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NA WSTĘPIE

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

Kwartalnik Go Organic! jest drukowany 
na certyfikowanym papierze FSC.

L ato – upragniony czas wakacji i urlopów. 
To szansa na wytworzenie niezbędnej dla 
zdrowia witaminy D. Zachęcamy do bez-

piecznego korzystania ze słońca i stosowania 
na skórę certyfikowanych produktów bez sub-
stancji zapachowych i barwników, wolnych od 
alergenów. 

Temat alergii dotyczy coraz większej liczby 
dzieci i  dorosłych. Ekoosobowość Katarzyna 
Jankowska, znana jako Mama Alergika Gotuje, 
właśnie ze względu na alergię syna zmieniła 
całe swoje życie.

Na początku przygotowywała posiłki w dwóch 
wersjach: dla małego alergika i  pozostałych 
członków rodziny. Jednak im więcej dowiady-
wała się o szkodliwości niektórych dodatków do 
żywności, tym bardziej utwierdzała się w prze-
konaniu, że cała rodzina musi się lepiej odży-
wiać. Wprowadziła do diety stare odmiany 
zbóż, ograniczyła spożycie mięsa, zwłaszcza 
czerwonego, glutenu, na talerzu pojawiło się 
więcej kasz i warzyw oraz ryb. Żeby mieć pew-
ność, że żywność jest najlepszej jakości, kupuje 
głównie produkty ekologiczne, od sprawdzone-
go dostawcy. MAG zmieniła podejście do zdro-
wia i  świadomego odżywiania pod wpływem 
alergii syna, ale nawet nie mając takiej ko-
nieczności, warto śledzić jej bloga i  książki 
pełne ciekawych i zdrowych przepisów. Również 
zdrowie syna było motywem zmiany sposobu 
odżywiania Iwony Zasuwy – „królowej kaszy 
jaglanej”, która w tym numerze poleca nową 
„Smakoterapię” pełną kolorów i  smacznego 
jedzenia. To idealna pozycja na lato, podpo-
wiedź jak przechować na dłużej sezonowe bo-
gactwo owoców i warzyw. Dobrą jakość prze-
tworów warunkuje jakość surowca. Dostawcy 
zdrowia występujący w tym numerze Go Orga-
nic udowadniają, że wytwarzanie, przetwarza-
nie i używanie jako surowca produktu ekolo-
gicznego, zmienia sposób myślenia, a przede 
wszystkim przyczynia się do zdrowia. Smacznego 
ekologicznego lata!

Po poradę dietetyczną zapraszam do przychodni 
Strefa Pacjenta kontakt@strefapacjenta.com.pl

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi!
Agnieszka Kaniewska mampytanie@organicmarket.pl
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Początki są zawsze trudne, stresujące i peł
ne niepewności. Jak wyglądała magiczna 
historia mamy alergika?
Gdy mój syn skończył szósty tydzień życia, zo-
stałam mamą alergika. Od tamtej chwili zgłę-
białam wiedzę na temat alergii. Musiałam wy-
eliminować z  diety syna wiele produktów. 
Zaczęłam więc szukać rozwiązań, zamienników 
i przepisów dla alergików. Wtedy, czternaście 
lat temu, Internet nie był bogaty w źródła wie-
dzy i  przepisy tak jak obecnie. Czułam się 
bezradna, ale na szczęście z pomocą przyszła 
moja mama, której udawało się umiejętnie 
przekształcać nasze ulubione dania na pozba-
wione alergenów. Wiedziałam, że zamiana 
produktów to nie wszystko, dziecko musiało 
mieć zbilansowaną dietę. Czytałam więc facho-
we publikacje dotyczące zdrowego żywienia, 
szukałam wiedzy na różnych portalach, uczest-
niczyłam w konferencjach, rozmawiałam z wie-
loma specjalistami.
Kiedy mój syn skończył cztery lata, do alergii 
pokarmowej dołączyła alergia na pyłki traw, 
zbóż i drzew. Jego stan zdrowia nagle się po-
gorszył, syn zaczął negatywnie reagować na 
większość produktów, które do tej pory jadł bez 
problemów. Przeszliśmy więc na ścisłą dietę 
eliminacyjną, bez mleka i  jajek, a  także bez 
glutenu, soi, kakao, orzechów, cukru, wielu 
warzyw i owoców z wykluczeniem barwników, 
konserwantów, dodatków do żywności. Na ba-
zie kilku składników codziennie przygotowywa-
łam synowi posiłki. Dekadę temu nie było sze-
roko dostępnego i zróżnicowanego asortymentu 
dla alergików. Na zakupy poświęcałam pół 
dnia. Jeździłam do kilku miejsc w Warszawie, 
wracałam do domu z niewielką ilością goto-
wych produktów. Miałam chwile słabości, ale 
postanowiłam, że zrobię wszystko, by mój syn 
wyzdrowiał. Po kilku miesiącach nabrałam 
pewności siebie, opracowałam wiele nowych 
dań specjalnie dla syna.
Kiedy Konrad miał osiem lat, rozpoczęliśmy od-
czulanie na alergeny traw i  zbóż oraz bylicę. 
Wówczas zmiany na jego skórze nasiliły się do 
tego stopnia, że prawie nie chodził do szkoły. To 
był najtrudniejszy okres w jego życiu. Dwa lata 
później trafiliśmy pod opiekę prof. Macieja Kacz-
marskiego, która rozpoczęła się pobytem w szpi-
talu w Białymstoku. Zdaniem profesora przy tak 
wysokim uczuleniu na wszelkie pyłki i  wiele 
alergenów pokarmowych, a do tego przy atopo-
wym zapaleniu skóry nie było podstaw, by wpro-
wadzać immunoterapię, zwłaszcza od razu na 
trzy alergeny. Odczulanie więc przerwaliśmy. 
Podczas pobytu w  szpitalu syn jadł tylko kilka 

sprawdzonych produktów: kaszę jaglaną, cuki-
nię, ogórek, mięso indyka, przetestowany bez-
glutenowy chleb z ziaren, sałatę, płatki owsiane 
bezglutenowe. Po powrocie do domu pojedynczo 
raz na kilka dni wprowadzałam kolejne pokar-
my, wychwytując te, które mu szkodziły. W tych 
działaniach pomogły mi także wyniki z przepro-
wadzonych badań molekularnych dla osób z IgE 
zależną alergią. Zmiany skórne na ciele dziecka 
zniknęły, lecz na twarzy były wyraźnie widoczne. 
Skóra wyglądała jak poparzona. Wysiłek fizyczny 
wywoływał kłopoty z  oddychaniem. Zwykły 
śmiech powodował świst w płucach. Syn musiał 
zrezygnować z  ukochanych treningów piłkar-
skich. Często był smutny, patrzył w  lustro i nie 
chciał wychodzić z  domu. Dzieci w  szkole nie 
zawsze zachowywały się przyjaźnie. Spotkał się 
z wieloma objawami złośliwości i dyskryminacji. 
Włożyłam wiele godzin pracy w utwierdzanie go, 
że walczymy, że pokonamy ten stan, że on sam 
jest wyjątkowy i silny. Obiecałam, że znajdę roz-
wiązanie, że się nie poddam.
Zaobserwowałam, że nawet pobyt na wsi u bab-
ci nie zaostrzał stanu skóry tak jak mieszkanie 
w zanieczyszczonej Warszawie. Wyczytałam, że 
spaliny i  zanieczyszczone powietrze zwiększają 
alergizację pyłków. Zaczęłam sprawdzać tereny 
w Polsce z najmniejszym zanieczyszczeniem po-
wietrza i  w  mojej głowie zakiełkowała myśl 
o wyprowadzeniu się ze stolicy. Pojechaliśmy na 

Hel. Każdego roku na wiosnę, gdy wszystko za-
czynało pylić, wyjeżdżaliśmy z Warszawy. Zwal-
niałam syna z lekcji, samodzielnie przerabiałam 
z  nim materiał. Już po tygodniu nad morzem 
stan zdrowia mojego alergika się poprawiał, 
znów biegał za piłką, nie męczył się, nie miał 
problemów z oddychaniem. Wówczas postano-
wiłam, że wyprowadzamy się nad Bałtyk. Po-
twierdzenia swojej decyzji szukałam u  lekarzy. 
Rozmawiałam z tymi, którzy dotychczas prowa-
dzili leczenie Konrada. Nie usłyszałam jedno-
znacznej odpowiedzi, a raczej tę, że niewiele to 
da, a czeka mnie poważna zmiana w życiu. Po-
stanowiłam zaryzykować i nazwałam to „Ekspe-
ryment morze”, o którym napisałam na blogu.
Od czterech lat mieszkamy na Wybrzeżu, trzy lata 
na walizkach w wynajmowanych lokalach usytuo-
wanych jak najbliżej morza, a od roku we włas-
nym mieszkaniu, które urządziłam specjalnie dla 
alergika, zachowując ostrożność w doborze farb, 
lakierów, mebli i  dodatków. Korzystne zmiany 
w samopoczuciu syna pojawiły się już po kilku 
tygodniach. Mogliśmy odstawić leki i stopniowo 
wprowadzać nowe produkty do jadłospisu. Z cza-
sem syn wrócił do aktywności fizycznej. Do po-
prawy jego zdrowia przyczyniła się nie tylko 
zmiana zamieszkania i mniejsze zanieczyszczenie 
powietrza, ale również ograniczenie stresu, stała 
zdrowa dieta, praca nad wzmocnieniem jelit, su-
plementacja niektórych witamin, wysiłek fizyczny, 
odpowiednia pielęgnacja skóry i  jakość snu, 
a także zapewne zmiany hormonalne. Obecnie 
mój alergik to szczęśliwy, zdrowy, wysoki (189 cm) 
czternastolatek z głową pełną marzeń, który stale 
musi pamiętać, by dbać o swoje zdrowie.
Domyślam się, że przygotowywanie posiłków 
dla alergika wymagało głębokich zmian?
Przed pojawieniem się syna na świecie gotowa-
łam tradycyjnie jak wiele polskich gospodyń, 
czyli zupy na mięsie czy skrzydełkach z dodat-
kiem kostek rosołowych, kotlety w  panierce 
z jajkiem. Zakupy robiłam w różnych miejscach, 
nie czytałam wszystkich etykiet. Nie zwracałam 
uwagi na ilość cukru w płatkach śniadaniowych. 
Pierwsze zmiany polegały na wyeliminowaniu 
mleka krowiego i produktów chemicznych, ta-
kich jak barwniki, konserwanty i spulchniacze. 
Każdą rzecz przed włożeniem do koszyka „stu-
diowałam” pod kątem składu. Zakupy trwały 
znacznie dłużej. Z szafek kuchennych zniknęło 
wiele produktów. Zależało mi, aby syn nie czuł 
się inny, gorszy. Niektóre potrawy jedliśmy w ta-
jemnicy przed nim. Ponieważ czas spędzony 
przy stole jest dla nas cenny, nie mogło to trwać 
długo. Opracowałam więc przepisy tradycyjnej 
kuchni polskiej w wersji bez alergenów, by moje 
dziecko mogło bezpiecznie zasiadać z nami do 
stołu. Z czasem wszyscy zauważyliśmy, że niko-
mu nie przeszkadza brak śmietany w zupie czy 
użycie napoju roślinnego zamiast mleka krowiego.
Skąd wziął się pomysł na założenie bloga?
Na wizytę do pani alergolog przynosiłam tygo-
dniowe menu dziecka. Pani doktor chciała mieć 
obraz tego, co syn jadł, aby móc stwierdzić, na 
co mógł zareagować alergicznie, oraz po to, 
aby mogła ocenić, czy jego dieta nie jest ubo-
ga. Pewnego dnia zapytała mnie, czy może 
przedstawić ten jadłospis w  szpitalu innym 
mamom alergików, które powtarzały, że nie da 
się gotować bez mleka i jajek. Okazało się, że 
panie były zachwycone i poprosiły o konkretne 
przepisy. Wtedy przyszła mi do głowy myśl, że-
by podzielić się tym, co już potrafię, z  innymi 
rodzicami, którzy znaleźli się w  takiej sytuacji 

Wywiad  
z Katarzyną Jankowską MAG

jak ja. Jesienią 2011 roku założyłam blog Mama 
Alergika Gotuje, który okazał się przydatny ty-
siącom rodzin z alergią.
Odkąd prowadzę blog i piszę książki, wizerun-
kowo i biznesowo wiele się wydarzyło. Uczestni-
czyłam w wielu wydaniach programów telewizyj-
nych i radiowych. Moje artykuły były publikowane 
w różnych czasopismach. Udzieliłam wielu wy-
wiadów, uczestniczyłam w targach i wydarze-
niach poświęconych zdrowiu, alergii, ekologii. 
Prowadziłam warsztaty kulinarne i  spotkania 
autorskie w różnych miastach w Polsce. Pozna-
łam wiele ciekawych osób i  zdobyłam nowe 
doświadczenia.
Kiedy pojawiła się idea napisania książki?
Blog pozwolił mi poszerzyć wiedzę na temat 
alergii. Stale wyczarowywałam nowe dania 
„bez”. Pewnego dnia moja córka rzuciła mimo-
chodem, żebym napisała książkę, taką dla babć, 
cioć i niedowiarków, dla tych, którzy nie potrafią 
i  nie wierzą, że można przygotować podobny 
posiłek dla całej rodziny. Po trzech latach blogo-
wania, zmobilizowana także przez syna, który 
powiesił na lodówce kartkę z hasłem „Będziesz 
miała książkę”, wydałam swoją pierwszą publi-
kację „Mama Alergika Gotuje. Tradycyjnie”. 
Po sukcesie pierwszej książki wydałam kolejne; 
w roku 2015 „Mama Alergika Gotuje. Na Wy
jątkowe Okazje”, w  2016 „Mama Alergika 
Gotuje. Z Dziećmi. Dania na wiosnę i lato”, 
w 2017 „Mama Alergika Gotuje. Z Dziećmi. 
Dania na jesień i zimę”. W 2018 roku wydałam 
moją piątą książkę „Mama Alergika Gotuje. 
Tradycyjnie i Nowocześnie”, którą to zamknę-
łam dotychczasową serię książek „Mama Alergi-
ka Gotuje”. Od 2016 roku książki wydaję samo-
dzielnie, założyłam własne wydawnictwo. Choć 
powstały one z myślą o alergikach, to również są 
źródłem przepisów dla osób na diecie bezglute-
nowej, wegańskiej i wegetariańskiej. Korzystają 
z nich biegacze i osoby, dla których zdrowe od-

żywianie jest bardzo ważne. Obecnie intensyw-
nie pracuję nad moją szóstą książką, która 
w sprzedaży ukaże się latem tego roku. Będzie 
zbiorem przepisów opartych wyłącznie na warzy-
wach i  owocach dozwolonych podczas postu 
dr E. Dąbrowskiej. Sama rok rocznie przeprowa-
dzam ten warzywny post, ale jak się okazuje 
wiele dań z tej diety to inspiracje dla rodziców 
małych dzieci, dla alergików, wegan i wegeta-
rian. Jestem więc przekonana, że skorzystają 
z niej również czytelnicy mojego bloga.
Skąd czerpiesz energię?
Kilka dobrych lat temu zainspirowana przez mo-
jego brata, maratończyka, u którego obserwowa-
łam, jak bieganie zmienia życie na lepsze, za-
pragnęłam sprawdzić, jak to będzie u  mnie. 
Zaczęłam nieśmiało trenować, startować w bie-
gach ulicznych, aż w  końcu po trzech latach 
przebiegłam swój pierwszy maraton. Wymagało 
to ode mnie dyscypliny, wytrwałości i siły, a osiąg-
nięcie celu umocniło mnie wewnętrznie. Dziś nie 
wyobrażam sobie życia bez biegania, to moja 
metoda na stres i kreatywne myślenie. Nie uznaję 
żadnej diety cud, dbałość o  sylwetkę i  zdrowie 
wiążę z racjonalnym odżywianiem i ruchem.
Ładuję się energetycznie podczas biegu, a  że 
biegam głównie wzdłuż linii brzegowej, nad 
morzem, czerpię energię z natury. Bieganie mnie 
uskrzydla. Wiele moich dań powstało podczas 
długich treningów, czymś przecież trzeba zająć 
umysł, gdy wciąż biegniesz przed siebie. Muszę 
jednak dodać, że bardzo wiele energii i kreatyw-
nych myśli doświadczyłam podczas postu wa-
rzywno-owocowego. Przez ostatnie 40 dni takiego 
postu stworzyłam ponad 200 nowych przepisów, 
to było niesamowicie ekscytujące.
Czy te konieczne zmiany w kuchni przeło
żyły się na styl odżywiania całej rodziny?
W diecie alergika większość zmian w żywieniu 
trzeba przeprowadzić natychmiast. Nie możemy 
podawać alergenów, ponieważ istnieje także za-

