejlonu. Pod nami niżej 
ścieliły się warstwy chmur, które odpowiednio 
nawilżały krzewy herbaciane. Zakład przetwa-
rzający herbaty znajdował się wśród ekologicz-
nych upraw, tak więc transport od plantacji do 
przerobu jest tam bardzo krótki, a  to wpływa 

pozytywnie na jakość herbat. Zwróciliśmy uwa-
gę także na to, że dostawcy surowca do prze-
twórni należą do czegoś w rodzaju spółdzielni 
ekologicznej i wszyscy zgodnie pracują, są ser-
deczni i uśmiechnięci. Bardzo chętnie z nami 
rozmawiali i  pokazywali jak wykonują swoją 
pracę. Myślę, że wysokie położenie plantacji, 
z której są nasze herbaty, bliskość przetwórni 
oraz pozytywne nastawienie do pracy rolników 
i przetwórców gwarantują dobrą jakość wyro-
bów końcowych, jakie tworzymy. 
A na czym polega ekologiczna uprawa 
herbaty?
Zasady uprawy na plantacjach ekologicznej 
herbaty są podobne do europejskich upraw 
ekologicznych. Podczas naszej wizyty część 
pracownic zbierała liście, a  część wyrywała 
chwasty z plantacji – był to jakiś gatunek trawy, 
który stwarza największe problemy przy upra-
wie. Rolnicy przechodzą podobną certyfikację 
i coroczną kontrolę jak w Europie oraz dostają 
odpowiednie dokumenty potwierdzające ekolo-
giczną jakość. Zauważyłem, że tamtejsi rolnicy 
bardziej szczycą się certyfikatami i  są z  nich 
bardziej dumni niż rolnicy w Europie.

Czy taka ekologiczna herbata różni się 
w smaku od konwencjonalnej?
Nasza percepcja nie jest tak doskonała, żeby 
zawsze odróżnić po smaku herbatę ekologiczną 
od konwencjonalnej, podobnie jak to się ma 
w przypadku innych produktów. Często owoce, 
czy warzywa ekologiczne mają mniejszy roz-
miar. W  przypadku herbaty nie jest to takie 
proste. Delektujemy się nie tylko smakiem, ale 
i świadomością, że pijemy herbatę wyproduko-
waną wg systemu ekologicznego. Ma to duże 
znaczenie w przypadku gdy jest to produkt im-
portowany. Środki chemiczne stosowane w pań-
stwach pozaeuropejskich mają często dużo sil-
niejsze działanie i  do końca nie wiemy, jak 
bardzo są szkodliwe. Także fakt, że herbatę pi-
jemy praktycznie codziennie powoduje, że le-
piej jest sięgać po herbaty bio, w dobrej, za-
gwarantowanej jakości.

Wywiad

z Mirosławem Angielczykiem 
pomysłodawcą i założycielem firmy 
Dary Natury, który po wizycie 
na Sri Lance poszerzył ofertę  
o cejlońskie herbaty

rozmawiała
Agnieszka Kaniewska
Ekspert ds. zdrowego odżywiania 
Organic Farma Zdrowia
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Mąki z Juchowa.
Z poszanowaniem  
natury, ludzi,  
zwierząt i ziemi

Wywiad

z Tomaszem Piszczkiem 
Kierownikiem Działu Sprzedaży

Jaka historia poprzedza otrzymanie pro-
duktu jakim jest mąka z  logo Demeter? 
Jaki był początek?
Demeter to znak wyróżniający produkty pocho-
dzące z  rolnictwa biodynamicznego. Od po-
czątku powstania gospodarstwa na polach 
wokół Juchowa uprawiane było zboże ekolo-
giczne w jakości Demeter. Na naszych ziemiach 
najlepiej sprawdzają się takie gatunki zboża jak 
orkisz, żyto, owies i jęczmień. Uprawiamy rów-
nież odmiany niszowe jak samopsza czy żyto 
Lichtkorn. Mimo iż Demeter w  tamtym czasie 
było w Polsce marką prawie nieznaną, my jako 
rolnicy biodynamiczni z przekonania podjęli-
śmy misję popularyzowania rolnictwa biodyna-
micznego w Polsce. Z racji surowszych wymagań 
dotyczących produkcji i  upraw biodynamicz-
nych, produkty są i muszą być nieco droższe niż 
powszechne już w tej chwili produkty ekologicz-
ne. Na zachodzie Europy marka Demeter jest 
synonimem najwyższej jakości ekologicznej 
i jest ona bardzo doceniana. W Polsce świado-
mość ta dopiero się rozwija. Obecnie bardzo 
cieszymy się, że udało nam się wprowadzić na 
rynek kolejny produkt biodynamiczny, który 
dołączył do grona takich naszych produktów 
jak mleko, warzywa, syropy i ekstrakty owocowo-
-ziołowe, pieczywo.
Wszystkie ziarna na mąkę są z upraw bio-
dynamicznych, jakie są różnice w uprawie 
w porównaniu do upraw ekologicznych?
Wszystkie ziarna pochodzą wyłącznie z naszego 
gospodarstwa. Podstawową różnicą w porów-
naniu do upraw ekologicznych są preparaty 
biodynamiczne stosowane są w czasie uprawy 
zbóż. Powodują one ożywienie gleby oraz dają 
impuls do wzrostu roślin. Preparaty te przygoto-
wujemy samodzielnie na terenie gospodarstwa. 
Są to przede wszystkim takie preparaty jak: 
preparat z krowieńca, krzemionki, skrzypu pol-
nego, krwawnika, rumianku, pokrzywy, kory 
dębu, mniszka i kozłka lekarskiego. Preparaty 
biodynamiczne nie mają za zadanie zwiększa-
nia plonów. Działają w warunkach konkretnego 
siedliska i pomagają w zachodzących natural-
nie procesach. Dodatkowym wyróżnikiem me-
tody biodynamicznej jest wykorzystanie kalen-

darza biodynamicznego uwzględniającego 
wpływ położenia księżyca, innych planet układu 
słonecznego i kosmosu na cykle życiowe roślin 
i zwierząt. Gospodarstwo rolne traktuje się jak 
indywidualny organizm, o możliwie zamknię-
tym obiegu materii, tzn. w maksymalnym stop-
niu wykorzystującym własne nawozy i pasze.
Na opakowaniu mąki znajduje się informa-
cja o wolnym przemiale, na czym on polega?
Mąkę mielimy w młynie o granitowych, kamien-
nych żarnach. Sama specyfika pracy oraz bu-
dowa tego młyna powoduje, że nie może on 
pracować z  dużą prędkością obrotową. Jak 
potwierdzają badania, ma to wielkie znaczenie 
dla jakości mąki. Poprzez to, że kamień obraca 
się wolniej niż tradycyjne walce w  młynach 
walcowych, mąka nie ulega podgrzewaniu 
i tym samym zachowuje więcej witamin, mine-
rałów i substancji odżywczych. Znawcy tematu 
twierdzą, że ważną cechą młyna żarnowego 
jest to, że ziarno jest rozcierane, a nie łamane, 
co ma pozytywne znaczenie dla procesu trawie-
nia, ponieważ większa powierzchnia ziarna łą-
czy się z kwasami żołądkowymi. 
Czy mógłby Pan powiedzieć więcej na te-
mat tego unikalnego młyna?
Jest to tzw. młyn tyrolski z kamieniem żarno-
wym. Jest wykonany bardzo solidnie i pieczoło-
wicie. Kamień mielący gwarantujący zachowa-
nie pełnego smaku mąki był ręcznie obrabiany. 
Młyn posiada obudowę wykonaną z  drewna 
sosnowego, które nie poddaje się wahaniom 
temperatury, a  dzięki zawartej w  nim żywicy 
odstrasza szkodniki zbożowe. Świadomie zało-
żyliśmy, że nie będziemy produkować typów 
mąki poniżej 1050, gdyż właśnie w mące z peł-
nego przemiału znajduje się najwięcej wartoś-
ciowych dla naszego organizmu minerałów, 
substancji balastowych, błonnika. 
Na opakowaniu mąki orkiszowej mamy 
podaną odmianę orkiszu. W podaniach ży-
jącej w średniowieczu mniszki Hildegardy 
z Bingen, której zalecenia żywieniowe są do 
dzisiaj zaskakująco aktualne, czytamy o 5 
leczniczych odmianach, czy to jedna z nich? 
Zgadza się, Oberkulmer Rotkorn jest właśnie 
jedną z nich. Św. Hildegarda z Bingen uważała, 

że spożywanie orkiszu, czyli inaczej mówiąc 
„dzikiej pszenicy”, ma zbawienny wpływ na 
zdrowie człowieka. Dzisiaj wiemy, że dzieje się 
tak dzięki dużej zawartości białka i lepszej przy-
swajalności przez ludzki organizm. Podczas gdy 
przez ostatnie 200 lat pracowano nad modyfi-
kacją atrakcyjnej dla przetwórstwa pszenicy, 
orkisz pozostał niemal bez negatywnej ingeren-
cji. Dopiero ok. 30 lat temu zainteresowano się 
tym dobrym zbożem, dzięki czemu mógł on 
zachować swoje cenne dla zdrowia walory, nie 
zdążono go zepsuć. Współczesne badania nad 
wpływem orkiszu na zdrowie zostały potwier-
dzone. Uznaje się, że dieta orkiszowa sprawdza 
się w leczeniu takich chorób jak: choroby żo-
łądkowo-jelitowe, schorzenia reumatyczne, 
cukrzyca i  podwyższony poziom lipidów we 
krwi, dolegliwości nerwowe, w  tym depresja 
i nerwica.
Przy otrzymywaniu mąki razowej nie są 
używane sita, jakie ma to znaczenie dla 
jakości mąki?
Mąka razowa wbrew powszechnej opinii nie 
określa rodzaju ziarna zastosowanego do prze-
miału, ale sposób przemiału. Ziarno miele się 
tylko raz, stąd określenie mąka razowa. Mąka 
taka jest ciemniejsza i zawiera wszystkie skład-
niki ziarna. Ma więcej błonnika, minerałów, 

witamin oraz zawiera otręby. Podczas spożywa-
nia produktów pełnoziarnistych organizm otrzy-
muje dawkę najwartościowszych substancji od-
żywczych, dzięki czemu przez dłuższy czas nie 
odczuwa głodu. Nie należy również zapominać 
o tym, że ma to zbawienny wpływ na stan na-
szej flory bakteryjnej w jelitach. Mąka wielokrot-
nie przesiewana jest pozbawiona błonnika, 
a jej głównym składnikiem jest gluten. 
Czy mają Państwo dane, czy są jakieś ba-
dania o  wartościach tak otrzymywanej 
mąki (zarówno jeśli chodzi o wolny prze-
miał, jak i biodynamiczne ziarna)?
Dla każdej z mąk zleciliśmy wykonanie badanie 
zawartości substancji odżywczych i są one bar-
dzo dobre. Wartości te oczywiście będą zmien-
ne w  zależności od partii i  warunków, jakie 
panowały w danym roku, ponieważ nie jest to 
produkt w żaden sposób standaryzowany i nor-
malizowany. Tak to już jest w  rolnictwie, że 
uprawa i wyniki są silnie uzależnione od warun-
ków pogodowych. Największym walorem tego 
rodzaju mąki będzie, tak jak wspomniałem, jej 
naturalny smak oraz duża zawartość substancji 
mineralnych, witamin i błonnika. Z biodyna-
micznego punktu widzenia najważniejsza jest 
informacja, jaka wraz z mąką z dobrego ziarna 
trafia do naszego organizmu. Jest to informa-
cja o właściwej strukturze białek, które przez 
nasz system obronny nie są traktowane jako 
intruz i są łatwo przyswajane.
Juchowo jest unikalnym miejscem na ma-
pie naszego kraju, to stąd pochodzi najwię-
cej produktów z  certyfikatem Demeter 
w Polsce. Czy uprawy biodynamiczne mają 
u nas potencjał rozwoju?
Istotnie, Juchowo jest miejscem wyjątkowym na 
mapie Polski. Wyjątkowym, ponieważ poza tym, 
że działa tu duże gospodarstwo biodynamiczne 
znane z pewnością w całej Europie, poza tym, 
że produkowana jest tu żywność biodynamicz-
na, która trafia na stoły coraz większej rzeszy 
klientów, to jest to również miejsce, w którym 
w ramach Projektu Wiejskiego Juchowo prowa-
dzi i  rozwija się szereg inicjatyw prospołecz-
nych. Działa Pracownia Terapeutyczna, za 
chwilę zostanie uruchomiony Zakład Aktywno-
ści Zawodowej, w  którym zajęcie w  ramach 
prowadzonej terapii znajdzie ok. 50 osób nie-
pełnosprawnych. Prowadzone są tu również 
liczne działania pedagogiczne skierowane do 
dzieci, młodzieży szkolnej i studentów (zielone 
szkoły, wakacje na terenie gospodarstwa, wizy-
ty tematyczne), realizowane są praktyki ucz-
niowskie i studenckie, prowadzone są działania 

związane z nasadzeniami śródpolnymi, ochro-
ną krajobrazu, przyrody oraz ginących gatun-
ków roślin i zwierząt, oraz szkolenia propagują-
ce rolnictwo biodynamiczne. W ostatnim czasie 
miał miejsce kurs dotyczący zastosowania 
i produkcji preparatów biodynamicznych. Co-
raz liczniejsza frekwencja świadczy o rosnącym 
zainteresowaniu. Zainteresowanie to wynika 
z rosnącej świadomości oraz przekonania, że 
w chwili obecnej produkcja ekologiczna stała 
się trendem, traktowanym przez niektórych jako 

doskonałe źródło zarobku. Rolnictwo biodyna-
miczne z kolei wynika z całkowitego przekona-
nia i świadomości, że tylko działania komplek-
sowe i  spójne, mogą przynieść trwałe 
i zrównoważone efekty. Dlatego też w naszym 
gospodarstwie działamy według zasady: 
w  zgodzie z naturą, z poszanowaniem ludzi, 
zwierząt oraz ziemi i wierzymy, że jest to właści-
wa droga i chcielibyśmy tym samym stanowić 
źródło inspiracji dla innych rolników mających 
podobne przekonania. 