grożenie życia. Na początku miałam problemy 
z  przyrządzaniem takich samych posiłków dla 
wszystkich. Przygotowywałam je w dwóch wer-
sjach: dla małego alergika i pozostałych człon-
ków rodziny. Jednak im więcej dowiadywałam się 
o szkodliwości składników E, tym bardziej utwier-
dzałam się w przekonaniu, że wszyscy musimy 
lepiej się odżywiać. Dietę mojej nieuczulonej ro-
dziny zmieniałam stopniowo. Wyznaję zasadę, 
że owoc zakazany lepiej smakuje, więc np. cukier 
ograniczałam krok po kroku. Obecnie nie ma 
u nas białego cukru, nikt herbaty nie słodzi (pije-
my zieloną i owocowe) i  teraz wszystko wydaje 
się za słodkie. Podobnie postępowałam z innymi 
produktami. Wprowadziłam do diety stare od-
miany pszenicy, np. orkisz, płaskurkę i  samo-
pszę, ograniczyłam spożycie mięsa, zwłaszcza 
czerwonego, glutenu, pojawiło się więcej kasz 
i warzyw. Zaczęliśmy jeść więcej ryb.
Bardzo szybko zauważyłam pozytywne zmiany 
w samopoczuciu całej rodziny, co potwierdziły 
również wyniki badań. Przestaliśmy chorować. 
Z szafki zniknęły leki na przeziębienia, syropy 
przeciwkaszlowe. Oczywiście zdarza się, że 
dopadnie nas wirus i walczymy z katarem czy 
bólem gardła, ale udaje się nam zwalczyć je 
domowymi sposobami. Nikt z nas nie łyka an-
tybiotyków, na szczęście tylko dwa razy w ciągu 
14 lat lekarz uznał za konieczne, aby podać je 
mojemu synowi.
Wszyscy zwracamy uwagę na to, co jemy, co 
wybieramy, jedząc poza domem. Jestem w sta-
nie wyczuć chemię i zbędne dodatki w produk-
tach czy daniach przygotowanych w restauracji 
lub u  znajomych. Często wolę nie zjeść, niż 
napakować organizm szkodliwymi produktami. 
Nie jemy kupnych słodyczy, nie kupujemy żyw-
ności wysoko przetworzonej. Z czasem zdrowe 
nawyki weszły nam w krew i już nie potrafimy 
zjeść byle czego, nie wkładamy do koszyka 
śmieciowego jedzenia.
Czy produkty ekologiczne są ważne w die
cie alergika?
Żeby mieć pewność, że żywność, którą jemy, 
jest najlepszej jakości, kupuję głównie produkty 
ekologiczne, naturalne i od sprawdzonego do-
stawcy. W diecie alergika ważna jest jakość te-
go, co spożywa. Bardzo często reakcje alergicz-
ne nie są związane z konkretnym produktem, 
np. marchewką, ale z  ilością chemii, jaką to 
warzywo wchłonęło w siebie. Trudno jest wów-
czas stwierdzić, czy dziecko reaguje na mar-
chew, czy może jednak na pestycydy. Żeby wy-
łapać alergeny i wyeliminować je z diety, trzeba 
to robić bazując na produktach wysokiej jako-
ści, a za takie uważam produkty ekologiczne.
Osobiście w diecie mojej rodziny maksymalnie 
ograniczam spożywanie cukru, mięsa i wszel-
kiej chemii; barwników, konserwantów, polep-
szaczy smaku czy pestycydów. Czytam etykiety 
każdego produktu, który wkładam do koszyka. 
Za ekologiczne produkty często zapłacimy wię-
cej, ale dzięki temu robimy rozważne zakupy, 
nie marnujemy jedzenia, nie przynosimy w ko-
szyku śmieci, a potem nie musimy wydawać na 
leki, by ratować swoje zdrowie.
Gdyby nie alergia mojego syna, wiele zmian 
w moim podejściu do zdrowego i świadomego 
odżywiania zapewne nie przyszłoby tak szybko. 
Mały alergik uratował zdrowie naszej rodziny. 

rozmawiała
Agnieszka Kaniewska
Ekspert ds. zdrowego odżywiania Organic Farma Zdrowia

Dbałość o zdrowie 
wiążę z racjonalnym 
odżywianiem
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POMMOD’ORO,
czyli ZŁOTE JABŁKO

Historia pomidorami malowana
Pomidor to warzywo, które przywędrowało do 
nas z Ameryki Południowej. Przyjmuje się, że 
dziki przodek dzisiejszych pomidorów pocho-
dził z południowego Peru. Jednak ta andyjska 
forma nie była ani urodziwa – owoce były 
bardzo drobne (mniej więcej wielkości czereś-
ni), ani smaczna – owoce były gorzkie. Naj-
prawdopodobniej przodkiem obecnego pomi-
dora jest gatunek Lycopersiconchesmanii lub 
Lycopersiconpenelli. 

Te rośliny nie miały żadnego znaczenia użyt-
kowego. Dopiero kiedy trafiły do Meksyku 
i zostały „udomowione” przez Azteków, pomi-
dory zaczęły być wykorzystywane do codzien-
nych potraw, chociaż ich smak nadal odbiegał 
znacząco od kanonu, który znamy dziś. Owoce 
pierwszych form uprawnych miały złocisto-żółtą 
barwę, były drobne (średnica 2 cm) i kwasko-
we, ale już pozbawione cierpkawego smaku. 

Lycopersiconchesmanii

Lycopersiconpennelii

Później nastąpił przełom. Owoce pomidorów 
zostały przywiezione do Europy w  1496 roku 
razem z ziemniakami i tytoniem przez Krzyszto-
fa Kolumba. Okazało się, że o tyle o ile ziem-
niaki zostały zaakceptowane, tytoń również, to 
pomidory niestety nie przypadły Europejczykom 
do gustu. Pomidory wyrzucone z ogrodów trafi-
ły do herbariów i  zielników przyklasztornych. 
Tam były „utrzymywane przy życiu”, ale tylko 
jako element dekoracyjny. 

Wpis do systematyki roślin
Pietro Andrea Matthioli włoski botanik i farma-
ceuta w 1523 roku opisał kilka form występują-
cych w ogrodzie uniwersytetu w Padwie. Jedno-
cześnie wymyślił on pierwszą nazwę tej dziwnej 
rośliny pommod’oro (złote jabłko). W 1753 roku 
Karol Linneusz, szwedzki botanik i przyrodnik 
(ojciec systematyki roślin), uporządkował i po-
nadawał nazwy łacińskie. Od tej chwili syste-
matyka przedstawiała się następująco:

Rodzina: Solanaceae (Psiankowate)
Rodzaj: Solanum (Psianka)
Gatunek: Solanumlycopersicon

W 1794 roku nazwa została uzupełniona i po-
prawiona przez Philipa Millera. Nazwa pełna 
pomidora brzmi Lycopersiconesculentum Mill. 
Dopiero gdy sadzonki pomidorów dotarły przez 

Neapol do Sycylii, okazało się, że klimat wyspy 
bardzo pasuje pomidorom. Zaczęły bujnie 
rosnąć i  swobodnie krzyżować się pomiędzy 
sobą. Do dalszych prac hodowlanych wybierano 
tylko te krzewy, których owoce były najsłodsze.

Kolorowe pomidory królują 
na stołach
W chwili obecnej trudno sobie wyobrazić kuch-
nię włoską czy hiszpańską bez udziału pomido-
rów. Postęp hodowlany i selekcja doprowadziły 
do wytworzenia odmian o ciekawych kształtach 
i kolorach owoców. Można śmiało powiedzieć, 
że historia pomidora zatoczyła koło. Od czer-
wonych owoców wrócono do odmian mających 
żółte zabarwienie, chociaż w  chwili obecnej 
w wyborze odmian mamy też owoce w kolorze 
cytrynowym, białym, purpurowym, fioletowym 
czy brązowym. Można też znaleźć owoce dwu-
kolorowe: zielone w żółte pasy czy czerwone 
w paski żółte. Wszystko dla urozmaicenia wy-
glądu i formy owocu. Wielkość owocu też nie 
stała się przeszkodą, gdyż mamy odmiany 
standardowe (wielkoowocowe), ale ogromną 
popularnością cieszą się odmiany typu „cher-
ry”, czyli pomidory drobnoowocowe. Te również 
mogą występować w kolorach od żółtego, przez 
pomarańczowy aż do ciemnego fioletu i brązu. 

Dlaczego pomidory są wyjątkowe?
Pomidory zawierają całe bogactwo składników 
odżywczych:
• cukry (glukoza 70%, fruktoza 5-10%, sacha-

roza 20%);
• kwasy organiczne (kwas cytrynowy 70-80%, 

szczawiowy 10%, jabłkowy 10%);
• witamina C;
• karotenoidy;

—  pomidory czerwone (likopen 83-90%, beta-
-karoten 5-10%);

—  pomidory żółte (luteina 60%, zeksantyna 
20%, beta-karoten 20%);

• kwasy fenolowe;
• flawonole (rutyna, kwercetyna);
• flawony.

Jednym z najważniejszych barwników zawar-
tych w owocach pomidora jest likopen. Jest on 
bardzo silnym przeciwutleniaczem. Duże stęże-
nie likopenu w  organizmie chroni organizm 
przed chorobami cywilizacyjnymi dzięki działa-
niu zwalczającemu wolne rodniki, neutralizo-
waniu ich, zanim uszkodzą komórki ciała. Jest 
ważnym elementem terapii takich schorzeń jak 
nowotwór prostaty (Wang i in. 2016). Badający 
stwierdzili istnienie silnej korelacji pomiędzy 
regularną konsumpcją likopenu, a zmniejsze-
niem się przypadków występowania tego scho-
rzenia. Podobne wyniki zaprezentował Kucuk 
(2018), który wykazał, że włączenie do diety 
produktów bogatych w likopen (soki, ketchupy) 
istotnie przyczyniło się do spadku zachorowal-
ności na nowotwór prostaty (u mężczyzn) i piersi 
(u kobiet). Natomiast w doświadczeniu klinicz-
nym przeprowadzonym z udziałem 18207 osób 

stwierdzono pozytywny wpływ konsumpcji pro-
duktów zawierających likopen i zmniejszenie się 
ryzyka wystąpienia nowotworu jamy ustnej, 
krtani i  przełyku. Likopen jest dominującym 
karotenoidem w  surowicy krwi i  występuje 
w  większych stężeniach niż beta-karoten czy 
inne karotenoidy pochodzące z żywności. Ist-
nieje hipoteza, że likopen pełni istotną rolę 
w ludzkim systemie odpornościowym. Likopen 
gromadzi się także w nadnerczach, wątrobie, 
w  jądrach i prostacie. Jest lepiej przyswajany 
przez organizm, jeśli znajduje się w przetwo-
rach, np. soku, koncentracie czy ketchupie. Po 
przetworzeniu surowców likopen jest łatwiej 
dostępny, ponieważ rozpuszcza się w tłuszczach 
i jego biodostępność wzrasta. 

Związki biologicznie czynne 
dominujące w owocach ekologicznych

Flawonoidy zawarte w  pomidorach są to 
związki z grupy polifenoli. Mają one niezwykle 
silne właściwości prozdrowotne:
• są bardzo wydajnymi przeciwutleniaczami, 

a  ich działanie antymutagenne polega na 
ochronie jądra komórkowego przed atakiem 
aktywnych form tlenu na DNA;

• dzięki wygaszaniu wolnych rodników zmniej-
szają ryzyko wystąpienia mutacji prowadzą-
cych do powstania nowotworów; 

• flawonoidy chronią ważną dla komórki wita-
minę C przed jej nadmiernym utlenianiem.

Pomidor jest więc niezwykłym warzywem, a jego 
smakowite owoce o różnorodnym zabarwieniu 
są skarbnicą związków o charakterze przeciw-
utleniającym, antynowotworowym i  prozdro-
wotnym. Dlatego jedzmy pomidory i przetwory 
pomidorowe na zdrowie! 

 metoda 
ekologiczna

metoda 
konwencjonalna

różnica  
eko/konw.

źródło

polifenole 
ogółem  
(mg/100 g ś.m.)

76,0 68,0 +10,53% Juroszek i in. (2009)

145,2 141,2 +2,75% Hallmann (2012)

17,0 15,0 +11,76% Riahi i in. (2013)

196,0 179,0 +8,67% Vinha i in. (2014)

witamina C  
(mg/100 g ś.m.)

25,9 23,6 +8,88% Juroszek i in. (2009)

31,2 30,3 +2,88% Hallmann (2012)

dr hab. Ewelina Hallmann
Kierownik Katedry Żywności 
Funkcjonalnej, Ekologicznej 
i Towaroznawstwa, SGGW 
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Proszę opowiedzieć o swojej historii, która 
doprowadziła do upraw borówki
Urodziłem i wychowałem się na wsi. Jednak po 
ukończeniu Technikum Mechanizacji Rolnictwa 
w Wolborzu nie bardzo chciałem wracać do 
takiej ciężkiej pracy w gospodarstwie i na 23 
lata zostałem zawodowym strażakiem w Rawie 
Mazowieckiej. Miałem pracę, w której się speł-
niałem, swoją rodzinę, gdy rodzice przepisali 
na mnie swoje gospodarstwo, w którym zostały 
tylko uprawy zbóż, nie było już zwierząt, ziemia 
nie była dobrej jakości. Dorabiałem wtedy 
w Warszawie wykonując prace remontowo-bu-
dowlane i  pewnego dnia, gdy wróciłem do 
domu, mój mały syn rozpłakał się na mój wi-
dok – nie poznał mnie. I wtedy pomyślałem, że 
może lepiej byłoby mniej wprawdzie zarabiać, 
ale być bliżej rodziny, domu na co dzień. Gdy 
wpadła mi w ręce ulotka na temat uprawy bo-
rówki amerykańskiej, zaciekawiło mnie to, 
chociaż nie miałem żadnej wiedzy na ten temat. 
Wprawdzie urzędniczka w doradztwie rolniczym 
stwierdziła, że na moich gruntach nic nie uroś-
nie i nic na tym nie zarobię, mimo to zacząłem 
zgłębiać temat. W Polsce uprawa borówki nie 
była rozpowszechniona, więc czytałem w Inter-
necie artykuły dostępne tylko w języku angiel-
skim. Pierwsze borówkowe krzewy posadziłem 
w 2001 roku. Dzięki Internetowi dotarłem do 
pana Tomasza Sobczaka z SGGW, który rato-
wał mnie swoją wiedzą na pierwszym etapie 
upraw. Brązowiały liście – on mówił, że to natu-
ralna reakcja na słońce. Nie wiem, jak bym 
sobie wtedy poradził bez jego wsparcia, dziś 
jesteśmy przyjaciółmi.
Jak został Pan rolnikiem ekologicznym, 
a następnie biodynamicznym?
Ekologia była „we mnie” zawsze. Natura, życie 
wśród zwierząt, życie zgodnie z porami roku – 
w takich warunkach się urodziłem. Nie miałem 
specjalistycznej wiedzy, ale wystarczyło zdrowo-
rozsądkowe myślenie, obserwacja, że tyle czasu 
rolnik radził sobie bez sztucznych wspomagaczy 
– dlaczego teraz nie odbywa się to w sposób 
naturalny? Moja żona pochodzi z Warszawy, 
ale myśli podobnie jak ja. I tak w drugim roku 
uprawy borówki odeszliśmy od chemicznych 
środków ochrony roślin i pieliliśmy ręcznie na-
sze 2,6 ha. Obawa była na początku – kredyt, 
zobowiązania, a  jak niespodziewane warunki 
pogodowe doprowadzą nas do strat? Jednak 
zainteresowanie naszym produktem rosło, strat 
nie było. Zachęcony, zacząłem „przekopywać” 
literaturę na temat upraw ekologicznych, żeby 
znaleźć odpowiedź na pytanie, jak naturalnie 
można chronić uprawy. Jeździłem na szkolenia 

z tego tematu. I wtedy wpadł mi w ręce kalen-
darz „Dni siewu” wydawnictwa Otylia, które 
oferowało też inne książki o rolnictwie ekolo-
gicznym, ale i biodynamicznym. Dostałem eg-
zemplarz książki „Kurs rolniczy” Rudolfa Steine-
ra i czytając ją razem z małżonką stwierdziliśmy, 
że niewiele z  tego rozumiemy, śmialiśmy się 
z pewnych sformułowań. Miałem do tej książki 
pięć podejść, ale nie rezygnowałem, coś mnie 
w niej fascynowało. W końcu przekonał mnie 
opis obiegu materii w naturze na przykładzie 
organizmu krowy. Pochodzę ze wsi i ten obraz 
do mnie nareszcie przemówił! 
Teraz mogę powiedzieć, że biodynamika to 
wiedza stosunkowo prosta i daje odpowiedzi na 
wszystkie pytania. Redukuje ryzyko błędów do 
minimum. Trudno jest mi to wytłumaczyć, nato-
miast jej zastosowanie w praktyce doskonale 
czuję i  rozumiem. I  wiem, że jeśli postępuję 
zgodnie z zasadami tego rolnictwa, to nie mu-
szę się martwić o efekt końcowy. Dla mnie ła-
twiej to zrobić niż zrozumieć, wystarczy zawie-
rzyć naturze, ona wie co robi. Po 5 latach upraw 
borówki otrzymaliśmy certyfikat Demeter i byli-
śmy wtedy jednym z dwóch takich producentów 
w  Europie i  jednym spośród 3 na świecie. 
Obecnie w Europie producentów przybyło, ale 
w Polsce tylko nasze borówki mają ten certyfikat. 
Dlaczego uprawa właśnie borówki amery
kańskiej? Za co ceni Pan te owoce?
Gdy zaczynaliśmy, borówka nie była jeszcze 
taka popularna jak teraz, ale ten boom już się 
zaczynał. Mogę powiedzieć, że wsiedliśmy do 
ostatniego wagonu tego pociągu. Grunty paso-
wały pod takie uprawy – to ziemie ubogie 
w składniki mineralne, ale dobre dla borówki. 

Więc ekonomicznie się to też kalkulowało. Bo-
rówka to bardzo atrakcyjny, smaczny owoc. 
Truskawka w środku sezonu już mi się przejada, 
a garść borówki z rana – nieodmiennie stawia 
mnie na nogi. Moje dzieci wręcz szaleją za tymi 
owocami. Dużo serca wkładamy w przygoto-
wanie owoców do handlu. Są to owoce desero-
we, jedzone na surowo i starannie podchodzi-
my do ich zbioru. Z ciekawostek – dzwonił do 
nas radiesteta, który bada wahadełkiem pro-
dukty przed spożyciem, i  zapytał, co takiego 
robimy, bo tylko nasze borówki przeszły jego 
badanie pozytywnie. Mamy nieustanne potwier-
dzenie od klientów, a zainteresowanie przerasta 
nasze możliwości. Odbieramy to w ten sposób, 
że jest to zapłata za nasze włożone w ten pro-
dukt serce. Gdy mieliśmy ciężki czas – było 
gradobicie, owoce pospadały – odbieraliśmy 
mnóstwo telefonów i klienci przyjeżdżali nawet 
z bardzo daleka, żeby odbierać owoce. To było 
bardzo budujące. 
Jak wygląda taka uprawa według zasad 
rolnictwa biodynamicznego?
Bardzo prosto – niektórzy mówią, że to wyższy 
poziom ekologii, ja nie dzielę. Każde inne 
uprawy niż konwencjonalne to sukces. Ekolog 
to mój brat w walce Dawida z Goliatem. Jedy-
na prawdziwa weryfikacja – to oddolne wspar-
cie przez coraz bardziej świadomych klientów. 
Z biodynamiką jestem 10 lat i korzystam tylko 
z tego, co rodzi ziemia. Jeśli gospodarstwo ma 
obieg zamknięty, to ziemia sama prowadzi za 
rękę. Istotne są preparaty ziołowe w takim go-
spodarstwie. Aż trudno uwierzyć, że jest taki 
efekt działania – na podstawie podstawowych 
roślin z naszej szerokości geograficznej: rumia-

nek, kozłek, kora dębu, skrzyp, krwawnik, po-
krzywa – zawsze i wszędzie występują. Ziół jest 
raz mniej, raz więcej – wystarczy nie deptać, nie 
niszczyć, same rosną. Wystarczy zwykłe otwar-
cie się na to. Kalendarz biodynamiczny daje 
duże wsparcie – kiedy je zebrać, żeby miały jak 
najwięcej składników i  kiedy je zastosować, 
żeby to było najbardziej efektywne.
Potrzebnej jest też trochę wiedzy astronomicznej 
– wsparcie fachowców, którzy na podstawie 
układu planet to podpowiadają. Kalendarz jest 
zawsze obarczony błędem, bo idzie wcześniej 
do druku. Ważna jest codzienna obserwacja 
natury. Problemy to czasami sąsiedztwo, działa-
nia ludzi wbrew przyrodzie. Takie na przykład 
działa antygradowe – wystrzeliwana w powie-
trze fala uderzeniowa powoduje szybkie wymie-
szanie mas powietrza i  zamiast gradu spada 
deszcz. W sąsiedniej miejscowości rolnik to ro-
bił – wytworzył się wir powietrza i to w promie-
niu kilkuset metrów było go widać – jak trąba 
powietrzna. Jeśli małe działko może wywołać 
takie zmiany w przyrodzie, to co mówić o po-
ważniejszych działaniach. 
Jak klient powinien interpretować znaczek 
Demeter na produkcie?
Standard Demeter to dodatkowa gwarancja – 
jest trudniejszą do zdobycia, dobrowolną certy-
fikacją bardziej rygorystycznie kontrolowaną niż 
eko. Produkt jest śledzony od pola do ostatecz-
nego konsumenta – raportowane jest, gdzie 
pojechała jaka ilość i od tego odprowadzana 
jest opłata. W organizacji Demeter jest sztab 
pracowników, którzy realnie chronią ten znak 
i  śledzą ten produkt na rynku. Oferują też 
wsparcie dla rolnika w przypadku nieuczciwej 
konkurencji. 
Czym różni się ekologiczna uprawa borów
ki od konwencjonalnej?
To są dwa odrębne światy. Nie powinno się tych 
pojęć zestawiać ze sobą. W konwencji – che-
mia, chemia, chemia, wyniszczenie gleby i sku-

tek – kumulacja chorób roślin, która z  kolei 
wymaga zastosowania więcej chemii, która 
zostaje w glebie. To się okazuje później i trudno 
się tego pozbyć przez wiele lat. W konwencji – 
zwalczanie wszystkich zagrożeń w ciągu kilku 
minut. Rolnik się nie narobi, używa chemii – na 
powierzchni kilkudziesięciu ha w ciągu dnia. 
U mnie – 6 osób przez tydzień ręcznie musi 
pracować, żeby otrzymać ten sam efekt.
My z racji prowadzenia tego typu upraw wzbo-
gacamy środowisko, ziemia się naturalnie od-
radza, humusu przybywa. W konwencji – jest 
jałowa i nie daje się uprawiać. Wytrute nietope-
rze, jaszczurki. Ale sąsiadom pomału otwierają 
się oczy. Do sadów wróciły pryzmy z oborni-
kiem, więc przekonano się, że nie da się gleby 
dobrze odżywiać sztucznie. Obserwowałem taki 
proces na moje działania ekologiczne i biody-
namiczne: na początku ironia, potem zacieka-
wienie, aż w końcu znalazł się w okolicy rolnik, 
który chce skończyć z konwencją. Ja nie miałem 
się od kogo uczyć, jestem samoukiem. Jednak 
po latach doświadczeń mogę powiedzieć: kon-
wencja to samo zło, to nie jest produkt żywnoś-
ciowy, konsument jest oszukiwany, to nie powin-
no nosić miana żywności!
Dla mnie punktem wyjścia jest to, co ta roślina 
ma zostawić w  organizmie człowieka, który 
będzie to jadł. Poprzez drobne zabiegi uprawo-
we możemy wesprzeć te funkcje w  roślinach, 
w owocach. Prof. Ewa Rembiałkowska z SGGW 
używała moich owoców do badań porównaw-
czych eko z konwencją. Wiem, że wyniki wyszły 
zdecydowanie na korzyść eko.
Proszę opowiedzieć o trzmielach z własne
go chowu?
Wpływ na poprawne zapylanie roślin mają poży-
teczne owady – trzmiele, pszczoły. Trzmiele są 
najlepszym zapylaczem w przypadku borówki, 
bo są duże i silne. Kwiat borówki ma kształt kie-
lichowy – jak kwiat konwalii. Potrzebny jest długi 
język, jaki ma trzmiel. Albo silny trzmiel, albo 

owad tak mały, że wejdzie do środka kwiatu, jak 
na przykład dzika pszczoła – murarka. Ponieważ 
trzmiele to był mój numer 1 – ukończyłem kursy 
w Puławach i jestem przygotowany do wyhodo-
wania trzmielej rodziny. Z czasem okazało się, że 
wystarczy zapewnić bogactwo kwitnących roślin 
(np. facelia) przez długi okres i trzmiele natural-
nie wyprowadzą silne rośliny.
Na wiosnę w  moim gospodarstwie najpierw 
kwitnie dereń, potem wierzba iwa – najlepsza 
roślina „diagnostyczna”– jak zakwita, to jestem 
w stanie ocenić, czy jest problem z owadami, 
czy coś się w czasie zimy nie zadziało, że popu-
lacja się zmniejszyła. Jeśli tak – hoduję własne. 
Podstawowa rzecz – obserwacja przyrody. Mniej 
literatury, a więcej czasu spędzanego na polu. 
Jakie ma Pan plany na przyszłość?
Obecnie uprawa borówki to 3 ha. Posadziłem 
też dereń jadalny 0,5 ha. W tym roku będę miał 
1,5 tony, w przyszłym już powinno być dwukrot-
nie więcej. Próbuję z mini kiwi – to owoc wielko-
ści agrestu, z  jadalną skórką – w  tej chwili to 
młode rośliny. To ryzykowna, pracochłonna 
uprawa. W przyszłym roku jak nie będzie przy-
mrozków, niebo będzie łaskawe, to będą owo-
ce.  Od tego roku zaczynam też przygodę zie-
larską. Posiałem 1 ha chabra bławatka. To duża 
inwestycja – potrzebne jest całe zaplecze, su-
szarnia. Zioła to dużo koloru, zapach, ale wy-
magają dużo przestrzeni i  zaplecza. Suszony 
skrzyp to roślina równorzędna przy uprawie 
borówki, to podstawowe zioło, które zapobiega 
chorobom grzybowym. Skrzyp to bardzo odpor-
ny chwast – pierwszy odrasta po wyplewianiu. 
Do 100 kg suszu na rok jesteśmy w stanie za-
pewnić – to najwyższa półka jakościowa skrzypu 
– bo na rynku brakuje takiego bez chemii. Tylko 
zielony listek gwarantuje jakość ziół. 

Wystarczy  
zawierzyć naturze

Wywiad

z Krzysztofem Rzeźnickim – 
rodzinne gospodarstwo ekologiczne 
„Eko Borówka” Joanny i Krzysztofa 
Rzeźnickich (na zdjęciu z żoną)

„Interesuje mnie wszystko, co jest wokół mnie, każda roślinka, owad, 
zwierzę. To całe bogactwo sprawia, że człowiek czuje się mały”

rozmawiała
Agnieszka Kaniewska
Ekspert ds. zdrowego odżywiania Organic Farma Zdrowia

Borówka amerykańska:

• jest niskokaloryczna (100 g dostarcza 
57 kcal), indeks glikemiczny (IG) 55;

• wspomaga funkcjonowanie wzroku, za-
warte w niej antocyjany oraz witamina A 
poprawiają widoczność o zmierzchu oraz 
zwalczają wolne rodniki, które uszkadza-
ją wzrok (polecana osobom chorym na 
zaćmę, zwyrodnienie plamki żółtej lub 
uszkodzenie siatkówki oka);

• posiada właściwości przeciwutleniające, 
które pomagają zapobiegać m.in. choro-
bom cywilizacyjnym oraz nowotworowym;

• zawiera kwas foliowy, który wspomaga 
prawidłowe rozwijanie się płodu, i kwas 
egalowy, który zapobiega powstawianiu 
nowotworów płuc, krtani oraz przełyku;

• wspomaga obniżenie cholesterolu LDL 
oraz zwiększanie dobrego HDL, chroniąc 
tym samym przed nadciśnieniem i roz-
wojem miażdżycy.
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Niebezpieczne  
odwodnienie osób starszych 

Anna Rajtar
Dietetyk Organic Farma Zdrowia

W raz z wiekiem w organizmie zacho-
dzi szereg zmian fizjologicznych, 
które wpływają na jego sprawność 

i  funkcjonowanie. U  osób po 60 roku życia 
zmniejsza się całkowity poziom wody w tkan-
kach, obniża się zdolność nerek do zagęszcza-
nia moczu i zatrzymywania wody oraz słabnie 
wrażliwość ośrodka pragnienia, przez co osoby 
starsze nie odczuwają potrzeby picia i rzadziej 
po nie sięgają. Zmiany te powodują, że mogą 
być one zdecydowanie bardziej narażone na 
odwodnienie niż osoby młode.

Objawy odwodnienia 
W początkowym etapie odwodnienie przebiega 
praktycznie bezobjawowo, ale w miarę zwięk-
szania się ubytku wody pojawiają się pierwsze 
symptomy odwodnienia, takie jak: 
• pragnienie, suchość w ustach, popękane usta;
• ciemniejsza barwa i mniejsza ilości oddawa-

nego moczu; 
• osłabienie, zmęczenie lub senność; utrata pły-

nów stanowiących od 2 do 4 % masy ciała, 
może powodować uczucie zmęczenia i senności 
podczas wykonywania codziennych czynności; 

• bóle i zawroty głowy, złe samopoczucie, brak 
apetytu i wzdęty brzuch;

• utrata elastyczności skóry – odwodniona skóra 
jest mniej napięta i mało elastyczna, zmniej-
sza się ilość wydzielanego przez skórę potu;

• rozdrażnienie, spowolnienie procesów my-
ślowych – problemy z koncentracją i zapa-
miętywaniem; 

• omdlenie i utrata przytomności (jeśli ubytek 
wody nie zostanie uzupełniony może dojść 
do utraty przytomności, drgawek, a w przy 
ubytku wody powyżej 15 % masy ciała nawet 
do zgonu). 

Jak rozpoznać odwodnienie?
Poza objawami wskazującymi na niedobór wody 
w  organizmie, przy podejrzeniu odwodnienia 
możemy w bardzo szybki i prosty sposób przepro-
wadzić test na odwodnienie. Wystarczy uszczyp-
nąć skórę z wierzchu dłoni i przytrzymać przez 
kilka sekund. Jeśli skóra, po wypuszczeniu z pal-
ców, szybko wraca do swojego kształtu, prawdo-
podobnie organizm jest odpowiednio nawodnio-
ny. Jeśli trwa to dłużej, może wskazywać na 
niedobór wody i odwodnienie organizmu.

Przyczyny odwodnienia 
Odwodnienie to stan, kiedy ilość wody i / lub 
elektrolitów w organizmie spada poniżej ilości 
niezbędnej do jego prawidłowego funkcjono-
wania. U osób starszych do odwodnienia do-
chodzi najczęściej w wyniku spożywania zbyt 

małej ilości płynów, z powodu mniejszego od-
czuwania pragnienia, ale może też wynikać 
z wielu innych przyczyn, takich jak:
• przyjmowanie dużej ilości środków o działa-

niu odwadniającym (leki moczopędne, napoje 
typu mocna kawa, mocna herbata, alkohol);

• spożywanie zbyt dużej lub zbyt małej ilości 
soli kuchennej;

• biegunka, wymioty, gorączka;
• zbyt długie przebywanie na słońcu, (długie 

spacery, prace w ogródku), co prowadzi do 
przegrzania organizmu; 

• stosowanie diety bogatej w błonnik pokar-
mowy lub diety wysokobiałkowej przy niewy-
starczającym spożyciu wody.
Na większe ryzyko odwodnienia narażone są 

również osoby starsze, które cierpią na różne 
dolegliwości. Dotyczy to głównie osób leżących, 
osób po udarach, z demencją, z chorobą Alz-
heimera, osób cierpiących na zaburzenia poły-
kania, osób otyłych, z nadmiernym wydziela-
niem potu, cierpiących na biegunki lub wymioty. 
Wiele starszych osób cierpi na nietrzymanie 
moczu, przez co świadomie ograniczają ilość 
wypijanych płynów. 

Jak zapobiegać odwodnieniu 
u osób starszych? 
Najlepszym i najprostszym sposobem zapo-
biegania odwodnieniu jest zapewnienie odpo-
wiedniej ilości płynów w  ciągu dnia. Osoby 
starsze z różnych powodów unikają picia, za-
pominają o  nim lub nie czują pragnienia, 
dlatego osobom starszym należy przypominać 
o konsekwencjach niedoboru płynów. W cza-
sie upałów warto wprowadzić kilka zasad, 
które mogą pomóc niwelować ryzyko odwod-
nienia, należy:
• zapewnić stały dostęp do wody, woda powin-

na być w łatwo dostępnym miejscu, pod ręką 
i na widoku, w małej butelce lub szklance;

• pić często, małymi porcjami; 
• unikać napojów o działaniu moczopędnym, 

takim jak alkohol, mocna kawa i  mocna 
herbata;

• unikać napojów gazowanych, ponieważ po-
chodzący z nich dwutlenek węgla, poprzez 
drażnienie zakończeń nerwowych w ścianie 
żołądka, hamuje uczucie pragnienia;

• zachęcać osoby starsze do popijania leków 
wyłącznie wodą;

• podawać pokarmy z dużą zawartością wody, 
takie jak świeże owoce, warzywa i niektóre 
produkty mleczne, będące dodatkowym 
źródłem wody. 

Ile należy pić? 
Dobowe zapotrzebowanie na wodę dorosłego 
człowieka waha się od 25 do 35 ml na kilogram 
masy ciała, w zależności od aktywności fizycznej, 
temperatury i spożywanych posiłków. Zgodnie z za-
leceniami zapotrzebowanie na wodę wynosi dla:
• mężczyzn: 2,5 litra wody, czyli 10 szklanek 

dziennie,
• kobiet: 2 litry wody, czyli 8 szklanek dziennie.
Zapotrzebowanie wzrasta wraz ze wzrostem tem-
peratury. Latem, szczególnie w czasie upałów, 
zaleca się zwiększenie ilości spożywanych płynów – 
o 250 ml na każdy stopień powyżej 37° C. W upal-
ne dni należy także uzupełniać nie tylko samą 
wodę, ale także elektrolity, głównie sód i potas. 