rozmawiała
Agnieszka Kaniewska
Ekspert ds. zdrowego odżywiania 
Organic Farma Zdrowia

Mąka orkiszowa wolno mielona Typ 2000 
ze Spółki Rolniczej Juchowo otrzymała 
na targach Natura Food 2018 w  Łodzi 
nagrody w kategoriach „Najlepszy pro-
dukt ekologiczny”: Złoty Medal Natura 
Food 2018 oraz nagrodę Ministra Rolni-
ctwa i Rozwoju Wsi. Medalistkę i  inne 

rodzaje mąki w jakości Demeter 
można już kupić w Organic 

Farma Zdrowia. 
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w  kefirach i  jogurtach z  dodatkiem bakterii 
probiotycznych. Bakterie kwasu mlekowego 
wykorzystywane są także w  produkcji serów, 
odgrywając istotną rolę podczas ich dojrzewa-
nia. Pożyteczne drobnoustroje znajdziemy też 
w kiszonych owocach i warzywach, zwłaszcza 
kapuście czy ogórkach, będących bogatymi 
źródłami kwasu mlekowego. Probiotyki znaj-
dziemy także w zakwasie chlebowym i buracza-
nym oraz w  kombuczy – napoju z  herbaty 
poddanej fermentacji przez tzw. grzybek herba-
ciany. Warto po nie sięgać każdego dnia. 

Prebiotyki i synbiotyki 
Prebiotyki to składniki pożywienia oporne na 

trawienie przez enzymy w przewo-
dzie pokarmowym, pobudzające 
w  sposób selektywny wzrost lub 

aktywność korzystnych dla 
zdrowia bakterii pro-

biotycznych w  jeli-
cie grubym. Do 
najbardziej zna-
nych prebiotyków 
należą: inulina, 
o l igo f ruk toza , 

fruktooligosacha-
rydy i  pochodne 
galaktozy. Inulina 

naturalnie występująca 
m.in. w cykorii, karczo-
chach i  agawie poza 
stymulacją rozwoju 
flory probiotycznej, za-

pob iega zaparc iom, 
zmniejsza stężenie choleste-
rolu i  zwiększa wchłanianie 

wapnia, zmniejszając tym sa-
mym ryzyko osteoporozy. Preparaty 

zawierające w składzie zarówno probiotyk jak 
i prebiotyk to synbiotyki. 

Probiotyki – leki i suplementy diety 
W związku z  coraz szerszym zastosowaniem 
probiotyków, ich potencjalnym wpływem na po-
prawę zdrowia i wspomaganie leczenia wielu 
dolegliwości, są one coraz bardziej popularne. 
W  sprzedaży dostępne są leki i  suplementy 
diety w  formie tabletek, kapsułek, proszków 
i płynów. Zawierają one różne szczepy bakterii, 
o  różnym przeznaczeniu, czasie stosowania 
oraz intensywności działania. Sięgając po pro-
biotyk warto poradzić się specjalisty lub wybrać 
taki, który zawiera wiele szczepów bakterii, 
których działanie będzie wielokierunkowe. Dla 
wielu osób dobrym wyborem będą również 
preparaty, które oprócz bakterii probiotycznych 
zawierają prebiotyki, witaminy i zioła.  

Dobre i złe bakterie 
Każdy człowiek ma w swoim organizmie milio-
ny bakterii, które odgrywają niezwykle istotną 
rolę w utrzymaniu organizmu w zdrowiu i do-
brej kondycji. Ich łączna waga wynosi od 1,5 do 
2,5 kg, a największa ich ilość bytuje w końco-
wym odcinku przewodu pokarmowego, w jeli-
cie grubym. W  skład flory bakteryjnej jelit 
wchodzą zarówno mikroorganizmy przyjazne, 
korzystnie wpływające na zdrowie, jak i bakte-
rie potencjalnie szkodliwe. Dla zachowania 
zdrowia ważne jest utrzymanie stanu eubio-
zy, czyli równowagi flory jelitowej. 

Dysbioza 
Niestety, w wyniku m.in. stresu, 
antybiotykoterapii, stosowa-
nia niewłaściwej diety, spo-
żywania przetworzonej 
żywności i nadmiaru cu-
kru może dochodzić do 
intensywnego namna-
żania szkodliwych bak-
terii i  wzrostu stężenia 
produkowanych przez nie 
substancji toksycznych pro-
wadzacych do problemów jelitowych, takich jak 
niestrawność, wzdęcia, biegunki i  zaparcia. 
Wszelkie zaburzenia równowagi flory bakteryj-
nej w jelitach mogą wpływać na rozwój wielu 
innych dolegliwości, przyczyniać się do rozwoju 
grzybicy, chorób cywilizacyjnych i metabolicz-
nych, m.in. otyłości, cukrzycy, reumatoidalnego 
zapalenia stawów, zaplenia jelit, alergii pokar-
mowych. W przywróceniu prawidłowego stanu 
mikroflory niezwykle pomocne są probiotyki. 

Probiotyki 
Nazwa „probiotyk” wywodzi się z języka greckie-
go i oznacza „dla życia”. Probiotykami określa 
się żywe mikroorganizmy, które po spożyciu 
w odpowiednich ilościach wywierają korzystny 
wpływ na organizm gospodarza. Jako probio-
tyki najczęściej wykorzystuje się bakterie kwasu 
mlekowego (Lactobacillus i  Bifidobacterium), 
oraz drożdżaki z Sacharomyces. Szczep uznany 
za probiotyczny powinien posiadać udokumen-
towany klinicznie korzystny wpływ na zdrowie 
człowieka, wykazywać zdolność przyczepiania 
się do komórek nabłonka jelita i  z łatwością 
kolonizować przewód pokarmowy. Probiotyki 

muszą być odporne na działanie soku żołądko-
wego i kwasów żółciowych oraz powinny wyka-
zywać działanie antagonistyczne wobec bakterii 
patogennych przewodu pokarmowego, przy 
czym same nie mogą wytwarzać szkodliwych 
dla człowieka toksycznych metabolitów. 

Działanie probiotyków 
Bakterie probiotyczne wspomagają trawienie 
i wchłanianie składników mineralnych (żelaza, 
fosforu i wapnia), syntetyzują witaminy K, B1, 
B2, B12 i PP, wpływają na prawidłową perystal-
tykę jelit, zapobiegając zaparciom lub biegun-
kom, wspomagają odporność i stymulują układ 
immunologiczny, zapobie-
gają namnażaniu 

bakterii 
potencjalnie cho-

robotwórczych. Naj-
nowsze badania wskazują 
na możliwość wykorzystania 
probiotyków w  leczeniu stanów za-
palnych przewodu pokarmowego, zakażeń 
Helicobacter pylori, zapobieganiu AZS u dzieci, 
zwalczaniu bakterii opornych na antybiotyki czy 
wspomaganie leczenia raka jelita grubego. 
Przypuszcza się, że probiotyki mogą pomagać 
w leczeniu otyłości poprzez wpływ na procesy 
trawienne. Bakterie probiotyczne bardzie wy-
dajnie gospodarują energią z pożywienia i za-
pobiegają odkładaniu się tkanki tłuszczowej. 
Dzięki uszczelnianiu bariery jelitowej i ochronie 
przed przenikaniem bakterii chorobotwórczych 
do wnętrza organizmu probiotyki wpływają na 
zmniejszenie re akcji zapalnych, które posądza 
się o jedną z głównych przyczyn insulinoopor-
ności, co zaburza prawidłowy poziom glukozy 
we krwi, przez co utrudnia spalanie tkanki 
tłuszczowej i utratę wagi. 

Probiotyki w żywności
Bakterie probiotyczne znajdują sie w mlecznych 
napojach fermentowanych, zsiadłym mleku, 

Probiotyki
– dla życia i zdrowia 

Anna Rajtar
Dietetyk Organic Farma Zdrowia
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słodkości, to w jego kuchni nie może zabraknąć 
różanych konfitur z płatków lub owoców róży 
oraz płatków róży w cukrze.

Jakość to podstawa
Od zawsze inwestujemy w nowoczesne rozwią-
zania i proste technologie, dzięki czemu chroni-
my cenne składniki naturalnie występujące 
w surowcach. Mówimy tutaj o witaminach C, E, 
z gr. B, kwasie foliowym, składnikach mineral-
nych, karotenoidach, polifenolach i wielu in-
nych. Nasze soki oznaczone są znakiem NFC 
(Not From Concentrate / nie z soku zagęszczo-
nego), co oznacza, że są tłoczone bezpośrednio 
z owoców, a nie odtworzone z zagęszczonych 
soków owocowych. Wiele osób zadaje pytanie 
skąd sprowadzamy taki surowiec jak owoce 
róży. Większość owoców i płatków róży pocho-
dzi z naszych własnych, ekologicznych plantacji 
zlokalizowanych w Kotlinie Kłodzkiej. Pozostałe 
surowce dostarczane są przez sprawdzonych 
i zaprzyjaźnionych plantatorów, których wspie-
raliśmy podczas powstawania plantacji, a teraz 
współpracujemy przez lata.

Sprawdzone, domowe receptury
Ten, kto miał już w rękach lub korzysta z na-
szych produktów z  pewnością potwierdzi, że 
można w nich znaleźć maksymalnie trzy skład-
niki. Soki tłoczone są bezpośrednio ze świeżych 
owoców na tradycyjnej, drewnianej prasie, 
a następnie rozlewane do butelek z ciemnego 
szkła, aby chronić składniki wrażliwe na działa-
nie światła. Syropy to nasze tłoczone soki z do-
datkiem cukru i w przypadku syropów kulinar-
nych kwasku cytrynowego. Dzięki temu bez 
obaw możemy powiedzieć, że oferujemy pro-
dukty naturalne, oparte na tradycyjnej receptu-
rze. Nie stosujemy barwników, aromatów czy 
konserwantów. Za smak, zapach i właściwości 
naszych produktów odpowiadają jedynie owo-
ce, dlatego też mogą stanowić uzupełnienie 
i urozmaicenie codziennej diety.

Działania edukacyjne
Nasza praca to nie tylko wytwarzanie przetwo-
rów owocowych i nieustanne dbanie o ich ja-
kość, ale również działalność edukacyjna. Kie-
dyś w ramach działalności Polskiego Towarzystwa 
Miłośników Róż, a obecnie jako wykłady i war-

sztaty powołanej w 2009 roku Fundacji – Insty-
tut Polska Róża. Postawiliśmy sobie za zadanie 
upowszechnianie i  propagowanie wiedzy 
o leczniczych i odżywczych właściwościach ro-
ślin, a w szczególności owocach róży. Często 
zapominamy o naturalnych produktach, które 
mogą wspomóc organizm i pozytywnie wpły-
wać na jego kondycję. Czy wiecie, że owoce 
róży zawierają więcej witaminy C niż natka 
pietruszki czy cytrusy? Takich informacji i wielu 
innych ciekawostek dowiadują się nasi słucha-
cze podczas spotkań z naszymi edukatorami.

Czerpiemy z natury
Nasza oferta soków ekologicznych systematycz-
nie się powiększa. Na rynku szukamy surow-
ców, których uprawa jest bezpieczna dla środo-
wiska i  pozwala na uzyskanie owoców 
charakteryzujących się wysoką jakością i war-
tością odżywczą.