Płyny dla Seniora –  
co pić, czego unikać?
Najlepsza do picia i zaspokaja pragnienia jest 
woda, nie ma co do tego wątpliwości. Jednak 
nie wszyscy wodę lubią i chcą pić. Wodę można 
zastąpić innymi napojami, które oprócz nawod-
nienia mają inne, cenne właściwości. Może to być:
• lekki napar zielonej herbaty – działa przeciw-

zapalnie, przeciwutleniająco i reguluje meta-
bolizm; 

• słaba herbata czarna – pobudza organizm, 
poprawia koncentrację;

• herbatki owocowe bez cukru; 
• zioła, np. mięta i rumianek działają łagodzą-

co na żołądek, melisa działa uspokajająco;
• soki warzywne i  owocowe lub warzywno-

-owocowe – oprócz wody dostarczają wita-
miny, minerały oraz błonnik pokarmowy re-
gulujący pracę przewodu pokarmowego; 

• woda z dodatkiem owoców (cytryny, malin, 
truskawek, borówek) oraz ziół, np. mięty lub 
melisy. 
Kawa w nadmiarze może działać moczopęd-

nie i odwadniająco oraz wpływać na wydalanie 
wapnia z organizmu, co z kolei  może sprzyjać 
osteoporozie. 

Zdecydowanie unikać należy wszelkich napo-
jów z dodatkiem cukru, słodzików i  syropów 

cukrowych. Są one źródłem dodatkowych kalo-
rii i  słabo zaspokajają pragnienie. Mocna 
czarna herbata zmniejsza wchłanianie żelaza 
z  przewodu pokarmowego i  może wchodzić 
w reakcje z lekami. Niewskazany jest alkohol, 
który zwiększa oddawanie moczu, wpływając 
na szybszą utratę wody z organizmu. 
Osoby starsze powinny regularnie pić wodę, 
nawet gdy nie odczuwają pragnienia. 

Lato to okres, w którym musimy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednią podaż płynów w ciągu dnia. 
Wysokie temperatury i przebywanie na słońcu sprzyjają zwiększeniu utraty wody z organizmu, co może 
być szczególnie niebezpieczne dla dzieci, ale również osób starszych i seniorów. 
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DOSTAWCY ZDROWIA

DARY NATURY
Pasja po babci

Dary Natury to firma, która w bardzo dużej 
mierze skupia się na ziołach. Skąd pomysł 
właśnie na zioła?
Zioła towarzyszyły mi od najmłodszych lat. 
Pierwszy kontakt z  nimi zawdzięczam mojej 
babci Józefie urodzonej w 1900 roku. Zbierała 
zioła, a także stosowała je na co dzień. Posia-
dała obszerną wiedzę na temat roślin zielar-
skich, którą przekazała jej z kolei moja prabab-
cia. W czasach mojego dzieciństwa wiele osób 
na wsi zajmowało się zarobkowo zbieractwem. 
Już w wieku 8-9 lat towarzyszyłem babci przy 
zbieraniu ziół nabierając doświadczenia w roz-
poznawaniu roślin oraz ich dalszej obróbce. 
Temat roślin zielarskich interesował mnie w ca-
łości, zarówno wykorzystanie ich w ziołoleczni-
ctwie, jak również symbolika i ludowe nazewni-
ctwo ziół. Po skończeniu technikum rolniczego 
wiedzę w tym temacie doskonaliłem w SGGW, 
gdzie również obroniłem doktorat w zakresie 
wykorzystywania roślin w  lecznictwie. Już na 
studiach odwiedzałem sklepy zielarskie w War-
szawie i zdobywałem wiedzę, jakich ziół braku-
je na rynku. Po zakończeniu nauki i powrocie 
do rodzinnej miejscowości założyłem własną 
działalność zajmującą się pozyskiwaniem, ob-
róbką i sprzedażą ziół.
Firma się rozwija, a asortyment się powięk
sza. Czy zainteresowanie ziołami wśród kon
sumentów rośnie?
Coraz częściej mówi się o modzie na zioła. Co 
roku ich sprzedaż rośnie i dotyczy to nie tylko 
ziół, używanych jako środki lecznicze i profilak-
tyczne. Rośnie zużycie roślin wykorzystywanych 
do kosmetyków, a także jako dodatki do pasz 
dla zwierząt. Powodem tego zjawiska jest 
z pewnością większa świadomość społeczeń-
stwa, moda na zdrowy styl życia, ale także co-
raz większy rozwój cywilizacji, który powoduje, 
że ludzie szukają kontaktu z naturą.
Firma Dary Natury skupia się na ziołach 
w jakości ekologicznej. Czy jakość ziół ma 
znaczenie i  wpływ na ich skuteczność 
i działanie?
Zdecydowana większość naszych produktów to 
produkty ekologiczne z unijnym certyfikatem. 
Oznacza to, że ich składniki pochodzą z certy-
fikowanych upraw lub są pozyskiwane ze stanu 
naturalnego objętego certyfikatem ekologicz-
nym. Aby żywność została uznana za ekologicz-
ną, musi spełniać pewne warunki. Każdy pro-
dukt musi pochodzić z obszaru, na którym nie 
stosowano środków ochrony roślin i nawozów 
sztucznych przez przynajmniej trzy ostatnie lata, 
gdyż nie mogą zawierać nawet śladowych ilości 

sztucznych nawozów oraz pestycydów. Produkty 
ekologiczne muszą być przechowywane i prze-
twarzane zgodnie z  określonymi wymogami. 
Jak oceniają specjaliści, obecne w pożywieniu 
konserwanty i środki chemiczne mogą przyczy-
nić się do powstawania wielu chorób cywiliza-
cyjnych oraz alergii. Wszystko to sprawia, że 
produkty ze znaczkiem BIO są lepsze i zdrow-
sze dla organizmu człowieka.
W ofercie znajdziemy bardzo dużą różno
rodność herbatek i mieszanek ziołowych 
dedykowanych różnym dolegliwościom, 
np.: herbatka dla serduszka, dla żołądkow
ców. Czy to Państwa autorskie receptury?
Początki ziołolecznictwa sięgają dawnych cza-
sów. Od stuleci ludzie poszukiwali cudownych 
substancji, które będą miały moc utrzymania 
ich w  zdrowiu i  dobrej kondycji. Gdy rynek 
farmaceutyczny nie był jeszcze rozwinięty, z po-
mocą przychodziła im natura, a w szczególno-
ści zioła, które stanowiły jedyny sposób zwal-
czania różnych dolegliwości. Rośliny lecznicze 
były wykorzystywane od wieków w tra dycyjnej 
medycynie na całym świecie. Przy tworzeniu 
naszych produktów korzystamy z  mądrości, 
wiedzy i doświadczenia poprzednich pokoleń 
oraz bogatej literatury o tematyce fitologicznej.
W ostatnim czasie Dary Natury poszerzyły 
ofertę o ziołowe suplementy diety w kap
sułkach. Skąd pomysł na taką formę ziół?
Suplementy diety są szczególnym rodzajem 
środków spożywczych, kojarzących się konsu-
mentom z dbałością o zdrowy styl życia. Konsu-
menci najczęściej sięgają po nie chcąc wzmoc-
nić ciało, dodać sobie energii, zapobiec infekcji 
lub w celu poprawy wyglądu i samopoczucia. 
Chociaż udział poszczególnych grup i rodzajów 
suplementów w  ogólnym spożyciu różni się 
w zależności od społeczeństwa, jednak trend 
rosnący jest notowany w większości krajów Eu-
ropy. Niewątpliwie wynika to z kilku czynników, 
a mianowicie szybszego tempa życia, spożywa-

nia dużej ilości żywności przetworzonej, a także 
niskiej jakości warzyw i owoców uprawianych 
często w  zanieczyszczonym środowisku przy 
użyciu różnych środków ochrony roślin. Rośnie 
również świadomość konsumentów w kwestii 
roli diety w zapobieganiu chorom cywilizacyj-
nym, jak również wiedza na temat negatywnych 
skutków ubocznych stosowanych leków synte-
tycznych. Zioła należą do substancji, które 
mają zastosowanie do wzbogacania żywności. 
W  składzie suplementów diety występują 
w  większości tradycyjnie stosowane surowce 
roślinne. Zioła i  inne substancje pochodzenia 
naturalnego zawierają tysiące substancji che-
micznych. Obecnie coraz częściej udaje się 
potwierdzić skuteczność pewnych znanych od 
wieków tradycyjnych receptur. Produkty w for-
mie kapsułek są „wygodne” i łatwe do spożycia.
Czy suplementy w kapsułkach mają taką 
samą skuteczność jak tradycyjne napary 
i herbatki?
W skład większości suplementów diety wchodzą 
ekstrakty roślin, a co za tym idzie produkt staje 
się bardziej wartościowy ze względu na dużą 
zawartość substancji aktywnych. Przyjmowanie 
produktów w takiej formie sprawia, że przyswa-
jamy większe dawki roślin i mamy pewność, że 
suplementacja przyniesie spodziewane efekty. 
W naparach ziołowych substancje aktywne są 
w dość dużym rozrzedzeniu i nie wszystkie są 
rozpuszczalne w wodzie. Część związków jest 
rozpuszczalna w tłuszczach i może nie przecho-
dzić do naparów ziołowych. Składy produktów 
są optymalnie komponowane tak, aby przyno-
siły optymalne korzyści. Każdy suplement diety 
przed wprowadzeniem na rynek, żeby został 
dopuszczony do obrotu, rejestruje się w Głów-
nym Inspektoracie Sanitarnym. 

rozmawiała
Anna Rajtar
Dietetyk Organic Farma Zdrowia

Wywiad

z Mirosławem Angielczykiem 
założycielem i właścicielem firmy 
Dary Natury działającej w branży 
zielarskiej i żywności dla zdrowia
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BIOPIEKARZ

Chleb lubi piec

Chleb to podstawa naszej diety, jemy go 
codziennie i jego jakość dla naszego zdro
wia jest bardzo istotna. Jest Pan piekarzem 
z ogromnym doświadczeniem – dlaczego 
również w  piekarstwie zaczęto stosować 
ułatwienia cywilizacyjne pod postacią go
towych mieszanek?
Zacząłem uczyć się rzemiosła w piekarni moich 
rodziców chrzestnych. Było to w 1979 roku i nikt 
wtedy nie słyszał, że pieczywo można „polep-
szyć”, czyli popsuć. W moich piekarniach, które 
później prowadziłem, od początku działania 
stosowaliśmy naturalne żytnie zakwasy. W la-
tach 90-tych dodatkowo wprowadziliśmy mie-
szanki, które rozszerzyły asortyment – takie było 
zapotrzebowanie konsumentów i wszyscy tak 
robili. Praca była łatwa, asortyment dla konsu-
mentów szeroki. Miksy wycofałem dopiero 9 lat 
temu. Impulsem do tej zmiany było odejście 
mojego długoletniego pracownika, który był 
między innymi odpowiedzialny za wyrób ciasta 
na chleb. Miałem wtedy już kilkunastu współ-
pracowników i nie pracowałem bezpośrednio 
przy wyrobie pieczywa. Po 10 latach musiałem 
wrócić do fizycznej pracy, na noc. Zobaczyłem 
te wszystkie worki z miksami i stwierdziłem, że 
nie chcę takiego piekarstwa, bo to nie ma nic 
wspólnego z tym, jak kiedyś się pracowało. To 
pozwoliło mi krytycznie spojrzeć na to, co dzia-
ło się w mojej piekarni, za moim przecież po-
zwoleniem! Zmusiło mnie to do zupełnie innego 
myślenia i działania.
Czy po tym „przebudzeniu” zaczął Pan piec 
chleby ekologiczne?
Nie, biopieczywo to był jeszcze kolejny krok. 
Najpierw wróciliśmy do dawnych, naturalnych 
sposobów wypieku chleba, ale to nie zrobiło na 
nikim wrażenia. Dzisiaj wszyscy oznajmiają, że 
wypiekają zgodnie z tradycją, tylko nie wiado-

kowanej pszenicy, mimo mąk, które są standa-
ryzowane. Umożliwiają to surowce BIO.
Na opakowaniu chleba, którego receptury 
Pan przygotował, jest oznakowanie symbo
lizujące obróbkę termiczną. Proszę o wyjaś
nienie, jak powinno się postępować z chle
bem po kupieniu? Czy można go od razu 
jeść, czy trzeba go odpiekać?
Chleb po kupieniu najlepiej zamrozić, po po-
krojeniu w kromeczki i wyjmować tylko tyle, ile 
nam potrzebne na pojedynczy posiłek. Rozmra-
żamy go i wkładamy bezpośrednio przed posił-
kiem do tostera na pół minuty. Nie po to, żeby 
go spiec, ale żeby go termicznie potraktować. 
Spowoduje to odbudowanie struktury skrobi 
w chlebie i będzie on dużo smaczniejszy. Moż-
na też odświeżać na parze lub cały, wcześniej 
rozmrożony, włożyć po wyjęciu z  folii do na-
grzanego piekarnika i  piec przez 14 minut 
w temp. 210° C. Po wyjęciu z pieca odłożyć na 
godzinę, aż przestygnie i wyrównają się tempe-
ratury wewnątrz miękiszu. Można opiec też 
kromki na patelni. Jeśli nie mrozimy od razu, 
proszę go trzymać w lodówce do tygodnia, ale 
i tak zawsze będzie lepszy po obróbce termicz-
nej. Tak jak nie jemy wczorajszej zimnej zupy 
z lodówki, bo nie jest dobra, a po podgrzaniu 
smakuje przecież świetnie. Dotyczy to również 
chleba bezglutenowego bez chemii. Chcemy 
się cieszyć posiłkiem, to zadajmy sobie trochę 
trudu, żeby chlebek przygotować. Nie marnuj-
my też tego, co zostało. Zawsze wysuszmy resztę 
i zetrzyjmy albo zmielmy na panierkę do wyko-
rzystania na przykład przy kotletach. Albo po-

mo czyją. Wszyscy robią na zakwasach – tylko 
nikt nie pisze, że na takich gotowych, z worka. 
I absolutnie wszyscy pieką bez chemii, a jedno-
cześnie magazyny wysokiego składowania peł-
ne są polepszaczy, miksów itp. Proszę mnie źle 
nie zrozumieć, nie występuję przeciwko goto-
wym mieszankom czy substancjom dodatko-
wym, tylko przeciwko temu, że piekarze i cu-
kiernicy nie deklarują tego na opakowaniu 
produktu. A to, co deklarują, często rozmija się 
z prawdą. Mimo, że jest prawo, które nakazuje 
odpowiednio znakować produkty opakowane 
i nieopakowane, mało kto je stosuje. Prawda 
na etykiecie może być niewygodna – jak wyglą-
dałoby ciastko z wypieku rzemieślniczego z dłu-
gą listą składników, które znajdują się w goto-
wej mieszance? Dużo prościej jest stwarzać 
marketingowe pozory tradycji i rzemiosła. Zro-
zumiałem, że to jest obłudny świat i nie mamy 
szans w nim zaistnieć jako piekarnia, która robi 
dobre i prawdziwe pieczywo, czyli w oparciu 
o podstawowe surowce. Stąd była już prosta 
droga do produkcji w standardzie BIO. Zanim 
wprowadziłem produkcję ekologiczną, dużo 
czasu spędziłem w Essen, u zaprzyjaźnionego 
niemieckiego biopiekarza. Rozmawiałem z nim, 
obserwowałem, jak pracuje, mogłem spisać re-
ceptury. Zaskoczyło mnie, że można wytwarzać 
pieczywo na długich, wielofazowych procesach 
fermentacji bez użycia drożdży. Od kiedy jestem 
w rzemiośle, nie widziałem w piekarniach ani 
jednego gatunku pieczywa bez drożdży. Tak 
samo moi mistrzowie powtarzali, że nie da się 
zrobić pieczywa w 100% żytniego. Wszystko się 
da, tak jak da się zrobić zakwas na mące orki-

krójmy w kosteczkę i  przygotujmy na patelni 
grzanki do zupy.
Pieczenie chleba bezglutenowego wymaga 
autorskich poczynań. Jak otrzymać smaczny, 
a przy tym „trzymający formę” chleb?
Obecnie jest duży popyt na pieczywo bezglute-
nowe. Osób na tej diecie jest coraz więcej 
i można by wypiekać dla nich chleb codziennie. 
Skoro można sprzedawać świeże pieczywo, 
mięso itp., to dlaczego nie oferować świeżego 
chleba bezglutenowego? W Polsce w tego typu 
pieczywie problemem jest skład – są tam skład-
niki, których nie powinny jeść zwłaszcza osoby 
chore i dzieci. Można w nim czasem znaleźć aż 
4 rodzaje cukru: glukozę, cukier, syrop glukozo-
wy, syrop glukozowo-fruktozowy, a  do tego 
etylo-, metylo-, karboksymetylocelulozę itd. 
Według mnie ich użycie nie jest uzasadnione. 
W moim rzemieślniczym pieczywie bezgluteno-
wym w standardzie BIO do odpieku w sklepie, 
kluczem do zachowania czystej etykiety jest 
mrożenie, czyli naturalny sposób przedłużenia 
trwałości pieczywa. Chleb lubi piec – po upie-
czeniu w domu klient ma gorący rzemieślniczy 
chleb bezglutenowy, bez żadnych dziwnych 
dodatków do żywności. Ciągle udoskonalam 
moje produkty, poprawiam technologię, dlate-
go ich jakość już jest inna niż jeszcze rok temu. 
Niektóre chlebki robię bez naturalnych substan-
cji zagęszczających, jak guma guar czy ksan-
tan. Fermentację mąk niechlebowych prowadzę 
przy użyciu różnych szczepów bakterii i to jest 
świetna zabawa.
W sposób otwarty i empatyczny prowadzi 
Pan swoje konto na fb. Czy lubi Pan kontakt 
z ludźmi?
Podobnie jak ja lubię wiedzieć, z kim mam do 
czynienia, tak samo zachęcam ludzi, żeby po-
znali swojego piekarza. Moje motto: „dowiedz 
się, kim jestem, zobacz, jak wygląda moje ży-
cie, zaprzyjaźnij się”. Na Facebooku najbar-
dziej podobają mi się relacje z ludźmi z całego 
kraju, są bardzo cenne. Nasz fanpage codzien-
nie czyta i obserwuje do 1000 osób, najczęściej 
są to ludzie do 45. roku życia. Wśród osób, 
które nas lubią, dominują młode kobiety. Panie 
mają zupełnie inną świadomość, zwracają 
uwagę na to, co kupują.