Do naszego wcześniejszego produktu, ekolo-
gicznego soku z owoców róży, dołączyły dwa 
nowe – ekologiczny sok z  owoców rokitnika 
i ekologiczny sok z owoców malin. Produkty te 
w krótkim czasie zostały zauważone na rynku 
przez konsumentów, a  nasz sok tłoczony 
z wiosenno-letnich ekologicznych malin doce-
niono wyróżnieniem w konkursie Natura Food 
2018 w  Łodzi. Sprawdzone metody tłoczenia 
owoców z wykorzystaniem tradycyjnej, drewnia-
nej prasy pozwalają na zachowanie i przekaza-
nie konsumentowi wartościowego produktu 
o  intensywnym owocowym smaku i  zapachu. 
Może on być spożywany bezpośrednio lub sta-
nowić dodatek do napojów i  deserów jako 

urozmaicenie codziennej diety. Zupełnie innymi 
właściwościami cechuje się sok z  rokitnika. 
Stanowi on źródło kwasów tłuszczowych, wita-
miny C i innych cennych związków. W procesie 
tłoczenia do soku przechodzi olej z nasion ro-
kitnika. Część producentów usuwa go z soku, 

my natomiast zostawiamy, aby przekazać to, co 
w rokitniku naturalne i szczególnie wartościo-
we. Ekologiczny sok z  rokitnika ceniony jest 
również ze względu na zawartość witaminy C 
(180 mg / 100 ml), dzięki czemu wspiera funkcjo-
nowania układu odpornościowego. Nie może-
my również pominąć naszego pierwszego i fla-
gowego produktu, jakim jest i  był sok 100% 
tłoczony z owoców róży, teraz również z owo-
ców ekologicznych. Sok ten stanowi nieocenione 
źródło naturalnej witaminy C (450 mg / 100 ml), 
której zawartość, podobnie jak w soku z rokitni-
ka, regularnie badamy i jako jedni z nielicznych 
deklarujemy na etykiecie produktu. Witamina C 
zmniejsza uczucia znużenia i zmęczenia, poma-
ga w prawidłowym funkcjonowaniu układu od-
pornościowego i układu nerwowego. Przyczynia 
się również do utrzymania prawidłowego meta-
bolizmu energetycznego, chroni komórki przed 
stresem oksydacyjnym i zwiększa przyswajanie 
żelaza. Ponadto pomaga w prawidłowej pro-
dukcji kolagenu, w celu zapewnienia prawidło-
wego funkcjonowania skóry, kości, chrząstki, 
zębów, dziąseł oraz naczyń krwionośnych.

Lata tradycji i zaufania
Dzięki rzetelnemu i uczciwemu podejściu firma 
przez lata zbudowała swoją solidną i stałą po-
zycję na rynku. Zaufanie naszych klientów suk-
cesywnie zdobywamy odpowiadając na ich 
potrzeby i niezmiennie oferując produkty naj-
wyższej jakości. Spotyka się to z powszechnym 
uznaniem – stąd liczne nagrody, które przyzna-
wane są nam zarówno jako firmie, jak i naszym 
poszczególnym produktom. 

Polska Róża to marka ceniona za naj-
wyższej jakości naturalne soki, syropy 
i konfitury owocowe. Firma od ponad 

39 lat istnienia na rynku przekazuje swoim od-
biorcom przetwory, które stanowią źródło natu-
ralnych witamin i innych składników warunku-
jących odżywcze i  prozdrowotne właściwości 
roślin. Została stworzona na bazie osobistych 
doświadczeń założyciela, a następnie budowa-
na przez kolejne pokolenia rodziny Michalskich. 
Idea firmy od początku łączy w sobie współ-
działanie plantacji róż owocowych, zakładu 
przetwórczego oraz prac popularno-naukowych 
współpracującej z nią fundacji.

Stworzone z potrzeby
Historia firmy sięga 1978 roku, kiedy to inż. Ernest 
Michalski zmęczony nieskutecznym leczeniem 
farmakologicznym rozpoczął poszukiwania al-
ternatywnych rozwiązań w postaci naturalnych, 
dobrze przyswajalnych źródeł witaminy C. Złe 
samopoczucie, objawiające się osłabieniem 
organizmu, spadkiem odporności oraz krwa-
wieniem dziąseł, skłoniło go do zgłębiania lite-
ratury naukowej poświęconej pro zdrowotnym 
właściwościom roślin. W Bibliotece Narodowej 
natrafił na badania przeprowadzone przez 
polskich i amerykańskich naukowców. Pierwsze 
z nich prowadzone przez J. Milewskiego i prof. 
S. Mrożewskiego dotyczyły właściwości oraz 
możliwości wykorzystania owoców róży, kolejne 
to prace opublikowane przez Instytut Linusa 
Paulinga poświęcone działaniu i zapotrzebowa-
niu organizmu człowieka na witaminę C. Zgro-
madzona wiedza, podparta doświadczeniami 
z dzieciństwa, kiedy to Ernest Michalski podczas 
choroby był skutecznie wspomagany przetwo-
rami różanymi, dały początek prawdziwej inno-
wacji. Efektem tych działań było wytworzenie 
nektaru z owoców róży o zawartości witaminy C 
180 mg w  100 ml. Tygodniowa kuracja dała 
spodziewane efekty w postaci ustąpienia wielo-
letniego krwawienia dziąseł. Nektar początko-
wo wytwarzany był domową metodą na potrze-
by najbliższych i przyjaciół z owoców zbieranych 

na małej plantacji pod Warszawą. Jednak kiedy 
efekty jego stosowania zaczęły być odczuwalne 
przez kolejne osoby, powstała potrzeba podzie-
lenia się tą ideą na większą skalę.

Pomogło mnie, pomoże i innym
Ernest Michalski od początku swoją działalność 
traktował jako zapowiedź życiowej misji. Na-
wiązywał liczne kontakty z naukowcami Akade-
mii Rolniczej, Akademii Medycznej i przemy-
słem spożywczym, aby zgłębiać wiedzę na 
temat uprawy, przetwórstwa oraz właściwości 
owoców róży. Na bazie własnych doświadczeń 
udowodnił, że niedobory witaminy C, które 
przyczyniły się do jego złego stanu zdrowia, 
można zniwelować wykorzystując odżywcze 
i bogate w witaminę C owoce róży. W 1980 roku 
założył firmę „Polska Róża” z rozległą plantacją 
róży owocowej. Kilka lat później opracowano 
technologię produkcji wysokowitaminowego, 
tłoczonego soku z owoców róży, która zapew-
nia zawartość owocowej witaminy C powyżej 
450 mg w 100 ml soku. Firma pod nazwą  „Pol-
ska Róża” rozpoczęła wytwarzanie przetworów 
różanych, a w dalszej kolejności również z in-
nych owoców: rokitnika, maliny, pokrzywy, 
czarnego bzu, aronii, żurawiny, jagody leśnej 
i wiśni. Obecnie na bazie soków powstają rów-
nież dwa rodzaje syropów – syropy niskosło-
dzone i syropy kulinarne. A jeśli ktoś lubi piec 

Z natury 
najlepsze

Polska Róża.

ernest michAlski
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S oja i produkty z niej wytworzone stosowa-
ne są od początku cywilizacji Dalekiego 
Wschodu. W  czasach nowożytnych na-

ukowcy i podróżnicy przywieźli ją z Japonii i do-
skonale się u nas przyjęła – zarówno na polu 
jak i w kuchni. Dwie podstawowe odmiany to 
soja ogrodowa używana do gotowania, wytwa-
rzania miso, tofu, tempeh, natto, sosu sojowego 
i soja polna, z której wyrabia się olej i mąkę. 

Rośliny strączkowe, do których należy soja, to 
jedno z najzdrowszych i najbardziej ekonomicz-
nych dostępnych źródeł białka. Lista ich zalet 
odżywczych jest imponująca. Zawierają duże 
ilości białka, węglowodanów i błonnika. Do-
starczają witamin B1 i B2 , wapnia, potasu, żela-
za, miedzi i manganu. W kuchni roślinnej są 
podstawą sporządzania pełno wartościowych 
potraw białkowych i połączone w daniu z jed-
nym lub kilkoma produktami: zbożem, orze-
chami, nasionami oraz produktami mlecznymi 
– dają kompletny (pod względem zawartości 
aminokwasów) posiłek. 

Ziarna soi zawierają najwięcej białka i tłusz-
czu spośród innych strączkowych, jednak lżej 
strawne i lepiej przyswajalne są w postaci natu-
ralnie przetworzonej, czyli jako miso, sos sojo-
wy, tofu, tempeh i natto. 

Tofu 
To tzw. „serek” sojowy. Ekologiczne tofu wytwa-
rzany jest z  eko soi i  nigari. Nigari (chlorek 
magnezu) to naturalna sól pochodząca z mo-
rza, bogata w minerały, a zwłaszcza w magnez. 
Innym naturalnym środkiem żelującym stoso-
wanym do wyrobu tofu jest sok z cytryny. Żeby 
uzyskać twarde tofu dodawany jest inny wartoś-
ciowy naturalny koagulant – nierafinowany siar-
czan wapniowy, uzyskiwany z górskiego gipsu.  
Konwencjonalne tofu zawiera przeważnie do-
datki niskiej jakości: ocet, ałun, rafinowany 
siarczan wapnia i przede wszystkim soję nie-
znanego pochodzenia. 

Tofu zawiera łatwo strawne białko, witaminy 
z grupy B, składniki mineralne: wapń, fosfor, 
żelazo, sód i potas. Podobnie jak inne produkty 
sojowe, tofu bogate jest w izoflawony wywiera-
jące dodatni wpływ na przyswajanie wapnia.

Tofu ma szerokie zastosowanie, zwłaszcza 
w kuchni bezmięsnej. Może zastępować mięso 
i ser w wielu potrawach. W kuchni makrobio-
tycznej świeże tofu zwykle się gotuje, a  nie 
spożywa na surowo. Tofu działa naturalnie 
chłodząco, a gotowanie sprawia, że staje się 
lżej strawne. Jeśli chcemy użyć go do sałatki, 
powinno zanurzyć się je na kilka minut we 
wrzącej wodzie. Gdy tofu parę minut podsmaży 
się na patelni to traci wilgoć i  jego smak się 
poprawia. 

Świeże tofu występuje w 2 postaciach: mięk-
kiej i twardej.

Samo tofu ma mdły smak, ale doskonale 
pasuje do innych artykułów spożywczych przej-
mując ich smak i aromat:
• miękkie (jedwabiste) stosuje się głównie do 
zup miso, zapraw i krótkiego gotowania;
• twarde najlepiej nadaje się do smażenia, 
gotowania, piklowania, fermentowania – tam, 
gdzie przyrządzanie potrawy trwa dłużej. Ze 
sparzonego, a  następnie piklowanego 24 h 
w paście miso uzyskuje się wspaniały serek.

Tofu jest subtelne i łagodne w smaku, dzięki 
czemu równoważy smaki ostre i słone w potra-
wach. Na bazie tofu można przyrządzić pasty, 
kotlety i pasztety. 

Tofu marynowane, wędzone, z  dodatkami 
(np. zioła, oliwki, suszone pomidory) jest goto-
we do spożycia. Można je również stosować do 
ciepłych dań – gotować ze zbożem, makaro-
nem, warzywami, a użyć do sałatek czy zup; 
np. tofu wędzone świetnie nadaje się do zupy 
grochowej, żurku czy zapiekanek. 

Proponuję także nie związane z kuchnią za-
stosowanie – twarde tofu pokrojone w plastry 
jako ochładzający okład przy stanach gorącz-
kowych. 

Tempeh
To pełnowartościowy, fermentowany produkt 
sojowy. Otrzymywany jest z podgotowanej soi 
zlepionej przez rodzaj pleśni (Rhizopus oryzae). 
Ma strukturę ziarnistą i pod względem smaku 
i konsystencji nieco przypomina dania z drobiu 
czy ryb. Jest jednym z najlepszych źródeł białka 
roślinnego i  cennych nienasyconych kwasów 
tłuszczowych omega-3. Rhizopus wytwarza 
substancje o właściwościach antybiotyku, która 
zwiększa odporność organizmu na infekcje. 

Tempeh jest smaczny z duszoną cebulą lub 
duszonymi warzywami; można dodawać go do 
bigosu, zup, przyrządzać jak gulasz. Naturalny 
tempeh pokrojony w cienkie plastry, pokropio-
ny sosem sojowym i  usmażony, jest kruchy 
i aromatyczny. Przyprawy najbardziej pasujące 
do dań z tempeh to: zmielony kminek, kolen-
dra, curry i utarty świeży imbir. 

Natto
To produkt fermentowany na za-
czynie koji. Powstaje z upieczo-
nych lub gotowanych całych 
ziaren soi, a następnie do-
daje się bakterie Bacillus 
subtilis, dzięki którym ziar-
na fermentują i dojrzewają 
przez tydzień. Specyficzny 
zapach natto na jednych 
działa odpychająco, zaś 
inni doceniają je za 
delikatny smak i ciąg-
nącą, kleistą konsy-
stencję. W  Japonii to 
przysmak, jedzą je już 
kilkuletnie dzieci. 

Serwuje się go zwykle jako małą przystawkę 
bez dalszego gotowania. Tradycyjnie spożywa 
się natto z odrobiną sosu shoyu, startym imbi-
rem, utartą rzodkwią daikon (sopel lodu), 
chrzanem, musztardą, pierścieniami dymki lub 
surowym żółtkiem. Natto można także lekko 
smażyć na patelni lub w  głębokim tłuszczu 
i dodawać do innych potraw. 

Natto to bogate źródło białka, potasu, mag-
nezu, żelaza, wapnia i selenu. Ma dobry wpływ 
na trawienie, działa wzmacniająco na organizm. 
Obecny w  natto enzym nattokinaza posiada 
właściwości utrzymania fizjologicznej równo-
wagi między procesami krzepnięcia i rozpusz-
czania skrzepów:
• wykazuje silne działanie przeciwzakrzepowe, 
ma zdolność rozpuszczania skrzepów krwi, po-
wstających w świetle naczyń krwionośnych;
• zapobiega odkładaniu się złogów w naczy-
niach krwionośnych, a więc przeciwdziała roz-
wojowi blaszek miażdżycowych i chroni przed 
udarem. 

Korzyści ze spożywania 
strączkowych 

• pomagają obniżyć poziom cholesterolu we 
krwi, 

• wpływają na stabilizację poziomu glukozy we 
krwi,

• wspomagają odchudzanie (wypełniają żołą-
dek bez jednoczesnego dostarczania dużej 
ilości kalorii),

• działają korzystnie przy nadciśnieniu, obni-
żają ryzyko wystąpienia nowotworów.

Dodatkowo w przypadku fermentowanych pro-
duktów sojowych spożywanie ich ma znaczenie 
w profilaktyce miażdżycy, osteoporozy i dolegli-
wościach związanych z menopauzą. 

Osoby z alergią powinny jednak pamiętać, 
że soja jest cennym źródłem białka, ale właśnie 
dlatego również jednym z głównych alergenów.

Wszystko jest kwestią dawki 
To, czy dany produkt nam posłuży, czy będzie 
ciężko strawny, zależy od ilości, którą zjemy i od 
towarzystwa – na talerzu, nie przy stole. Wyob-
raźmy sobie talerz w azjatyckich kul turach – są 
na nim małe ilości różnych potraw. Produkty 
sojowe są gęste odżywczo, tzn. że w małej ilości 
otrzymujemy dużo cennych składników. Warto 

spożywać je w  niewielkich ilościach, 
ale regularnie i łączyć z warzywami: 

duszonymi, sałatkami czy ki-
szonkami. 

I jeszcze rzecz bardzo istot-
na – tylko produkty z  zielo-
nym listkiem, z upraw ekolo-

gicznych, dają pewność, 
że soja nie zawiera 

GMO. 

Cenna soja
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Stworzone  
z myślą o naturze

Za żywność ekologiczną otrzymaliśmy:
• Royal Green Oatmeal Gold (złota owsianka) 

– Złoty Medal Natura Food 2017 
• Coconut Blossom Nectar (nektar z  kwiatu 

kokosa) – ZłotyMedal Natura Food 2018. 
Wśród naszych produktów znajdują się również 
laureaci prestiżowej nagrody Great Taste Award: 
olej kokosowy, napój ryżowo-kokosowy oraz 
nektar z kwiatu kokosa. Tak więc, mamy wiele 
powodów do dumy. Jestem ogromnie wdzięcz-
ny wszystkim tym, którzy pomagają nam w na-
szej misji dostarczania światu ekologicznej 
żywności i suplementów diety.
Czym według Ciebie się kierować w wybo-
rze dobrej jakości produktu? 
Na rynku suplementów działam już od ponad 
16 lat. Wszystkim, którzy szukają prawdziwych 
naturalnych suplementów, radziłbym zawsze 
uważnie sprawdzać listę składników wymienio-
nych na etykiecie produktu, który zamierzają 
kupić. Wiele marek twierdzi, że dostarczają 
naturalne witaminy i  minerały, podczas gdy 
często mija się to z prawdą. Gdy nazwa nie 
brzmi naturalnie, szanse są duże, że jest to 
syntetyczny lub wyizolowany składnik stworzony 
przez firmy farmaceutyczne.
Nazwa „ekologiczny” („organiczny”) to słowo 
chronione i nie może być używane bezpodstaw-
nie. W przeciwieństwie do słowa „naturalne”, 
które nie ma żadnej ochrony prawnej. Spraw-
dzajcie zatem zawsze, czy suplement jest certy-
fikowany, ekologiczny, bo to daje 100% gwa-
rancji. W Royal Green zawsze wybieramy to, co 
naturalne. Jeśli jest dostępny składnik w jakości 
BIO, wybieramy zawsze właśnie taki.
Czy ilość miligramów danego składnika 

zawartych w suplemencie jest ważna?
Wiem, że wiele osób zwraca uwagę 
na wielkość miligramów, jaka jest do-
starczana w jednej tabletce czy kapsuł-
ce. Zapewne większość osób myśli, że 

im więcej miligramów, tym 
lepszy produkt. Ja patrzę 
na to zupełnie z innej stro-

ny. Według mnie ilość w mi-
ligramach czy mikrogramach 

danego składnika w  suple-
mencie oznacza ile on waży, 
a  nie ile nasz organizm go 

przyswoi. Istotne jest, aby zwró-
cić uwagę na formę dostarczanej substancji. 
Bo to właśnie forma użytego składnika decydu-
je o przyswajalności danej witaminy czy mine-
rału. Możecie spożyć np. 1000 mg wyizolowa-
nego kwasu askorbinowego (witaminy C), ale 
nie oznacza to, że te 1000 mg zostanie przy-
swojone.
Które suplementy polecasz na wsparcie sy-
stemu odpornościowego w okresie jesienno-
-zimowym?
Polecam Echinaceę (jeżówka), Żeń-szeń, Spiru-
linę, CamuCamu, witaminę D oraz grzyby. 
Wszystkie te składniki znajdziecie w  naszych 
kompleksach multi (Multi Woman, Multi Man, 
Multi Gold, Mini Caps Multi), Camu Camu 
i  Immun&Energy. Odkryjecie siebie na nowo, 
pełnych energii, szczęśliwych i silnych! 

Jaki był początek Twojej pracy z żywnością 
ekologiczną? 
W 1999 roku otworzyłem pierwszy rodzinny 
sklep z żywnością ekologiczną w Hoorn, w Ho-
landii. Od tego czasu zacząłem interesować się 
miejscem pochodzenia produktów, tym kto je 
produkuje i  czym różnią się między sobą. 
Szczególną grupę naszego asortymentu stano-
wiły suplementy diety. Zaciekawiła mnie 
ogromna ilość oferowanych suplementów, 
gdzie każda z marek deklarowała naturalność 
i wysoką jakość. Czytałem etykiety, jedne, dru-
gie i kolejne, z czasem dochodząc do wniosku, 
że produkty te niewiele różnią się między sobą. 
Pojechałem do USA, gdzie też szukałem odpo-
wiedzi na pytania: jak powstają witaminy i mi-
nerały, które są w sprzedaży? 
Niestety producenci suplementów, których od-
wiedziłem w czasie mojej dziewięciomiesięcznej 
podróży po Stanach, oferowali swoim klientom 
syntetyczne suplementy, stworzone w fabrykach 
farmaceutycznych, a nie przez naturę. A prze-
cież stworzenie naturalnych witamin i minera-
łów, pochodzących m.in. od roślin, ziół czy alg, 
jest możliwe! Zmobilizowało mnie to do działa-
nia i tak zaczęła się moja przygoda z żywnością 
i suplementami ekologicznymi, poszukiwaniem 
najlepszych jakościowo produktów i czerpanie 
z nich tego, co najlepsze. 
Kiedy powstała marka Royal Green?
Royal Green założyłem w 2008 roku. Zaczęło 
się od ekologicznego oleju kokosowego, który 
uczynił nas w tym segmencie największą marką 
w  Holandii. Później zaczęliśmy dodawać do 
naszego asortymentu inne ekologiczne produk-
ty: musli, napój ryżowo-kokosowy, miody z od-
ległych zakątków świata. Równocześnie zaczęli-
śmy powoli tworzyć ekologiczne witaminy 
i minerały. Obecnie oferujemy najszerszy asor-
tyment ekologicznych suplementów. 
Sama nazwa Roy-All-Green odzwierciedla mo-
ją pasję i  miłość do natury i  wszystkiego co 
zielone. Propagujemy „lifestylową” zdrową 
żywność oraz suplementy diety pochodzące 
z  roślin. Chcemy oferować alternatywę dla 
wszechobecnych syntetycznych witamin i mine-
rałów. Naszą inspiracją jest mądrość i siła pły-
nąca z Matki Natury. Jesteśmy dumni, że może-
my oferować pełne spektrum witamin i minerałów 
tym, którzy ją doceniają. 

Co wyróżnia suplementy Royal Green? 
W Royal Green wykorzystujemy i dostarczamy 
wszystkie aktywne składniki, jakie zioła i rośliny 
oferują. Nigdy ich nie standaryzujemy, nie wy-
izolowujemy pojedynczych składników. Weźmy 
przykład witaminy C. Witamina C o pełnym 
spektrum zawarta chociażby w  camu camu, 
amli czy aceroli to nie tylko witamina C, ale 
także wiele innych składników odżywczych. 
Wpływają one nie tylko na lepszą przyswajal-
ność i bioaktywność, ale działają w szerszym 
zakresie na organizm. Witamina C stworzona 
przez naturę dostarcza setek składników od-
żywczych, które działają synergicznie. Pełne 
spektrum substancji roślinnych odżywia ciało, 
co według mnie jest o wiele cenniejszym źród-
łem składników odżywczych z lepszym działa-
niem i wchłanianiem, dlatego nie wymagają 
one spożywania w dużych dawkach. 
Stworzyłeś szeroki asortyment naturalnych, 
ekologicznych suplementów. Jest to imponu-
jące osiągnięcie, biorąc pod uwagę skom-
plikowane i  innowacyjne formuły kryjące 
się za produktami Royal Green. Z  czego 
jesteś najbardziej dumny?
Najbardziej dumny jestem z mojego 
synka Tommiego. Jest on najpięk-
niejszą kreacją jaką kiedykolwiek 
mógłbym stworzyć! Natomiast, 
kiedy patrzę na mój asortyment 
suplementów, jestem oczywiście 
dumny ze stworzenia 
pierwszego w  świecie 
100% EU certyfikowanego 
magnezu (z sałaty mor-
skiej), selenu (z czarnej 
gorczycy), żelaza (z liści cur-
ry) i  2 kompleksów multi. 
Formuły te stworzyłem wraz 
z dużym zespołem pasjonatów, 
którzy chcą czynić dobro na tym świecie. Dzie-
limy razem filozofię pracy w sposób zrównowa-
żony i dostarczanie mądrości płynącej z Matki 
Natury w jej najczystszej, organicznej postaci. 
Tworzenie ekologicznych produktów, które na-
prawdę działają i  są dobre dla ludzi, roślin, 
zwierząt oraz środowiska jest dla mnie spełnie-
niem i czymś, co po prostu uwielbiam robić.
Bardzo jesteśmy dumni, kiedy grono ekspertów 
docenia nasze starania w dostarczaniu najlep-
szej jakości produktów i Royal Green zdobywa 
prestiżowe nagrody. W kategorii suplementy:
• Royal Green Magnesium zdobył wyróżnienie 

BeEco 2017 za innowacyjny produkt ekolo-
giczny roku, 

• Multi Gold (Złota Multi Energia & Antystres) 
– Złoty Medal BeEco2018 w kategorii suple-
menty ekologiczne, 

• Green-Lipped Mussel Complex (kompleks 
wspomagający stawy: liofilizowana zielona 
małża nowozelandzka w połączeniu z kadzid-
łowcem i kurkumą)– Złoty Medal BeEco2018 
w kategorii suplementy naturalne. 

Wywiad

z Royem Jongensem 
założycielem marki Royal Green
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RECENZJA

Iwona Zasuwa 

SMAKOTERAPIA 2
„Smakoterapia 2” to kontynuacja apetycznej podróży po sekretach kuchni roślin-
nej, bogatej w smaki, zapachy i kolory. Kompletny, napisany z pasją przewodnik 
kulinarny z całą masą wyśmienitych i przede wszystkim prostych przepisów. Ponad 
60 zdrowych słodkości i niemal tyle samo wytrawnych dań na każdą okazję. A na 
deser – kilka złotych rad i ulubionych, kulinarnych tricków.
Mówi się, że jedni ludzie żyją po to, aby jeść, a inni jedzą po to, żeby żyć. W do-
datku pokutuje takie przekonanie, że wszystko to, co jest niezdrowe, jest bardzo 
smaczne, a  to, co zdrowe – nijakie i nieatrakcyjne. Zatem – na szali stawiamy 
przyjemność ze smakowania, a w kontrze – rozsądek i zdrowie. Z takim podziałem 
nigdy nie potrafiła się pogodzić autorka „Smakoterapii”, nawet wówczas, kiedy 
wiadomość o nietolerancji i alergii pokarmowej synka skłoniła ją do restrykcyjnych 
zmian w domowym menu. Aby nie pozbawiać własnego podniebienia przyjemno-
ści smakowania, a jednocześnie jeść tak, by pożywienie służyło zdrowiu, autorka 
przeszła długą drogę praktykując we własnej kuchni. Cel – jeść zdrowo, pysznie 
i apetycznie! Mimo że przygoda Iwony Zasuwy z kuchnią roślinną zaczęła się daw-
no temu, a zdrowe odżywianie pasjonowało ją od zawsze, to właśnie wyzwania 
zdrowotne dziecka skłoniły ją do obudzenia w sobie pokładów kreatywności i pod-
jęcia się kulinarnych eksperymentów w  kuchni. Restrykcyjna dieta, narzucona 
dziecku przez lekarzy, zmusiła całą rodzinę do całkowitego zmodyfikowania jadło-
spisu i podporządkowania go ograniczeniom dietetycznym. Pytanie tylko, jak za-
chęcić młodego człowieka do zdrowych potraw i przekąsek? Tak zaczęła się przy-
goda z terapią smakiem, z kuchnią bez glutenu, nabiału i cukru. 
„Smakoterapia 2” to podzielona koncepcyjnie na dwa warianty książka. W pierwszej 
części znajdziemy propozycje dla łasuchów. Druga – poświęcona jest już wytrawnym 
daniom i przekąskom w sam raz na śniadanie, obiad czy kolację. Mamy więc tu 
przepis na wegańską fetę, kolorowe roślinne pasty, sałatki, pasztety, zupy, placki, 
kluski, makarony i dania jednogarnkowe. „Smakoterapia 2” to doskonała propozy-
cja zarówno dla wszystkich zwolenników, jak i oponentów kuchni wegańskiej i wege-
tariańskiej. To książka-inspiracja, z której można się dowiedzieć, jak jeść smacznie, 
ale i zdrowo, wykorzystując w kuchni sezonowe owoce i warzywa, bogate w substan-
cje odżywcze kasze i ziarna oraz zamienniki cukru. Ważne również, by wybierać 
nieprzetworzone, wysokiej jakości produkty, rezygnując raz na zawsze z tzw. „gotow-
ców”. Jedzenie bowiem może sprawiać przyjemność, ale może także wspierać pro-
cesy zdrowienia. Najważniejsze, by mądrze i świadomie wybierać to, co nam służy. 