szowej, a nawet na mące bezglutenowej. Kiedy 
zadaliśmy sobie trud i nasza piekarnia przeszła 
biocertyfikację, to dopiero zostaliśmy zauważe-
ni jako biopiekarnia daleko poza granicami 
województwa opolskiego.
Czy inni poszli w Pana ślady podziwiając 
markę BioPiekarz?
Bioprodukcja wymaga radykalnych zmian i tru-
du – pozyskanie odpowiednich surowców, ale 
i księgowość czy potrzebna dokumentacja. Na 
razie biopiekarnia w Polsce to jest szansa na 
przetrwanie dla upadających firm rzemieślni-
czych. Myślę, że dla małych producentów 
pierwszym krokiem powinien być powrót do 
piekarstwa wielofazowego, opartego na pod-
stawowych surowcach, a później przekształce-
nie się w  piekarstwo organiczne. W  jednym 
zakładzie można prowadzić produkcję BIO 
i konwencjonalną, wystarczy tylko zmienić wa-
runki w piekarni i zaplanować czas pracy. Dla 
certyfikowanych surowców należy wydzielić 
osobny magazyn surowców. Produkcję konwen-
cjonalną należy oddzielić czasowo od produkcji 
BIO, użyć innych opakowań, form i koszyków 
rozrostowych. Jednostki certyfikujące udzielają 
wyczerpujących informacji. Jeżeli piekarz przej-
dzie na ten typ produkcji, to nie może się spo-
dziewać spektakularnych sukcesów, ale może 
się spodziewać dużo satysfakcji. To trudny 
i  mało znany obszar, w  którym działa małe 
grono producentów. Łączy nas nie tylko specy-
fika produkcji, ale podobny sposób myślenia – 
nie ma w nas pędu do maksymalnego rozwoju. 
Chcemy pokazać, jak chleb piekło się przed 
laty. Obecnie jest to możliwe – mimo zmodyfi-

Jakie są Pana pomysły na przyszłość? Jakie 
receptury Pan obmyśla, wypróbowuje, cze
go możemy się niedługo spodziewać?
Im więcej rozmawiam z ludźmi, tym więcej się 
dowiaduję, z jakimi problemami zdrowotnymi 
muszą się borykać. Są to osoby na specjalnej 
diecie. Oprócz osób chorych na celiakię zgła-
szają się też ludzie cierpiący na fenyloketonurię, 
w której jedynym sposobem leczenia jest stoso-
wanie odpowiedniej diety – ograniczającej po-
daż białka – fenyloalaniny. I to jest temat, nad 
którym obecnie pracujemy. Tych osób jest na-
prawdę bardzo mało, ale oni też muszą coś 
jeść. W  tym przedsięwzięciu nie ma niczego 
zyskownego, ale dla nas jest to ciekawe wyzwa-
nie. Cały czas pracuję nad autorskimi zakwasa-
mi – to „alchemia” piekarni, niepowtarzalny 
wyróżnik. Nie używam zakwasu z proszku, ale 
to wymaga dużo pracy i miejsca (mam 20 kot-
łów z  własnymi zakwasami!). Chleb to całe 
moje życie, moja pasja. Na przykład próbowa-
łem wczoraj upiec chleb bezglutenowy o do-
skonałym składzie – absolutnie naturalny: cie-
cierzyca, ryż, dodatek mąki z pestek dzikiej róży 
i  mąki z  pestek z  rokitnika, mąka z  konopi, 
mąka babki jajowatej. Bez drożdży, bez cukru, 
bez gum zagęszczających, bez glutenu. Mało 
pulchny i szybko dosyć twardawy, ale ten skład 
mnie fascynuje! Przez wakacje popracuję nad 
takimi propozycjami. Teraz jednak jestem bar-
dziej nauczycielem, a już prawie w ogóle pro-
ducentem. Pomagam w dużej piekarni prze-
kształconej z moją pomocą na bioglutenową 
i drugiej na biobezglutenową. W porozumieniu 
z otwartym na takie rozwiązania właścicielem 
piekarni udało nam się wspólnie znaleźć dostęp 
do większej ilości osób poszukujących organicz-
nych wypieków i na tym teraz jestem skupiony. 
Dziękuję. 

rozmawiała
Agnieszka Kaniewska
Ekspert ds. zdrowego odżywiania Organic Farma Zdrowia

Wywiad

z Bogdanem Smolorzem 
twórcą marki BioPiekarz, mistrzem 
piekarstwa z 42letnim 
doświadczeniem. Pochodzi ze Śląska. 
Jest właścicielem ekologicznych 
piekarni: tradycyjnej w Grudyni 
Wielkiej i Specjalistycznej Pracowni 
Bezglutenowej w Reńskiej Wsi. 
Propagator powrotu do naturalności 
i rzemieślniczego piekarstwa z misją. 
Obecnie opracowuje receptury 
i technologie dla współpracy 
z piekarnią Nowakowski Tradycja 
z IłowaOsady w warmińsko
mazurskim.



Go Organic! | Nr 40 | Lato 2019 | 17 

RECENZJE

Magdalena Gembacka

WIĘCEJ WARZYW NA TALERZU
A gdyby tak „Więcej warzyw na talerzu”?
W książce Magdaleny Gembackiej „Więcej warzyw na talerzu” znajdziecie wpro-
wadzenie napisane przez dietetyka i specjalistę medycyny żywienia Małgorzatę 
Desmond, która jasno i skrupulatnie wyjaśnia wpływ diety roślinnej na zdrowie 
w dzieciństwie, a także życiu dorosłym.
To praktyczny poradnik dla rodziców, którzy nie mają pomysłu, jak sprytnie prze-
mycić owoce i warzywa do codziennego menu swoich pociech. Autorka podaje 
przyczyny unikania przez dzieci warzyw. Między innymi wymienia tu wzorowanie 
się na upodobaniach rodziców czy presję i towarzyszące jej negatywne emocje. 
Opiekunowie niestety często rezygnują z wprowadzenia danego warzywa po 
jednej nieudanej próbie. Zupełnie niepotrzebnie, tempo przyswojenia potrawy 
może się różnić u dzieci, jedne polubią je od początku, inne dopiero po 12 próbie. 
Kluczem do sukcesu okazuje się także wybór składników. Świeże, dobrej jakości, 
nieprzetworzone owoce, warzywa oraz rośliny strączkowe, orzechy i nasiona sma-
kują najlepiej i rzadko kto potrafi im się oprzeć. Magdalena Gembacka proponu-
je zabranie dziecka na zakupy i poproszenie go o wybranie owoców i warzyw, po 
czym w domu zaproszenie pociechy do wspólnego gotowania. Frajda, która bę-
dzie towarzyszyła wykonywaniu konkretnej potrawy, z pewnością udzieli się rów-
nież podczas konsumpcji. Autorka przypomina o różnych metodach przyrządzania 
warzyw od surowych po duszone, dodatkowo eksperymenty w kuchni są zawsze 
mile widziane. Makaron z cukinii według niektórych smakuje lepiej niż ten trady-
cyjny, a bazyliowe lody z awokado nie tylko z nazwy brzmią kusząco. Książka jest 
bogata w proste i szybkie przepisy, które królują już w niejednym domu.

Ann Todhunter Brode

PRZEWODNIK PO MĄDROŚCI CIAŁA
Czy istnieje skuteczny sposób na wykorzystanie mądrości, jaką posiada nasze 
ciało w codziennym życiu? Z pomocą przychodzi „Przewodnik po mądrości ciała. 
Wszystko, co umysł musi wiedzieć o ciele” Ann Todhunter Brode. Książka to zbiór 
prostych ćwiczeń oraz technik, które przede wszystkim pomogą wyciszyć umysł 
i wsłuchać się w ciało, mające, jak się okazuje, wiele do powiedzenia. Pielęgnacja 
oraz prawidłowe odżywianie to pomocnicy, którzy pozwolą Ci odkryć mądrość 
drzemiącą w Tobie. Zacznijmy od początku, czyli od stosunku, jaki mamy do 
swojego ciała. Warto zadać sobie pytanie, czy w ogóle czujemy swoje ciało? Czy 
je szanujemy i słuchamy sygnałów, jakie nam wysyła? Czy jesteśmy z niego zado-
woleni, czy tylko wiecznie na nie narzekamy? Negatywne odpowiedzi na powyższe 
pytania pokazują, że relacja z ciałem wymaga pracy od podstaw. Najważniejsze 
jest uzmysłowienie sobie, że to właśnie dzięki ciężkiej pracy ciała – żyjemy. Pozna-
jąc je, postarajmy się mu zaufać. Nie jest odkryciem, że utrzymywanie pozytyw-
nych myśli nie jest proste. Nie pomagają tu liczne kompleksy i niedoskonałości, 
jakie skrupulatnie dostrzegamy. Lektura książki pozwoli zwolnić, nauczyć się inter-
pretować i komunikować z własnym organizmem.
Ann Todhunter Brode to nauczycielka, terapeutka, uzdrowicielka i autorka, która 
od ponad 40 lat skupia się na związku ciała, umysłu i ducha. W swoim „Przewod-
niku po mądrości ciała” przedstawia dokładną instrukcję, jak krok po kroku 
stworzyć swój indywidualny schemat samoobsługi, który zadziała. Proste ćwiczenia 
i techniki, takie jak: praca z oddechem, medytacje, uważne jedzenie czy afirmacje, 
pomogą w wyciszeniu umysłu i rozpoczęciu świadomego życia. Odkryjesz 5 kro-
ków do utrzymania odpowiedniej higieny emocjonalnej, zerwania z negatywnym 
myśleniem, stresem czy lękami. Autorka skupia się nie tylko na psychice, ale 
również na fizyczności. Dzięki lekturze zwrócisz uwagę na to, jaki związek ma 
utrzymanie prawidłowej postawy czy sposób poruszania się z tym, jak postrzega-
my siebie oraz jak jesteś odbierany przez otoczenie. Z nowym spojrzeniem skupisz 
się na prawidłowym odżywianiu swojego ciała, jego pielęgnacji, dostarczaniu 
odpowiedniej ilości ruchu czy eliminowaniu złych nawyków, które mu nie służą.
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POLECA IWONA ZASUWARECENZJE

fot. Dorota Zyguła-Siemieńska

fot. Iwona Zasuwa

fot. Iwona Zasuwa

KISZONA  
MARCHEW
Zaczęło się od pomysłu mojego małoletniego szefuńcia 
kuchni – jak serwować marchew, skoro surowa nieco 
mu szkodzi, bo „drapie alergicznie w gardło”, a goto
wana smakuje tak sobie. Padło na wspólne kiszenie 
i przyjęło się! Taka marchewka okazała się przyjemnie 
chrupiąca, lekko kwaśna i akceptowalna przez wybred
ne kubki smakowe Pierworodnego. Warto spróbować!

Składniki:

• marchew 3 szt.

• liść laurowy 1 szt.

• czosnek – 2 ząbki

• ziele angielskie – 3 szt.

• nasiona gorczycy żółtej – 1/2 łyżeczki

solanka:

• 1 płaska łyżka soli (15 g) na 0,5 l wody

• sok z kapusty kiszonej (starter) – opcjonalnie – 2 łyżki

Wykonanie:
Marchew obierz i potnij na wąskie paski za pomocą obieraczki. 
Włóż do słoika dość ciasno, dodaj przyprawy i  zalej zalewą 
przygotowaną z zagotowanej i ostudzonej wody z solą. Słoik ustaw 
na talerzyku i codziennie sprawdzaj, czy marchew na pewno pozo-
staje cała zanurzona w płynie. Po trzech dniach znaleźli się już 
w naszym domu koneserzy marchewki podkiszonej, zwykle zjada-
my ją jednak pomiędzy 5. a 7. dniem fermentacji.

KISZONE  
CYTRYNY
To prawdziwy rarytas. Jeśli tylko masz możliwość zaku
pienia niewoskowanych ekologicznych owoców, warto 
pokusić się o ich domowe kiszenie. Kilka cytryn wystar
czy w zupełności, bo później do pojedynczej potrawy 
dodaje się dosłownie centymetry tej cudowności. Doda
tek kiszonych cytryn znakomicie podnosi walory smako
we dań jednogarnkowych i przywodzi na myśl wspo
mnienia marokańskich podróży kulinarnych (znakomite 
warzywa przyrządzane w tagine!). Spróbuj. Wyrazisty 
„perfumowany” smak tej kiszonki nie ma porównania 
z żadnym innym w kuchni.

Składniki: 

• cytryny eko 8 szt.

• sól kamienna niejodowana ok. 10 łyżek

• nasiona kolendry 2-3 łyżki

• świeży imbir – kilka plastrów, opcjonalnie

• papryczka chili 1-2 szt., opcjonalnie

• sok wyciśnięty z 8 cytryn

• oliwa z oliwek 1-2 łyżki

Wykonanie:
Cytryny wyszoruj dokładnie, natnij wzdłuż do ¾ długości i jeszcze 
raz, na krzyż, tak by ćwiartki się nie rozpadły. Posyp suto wnętrze 
każdej solą, „zamknij” owoce i  upchnij ciasno w  słoiku. Dodaj 
przyprawy, wsyp jeszcze trochę soli, zalej sokiem cytrynowym 
(i przegotowaną wodą, jeśli soku będzie za mało), a na końcu 
oliwą. Odczekaj minimum kilka tygodni. Smacznego!

PS 
Ze względu na ich niezwykle intensywny smak i aromat, używam 
kiszonych cytryn wyłącznie w ilościach przyprawowych. 

Iwona Zasuwa

SMAKOTERAPIA 3
„W domu, w którym jest spiżarnia, zawsze znajdzie się coś pysznego do jedzenia”  
– przekonuje Iwona Zasuwa, propagatorka zdrowego stylu życia, autorka bestsel-
lerowego cyklu kulinarnych poradników. Najnowsza, trzecia część popularnej serii 
to „Smakoterapia 3”. Pełno w niej praktycznych rad oraz sprawdzonych przez au-
torkę przepisów na szybkie i dopasowane do aktualnego stylu życia przetwory do 
domowej spiżarni. „Kiedy tylko pojawiają się obfite i dojrzałe plony, wyrywam 
z życiorysu kilka dni i poświęcam je na pracę przetwórczą” – pisze Iwona Zasuwa. 
I zachęca, by wygospodarować chwilę naszego czasu na przemianę dojrzewają-
cych owoców i warzyw w proste półprodukty, które wypełnią naszą spiżarnię. 
Dzieli się z czytelnikami nieskomplikowanymi, praktycznymi sposobami na przygo-
towanie zapasów nie tylko na zimę. Co ważne, w  prezentowanej na łamach 
„Smakoterapii 3” filozofii nie chodzi tylko o przetworzenie letnich smaków, ale 
o oszczędność czasu przez cały rok podczas codziennego przyrządzania potraw.
Dzięki tej inwestycji – obiecuje autorka, która pracuje od 10 lat na trzech etatach: 
mamy, artystki i blogerki – nasze gotowanie będzie zdrowe, proste i przyjemne. 
Poznając techniki przetwarzania, jakimi dzieli się na kartach książki, mamy szansę 
na urozmaicenie diety i uproszczenie wielu skomplikowanych czynności w kuchni. 
Korzystając z jej wieloletniego doświadczenia, możemy poznać także pułapki, ja-
kich powinnyśmy unikać, by cieszyć się naszymi zapasami bez przeszkód przez 
długie miesiące. Na prawie 400 stronach znajdziemy mnóstwo inspirujących prze-
pisów. „Smakoterapia 3” to podróż do świata smaku i zdrowia.