Sarah Britton

NATURALNIE I ZDROWO
„Naturalnie i zdrowo” Sarah Britton to książka twórczyni kultowego bloga  MyNewRoots 
prezentującego potrawy kuchni roślinnej – w tym także wegańskiej i bezglutenowej. 
Zawarte w niej dania główne, dodatki, zupy, sałatki i przekąski nie wymagają 
skomplikowanych technik gotowania. Każdą z potraw można zmienić na wersję 
wegańską i bezglutenową. Każda pozwala na niekończące się wariacje kulinarne 
– ponieważ nadwyżkę tego, co zostało z poprzedniego dnia, z powodzeniem 
można wykorzystać w nowej, oszałamiającej potrawie. Na przykład jeśli z zupy 
imbirowo-grochowej zostało wam trochę imbiru, możecie zrobić marchew mace-
rowaną w  imbirze. Albo jeśli zostanie wam trochę sałatki ze szmaragdowego 
ogrodu, możecie ją wykorzystać w  tęczowym hummusie. Albo jeśli z  polenty 
z buraczanymi wstążkami i pesto z rukoli zostanie wam pesto, możecie położyć je 
na kanapki z chleba razowego i przykryć jajkiem sadzonym. Ta piękna książka – 
pełna smacznych zdjęć – udowadnia, że gotować można z radością, a nie w pocie 
czoła. Autorka od lat tworzy smaczne i zdrowe przepisy oparte o nieprzetworzone, 
świeże produkty sezonowe. Zawsze są one przystępnie opisane i  zilustrowane 
pięknymi zdjęciami. „Uwielbiam jeść. I to dużo. Często żartuję, że mój obecny styl 
życia wynika z konieczności: musiałam wymyślić sposób, jak się opychać i nie 
zrujnować sobie zdrowia. Dlatego też dieta, którą stosuję i do której zachęcam 
innych, nie wymaga wyrzeczeń ani ograniczeń, nie ma też żadnej nazwy. Chodzi 
o to, żeby rozkoszować się wyśmienitymi potrawami bez liczenia kalorii czy gra-
mów tłuszczu. Polega na używaniu w gotowanych potrawach zdrowych, nieprze-
tworzonych składników, jedzeniu bez pośpiechu oraz podchodzeniu do żywności 
z otwartym umysłem i ciekawością” – mówi Sarah Britton, twórczyni popularnego 
bloga kulinarnego mynewroots.org, który ma ponad dwa miliony odsłon mie-
sięcznie i odwiedzają go czytelnicy z całego świata.
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POLECA MAG POLECA MAG 

Mama Alergika Gotuje

CHLEB Z KMINKIEM  
NA DROŻDŻACH
Czas przygotowania:  20 minut + 45 minut na wyrastanie
Czas pieczenia: 50 minut
Ilość: 1 bochenek 25 cm x 11 cm

Składniki:

Wykonanie:
1. Drożdże rozkruszamy do dużej miski, polewamy syropem klonowym, odstawiamy na 10 minut.
2. Dolewamy do nich ciepłą przegotowaną wodę, mieszamy.
3. Mąki przesiewamy do drugiej miski, mieszamy ze sobą, dodając sól, babkę jajowatą 

i zmielony kminek.
4. Przesypujemy mąki stopniowo do miski z roztworem z drożdży, mieszamy drewnianą łyżką.
5. Stopniowo wlewamy olej, dokładnie mieszamy ciasto.
6. Ciasto przekładamy do foremki wyłożonej papierem do pieczenia i odstawiamy do wy-

rośnięcia na 45 minut.
7. Nagrzewamy piekarnik do 220° C w opcji góra-dół, wkładamy wyrośnięte ciasto, pieczemy 

przez 15 minut.
8. Zmniejszamy temperaturę do 180° C i pieczemy dalej przez 35 minut.
9. Upieczony chleb wyjmujemy wraz z papierem na kratkę i studzimy.

Przepisy pochodzą z książki Katarzyny Jankowskiej  
„Mama Alergika Gotuje. Tradycyjnie i Nowocześnie”

OWSIANKA- 
-BATONIK
Czas przygotowania: 15 minut
Czas pieczenia: 20 minut
Ilość: 16 kwadratów 5 cm x 5 cm

Składniki: 

• 2 łyżki chia lub zmielonego siemienia lnianego złocistego

• 2 banany, ok. 200 g, bez skórki

• 4 łyżki syropu klonowego 

• 100 g obranych jabłek

• 75 ml oleju roślinnego

• 200 g płatków owsianych bezglutenowych

• 100 g mąki owsianej bezglutenowej

• 1 łyżeczka inuliny (można pominąć)

• 150 ml ciepłego mleka jaglanego 

• 2 łyżki rodzynków niesiarkowanych

Wykonanie:
1. Chia zalewamy ciepłym mlekiem, odstawiamy na 10 minut.
2. Banany obieramy ze skórki, kroimy na kawałki, wkładamy do miski, 

dodajemy 2 łyżki syropu klonowego i olej. Blendujemy na mus.
3. Dodajemy chia z mlekiem, mieszamy.
4. Jabłka myjemy, obieramy ze skórki, kroimy w drobną kostkę. 

Zalewamy 2 łyżkami syropu klonowego.
5. Płatki owsiane mieszamy z mąką (można ją uzyskać ze zmielenia 

płatków) i inuliną. Dodajemy do bananów, wlewamy chia z mle-
kiem, mieszamy, przekładamy do miski z bananami, mieszamy 
łyżką, aż do uzyskania konsystencji kleistego ciasta.

6. Dodajemy przygotowane jabłka i rodzynki, dokładnie mieszamy.
7. Naczynie żaroodporne wykładamy papierem do pieczenia, 

przekładamy masę owsianą, wyrównujemy powierzchnię.
8. Nagrzewamy piekarnik do 180° C w opcji z termoobiegiem.
9. Wkładamy ciasto, pieczemy przez 20-30 minut.
10. Podajemy na ciepło lub po całkowitym wystudzeniu jako batoniki 

energetyczne.

Katarzyna Jankowska

MAMA ALERGIKA GOTUJE  
Tradycyjnie i Nowocześnie
„Mama Alergika Gotuje. Tradycyjnie i Nowocześnie” to piąta książka z serii porad-
ników. Katarzyna Jankowska, znana także jako MAG, jest autorką blogu i książek 
z serii Mama Alergika Gotuje. Dotychczas wyczarowała ponad 1500 przepisów bez 
głównych alergenów, w  tym ponad 800 przepisów bez glutenu i  cukru. Swoją 
kuchnię opiera na produktach ekologicznych i naturalnych. Od siedmiu lat życie 
zawodowe koncentruje na działaniach związanych z blogiem, pisaniem i wydawa-
niem książek oraz własną działalnością gospodarczą. Książka zawiera 105 roślin-
nych, bezglutenowych przepisów bez głównych alergenów (mleka, jajek, glutenu, 
soi, orzechów, orzeszków ziemnych, selera, gorczycy, sezamu, łubinu, ryb, skoru-
piaków, mięczaków, kakao) oraz bez zwykłego cukru. Wszystkie przepisy są wegań-
skie i bezglutenowe.
Autorka udowadnia, że nawet podczas ścisłej diety eliminacyjnej, wykluczającej 
także mięso, ryby i gluten, można odżywiać się smacznie, zdrowo i różnorodnie. 
Przepisy zostały podzielone na działy: Podstawowe i Przetwory, Pieczywo i Smaro-
widła, Śniadania i Koktajle, Zupy, Obiady i Kolacje, Wypieki i Desery. Specjalną 
grafiką oznaczono te dania, które można zabrać na wynos. Każdy przepis, podob-
nie jak w poprzednich książkach, został opatrzony adnotacją dietetyczną przezna-
czoną dla osób reagujących krzyżowo na różne warzywa i owoce. Wszystkie potra-
wy zostały podsumowane pod kątem wartości odżywczych i  kaloryczności, by 
ułatwić bilansowanie codziennej diety.
Książka przeznaczona jest nie tylko dla alergików, ale także dla wegan, wegeta-
rian, osób na diecie bezglutenowej i miłośników zdrowego odżywiania. Każdy 
znajdzie w niej coś dla siebie.

GRANOLA  
Z PATELNI
Czas przygotowania: 25 minut
Ilość: ok. 300 g

Składniki:

• 1 banan ok. 100 g

• 1 morela ok. 60 g

• 2 łyżki oleju z pestek winogron

• 2 łyżki syropu klonowego 

• 125 g płatków owsianych bezglutenowych 

• 2 łyżki łuskanych nasion konopi lub nasiona słonecznika 
czy dyni

Wykonanie:
1. W misce umieszczamy pokrojonego w plasterki banana, morelę 

bez pestki, olej roślinny i syrop klonowy.
2. Blendujemy składniki na prawie gładką masę.
3. Wsypujemy płatki owsiane i nasiona, mieszamy.
4. Wykładamy mieszankę na patelnię i podgrzewamy na średnim 

ogniu do momentu, aż granola stanie się chrupiąca. 
5. Mieszankę od czasu do czasu rozdrabniamy drewnianą łyżką.
6. Granolę możemy wykorzystać np. do przygotowania drugiego 

śniadania.

Wskazówki: Granolę możemy przygotować także tradycyjnie. 
Wystarczy wyłożyć ją na papier do pieczenia czy blaszkę i zapiekać 
w nagrzanym piekarniku. 

• 30 g świeżych drożdży

• 1 łyżka syropu klonowego

• 450 ml ciepłej przegotowanej wody 

• 150 g mąki z sorgo

• 150 g mąki gryczanej niepalonej 

• 50 g mąki owsianej bezglutenowej

• 50 g mąki z tapioki lub skrobi kukurydzianej

• 1 łyżeczka soli himalajskiej różowej 
drobnej

• 2 łyżki nasion babki jajowatej

• 1 łyżeczka sproszkowanego kminku

• 50 ml oleju rzepakowego
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POLECA AGNIESZKA KRĘGLICKA POLECA AGNIESZKA KRĘGLICKA

Przepisy Agnieszki Kręglickiej

GRZANE  
WINO

Składniki:

• 1 butelka czerwonego, wytrawnego wina

• garść żurawiny, 1 pomarańcza, pół cytryny

• 2 gwiazdki anyżu, 1 laska cynamonu, 4 goździki

• cukier lub miód do smaku

Wykonanie:
Wino podgrzej z  przyprawami, niech delikatnie pyrkocze 
przez 30 minut. Dodaj cukier lub miód do smaku. Pomarań-
cze i cytryny pokrój w plastry i dodaj wraz z żurawinami do 
wina. Zagrzej, podawaj gorące.

RYBA Z JARMUŻEM 
W KOKOSOWYM SOSIE

Składniki:

• 300 g filetów z białej morskiej ryby

• garść liści jarmużu

• olej kokosowy

• sól

Sos: 

• 1 cebula

• 1 ząbek czosnku

• 3-4 pomidory pelati z puszki

• olej kokosowy

• kurkuma, sól, pieprz

• 1 łyżeczka czerwonej pasty curry

• puszka mleka kokosowego

Wykonanie:
Na rozgrzanym oleju kokosowym zeszklij cebulę z czosnkiem, 
dodaj pastę curry i kurkumę, dobrze rozprowadź. Dodaj po-
midory i mleko kokosowe, zagotuj. Zmiksuj sos, dopraw do 
smaku solą i pieprzem. 
Na oleju kokosowym usmaż rybę razem z porwanymi listkami 
jarmużu. Jak najkrócej, by ryba pozostała soczysta, a jarmuż 
lekko zwilgocony. Podawaj rybę w sosie, można wzmocnić 
ostrość marynowaną papryczką.

KRUCHE  
CIASTECZKA

Składniki: 

• 300 g mąki

• 200 g masła

• 100 g cukru

• do smaku: otarta skórka z cytryny albo ekstrakt waniliowy, 
szczypta soli

• do posypania: brązowy cukier, mak, sezam

Wykonanie:
Wymieszaj mąkę z cukrem i dodaj zimne masło z lodówki, 
posiekne nożem. Dodaj szczyptę soli, otartą skórkę cytrynową 
albo ekstrakt waniliowy. Dłońmi rozdrabniaj masło, tak by 
mąka oblepiała jak najmniejsze jego cząsteczki. Rozcieraj je 
w mące i zagniataj. Dolej zimnej wody, jesli jest zbyt sypkie. 
Kulę z ciasta podziel na kilka placków, rozpłaszcz je i wstaw 
do lodówki. Przed pieczeniem rozwałkuj, wycinaj foremką 
kształty i  układaj na pergaminie. Piecz w  temperaturze 
180-200° C przez ok. 15 minut, aż się lekko zrumienią.

BROWNIE 

Składniki:

• 200 g gorzkiej czekolady

• 200 g masła

• 100 g mąki

• 300 g cukru

• 6 jaj

Wykonanie:
Nad garnkiem z gotującą się delikatnie wodą rozpuść w mi-
sce masło z pokruszoną czekoladą, dokładnie rozmieszaj. 
Jaja ubij mikserem, stopniowo dodając cukier i mąkę. Do 
masy jajecznej wmiksuj przestudzoną czekoladę. Spód blachy 
wielkości 50×35 cm wyłóż pergaminem, ciasto wlej na bla-
chę. Wstaw do piekarnika rozgrzanego do 200° C, piecz 
20 minut. Wyjmij, ostudź, okrój dookoła. Oprósz cukrem 
pudrem i pokrój w kwadraty. Wyjmuj porcje łopatką. Czas 
pieczenia może być dłuższy lub krótszy, to zależy od piekar-
nika, ważne, by ciasto pozostało mokre w środku.

fot. Kevin Demaria

fot. Kevin Demaria

fot. Kevin Demaria

fot. Kevin Demaria
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z suszu lub napary z imbiru, goździków i cyna-
monu. Można przygotowywać je w trakcie dnia 
na bieżąco, co oczywiście wiąże się z ciągłym 
odrywaniem się od pracy, lub wziąć napój 
w termosie, który będzie nam towarzyszył nie 
tylko w pracy, ale i podczas podróży, spaceru, 
zakupów lub innych codziennych zajęć. Gdy 
mamy pod ręką dobre produkty, przekąski lub 
napoje, rzadziej sięgamy po niezdrowe alterna-
tywy. Dlatego ten sposób funkcjonowania bar-
dzo przypadł mi do gustu. 

Pokarmy o termice rozgrzewającej
Wśród dostępnych produktów możemy rozróż-
nić takie, które posiadają termikę rozgrzewają-
cą, wychładzającą lub neutralną. Podczas 
okresu zimowego należy zwrócić szczególną 
uwagę na pokarmy o naturze rozgrzewającej, 
są nimi: kasza gryczana palona, owies, żyto, 
kakao, groch, orzechy włoskie, czerwone wino, 
dynia, korzeń pietruszki, cebula, szczypiorek, 
por, pigwa. 

Termikę pokarmu łatwo podnieść dodając do 
dań lub napojów odpowiednie przyprawy i zio-
ła: liść laurowy, suszony koper, tymianek, maje-
ranek, szałwia, lubczyk, kminek, nasiona kopru 
włoskiego, anyżek, lawenda, rozmaryn, świeży 
imbir, ziele angielskie, gałka muszkatołowa, 
czarnuszka, curry, kolendra, czarny pieprz, wa-
nilia. Bardzo silnie rozgrzewają: cynamon, 
czosnek, goździki, suszony imbir, chili oraz 

ostra papryka. Do tego typu produktów należą 
również: oliwa z oliwek, olej sezamowy, olej 
sojowy oraz ocet winny.

Na dobry, ciepły i  łagodny początek dnia 
polecam pyszną, rozgrzewającą gryczankę 
z  anyżkową nutką, która wspaniale nasyca 
i cudownie dopieszcza podniebienie. 

Rozgrzej się!

Rozgrzewanie organizmu 
jedzeniem
Lato oraz wczesna jesień w tym roku były wyjąt-
kowo ciepłe. Mogliśmy niemalże codziennie 
zażywać kąpieli słonecznych i z niepohamowa-
ną rozkoszą cieszyć się wysoką temperaturą. 
Jednak mimo beztroski letniego czasu każdy 
z nas miał świadomość przemijalności pór ro-
ku, tego że w końcu nadejdzie okres zimowy 
i  o  rozgrzanie organizmu będziemy musieli 
zatroszczyć się sami. Jak to zrobić? Mam dla 
Was kilka wskazówek.

Sezonowość
O nasze zdrowie najlepiej potrafi zadbać na-
tura, dostarczając nam sezonowych pokarmów. 
Warto wybierać te, które od wieków były stoso-
wane w  kuchni, w określonych porach roku. 
W  grudniu oraz styczniu na naszych stołach 
powinny dominować:
• warzywa kapustne: kapusta biała, czerwona 

oraz kalarepa;
• liściowe: endywia, roszponka, cykoria;
• korzenne i  cebulowe: pietruszka, brukiew, 

rzodkiew biała, por, marchew, burak, seler, 
cebula, czosnek;

• dynia, ziemniaki;
• owoce: gruszka, jabłko.

Pamiętajmy również o strączkach, kaszach, 
pestkach i orzechach i grzybach oraz olejach. 

Ciepłe posiłki
Absolutną podstawą w okresie zimowym jest 
zadbanie, by spożywane posiłki były ciepłe. 
Szczególnie ważne jest jedzenie ciepłego śnia-
dania. Często właśnie poranek determinuje to, 
jak wygląda cały nasz dzień. Ciepłe śniadanie 
jest dla organizmu jak pobudka w ciepłej, mię-
ciutkiej pościeli. Czy wyobrażacie sobie, żeby 
zimą budzić się zimnym prysznicem? Brrr, nic 
przyjemnego. Ciepłym śniadaniem może być 
owsianka, nie musi być gotowana, wystarczy 
dorzucić cynamon, mielone goździki, szczyptę 
anyżu, pestki słonecznika, dyni i zalać ją ciepłym 
mlekiem migdałowym. Można dodać również 
jabłko pokrojone w  drobną kostkę. Po kilku 
minutach płatki spęcznieją i staną się miękkie. 

Jeśli nie macie możliwości zjeść ciepłego 
posiłku w ciągu dnia, to polecam zaopatrzyć się 
w termos obiadowy, do którego możecie wlać 
np. gorącą zupę. 

Gorące napoje
Aby w  zimne dni organizm był odpowiednio 
rozgrzany, powinniśmy popijać ciepłe napoje. 
Mogą to być zioła, mieszanki ziołowe, kompot 

Ewa Ługowska
Trener zdrowej kuchni

Ewa Ługowska – trener zdrowej 
kuchni, prowadzi warsztaty kulinarne, 
blog kulinarny misamocy.pl oraz fan-
page'a na FB (misamocy) i  Instagramie 
(misa_mocy).

Prażona gryczanka  
z anyżkową nutą

Składniki (2 porcje): 

• 60 g kaszy gryczanej niepalonej 

• 1 łyżka pestek dynii 

• 1 łyżka pestek słonecznika 

• 5 orzechów włoskich 

• 1/3 łyżeczki gałki muszkatołowej 

• 250 ml mleka migdałowego 

• 1 łyżeczka świeżego, drobno 
posiekanego tymianku 

• 1 gruszka pokrojona w kostkę 

• 1/3 łyżeczki anyżu lub cynamonu

• łyżeczka ksylitolu (opcjonalnie) 

Kaszę gryczaną podprażam w garnku. 
Na koniec prażenia dodaję pestki dyni, 
słonecznika oraz orzechy i  jeszcze deli-
katnie podprażam. Wsypuję gałkę musz-
katołową, anyż lub cynamon, zalewam 
mlekiem migdałowym i gotuję ok. 3 mi-
nut. Wsypuję drobno pokrojony tymia-
nek, dodaję gruszkę pokrojoną w kostkę, 
dosładzam i  gotuję, aż kasza będzie 
miękka. Na zdrowie! 
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Monika Zarzycka
Manager Działu  
Kosmetyki i Środki Czystości

plastiku. Jego ograniczenie oznacza także 
zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, przyczy-
niającego się do globalnego ocieplenia. Euro-
pejczycy odpowiadają za niewielką część plasti-
kowych śmieci, ale mogą odegrać ważną rolę 
w ich redukcji. Zakaz wejdzie w życie od 2021 
roku, nie czekajmy jednak do tego czasu. War-
to już teraz zrezygnować z plastikowych rurek, 
szczoteczek lub torebek. Bambusowe rurki do 
picia zapewniają taką samą przyjemność, co 
plastikowe, na dodatek są zdecydowanie bar-
dziej estetyczne. Dotyczy to także bambusowych 
szczoteczek do zębów. Nic nie uzasadnia stoso-
wania plastikowych, chyba że zęby czyścisz 
szczoteczką soniczną. Jeśli jednak zadowalasz 
się tradycyjną, sięgnij po szczoteczkę bambuso-
wą, która sprawuje się równie dobrze, ma de-
signerski sznyt i  nie stanowi obciążenia dla 
planety. Twój look zyska także, gdy przerzucisz 
się na płócienną torbę na zakupy, plastikowe 
są, jak wiemy, wyjątkowo niestylowe. Wystarczy 
tylko pamiętać, aby mieć ją przy sobie, nie 
wydaje się to trudne. Dodatkowo, możesz wy-
brać torbę z napisem wyrażającym Twój świato-
pogląd lub po prostu coś, co lubisz. Taka torba 
zdecydowanie Cię odmłodzi:)

Temat tabu?
Nadal tak. Jednak rosnący w siłę girls power 
doprowadził do zdecydowanie większej otwar-
tości w kwestii menstruacji. Odarł ją z brzemie-
nia wstydu i  ustawił na pozycji oczywistości, 
także symbolu zdrowia kobiety. Tradycyjne środki 
ochrony, podpaski i tampony, mają większy, niż 
jak dotychczas sądzono, wpływ na Twoje zdro-
wie i  kondycję naszej planety. Aplikowanie 
w  najwrażliwsze miejsca intymne produktów 
bielonych chlorem, wytworzonych z  bawełny 
traktowanej pestycydami, może prowadzić do 
podrażnień, alergii i innych poważnych chorób. 
Dodatkowo pestycydy prowadzą do wymierania 
pszczół, co ma już miejsce w niektórych regio-
nach świata. W trosce o zdrowie wybieraj pro-
dukty certyfikowane jako organiczne i hipoaler-
giczne. Nie rozwiązuje to jednak problemu 
odpadów. Jeśli ta kwestia leży Ci na sercu, za-
cznij stosować kubeczek menstruacyjny. Pamię-
taj, że musi być wykonany z bezbarwnego sili-
konu medycznego. Zapewnia wysoki komfort 
i skuteczną ochronę nawet do 12 godzin! Mo-
żesz zapomnieć o okresie. A  także o  comie-
sięcznych wydatkach, jest to rozwiązanie zdro-
we i bardzo ekonomiczne.

Epidemia samotności
Zbawienny dla naszego dobrostanu jest sen. 
Badania Uniwersytetu w Berkeley w Kalifornii 
wykazały, że osoby z deficytem snu czują się 

bardziej samotne, są mniej skłonne do utrzymy-
wania więzi towarzyskich i  wydają się mniej 
atrakcyjne. Brak snu wpływa destrukcyjnie na 
cały organizm, przyczyniając się w pierwszej 
kolejności do stanów niepokoju, depresji i obni-
żenia odporności. Potęguje także ryzyko nowo-
tworów, cukrzycy, otyłości i  innych poważnych 
chorób. Warto porzucić przesąd, że wysypianie 
się to objaw lenistwa. Wręcz przeciwnie, sen jest 
naturalną potrzebą człowieka, którą trzeba za-
spokoić na równi z oddychaniem, jedzeniem 
i piciem. Regularne niedosypianie jest szkodli-
we dla zdrowia fizycznego i kondycji naszego 
umysłu. Doceniajmy też pozytywną rolę snów! 
Śnienie zwiększa naszą kreatywność, ułatwia 
tworzenie więzi emocjonalnych, a także poma-
ga łagodzić traumatyczne wspomnienia.

Najprostsze sposoby na spokojny sen:
• kładź się i wstawaj o stałej porze;
• ćwicz najpóźniej na 2-3 godziny przed snem, 

nie zaniedbuj jednak codziennej aktywności 
fizycznej;

• unikaj kofeiny i  nikotyny, pamiętaj, że ich 
działanie utrzymuje się nawet do 8 godzin, 
więc popołudniowe espresso może zaburzyć 
Twój nocny odpoczynek;

• unikaj alkoholu przed snem, nawet niewielka 
dawka zaburza fazy snu i może wybudzić Cię 
w środku nocy;

• unikaj dużych posiłków i  dużej ilości picia 
przed snem;

• unikaj drzemek po godz. 15.00;
• zrelaksuj się przed pójściem do łóżka, pozo-

staw sobie czas na wyciszenie;
• weź ciepłą kąpiel przed położeniem się do 

łóżka;
• zadbaj o otoczenie, unikaj hałasu, jasnego 

światła, zbyt wysokiej temperatury, zrezygnuj 
w sypialni z telewizji, telefonu i komputera;

• kiedy nie możesz zasnąć przez 30 min. i za-
czynasz odczuwać dyskomfort, wstań i wyko-
naj czynności, które Cię relaksują, aż poczu-
jesz senność.