Iwona Zasuwa udzieliła nam 
krótkiego wywiadu:

Jakie przetwory znajdziemy w Pani spi
żarni?
Moja spiżarnia jest pełna dobrego jedzenia. 
Są w  niej nie tylko przetwory na zimę, ale 
również takie, które wymagają szybszego 
spożycia. Przygotowuję zatem typowe prze-
twory choć w  nieco nietypowy sposób, bez 
dodatku białego cukru (ze względu na zdro-
wie syna). Są to truskawki na zimę (w wersji 
exclusive z kwiatami bzu czarnego), maliny, 
genialne porzeczki z kardamonem, brzoskwi-

nie z lawendą, ale i kiszonki, produkty weko-
wane w zdrowym occie jabłkowym czy suszo-
ne przegryzki oraz różnego rodzaju sosy 
i  warzywa w  sosach. Może niekoniecznie 
w spiżarni, ale na półce w lodówce mam za-
wekowane dania do szybkiego spożycia np. 
zupy, których gotuję bardzo dużo. Właśnie 
zaczęliśmy wspaniały sezon. Dzięki obfitości 
natury mamy już w  spiżarni syrop z pędów 
sosny na zimowe przeziębienia, miód z kwia-
tem mniszka, a dziś, przed chwilą, nastawiłam 
lemoniadę z kwiatów bzu czarnego. Jest na-
wet smaczniejsza od babcinego „szampana” 
z kwiatów chabra bławatka (ten przepis także 
umieściłam w najnowszej książce).
Jakie są Pani ulubione sposoby obróbki 
produktów?
Nic nie może się równać z kiszeniem, fermen-
towaniem warzyw, owoców czy ziół. To fascy-
nujące procesy, w wyniku których powstają 
genialne smakołyki. Wszyscy uwielbiamy 
ogórki małosolne, niektórzy z nas kiszą też 
kapustę. Ale kisić można prawie wszystko! Od 
rzodkiewek, marchewki, bakłażanów po ana-
nasy! Uwielbiam też domowe fermentowane 
lemoniady. Są pyszne, zdrowe i gwarantują 
dobrą zabawę dla całej rodziny, a zwłaszcza 
dla dzieciaków. A propos dzieci, myślę, że mój 
syn wskazałby jeszcze na inne smakołyki 
w  spiżarni: domowy ketchup, sos słodko-
-kwaśny do wszystkiego, sos bbq czy salsy 
z kiszonych pomidorów i papryk.
Co gwarantuje dobrą jakość przetworów?
To przede wszystkim jakość produktów, które 
chcemy przetwarzać. Tu działa zasada: nie da 
się zrobić czegoś z niczego. Złej jakości pro-
dukt = kiepskie w  smaku przetwory. Zatem 
owoce i warzywa powinny być dojrzałe, nie-
uszkodzone, czyste, najlepiej z dobrego źród-
ła, ekologiczne lub nie przenawożone. Po 
drugie sam proces powinien być przeprowa-

dzony w odpowiednich warunkach higienicz-
nych i według wytycznych, żeby nasze smako-
łyki się nie popsuły, albo, nie daj Boże, nie 
stały się szkodliwe dla naszego zdrowia. 
Warto porządnie wyparzyć słoiki i wysterylizo-
wać. Można je przelać spirytusem. Kiszonki 
przechowujemy zamknięte, w  chłodzie, 
a przetwory na zapas wekujemy według okre-
ślonych zasad. Nie jest to trudne, a daje dużo 
satysfakcji i  pewność, że w  naszej spiżarni 
zawsze znajduje się dobrej jakości jedzenie.
Jak znaleźć motywację do przetwarzania, 
które jest bardzo pracochłonne lub takie 
się wydaje?
Moją motywacją jest zdrowie i… brak czasu. 
Paradoksalnie to właśnie dzięki temu, że w se-
zonie regularnie przetwarzam pożywienie, nie 
muszę stać codziennie w kuchni i gotować. 
W  domu, w  którym jest spiżarnia, zawsze 
znajdzie się coś dobrego do jedzenia. Przekła-
da się to na mniej wpadek kulinarnych, mniej 
jedzenia byle jak i byle czego z głodu i braku 
czasu czy z braku czegoś dobrego pod ręką. 
Wystarczy podgrzać leczo w słoiku, dodać to 
co lubimy np. kaszę, ryż, a  wszystkożercy 
mogą dodać jajo czy rybę, mięso i  szybkie 
dania gotowe. Gotowe sosy domowe też in-
spirują do zrobienia szybkich dań, podobnie 
wekowane warzywa, buliony, suszone jarzyn-
ki. Jest w czym wybierać.
Dlaczego warto gromadzić słoiki z własno
ręcznie przygotowanymi półproduktami?
Dziś, kiedy nasze sklepy zalewa prawdziwa 
lawina wysokoprzetworzonych produktów, 
można by rzeczywiście pomyśleć, że szkoda 
czasu na domowe weki. Jednak coraz więcej 
osób wraca do naszych tradycji przetwórczych. 
Widzi różnicę w jakości. Wiele osób chce się 
odżywiać lepiej, zdrowo i właśnie to jest głów-
ny powód. Dzięki przygotowanej samodzielnie 
spiżarni – wiesz co jesz!
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POLECA MAG

Przepisy

CHŁODNIK Z OGÓRKÓW,  
AWOKADO I BAZYLII
(WEGAŃSKI, BEZ CUKRU, OPCJONALNIE BEZGLUTENOWY)

Czas przygotowania: 20 minut + chłodzenie 
Ilość: 3 porcje 

Składniki: 

• ok. 600 g ogórków gruntowych 
zielonych 

• ½ awokado

•  ½ ząbka czosnku 

• garść świeżych liści bazylii 

• 400 ml śmietany owsianej 
lub pół na pół z dozwolonym 
jogurtem roślinnym 

• 2 łyżki soku z cytryny 

• 150 ml wody z kiszonych 
ogórków (można mniej 
w zależności od smaku) 

• sól himalajska różowa drobna 

• świeżo zmielony pieprz biały 

• oliwa z oliwek lub olej lniany 
do podania 

Przygotowanie: 
1. Dojrzałe awokado wyjmujemy łyżką i umieszczamy w misce.
2. Ogórki myjemy i obieramy ze skórki, ścieramy na drobnych oczkach i dodajemy 

do awokado.
3. Czosnek ścieramy na drobnej tarce bezpośrednio do miski (dozujmy jego ilość 

w zależności od smaku, możemy go także pominąć).
4. Liście bazylii drobno siekamy, dodajemy do reszty składników.
5. Wszystkie składniki blendujemy (u mnie krótką chwilę blenderem ręcznym, nie 

chciałam, by powstał czysty krem).
6. Dolewamy bardzo dobrze schłodzoną śmietanę, wodę z ogórków i sok z cytryny, 

mieszamy, doprawiamy do smaku solą, wstawiamy do schłodzenia.
7. Podajemy prosto z lodówki, z dodatkiem oleju lnianego lub oliwy z oliwek, opró-

szony pieprzem.

PESTO Z LIŚCI RZODKIEWKI 
(BEZGLUTENOWE, WEGAŃSKIE, BEZ CUKRU)

Czas przygotowania: 10 minut 
Ilość: ok. 250 g 

Składniki: 

• garść liści z młodej ekologicznej 
rzodkiewki 

• ok. 200 g ciecierzycy 
ugotowanej lub z zalewy 

• ½ ząbka czosnku 

• 1 łyżka płatków drożdżowych 
nieaktywnych (można pominąć) 

• 2 łyżki oleju lnianego lub oliwy 
z oliwek 

• 25 ml przegotowanej zimnej 
wody 

• sól himalajska różowa drobna 
do smaku 

• sok z cytryny do smaku 

Wykonanie: 
1. Liście rzodkiewki myjemy, czosnek obieramy ze skórki. 
2. W dzbanku blendera kielichowego umieszczamy wszystkie składniki, blendujemy 

na gładki krem. 
3. Doprawiamy do smaku solą i sokiem z cytryny. 
4. Podajemy do kanapek, warzyw lub do makaronu. 

Wskazówki: 
Jeśli nie możesz jeść ciecierzycy, zastosuj pestki słonecznika.Przepisy pochodzą z bloga:

mamaalergikagotuje.pl

Mama Alergika Gotuje

Wskazówki:
Zrobiłam gęsty chłodnik, można go rozrzedzić napojem 
roślinnym, wodą niegazowaną czy dodatkową wodą 
z kiszonych ogórków.

Przepisy Magdaleny Gembackiej

CIASTECZKA OWSIANOKOKOSOWE 
Z MARCHEWKĄ

Składniki (na około 14 sztuk):

• 1 ½ szklanki mąki owsianej

• ½ szklanki zwykłych płatków owsianych

• 1 szklanka wiórków kokosowych

• 1 łyżeczka sody oczyszczonej

• ½ łyżeczki mielonej wanilii (opcjonalnie)

• szczypta soli

• 1/3 szklanki roztopionego oleju kokosowego

• 1/3 szklanki napoju roślinnego

• 1/3 szklanki + 1 łyżka syropu klonowego

• 2 łyżeczki soku z cytryny

• skórka otarta z 1 pomarańczy

• 1 szklanka marchewki startej na drobnych oczkach

Wykonanie:
1. W jednej misce wymieszać suche składniki, w drugiej mokre. Połączyć ze sobą 

zawartość obu misek i dobrze wymieszać. Dodać marchewkę i skórkę z pomarań-
czy, jeszcze raz wymieszać.

2. Łyżką do lodów nabierać ciasto i kłaść na blachę wyłożoną pergaminem, a widel-
cem spłaszczyć je, formując okrągłe ciastka.

3. Piec w temperaturze 180°C (grzanie góra-dół) przez około 25-30 minut.

Wskazówki:
Ciastka można wzbogacić rodzynkami, suszonymi wiśniami albo żurawiną.

BABECZKI 
ZIEMNIACZANOBROKUŁOWE

Składniki (na 10-12 babeczek):

• 10 średnich ziemniaków

• 400 g brokułów

• 1 duży por (tylko biała część)

• 1 łyżeczka nieaktywnych płatków drożdżowych

• 2 łyżki soku z cytryny

• sól

• oliwa extra vergine

Wykonanie:
1. Ziemniaki i brokuł ugotować. Pora posiekać w kosteczkę i zeszklić na oliwie. 

Następnie wszystkie warzywa włożyć do miski, ugnieść tłuczkiem i wymieszać tak, 
aby składniki się połączyły (masa nie powinna być zupełnie gładka). Doprawić 
do smaku płatkami drożdżowymi, sokiem z cytryny i solą.

2. Tak przygotowaną masą wypełnić nasmarowaną oliwą extra vergine formę do 
muffinek.

3. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 180°C i piec 20-30 minut. Upieczone ba-
beczki odstawić na 5-10 minut, aż nieco ostygną, a wtedy delikatnie wyjąć je z formy.

Przepisy pochodzą z książki  
Magdaleny Gembackiej  
„Więcej warzyw na talerzu”.

POLECA MAGDALENA GEMBACKA



DIETETYK RADZI

Dlaczego łososie  
są różowe?

Anna Rajtar
Dietetyk Organic Farma Zdrowia

Astaksantyna – jeden 
z najsilniejszych antyoksydantów
Astaksantyna to naturalny czerwony barwnik, 
należący do karotenoidów. Naturalnym i naj-
bogatszym źródłem astaksantyny są algi zwane 
Haematococcus pluvialis. W diecie dostarczana 
jest głównie z owocami morza (langusta zawie-
ra aż 15 mg / 100 g, kraby 12 mg / 100 g, krewet-
ki 3-15 mg / 100 g) oraz z  rybami, głównie 
łososiem i pstrągiem. Niestety, ze względu 
na stosunkowo niskie spożycie tych pro-
duktów przez nasze społeczeństwo, 
podaż astaksantyny z  pożywieniem 
jest niewielka, dlatego warto rozwa-
żyć jej suplementację, najlepiej pod 
postacią ekstraktu z alg, z których 
pochodzi. Ze względu na potężne 
właściwości oksydacyjne astaksan-
tyna należy do naj częściej bada-
nych karotenoidów pod kątem 
działania na organizm ludzki, po-
dobnie jak beta-karoten, likopen 
czy luteina.

Badania wykazują, że działanie 
antyoksyda cyjne astaksantyny jest:
• przynajmniej 10 × silniejsze od innych 

karotenoidów;
• 800 × silniejsze niż CoQ10;
• 550 × silniejsze niż Witamina E;
• 6000 × silniejsze niż Witamina C.  

Działanie astaksantyny:

• Działa przeciwutleniająco, chroni komórki 
i ich DNA przed uszkodzeniami przez unie-
szkodliwianie wolnych rodników.

• Wspomaga wewnętrzną ochronę skóry 
przed promieniowaniem UV.

• Opóźnia procesy starzenia, redukuje zmarsz-
czki i przebarwienia, oprawia elastyczność 
i nawilżenie skóry.

• Wspomaga ochronę oczu, zapobiega lub 
spowalnia zwyrodnienie plamki żółtej zwią-
zane z wiekiem (AMD), wspomaga leczenie 
jaskry i poprawia ostrość wzroku.

• Wspomaga pracę serca, dzięki między inny-
mi poprawie parametrów lipidowych krwi 
i zmniejszeniu skurczowego i rozkurczowego 
ciśnienia tętniczego. 

• Wspiera stawy, ścięgna i mięśnie – chroni 
mięśnie przed uszkodzeniami i zapaleniem 
u  sportowców, sprzyja zmniejszeniu bólu 
w  reumatoidalnym zapaleniu stawów oraz 
zespole cieśni nadgarstka.

• Wspiera pracę mózgu – zapobiega spadko-
wi funkcji poznawczych związanych z wie-
kiem, usprawnia funkcje psychomotoryczne 
u osób starszych.

• W cukrzycy chroni komórki przed uszkodze-
niami oksydacyjnymi spowodowanymi wyso-
kimi poziomami glukozy (cukru).

Dla sportowców
Osoby uprawiające sport wyczynowy jak i ćwi-
czące rekreacyjnie kilka razy w tygodniu i uzu-
pełniające swoją dietę białkami, aminokwasami 
i kwasami omega 3, mogą wzbogacić ten zestaw 
o naturalną astaksantynę. Zwalcza wolne rodni-
ki i pomaga zmniejszyć ilość kwasu mlekowego 

w mięśniach. Zapobiega uszkodzeniu mięśni 
podczas treningu oraz poprawia i przyspie-

sza ich regenerację po intensywnych ćwi-
czeniach  fizycznych. Badania wykazują 

również korzystny wpływ astaksantyny 
na wytrzymałość i siłę sportowców, co 
może przyczynić się do lepszych wy-
ników sportowych. Badania wykazu-
ją, że dzienne spożywanie asta-
ksantyny może złagodzić bóle 
stawów i wspomóc ich giętkość. 

Zdaniem naukowców to właśnie 
dzięki astaksantynie, którą są wysy-
cone mięśnie dzikich łososi, ryby te 

mogą pływać w ekstremalnych warun-
kach – pod prąd, w górę strumienia. 

Sztuczna czy naturalna?
Mimo takiego samego wzoru chemicznego 

naturalna astaksantyna różni się od sztucznej 
tym, że jest połączona z kwasami tłuszczowymi, 
jest zestryfikowana, dzięki czemu jest aż co 
najmniej 20 × silniejszym przeciwutleniaczem.

Przeprowadzono już szereg badań nad 
astaksantyną. W ostatnich latach wykazano, że 
astaksantyna ze względu na swoje właściwości, 
zwłaszcza antyoksydacyjne i  przeciwzapalne, 
może odgrywać istotną rolę w prewencji i / lub 
leczeniu wielu chorób, w  tym chorób układu 
krążenia, nowotworów, cukrzycy oraz chorób 
oczu, jednak nadal wiele jej potencjalnych 
możliwości pozostaje nieodkrytych. 
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dominujący w solariach. To dlatego osoby, które 
dużo opalały się w sztucznym świetle, tak szybko 
się starzeją. W ich skórze zachodzi proces ela-
stozy – zniszczenia kolagenu.

Objawy niedoboru kolagenu
Wraz z upływem czasu w organizmie człowieka 
włókna kolagenowe ulegają degradacji, zmniej-
sza się produkcja kolagenu, co w konsekwencji 
prowadzi do jego niedoboru.

Obniżenie puli białek kolagenowych w orga-
nizmie objawia się m.in. powstawaniem zmar-
szczek, zmian skórnych, rozstępów, cellulitu, 
fałdów skórnych i przebarwień. Włosy stają się 
słabe, matowe, a paznokcie kruche i łamliwe. 
Oznaką braku kolagenu może być zgarbiona 
sylwetka, częstsze kontuzje ścięgien, większa 
podatność na złamania kości, mniejsza ruchli-
wość oraz zwyrodnienia stawów i bóle reuma-
tyczne. Niedobór kolagenu może również wpły-
wać na pogorszenie wzroku.