Poza przyswojeniem powyższej rutyny, warto 
zapewnić sobie spokojną noc, sięgając po moc 

olejków eterycznych. Wystarczy skropić pościel 
olejkiem eterycznym z  lawendy, aby poczuć 
rozluźnienie i łatwiej zasnąć. W stanach głębo-
kiego smutku oraz depresji olejek z róży bułgar-
skiej przyniesie ulgę i ułatwi powrót do równo-
wagi. Olejek eteryczny z geranium zmniejsza 
napięcia nerwowe, depresję i  stany lękowe. 
Warunek? Tak jak zawsze w przypadku olejków 
eterycznych, musi być to produkt czysty i certyfi-
kowany, tylko wtedy odczujemy jego dobro-
czynne działanie. 

Uroda z czerwonym nosem?
Czy zimowe infekcje są nieuchronne? Zatkany 
nos, ból głowy i  podrażnione oskrzela – co 
można zrobić, żeby zapobiec infekcjom układu 
oddechowego?

Przede wszystkim lepiej zapobiegać niż leczyć. 
W  tym celu warto zastosować aromaterapię. 
Kąpiele, masaże, inhalacje, a także rozpylanie 
zapachów wspierają i stymulują naturalne siły 
obronne organizmu, pozwalając utrzymać stan 
równowagi warunkujący zachowanie zdrowia.

Poznajmy zatem najbardziej skuteczne olejki 
na sezon przeziębień:

 Olejek anyżowy ma działanie antyseptycz-
ne, wykrztuśne i przeciwbólowe. Stosowany jest 
między innymi przy kaszlu, katarze i chorobach 
gardła. Do dezynfekcji pomieszczenia w czasie 
choroby wystarczy zmieszać dwie krople olejku 
anyżowego, dwie krople olejku z drzewa herba-
cianego i kroplę olejku cytrynowego. 

 Olejek ravensara ma bardzo silne działa-
nie przeciwwirusowe, dlatego szczególnie przy-
daje się w sezonie grypowym. Działa wykrztuś-
nie, jest idealny do inhalacji w  zapaleniu 
oskrzeli i zatok. W przypadku kataru: chustecz-
kę do nosa skrapiamy jedną kroplą olejku ra-
vensara i jedną kroplą olejku z mięty pieprzo-
wej, a następnie wdychamy opary.

 Olejek sosnowy o leśnym, świeżym zapa-
chu doskonale udrażnia drogi oddechowe, ma 
właściwości antyseptyczne i łagodnie pobudza-
jące. Stosowany jest przy kaszlu i  zapaleniu 
zatok. Wraz z  olejkiem tymiankowym tworzy 

doskonałą kompozycję do masażu i  kąpieli. 
Dobrze komponuje się też z olejkiem eukaliptu-
sowym.

 Olejek eukaliptusowy ma właściwości bak-
teriobójcze i przeciwwirusowe. Jego przyjemny, 
odświeżający zapach dobrze sprawdza się 
w  łagodzeniu objawów przeziębienia, kataru 
i kaszlu. Udrażnia nos i ułatwia odkrztuszanie. 
Można stosować go również w  leczeniu bólu 
zatok i przy anginie. Jego działanie wzmacnia 
ravensara.

 Olejek goździkowy to nadzwyczaj silny 
antyseptyk. W starciu z nim niewielkie szanse 
mają paciorkowce, gronkowce i bakterie E.coli. 
Polecany jako zapach do pomieszczeń w sezo-
nie przeziębień, a także, gdy szerzy się grypa 
żołądkowa.

 Olejek cytrynowy wykazuje właściwości 
przeciwzapalne, przeciwwirusowe i  bakterio-
bójcze. Pomaga zwalczać infekcje, takie jak 
przeziębienie, grypa czy zapalenie oskrzeli po-
przez działanie przeciwgorączkowe, napotne 
i bakteriobójcze.

To tylko przykłady dobroczynnego działania 
olejków eterycznych. Poznaj je i obdaruj naj-
bliższych!

Pielęgnacja? Zawsze!
Zima to czas trudny i dla skóry, i dla włosów. 
Nie daj się zwieść mitom o szkodliwości nawil-
żania o tej porze roku. Nawilżanie zimą jest tak 
samo ważne jak przez cały rok. Wraz z nadej-
ściem suchego powietrza w pomieszczeniach 
(kaloryfery!), szokujących dla skóry różnic tem-
peratur pomiędzy tymi w środku i na zewnątrz, 
łatwo o przesuszenie skóry, bez względu na jej 
typ i  kondycję, czy jest sucha, mieszana czy 
wrażliwa. Objawy odwodnienia to zaczerwie-
nienie, spierzchnięcie i  szorstkość skóry, co 
prowadzi do kłopotliwej nadwrażliwości na 
czynniki zewnętrzne. Warto wtedy zastosować 
znany sposób na cebulkę, sprawdza się to tak-
że przy pielęgnacji. Kolejne warstwy do nałoże-
nia na skórę, już po oczyszczeniu, to tonik, se-
rum, krem, olej. Pamiętaj, że ładna skóra daje 
Ci komfort, odczuwasz jej przyjemną elastycz-
ność, jest miękka. Taka skóra ma jednolity ko-
lor, bez żadnych podrażnień. Jeśli jest ściąg-
nięta, czas na zmianę rutyny pielęgnacyjnej. 
Wybieraj naturalne kosmetyki, które regulują 
produkcję sebum, nawilżają i odżywiają, za-
pewniając ochronę. Jeśli wolisz kremy lekkie, 
przed wyjściem na mróz nałóż warstwę oleju, 
który otuli i zabezpieczy Twoją buzię. Nie ulegaj 
pokusie odpuszczenia pielęgnacji całego ciała. 
Nawet jeśli zimą pozostaje większość czasu 
szczelnie zakryte, zaniedbane da Ci o  sobie 
szybko znać swędzeniem, szorstkością lub po-
drażnieniem. Odżywczy balsam jest niezbędny, 
by wiosnę powitać z aksamitną skórą, bez ko-
nieczności noszenia rajstop aż do wakacji. 
Chłodu nie lubią także włosy, a większość fryzur 
źle znosi czapkę. Nie dość, że stają się przy-
klapnięte, to często też nabierają skłonności do 
elektryzowania się i szybkiego przetłuszczania. 
Ratuj je odpowiednim szamponem, np. z za-
wartością rozmarynu, melisy i mięty, guarany 
i niaouli lub ze zwiększającą objętość glinką 
rhassoul.

Nasz dobrostan, w tym uroda, jest wypadko-
wą wielu czynników. W zasadzie na wszystkie 
mamy bezpośredni lub pośredni wpływ. Weź 
sprawy w swoje ręce. I zima, i każda pora roku 
będzie łatwiejsza:) 

U roda wyzwala się z dyktatu kanonów. 
Panuje coraz większa otwartość na róż-
norodność, także w kwestii światopo-

glądu. Zaczynamy rozumieć, że urodę ma ten, 
kto jest zdrowy, dobrze się czuje w swojej skó-
rze, ma udane życie emocjonalne i zawodowe, 
lub przynajmniej jedno albo drugie. Definicja 
urody jest nieodłącznie związana z  naszym 
dobrostanem. A dobrostan jest kompleksowo 
rozumianym dobrym samopoczuciem w kon-
tekście fizycznym, umysłowym i  społecznym, 
czymś więcej niż tylko brakiem choroby. Tak 
głosi oficjalna definicja WHO. Szeroko rozu-
miany komfort życia płynie z naszych właści-
wych wyborów, lecz także uwarunkowań ze-
wnętrznych, na które niekiedy mamy tylko 
pośredni wpływ.

Miłe złego początki?
W tym roku wysokie letnie temperatury utrzymy-
wały się, z  krótkimi przerwami, od początku 
kwietnia do końca października. Z ociepleniem 
klimatu muszą zmierzyć się nasze organizmy. 
Fale upałów, opadów i powodzi dotykają milio-
ny osób. W  wyniku powodzi może dojść do 
zanieczyszczeń chemikaliami lub ściekami pro-
wadzących do skażenia wody pitnej i gruntów 
rolnych. Co gorsza, grozi nam częściowe wy-
karczowanie puszczy amazońskiej, zwanej płu-
cami ziemi, taki zamiar wyraził nowy prezydent 
Brazylii. Budzi to niepokój naukowców. Pomniej-
szenie ekosystemu wspomagającego chłodze-
nie planety może doprowadzić do dalszego 
wzrostu temperatury, gwałtownych powodzi, 
burz i fal upałów. Problem dotyczy całej planety, 
jednak mamy też przykłady z naszego podwór-
ka. Temperatury powyżej 30° C sprzyjają kwit-
nieniu sinic. Kontakt z nimi jest niebezpieczny, 
okresowo zamykane są nadbałtyckie plaże. 
Pozbawia nas to dostępu do kąpieli morskich 
znanych ze swoich właściwości prozdrowotnych.

Szare powietrze, szara skóra:(
Jeśli serial The Crown masz już zaliczony, znasz 
historię smogu, który siał spustoszenie w Lon-
dynie lat 50. Wprowadzona wówczas ustawa 
o czystym powietrzu doprowadziła do redukcji 
szkodliwych gazów i  uzdrowiła duże miasta 
Wielkiej Brytanii. W  tej chwili my musimy się 
zmierzyć z tym problemem. Według aktualnego 

raportu WHO, 36 spośród 50 najbardziej za-
nieczyszczonych miast Unii Europejskiej leży 
w Polsce. Nie czekając na ruchy decydentów, 
zastanów się jak możesz zredukować swój ślad 
węglowy. Czy na pewno musisz jeździć codzien-
nie samochodem? A może wraz z  sąsiadami 
zorganizujesz carpooling? W kilka osób będzie 
i wesoło, i oszczędnie. Czy wiesz, że premier 
Holandii jeździ do pracy na rowerze? Smog 
stanowi duże zagrożenie dla zdrowia i  także, 
oczywiście, dla urody. Zanieczyszczenia desta-
bilizują naturalną równowagę skóry, co może 
prowadzić do nadprodukcji sebum albo prze-
suszenia, to ostatnie jest plagą naszych czasów, 
a  także przede wszystkim osłabiają naturalne 
mechanizmy obronne. Zwiotczenie i utrata ela-
styczności to inne niechciane objawy. Skóra 
traci blask będący podstawą jej zdrowego wy-
glądu, jest szara i zmęczona. Jak się chronić? 
Postaw na oczyszczanie i  tonizację, to dwa 
najbardziej niedoceniane rytuały pielęgnacyjne. 
Do wyboru masz różne rodzaje produktów, np. 
żele i mleczka do stosowania z wodą, gąbki 
Konjac, płyny micelarne. W im większym miesz-
kasz mieście i  im więcej warstw makijażu na-
kładasz na skórę, tym bardziej wieloetapowy 
powinien być Twój rytuał oczyszczania. Zacznij 
od wody micelarnej, domyj skórę delikatnym 
produktem i zakończ masażem gąbką Konjac. 
Pamiętaj, nie ma ładnej skóry bez prawidłowe-
go oczyszczenia, to właśnie ono jest podstawą 
promiennej cery. Z myciem twarzy nie czekaj na 
porę układania się do snu, zrób to zaraz po 
powrocie do domu. Im krócej cząsteczki zanie-
czyszczeń pozostaną na skórze, tym lepiej. 
W pielęgnacji, wybieraj produkty z antyoksy-
dantami i, jak zwykle, dbaj o intensywne nawil-
żanie. Wiele roślin zawiera silne antyoksydanty, 
które powstrzymują stres oksydacyjny, będący 
jedną z głównych przyczyn starzenia się skóry, 
np. aloes, awokado, czarnuszka, rokitnik, róża 
damasceńska, słodkie migdały, wiesiołek, wi-
nogrona, wspaniałe i jako beauty food, i jako 
składnik kosmetyków. Pamiętaj, że palenie tyto-
niu także powoduje stres oksydacyjny, a to za-
leży już tylko od Ciebie.