Kolagen w żywności
Źródłami kolagenu są przede wszystkim produk-
ty pochodzenia zwierzęcego. W żywności znaj-
dziemy go głównie w produktach takich jak ga-
laretki wołowe, galaretki z  kurzych łapek, 
wywary mięsne, rosół, ryby w galarecie, golonki 
i salceson, podroby oraz niektóre galaretki owo-
cowe. Niestety, są to produkty, które ze wzglę-
dów smakowych i preferencji żywieniowych nie 
wszystkim odpowiadają, a ponadto spożywanie 
wyżej wymienionych produktów w nadmiernych 
ilościach nie jest zdrowe ze względu na zbyt 
dużą zawartość tłuszczów. Nadmiar produktów, 
takich jak tłuste mięsa, galarety i wywary, może 
powodować wzrost poziomu cholesterolu oraz 
szybki przyrost masy ciała.

Suplementy kolagenu
Na rynku, poza żywnością, dostępne są różne 
rodzaje kolagenu w postaci suplementów diety. 
Możemy je podzielić ze względu na formę: 
w  proszku, w  płynie, w  tabletkach oraz ze 
względu na pochodzenie możemy wyróżnić je-
go trzy podstawowe rodzaje: kolagen wołowy, 
drobiowy i rybi.

Katrin Kargbo *

K olagen to jedno z najważniejszych białek 
strukturalnych odgrywające kluczową rolę 
w organizmie człowieka. Odpowiedzialny 

jest za sprężystość i jędrność skóry, jej właściwe 
nawilżenie i ciągłą odnowę jej komórek.

Czym jest kolagen?
Kolagen to białko, które odgrywa kluczową 
rolę w naszym organizmie. Jest jednym z głów-
nych składników tkanki łącznej, stanowi około 
30% wszystkich białek ludzkich. Włókna kola-
genowe to fundament dla skóry, włosów i pa-
znokci, ale również kości, stawów, ścięgien, 
wiązadeł, naczyń krwionośnych i rogówki oka. 
Kolagen posiada wyjątkowe cechy: jest bardzo 
elastyczny, a  jednak niezwykle wytrzymały. 
Chroni narządy wewnętrzne: nerki, żołądek czy 
wątrobę, tworząc wokół nich podtrzymującą je 
w miejscu warstwę ochronną. W układzie od-
pornościowym pełni rolę obronną, zapobiega-
jąc ingerencji drobnoustrojów i toksyn. W skórze 

zapewnia ciągłość procesu odnowy komórko-
wej oraz właściwy poziom nawilżenia, które 
gwarantują jej sprężystość, miękkość i młody 
wygląd. Kolagen stanowi aż 60% wszystkich 
białek skóry, dlatego ma decydujący wpływ na 
jej wygląd i kondycję.

Synteza kolagenu
Kolagen jest naturalnie syntetyzowany i podle-
ga ciągłej wymianie w  organizmie młodej 
i zdrowej osoby. Niestety, wraz z wiekiem, od 
około 26. roku życia, organizm stopniowo traci 
zdolność do wytwarzania włókien kolageno-
wych. Naturalnie więcej komórek kolagenu 
obumiera niż jest produkowanych przez orga-
nizm. Jest to naturalny proces, ale mogą go 
potęgować szkodliwe czynniki, na które nara-
żona jest większość z nas, takie jak stres, cho-
roby, intensywny wysiłek fizyczny oraz nieodpo-
wiednia dieta.

Wyjątkowo szkodliwe dla włókien kolageno-
wych jest promieniowanie słoneczne, najbardziej 
niebezpieczne jest UVA – typ promieniowania 

• Kolagen wołowy – przyswajalny przez czło-
wieka słabiej niż kolagen rybi. Łatwo go pozy-
skać, co wpływa na jego popularność. Po-
wszechnie stosowany w suplementach diety dla 
sportowców.
• Kolagen z kurczaka – łatwo dostępny, a za-
tem tani. Dobrze wpływa na poprawę pracy 
chrząstek i stawów.
• Kolagen rybi – najskuteczniejszy, biologicz-
nie aktywny, o strukturze identycznej do ludz-
kiego (potrójna helisa). Powoduje to, że jego 
przyswajalność jest wielokrotnie wyższa, niż 
kolagenu innego pochodzenia, zatem kuracja 
nim jest znacznie skuteczniejsza. Poprawia rów-
nież wygląd skóry i włosów.

Jeśli decydujemy się na suplementację kola-
genu, warto również zwrócić uwagę na czystość 
danego produktu oraz jego wagę molekularną. 
Upewnijmy się, że stosujemy najwyższej jakości 
produkt.

Dlaczego przyjmuję kolagen?
Jako sportowiec staram się, żeby moja dieta 
była odpowiednio zrównoważona i  bogata 
w niezbędne składniki pokarmowe, witaminy 
i minerały, jak również kolagen. Jednak dostar-
czenie go z dietą nie jest proste, a jako kobieta 
i  sportowiec pragnę zachować jak najdłużej 
piękną i młodą skórę, ale również zdrowe sta-
wy. Dlatego suplementuję kolagen w proszku, 

bezzapachowy i bezsmakowy, co ułatwia jego 
spożywanie bezpośrednio, lub jako dodatek do 
wody, jogurtu czy koktajli.

Komu polecam kolagen?
Wszystkim – kobietom i mężczyznom, sportow-
com i  osobom aktywnym fizycznie. Kolagen 
doskonale sprawdzi się u osób starszych, które 
pragną zwiększyć swój komfort życia związany 
z prawidłowym ruchem stawów oraz poprawić 
wygląd skóry, włosów i paznokci, jak i u osób 
młodych, które dbają o swój wygląd, pragną 
dłużej zachować urodę oraz przeciwdziałać 
oznakom starzenia się skóry.

Właściwości i funkcje  
kolagenu:

• poprawa elastyczności skóry,

• zmniejszenie widoczności zmarszczek,

• zniwelowanie pierwszych oznak starzenia,

• poprawa kondycji cery,

• wzmocnienie włosów i paznokci,

• poprawa funkcjonowania stawów,

• szybsze gojenie się ran,

• zmniejszenie dolegliwości bólowych,

• zapobieganie osteoporozie,

• łagodzenie bólu mięśni,

• wzmocnienie układu krążenia,

• redukcja obrzęków,

• łagodzenie bólów reumatycznych. 
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* Katrin Kargbo – reprezentantka 
Polski i złota medalistka Mistrzostw Świa-
ta (w latach: 2014, 2016, 2018) i Mistrzostw 
Europy od 2015 roku w Karate Tradycyj-
nym. Wielokrotna zwyciężczyni krajowych 
i międzynarodowych Pucharów i Mistrzostw 
w tańcu towarzyskim. Trenerka w Healthy 
Team By Ann Lewandowska. Założycielka 
i choreograf elitarnego zespołu Lady Latte 
Dance Group złożonego z tancerek o egzo-
tycznej urodzie.

Jako sportowiec nie zapominam o kolagenie w codziennej diecie, 
pamiętaj o nim i Ty!

Kolagen –
na piękną skórę 
i sprawne stawy
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drobno ustroje). Dzięki temu produkt jest bezpieczny mikrobio-
logicznie, a przy okazji unikamy konserwujących substancji 
chemicznych.
• Opakowania szklane nadają się do wielorazowego użytku. 
Szkło jest doskonałym surowcem wtórnym i nadaje się w 100% 
do ponownego przetworzenia, nie tracąc przy tym swoich wyj-
ściowych właściwości.

Na początku kłopotliwe może być zdejmowanie etykiet z opa-
kowań szklanych, gdyż nie każdy producent przemyślał kwestię 
kleju i papierowej etykiety. Warto w  tym celu zamoczyć kilka 
słoików naraz w wodzie z octem przez całą noc. A następnie 
umyć szkło w zmywarce, aby usunąć wszelkie pozostałości za-
pachów. Warto zachować oryginalne nakrętki, bo to zapewnia 
nam szczelność przechowywania żywności. Jeśli nie nadążymy 
z zagospodarowywaniem użytych słoików, to pamiętajmy o in-
stytucji Muzeum Słoików Świata w Warszawie, które przyjmuje 
każdą ilość zebranych egzemplarzy. Zanim jednak to zrobimy, 
upewnijmy się, czy w rodzinie nie ma osoby, która chętnie wy-
mieniłaby karton zebranych słoików na 2-3 słoiki przetworów. 
Najważniejsze oprócz niemarnowania szkła jest to, żeby nie 
pokonywało ono kilometrów, gdy nie jest to niezbędne. Wybie-
rajmy szkło z półki, ratujmy szklane opakowania przed potrak-
towaniem ich jak odpad i zapewniajmy im drugie życie.

Więcej informacji można znaleźć:
• Stowarzyszenie HAPPY EVOLUTION GLOBAL ASSOCIA
TION – społeczność i ruch ekologiczny, który powstał w 2016, 
by szerzyć edukację i podnosić świadomość ekologiczną. Ma 
na celu edukację oraz propagowanie zdrowego stylu życia. 
Idee ruchu zostały zawarte w 10 krokach ku harmonii, dobremu 
zdrowiu i szczęściu. O wszystkich przeczytać można na www.
happyevolution.org/Poradnik, obserwuj też instagram: @Hap-
pyEvolutiontv, by śledzić inne, ciekawe projekty!
• Friends of Glass to wpływowe europejskie forum, które 
wspiera i promuje prawo konsumenta do możliwości wyboru 
produktów spożywczych w opakowaniach szklanych. Skupia 
ono tych wszystkich, którzy wierzą, że szkło jest najlepszym 
wyborem dla zdrowia rodzin i środowiska. Dołącz: www.face-
book.com/friendsofglasspolska 

nej ilości plastiku. Warto jednak podkreślić, że 
szklane naczynia są jednym z niewielu całko
wicie neutralnych, naturalnych materiałów 
opakowaniowych, gwarantujących zachowa
nie jakości przechowywanych produktów 
przy pełnym zachowaniu walorów zapacho
wosmakowych (obok drewna, czy ceramiki).

A konkretnie wygląda to tak:
• Szkło jest substancją całkowicie nieprzepusz-
czalną i  nierozpuszczalną w  żadnym środku 
chemicznym. Szklana butelka stanowi obojętne 
dla produktu opakowanie. Jest gazoszczelna 
i nie wchodzi w reakcje z wyrobem, tlenem ani 
otoczeniem.
• Szkło pozwala zachować smak i mikroele-
menty przechowywanych produktów. W skła-
dzie nie ma żadnych szkodliwych substancji 
chemicznych, bisfenolu A, ITX, estrów ftalowych, 
aldehydu octowego i  innych, potencjalnie 
szkodliwych chemikaliów. Jest to szczególnie 
istotne w  przypadku alergików, dzieci, osób 
chorych, starszych i kobiet w ciąży.
• Właściwości szkła zabezpieczają produkt przed 
zanieczyszczeniem metalami ciężkimi, co może 
być problemem przy opakowaniach metalowych, 
np. puszkach aluminiowych niskiej jakości.
• Odporność szkła na wysokie temperatury 
umożliwia przygotowanie soków i  napojów 
w  temperaturze pasteryzacji (w  której giną 

Agnieszka Zakrzewska
dziennikarka Magazynu Hipoalergiczni odpowiedzialna 
za działania społeczne oraz rubrykę wydarzeń,  
promotorka ekologicznego stylu życia

P rzedmioty, którymi się otaczamy, produkty 
które kupujemy, stają się świadectwem 
naszego światopoglądu. Tego, kim jeste-

śmy, jaki mamy system wartości, jaką dysponu-
jemy wiedzą i czy jesteśmy gotowi, by mądrze 
i świadomie zmienić swoje przyzwyczajenia. To 
my sami, wybierając szklane opakowania ze 
sklepowej półki, możemy zmienić plastikowy 
koszmar na czystszą, zdrowszą i  co ciekawe, 
bardziej estetyczną rzeczywistość. Zbyt proste, 
by było prawdziwe?

Szklana pogoda
Otóż nie. Zmiany w szklanej materii wyczuli już 
producenci żywności. Chcąc zachęcić nas do 
wybierania szkła, wypuszczają na rynek coraz 
ciekawsze, designerskie wręcz opakowania. 
Zachwycają zarówno kolory, kształty, jak i formy 
nowoczesnych szkieł, w tym nakrętek i łatwych 
do zdejmowania etykiet. Zatem po opróżnieniu 
słoika z ulubionymi powidłami, przecierem czy 
sokiem, takie „cudo” nadaje się do wyekspono-
wania nawet na najbardziej wyszukanej ku-
chennej półce, jako urokliwy pojemnik nie tylko 
do przechowywania żywności. Jedyne ograni-
czenie to nasza wyobraźnia i potrzeba!

Przyprawy, suszone owoce, ryż, nasiona, płat-
ki, otręby, zioła, herbaty, a nawet owsiane cia-
steczka czy chipsy z batatów – lista wydaje się 
nie mieć końca. Ja w słoikach najczęściej prze-
chowuję strączki i kasze, często też robię poran-
ną „mieszankę”, czyli kaszę jaglaną z daktylami 
i  siemieniem lnianym. Taki gotowiec bardzo 
przyspiesza przygotowanie śniadania, wszystko 
w jednym słoju, bez szperania i szukania nasion 
w kilku opakowaniach. Potem jeszcze tylko woda 
na drogę, w ulubionej butelko-szklance z szero-
kim otworem do picia (na przykład po sosie 
pomidorowym) i  jestem gotowa do wyjścia. 
W  torbie mam już zapakowaną, rzecz jasna 
w  słoiku po oliwkach, sałatkę z wczorajszego 
obiadu. Prawdziwe zero waste in the glass.

Zabawa w słoiki
Takie przygotowanie słoików do domowego 
użytku może być też świetną zabawą w manu-
fakturę. Kolorowe markery, sznureczki, etykiety, 

wszystko to ułatwi rozpoznanie na półce zawar-
tości, ale też może „przyprawić” nas o uśmiech. 
Nic tak przecież nie umila gotowania, jak 
własne „narzędzia” i słoje z przyprawami, przy-
gotowanymi według własnego pomysłu. Ta za-
bawa może być dla całej rodziny. Dzieci będą 
miały okazję, by twórczo się wykazać. Słoiki 
doskonale sprawdzą się również jako: wazony, 
nastrojowe świeczniki, pojemniki na tak modne 
ostatnio egzotyczne pnącza, sukulenty, a nawet 
loftowe lampy.

Dla tych, którzy tworzą własną 
spiżarnię
Miłośnikom probiotyków – kiszonek i  fanom 
domowych przetworów, słoików rekomendować 
nie trzeba. Niemniej, nawet im warto przypo-
mnieć, że zamiast kupować nowe, mogą po-
prosić znajomych o  zbiórkę tego, co zalega 
u nich w domu lub skorzystać z akcji społecznej 
#zbieramysłoiki. Chodzi o to, by nie kupować 
następnych, skoro można uratować wiele pięk-
nych egzemplarzy z drugiego obiegu, tak aby 
uniknąć wyrzucania pełnowartościowego szkła.

ABC zalet szklanych opakowań
Oczywiście wygląd i  szerokie zastosowanie 
szklanych pojemników, czynią je ulubieńcami 
wszystkich zainteresowanych redukcją ogrom-

Nie ma już chyba człowieka na Ziemi, który nie słyszałby, co nam zrobił plastik. 100 lat temu szczęśliwi 
wynalazcy tworzyw sztucznych myśleli, że uratują świat, gdyż stworzyli surowiec, który prawie nic nie kosztuje, 
a można z niego zrobić niemal wszystko! Tworzywa są tak tanie, że nie mają dla nas żadnej wartości, więc 
rozrzucamy je gdzie się da! A może warto wrócić do szkła, z którym człowiek żył przez wiele wieków?

Szkło
wypiera plastik

OCHRONA ŚRODOWISKA
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Nie zawierają filtrów 
przenikających 
do krwiobiegu.

Zapewniają 
bezpieczną dla 
zdrowia ochronę 
przeciwsłoneczną.

Certyfikowane, bezzapachowe i hipoalergiczne

KREMY  
Z FILTREM  
Derma
skutecznie  
chronią przed 
promieniowaniem  
UVA i UVB.

tego, aby spełniły swoją rolę, muszą zostać 
nałożone odpowiednio wcześniej przed ekspo-
zycją na słońce. Po aplikacji wchłaniają się i są 
niewidoczne na skórze. 

Bardzo dużym problemem jest jednak to, że 
niestety część filtrów chemicznych znajdujących 
się w  większości kosmetyków słonecznych to 
tzw. filtry przenikające. To substancje, które 
wnikają do naszego organizmu „podszywając” 
się pod hormony. To tzw. substancje endokryn-
nie czynne, czyli mogące wpływać ma pracę 
układu hormonalnego. Mogą być wyjątkowo 
niebezpieczne dla dzieci, a  także młodzieży 
w okresie dorastania, dla kobiet w ciąży, mam 
karmiących piersią. 

Znajdują się w składzie INCI kosmetyku pod 
nazwami: EtylhexylMethoxycinnamate, Octyl 
Methocinnamate, Oxybenzone, Octocrylene, 
Benzophenone-3, -4, -10, Homosalate, 4-Methyl-
benzylidene Camphor, OctylDimethyl PABA, 
Avobenzone. Udowodniono w badaniach na-
ukowych, że substancje chemiczne, zwane po-
pularnie filtrami chemicznymi, przedostają się 
do głębokich warstw skóry człowieka. Ślady np. 
filtra UV benzophenone-3 znaleziono w prób-
kach moczu u  96% badanych osób, a  ślady 
kilkunastu rodzajów filtrów stwierdzono w 85% 
próbek mleka z piersi badanych kobiet.*

Uznaną za najbezpieczniejszą ochronę sło-
neczną są filtry mineralne. Dlaczego? Tworzą 
one fizyczną barierę w  postaci zewnętrznej 
membrany na skórze. Filtr mineralny nie wnika 
w skórę, a dzięki warstwie pozostającej na jej 
powierzchni odbija i rozprasza promienie sło-
neczne. To fizyczna bariera i naturalny sposób 
ochrony skóry przed słońcem – zalecany dla 
naszych pociech oraz kobiet w  ciąży. Bardzo 
ważne jest, aby minerał nie występował w po-
staci nanocząsteczek, czyli mikrocząsteczek, 
które są podejrzewane o wnikanie do organi-
zmu. Jedynym filtrem słonecznym dopuszczo-
nym przez międzynarodową organizację ECO-
CERT w produkcji kosmetyków naturalnych jest 
mineralny, ale nie w postaci nanocząsteczek. 
Takie produkty są bezpieczne nawet dla dzieci 
już od pierwszych dni życia.

Jakie kremy wybrać?
Kosmetyków do ochrony przed słońcem jest na 
rynku cały wachlarz. Najważniejsze jednak jest, 
by wystrzegać się tych, w których składzie znaj-
dziemy szkodliwe filtry. Już wiemy, że najbez-
pieczniejsze są pozostające na powierzchni 
skóry filtry mineralne. Produkty z filtrem mine-
ralnym mogą być niestety trudniejsze w aplika-
cji od tych z filtrem chemicznym i są na skórze 
widoczne, pozostawiając białą powłokę. O ile 
w przypadku dzieci uznaje się to za pozytywny 

7 słonecznych przykazań 

• W godzinach największego nasłonecznienia, 
tj. 10.00-16.00, szukaj cienia. 

• Kontroluj indeks UV, który pokazuje 
bezpieczny czas przebywania na słońcu 
bez filtra. 

• Ubieraj się tak, by okryć ciało: kapelusze, 
czapki z daszkiem, okulary przeciwsłoneczne. 

• Obserwuj swoją skórę i raz w roku staw się 
na wizytę kontrolną u dermatologa. 

• Chroń dzieci, osoby starsze oraz te o jasnej 
karnacji przed promieniowaniem. 

• Stosuj bezpieczne dla zdrowia, 
hipoalergiczne filtry UVA i UVB kilka razy 
dziennie i zawsze po wyjściu z wody. 

• Nie doprowadzaj do poparzeń skóry!

Zapamiętaj 7 zasad bezpiecznego korzysta-
nia ze słońca i  czytaj skład kremów, które 
wrzucasz do drogeryjnego koszyka tuż przed 
urlopem. Z umiarem korzystaj ze słońca i uni-
kaj ryzyka poparzeń. Daj organizmowi szansę 
na wytworzenie witaminy D, która jest nam 
niezbędna, ale dbaj przy tym o swoją skórę. 
Wybieraj certyfikowane produkty, wolne od 
alergenów, substancji zapachowych i barwni-
ków. To będzie wspaniałe lato! 

*  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=22612478 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4997468/

S łońce w  pełni. Upał. Upragniony czas 
wakacji i urlopów! Bez względu na to, czy 
jesteśmy na plaży, w ogrodzie czy spę-

dzamy lato w mieście, ochrona przeciwsłonecz-
na jest niezbędna. Co wybrać w gąszczu kolo-
rowych opakowań na półkach? Jak chronić 
skórę przed promieniowaniem? Jak wystrzec się 
poparzeń słonecznych i udarów? Dziś podzielę 
się z Wami swoją wiedzą i praktycznymi rada-
mi, o których każdy z nas powinien pamiętać 
zanim wystawi nos z cienia!

Rodzaje promieniowania
Po pierwsze – wyróżniamy dwa rodzaje promie-
niowania docierającego do powierzchni ziemi:

• UVA – promieniowanie o największej dłu-
gości fali, przenika przez szkło i  dociera do 
głębokich warstw skóry, powodując uszkodze-

aspekt, gdyż widać dokładnie gdzie krem został 
nałożony, a gdzie uległ starciu czy zmyciu, to 
dorosłym czasami przeszkadza. Producenci 
stworzyli wspomniane wyżej filtry mineralne 
w formie nanocząsteczek, niestety podejrzewa-
ne są o przenikanie do organizmu i negatywne 
skutki.

Można oczywiście wybierać całkowicie niewi-
dzialne po aplikacji filtry chemiczne. Szukajmy 
jednak tych z uznanymi za bezpieczne filtrami 
chemicznymi o nazwach:
• Ethylhexyl Triazone,
• Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate,
• Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine.

To substancje, które są bezpieczne, uznane 
przez rzetelne międzynarodowe organizacje 
certyfikujące, m.in. AllergyCertified.

Wiesz już czego unikać, ale co wrzucić do 
wakacyjnej kosmetyczki? Po pierwsze wybieraj 
produkty, w  których składzie znajdziesz bez-
pieczne filtry chemiczne – dla dorosłych, oraz 
naturalne filtry mineralne – dla dzieci.

Pamiętać również należy, że w czasie ekspo-
zycji słonecznej, w wyniku fotoreakcji, ryzyko 
alergii na alergeny zawarte w kosmetyku wzra-
sta. W  tym przypadku wyróżniamy dwa typy 
alergii: kontaktową – gdy wystąpiła po nałoże-
niu kosmetyku, ale bez wystawiania ciała na 
słońce; oraz fotoreakcja – występująca w miej-
scu nałożenia kosmetyku, ale po ekspozycji na 
działanie promieniowania słonecznego. Jeśli 
zaobserwujesz u siebie którąkolwiek z tych re-
akcji, od razu zrezygnuj ze stosowania dotych-
czasowego kosmetyku i udaj się do lekarza. Po 

nia włókien kolagenowych, przyspiesza procesy 
starzenia;

• UVB – to promieniowanie o krótszej dłu-
gości fali, filtrowane przez powłokę atmosfe-
ryczną oraz szyby. Odpowiedzialne jest za odczyn 
rumieniowy, pigmentację skóry, czyli opaleniznę 
i oparzenia słoneczne. Pozytywnym aspektem 
jego działania jest stymulacja syntezy witaminy 
D3 zachodząca w naszej skórze, a dokładnie 
w jej sebum.
UWAGA! podczas ekspozycji na słońce przez 
okna – w biurze, domu czy samochodzie – je-
steśmy również narażeni na promieniowanie 
UVA, nie otrzymując równocześnie promieni 
UVB (nie dochodzi zatem do syntezy wit. D3 
w naszej skórze).

Rodzaje filtrów przeciwsłonecznych
Filtry chroniące skórę przed słońcem dzielimy 
na dwie grupy:
• chemiczne
• oraz fizyczne.

Oba chronią przed szkodliwym promienio-
waniem UV, ale czym się różnią?

Filtry chemiczne działają poprzez wniknięcie 
w skórę i absorbują promienie słoneczne. Dla-

odpowiednich badaniach i konsultacji derma-
tologicznej będzie już jasne, który ze składni-
ków wywołuje u Ciebie alergię.

Na szczęście wszystkiemu można zapobiec. 
Jak? Warto wybierać bezpieczne, prawdziwie 
hipoalergiczne, bezzapachowe kremy. Te znaj-
dziecie kierując się certyfikatem AllergyCerti-
fied. To międzynarodowa organizacja, która 
wyróżnia produkty prawdziwie hipoalergiczne 
i całkowicie bezpieczne dla osób z wyjątkowo 
wrażliwą skórą skłonną do alergii.

Jaki faktor wybrać? Przy krótkotrwałej ekspo-
zycji na słońce w naszych warunkach klimatycz-
nych wystarczy 15 SPF. Mowa tu o krótkim space-
rze nie w czasie silnej operacji słonecznej. Na 
dłuższe spacery czy wizytę na plaży należy być 
lepiej zaopatrzonym. Oto tabela przedstawiająca 
przykładową procentową ochronę danego filtra:

SPF wskazuje procent promieni UVB, które 
blokuje filtr:

• Filtr mineralny SPF 30 blokuje UVB 
w ponad 98%

Filtry chemiczne: 
• SPF 15 – 93,3% UVB
• SPF 30 – 96,6% UVB
• SPF 50 – 98% UVB

Ochrona UVA stanowi co najmniej 1/3 
ochrony UVB, więc krem z SPF 15 chroni 
przed promieniowaniem UVA co najmniej 
na poziomie SPF 5.

„Bezpieczne opalanie” –
czy ono w ogóle istnieje?

Magdalena Szymanowska
coach zdrowia, dietetyk, 
zajmuje się promocją  
zdrowego trybu życia
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czy w  soli. Oznacza to, że plastik, który tak 
beztrosko wyrzucamy, zaczyna do nas wracać.

Bałtyk
Szacuje się, że ponad 60% odpadów morskich 
znajdujących się w Morzu Bałtyckim i jego pla-
żach to różnego pochodzenia plastik. Polska 
należy do sześciu krajów UE o  największym 
zapotrzebowaniu na jednorazowy plastik, a tym 
samym ma niewątpliwie ogromny wpływ na 
stopień zanieczyszczenia morza tym tworzy-
wem. Rocznie w  Polsce zużywanych jest 2,4 
miliarda butelek plastikowych, 8,4 miliona jed-
norazowych kubków na napoje, 1,2 miliarda 
słomek, 130 milionów opakowań na wynos i 45 
miliardów papierosów. Plastik zatruwa wodę, 
zmienia nieodwracalnie ekosystem morski, jest 
niebezpieczny dla ludzi i  stanowi śmiertelne 
zagrożenie dla morskich zwierząt.

Wiemy wystarczająco dużo o negatywnych 
skutkach plastiku, aby zacząć działać w kie
runku ograniczenia zużycia, szczególnie 
plastiku jednorazowego. Zatem do dzieła!
Przede wszystkim musimy używać znacznie mniej 
plastiku i zwiększać jego wtórne wykorzystanie!
1. Reklamówkom mówimy nie! Co roku na 
świecie zużywa się 3 bln plastikowych reklamó-
wek, których „życie” trwa średnio 15 minut, czyli 
tyle ile droga ze sklepu do domu. Do sklepu 
zawsze zabieraj materiałową torbę na zakupy.
2. Dziękuję. Poproszę bez słomki! Chyba je-
steśmy w stanie pić napoje bez ich użycia?
3. Nie kupuj wody w butelce plastikowej! Na 
świecie, co minutę sprzedaje się prawie milion 
plastikowych butelek z napojami. Warto zain-
westować w bidon lub butelkę wielorazowego 
użytku i filtr do wody. To się opłaca!
4. Nie wyrzucaj niedopałków papierosów na 
ziemię! Często zapominamy, że filtr papierosa 
to także plastik, a  konkretnie octan celulozy, 
który rozkłada się od 5 do 10 lat w tym czasie 
uwalniając szereg szkodliwych substancji, w tym 
nikotynę, arsen czy ołów. Wyrzucony na ziemię 
najczęściej spłukiwany jest przez deszcz do stu-
dzienek kanalizacyjnych lub rzek i  docelowo 
ląduje w oceanach. To właśnie papierosy (a nie 
słomki czy torebki foliowe), są najczęściej spoty-
kanym odpadem w morzach i na plażach.
5. Zwracaj uwagę na opakowania! Unikaj 
żywności owiniętej w  plastik, kupuj mydło 
w kostce, a nie w płynie, kupuj na wagę, a nie 
w plastiku!
6. Segreguj!
7. Nie śmieć!

Olga Sarna
Ekspert ds. ochrony ekosystemów morskich 
Fundacja MARE

P lastik – materiał lekki, wytrzymały i  tani. 
Wynaleziony pod koniec XIX wieku, od 
1950 roku produkowany na skalę masową 

w ogromnych ilościach. W tym czasie wyprodu-
kowaliśmy już 8,3 mld ton plastiku, z czego aż 
6,3 mld ton stało się odpadami! Co więcej, 
spośród tych odpadów aż 5,7 mld ton nigdy nie 
zostało poddanych recyklingowi. Produkcja 
plastiku wzrasta w zawrotnym tempie – prak-
tycznie połowa plastiku, jaki kiedykolwiek wy-
tworzono, powstała w ciągu ostatnich 15 lat.

Jednorazowy plastik –  
zmora dzisiejszych czasów
Aż 40% plastiku wytwarzanego każdego roku to 
artykuły jednorazowego użytku, w znacznej czę-
ści opakowania wyrzucane w ciągu kilku minut 
od zakupu. Średnia długość „życia” plastikowej 
torby czy kubka na kawę to jedynie 15 minut!

Co plastik ma wspólnego  
z ochroną mórz?
Plastikowe odpady są znajdowane wszędzie, od 
Arktyki po Antarktydę, od powierzchni po samo 
dno. Szacuje się, że każdego roku do mórz i oce-
anów trafia od 4,8 mln do 12,7 mln ton plastiku, 
w znacznej części z miejsc, gdzie śmieci zostają 
beztrosko wyrzucone na ziemię lub do rzeki, 
a rzekami trafiają do mórz i oceanów. Następnie 
prądy oceaniczne przenoszą je do najdalszych 
zakątków świata, nawet na odległych wyspach 
południowego Pacyfiku. Niechlubnym przykła-
dem jest bezludna Wyspa Hendersona odkryta 
w 2015 roku, oddalona od większych skupisk lu-
dzi o  ponad 5 tys. km, obecnie jest w  całości 
pokryta śmieciami, w tym głównie plastikiem. Na 
podstawie przeprowadzonych badań oszacowa-
no, że na tym niewielkim skrawku ziemi znajduje 
się łącznie blisko 38 milionów kawałków odpa-

dów. Na części z nich udało się odczytać etykiety, 
co pozwoliło stwierdzić, że znajdujące się na 
wyspie odpady pochodzą w  znacznej mierze 
z Chin, Japonii i Ameryki Południowej, ale także 
z tak odległych miejsc jak Szkocja czy Niemcy.

Odpady dryfujące w wodzie i zaśmiecające 
wyspy i plaże, to jedynie część problemu. Każ-
dego dnia naukowcy znajdują kawałki plastiku 
w żołądkach morskich stworzeń, zarówno ryb, 
ptaków czy ssaków. Coraz częściej słyszymy 
o przypadkach martwych wielorybów znajdowa-
nych na plażach, które umierają na skutek 
„szoku gastrycznego”. Chociażby w marcu bie-
żącego roku u wybrzeży Filipin został znaleziony 
martwy wieloryb, w którego żołądku znaleziono 
aż 40 kg plastikowych śmieci. Plastik został 
także odkryty w układzie pokarmowym maleń-
kich stworzeń, żyjących w rowach oceanicznych 
na Pacyfiku, na głębokości prawie 11 km.

Jak szacują eksperci, plastik w  morzach 
i  oceanach co roku zabija miliony morskich 
zwierząt. Na pewno wiemy, że ma on wpływ na 
700 gatunków zwierząt. Część gatunków ponosi 
szkody widoczne „gołym okiem”, ale większość, 
od zooplanktonu przez ryby po wieloryby, cierpi 
na skutek zjadania drobinek plastiku o średnicy 
poniżej 0,5 mm. Światło słoneczne, fale morskie 
i ciepło rozkładają plastik na mniejsze kawałki 
zwane mikroplastikiem, które są mniej widoczne 
dla oka, ale nadal bardzo szkodliwe.

Plastikowe odpady szkodzą nie 
tylko oceanom, ale i nam samym
Morza i oceany zamieniają się w zastraszającym 
tempie w rzadką, plastikową zupę. Co więcej, 
ten wyprodukowany i wyrzucany przez nas pla-
stik może zaszkodzić także nam samym. Chemi-
kalia dodawane do plastiku w celu nadania mu 
odpowiedniej plastyczności czy koloru przenika-
ją do tkanek ryb i  skorupiaków, które jemy, 
a także bezpośrednio do tkanek ludzi. W ostat-
nich latach cząstki mikroplastiku zostały znale-
zione między innymi w wodzie pitnej, w miodach 

Tonąc w śmieciach
Plastik w morzach 
i oceanach

Fundacja MARE jest jedyną organizacją 
pozarządową w Polsce, której działania 
skupiają się wyłącznie na ochronie eko-
systemów morskich, ze szczególnym na-
ciskiem na ochronę naszego rodzimego 
Morza Bałtyckiego. Dowiedz się więcej 
na www.fundacjamare.pl i  na profilu 
Fundacji MARE na FB www.facebook.com/
fundacjamare.



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 22-221-89-80

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 Zielone Arkady Bydgoszcz, al. Wojska Polskiego 1 795-122-651

Bydgoszcz Faktoria 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