Bye bye plastiku
Wow! Parlament Europejski przegłosował zakaz 
sprzedaży jednorazowych przedmiotów z plasti-
ku, m.in. talerzyków, sztućców, słomek i miesza-
dełek do napojów, patyczków higienicznych, 
patyczków do balonów, które odpowiadają za 
70% odpadów dryfujących w oceanach. Wraz 
z mikrodrobinkami znajdowane są we wnętrz-
nościach zwierząt morskich i tym samym trafia-
ją do układu pokarmowego człowieka. W oce-
anach znajduje się w tej chwili już 150 mln ton 

Uroda
w trudnych czasach
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gwarantuje, że nasze produkty spełniają naj-
wyższe standardy w zakresie zrównoważonego 
rozwoju. Zabiegamy o rynek, gdzie konsumenci 
nie są wprowadzani w błąd, a sposobem na to 
jest budowanie relacji z ekologicznymi rolnika-
mi i  producentami oraz tworzenie łańcucha 
sprawiedliwych dostaw. Tworzenie produktów 
zapewniających uczciwe ceny dla rolników, 
płace zapewniające godziwe utrzymanie, do-
skonałe warunki pracy dla pracowników, wspie-
ranie społeczności, szacunek dla ziemi i ludzi to 
zachęta do szacunku dla nas samych, naszych 
globalnych sąsiadów i Ziemi. „Traktuj Ziemię jak 
dom”. Zasada ta wyraża naszą filozofię ochrony 
środowiska, ponieważ weryfikujemy procesy, 
dzięki którym nasze produkty są zrównoważo-
ne, biodegradowalne i nadają się do recyklin-
gu. Szanujemy zasoby Ziemi i uważamy na to, 
w jaki sposób z nich korzystamy. To, co pochodzi 
z Ziemi, musi do niej wrócić!
Jakie inne codzienne działania możemy 
podjąć, aby lepiej żyć i lepiej chronić nasze 
środowisko?
Jest tak wiele pozytywnych zmian, które może-

my wprowadzić zabierając głos i anga-
żując się w  postępowe działania. 
Czasami może wydawać się to przy-

tłaczające, jednak codzienne 
małe czynności nabierają zna-

czenia: świadome wybory 
w  zakresie żywności, np. 
spożywanie mniejszej ilo-
ści  mięsa, używanie 

mniejszej ilości plastiku 
i energii z paliw kopalnych. 
Każdy może głosować za 

pomocą swoich pienię-
dzy na rzecz świata, 
w jakim chce mieszkać.

Proszę podzielić 
się z nami swoimi 
planami i projek-
tami.
Będziemy kontynu-
ować nagłaśnianie 
naszego przesła-
nia, aby zjednoczyć 
i  uzdrowić Ziemię. 
Dzięki regeneracyj-
nemu wpływowi rol-
nictwa ekologiczne-

go i uczciwości w naszych łańcuchach dostaw, 
możemy przyczynić się do odwrócenia zmiany 
klimatu poprzez redukcję dwutlenku węgla 
i przywrócenie bogatej, zdrowej gleby – co jest 
warunkiem zdrowej planety. Podtrzymujemy 
nasze wysiłki, aby być jak najbliżej Zero Waste. 
Aktywnie angażujemy się na rzecz recyklingu 
wody / materiałów, aby obniżyć zużycie wody, 
a produkcję śmieci zmniejszyć do jednego kon-
tenera na miesiąc. Ponadto nasze butelki są już 
w 100% produkowane z materiałów z recyklin-
gu. Niedawno zainstalowaliśmy również panele 
słoneczne, aby zaspokoić około 50% zapotrzebo-
wania na energię w fabryce. Opracowujemy już 
plan energii odnawialnej, która zaspokoi 100% 
naszych potrzeb. To da się zrobić! All-One! 

Wszyscy  
jesteśmy  
jednością

Kim jest Dr. Bronner? Jaka jest historia Dr. 
Bronnera? Gdzie i w jakich okolicznościach 
powstała marka Dr. Bronner's?
Urodzony w Niemczech w 1908 roku w żydow-
skiej rodzinie, Emanuel Bronner był trzecim 
pokoleniem dyplomowanych mistrzów mydlar-

stwa wytwarzających mydło 
od 1858 roku. W 1929 roku 
przeniósł się, wraz ze swoi-
mi formulacjami, do USA. 
Po zagładzie rodziny pod-
czas Holokaustu, Emanuel 
Bronner poświęcił się reali-
zacji osobistej misji zjedno-
czenia ludzkości, negując 
wojnę i nienawiść. W  1948 
roku uruchomił firmę myd-

larską Dr. Bronner’s w obecnej postaci. Podczas 
swoich pacyfistycznych wystąpień rozdawał 
mydła, ale szybko zdał sobie sprawę, że ludzie 
biorą je nie słuchając jego przesłania. Postano-
wił więc wydrukować swoją filozofię, Moralne 
ABC, na opakowaniach, co jest robione do 
dziś. Rozkwit sprzedaży produktów Dr. Bronner's 
nastąpił pod koniec lat sześćdziesiątych, ze 
względu na ich niezrównaną jakość ekologicz-
ną połączoną z przesłaniem Emanuela Bronne-
ra, by urzeczywistnić naszą transcendentną 
jedność ponad podziałami religijnymi i etnicz-
nymi. Dzięki poczcie pantoflowej mydła Dr. 
Bronnera zyskały miano produktu kultowego, 
można je dziś znaleźć w większości sklepów ze 
zdrowymi produktami w USA.
Kto zarządza firmą w dzisiejszych czasach? 
Czy nadal jest to firma rodzinna?
Firmą zarządza dziś czwarte i piąte pokolenie 
rodziny Bronnerów. Wnuki Emanuela Bronnera, 
David i Michael, są odpowiednio dyrektorem 
generalnym i prezesem firmy. Ich siostra Lisa 
prowadzi poradnik internetowy „Going Green 
with a Bronner Mom”. Matka, Trudy Bronner, jest 
dyrektorem finansowym spółki. Dr. Bronner's 
jest firmą rodzinną, nie tylko dlatego, że uczest-
niczy w niej najbliższa rodzina, ale dlatego, że 
za rodzinę All-One uważamy wszystkich na-
szych pracowników. Staramy się, aby praca 

dr emAnuel Bronner

Nieustannie rozszerzamy akcję „STALE w niskiej CENIE” . W grudniu liczba 
produktów wyniosła 130!* Do ekologicznej oferty w obniżonej cenie dołą-
czają artykuły z różnych grup asortymentowych, m.in. pomidory całe bez 
skórki, oliwki zielone, pestki dyni, kotleciki tofu, racuchy z ciecierzycy, pa-
luszki grissini pełnoziarniste, mleko bez laktozy 1,5% i 3,5%, napój sojowy, 
herbata czarna w saszetkach, mus z jabłek i  jagód, krem czekoladowy, 
mąka migdałowa, czekolada wegańska biała z matchą i cytryną, ciastka 
z kawałkami czekolady oraz kurkuma i czarnuszka. W akcji pozostaną 
natomiast ekologiczne mleko, masło, włoskie makarony, passata pomido-
rowa i wiele innych produktów.

— Zależy nam, aby zachęcić każdą Polkę i Polaka do sięgania po eko-
logiczną żywność, która powstała bez udziału pestycydów, chemicznych 
konserwantów, barwników czy wzmacniaczy smaku, nie mówiąc już 
o GMO — mówi Sławomir Chłoń, Prezes Organic Farma Zdrowia. Dodaje, 
że dzięki nowym klientom w kolejnych kwartałach firma będzie mogła 
wprowadzać do oferty „STALE w niskiej CENIE” kolejne promocyjne pro-
dukty. — Większy wolumen pozwala nam negocjować lepsze ceny u do-
stawców i obniżać koszty całego łańcucha logistycznego. Będziemy dzielić 
się tymi korzyściami z Klientami — mówi Prezes Chłoń.

Gwarantujemy, że jeśli będą Państwo korzystać z nich stale, ilość nie-
naturalnych substancji chemicznych w Państwa menu ulegnie znaczącej 
redukcji. Żywność taka jak dawniej to przepustka do zdrowia i dobrego 
samopoczucia. Smacznego i na zdrowie! 

* Liczba produktów stale rośnie.

u nas przyczyniała się do wysokiej jakości ich 
życia. Mamy nadzieję osiągnąć to poprzez za-
pewnienie uczciwego wynagrodzenia w połą-
czeniu z wysokimi bonusami: 100% bezpłatnej 
opieki zdrowotnej dla pracowników i ich rodzin, 
premie roczne do 25% wynagrodzenia i  15% 
z tytułu udziału w zyskach.
Zasada nr 1 Dr. Bronnera brzmi „Pracuj cięż-
ko! Rozwijaj się!”. Skąd pochodzi ta surowa 
reguła? Jak powinniśmy ją rozumieć?
To pierwsza z  naszych Kosmicznych Zasad, 
która pochodzi z manifestu Emanuela Bronne-
ra, jego Moralnego ABC. Przesłanie jest jasne: 
jesteśmy odpowiedzialni za siebie, ale także za 
innych, a wraz z rozwojem musimy przyjmować 
na siebie odpowiedzialność. Kiedy się uczymy, 
rozwijamy i doskonalimy, sukces jest motorem, 
który sprawia, że wszystko inne staje się możliwe.
„Twórz i  walcz o  to, co jest słuszne!” to 
kolejne motto Dr. Bronnera. Co jest słusz-
ne? O co powinniśmy walczyć?
Walczymy i  wspieramy finansowo sprawy, 
w które wierzymy. Postrzegamy naszą firmę ja-
ko narzędzie do promowania 
pozytywnych zmian na świe-
cie. Główne zagadnienia, na 
których się skupiliśmy to: 

 Całkowicie organicz-
ny charakter produk-
tów pielęgnacyjnych; 

 Wspieranie au-
tentycznego spra-
wiedliwego handlu 
Fair Trade;  Reko-
mercjalizacja kono-
pi przemysłowych 
w USA;  Oznakowa-
nie żywności modyfi-
kowanej genetycznie; 

 Prawa i  ochrona 
zwierząt;  Podniesie-
nie minimalnego wy-
nagrodzenia w USA. 
Inne obszary naszych 
działań obejmują ochronę 
środowiska; programy 
wsparcia dla młodzieży; 
kampanie pokojowe i dotyczą-
ce praw człowieka; inicjatywy 
walki z  ubóstwem; i  ogólnie 
promowanie sprawiedliwości 
społecznej i równości w kraju i za granicą.
A co z innymi Kosmicznymi Zasadami Dr. 
Bronnera? Co jest ważne dla nas i dla na-
szej planety?
Sześć Kosmicznych Zasad Dr. Bronnera prowa-
dzi nas we wszystkim, od tworzenia mydeł po 
przywracanie pokoju. Realizujemy naszą misję 
wytwarzania produktów odpowiedzialnych spo-
łecznie i  środowiskowo, o najwyższej jakości, 
i przeznaczamy nasze zyski na pomoc w tworze-
niu lepszego świata. Nasze zasady to również: 
„Bądź prawy w stosunku do klientów” i „Postę-
puj fair z dostawcami”. Te reguły są wyrazem 
naszej Złotej Zasady, aby z innymi postępować 
tak samo jakbyśmy robili to wobec samych sie-
bie. Realizujemy to, tworząc najlepsze mydło, 
używając wyłącznie najczystszych składników 
organicznych i pochodzących ze sprawiedliwe-
go handlu Fair Trade. Większość naszych pro-
duktów jest wegańskich i certyfikowanych we-
dług tych samych norm organicznych co 
żywność, bez syntetycznych konserwantów 
i  środków pieniących. Niezależna certyfikacja 

Wywiad

z Michaelem Bronnerem 
prezesem firmy Dr. Bronner's, 
wnukiem Emanuela Bronnera, 
założyciela firmy

rozmawiała
Monika Zarzycka
Manager Działu  
Kosmetyki i Środki Czystości

Stale
w niskiej cenie

DOSTAWCY ZDROWIA

-10%

-18%

-16%

-33%

8,99 zł8,99 zł

6,99 zł

7,99 zł

5,99 zł

9,99 zł12,99 zł

8,49 zł

9,49 zł

8,99 zł

Mleko 1,5%
BIO

1 l
Schwarzwaldmilch

Jogurt naturalny 
3,8% tł.
BIO

500 g
Schwarzwaldmilch

NOWOŚĆ

Mąka gryczana 
pełnoziarnista
BIO

500 g
Organic Farma Zdrowia

Czarnuszka
BIO

50 g
Dary Natury

Herbata czarna 
cejlońska
BIO

(25 x 1,5 g) 37,5 g
Dary Natury

-31%

dAvid Bronner, trudy Bronner i michAel Bronner



SKLEP 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

SUPERDELIKATESY

CH Arkadia Warszawa, al. Jana Pawła II 82 22-323-70-17

DELIKATESY ORGANIC FARMA ZDROWIA

Organic Farma Zdrowia Chmielna Warszawa, ul. Chmielna 16 22-827-32-17

Organic Farma Zdrowia Fieldorfa Warszawa, ul. Fieldorfa 10a 22-671-04-15

Galeria Mokotów Warszawa, ul. Wołoska 12 22-161-38-57

CH Sadyba Best Mall Warszawa, ul. Powsińska 31 22-370-30-94

CH Atrium Targówek Warszawa, ul. Głębocka 15 22-743-31-09

CH Wola Park Warszawa, ul. Górczewska 124 22-533-44-32

CH Złote Tarasy Warszawa, ul. Złota 59 22-222-01-07

Europlex Puławska Warszawa, ul. Puławska 17 602-115-932

CH Stara Papiernia Konstancin-Jeziorna, al. Wojska Polskiego 3, lok. 39B 22-702-87-11

CH Auchan Piaseczno Piaseczno, ul. Puławska 46 22-711-25-49

Galeria Bałtycka Gdańsk Wrzeszcz, al. Grunwaldzka 141 58-345-22-92

CH 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

Organic Gliwice 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


