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wazne daty˙

 Ekspresowe karatówki – pożyczki w 3 minuty 
     na zaświadczenia o dochodach
 Skup złota, srebra i platyny – najlepsze ceny
 Sprzedaż wyrobów złotych i srebrnych
 Numizmatyka – skup i sprzedaż monet
 Możliwość negocjacji cen

www.karat.zgora.pl

tel. +48 601 761 653
karat999@interia.pl

www.

.pl

zielona Góra, ul. Jaskółcza 34 C
tel. 534 66 55 10
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  1.xi – Wszystkich
            Świętych 
11.xi – Narodowe 
            Święto 
            NiepodległośCi
21.xi – Święto Wina
24.xi – Katarzynki
30.xi – dzień 
            bez Kupowania
30.xi – Andrzejki

Gdy święty Andrzej 
ze śniegiem przybieży, 

sto dni śnieg na polu leży.

Jak to truje? Przecież jest 
doskonałym źródłem wita-
min, składników mineral-
nych, zwłaszcza wapnia, ale 
też wartościowego białka. 
Picie mleka ma nie tylko 
służyć dzieciom, ale też 
chronić dorosłych przez 
osteoporozą, cukrzycą ty-
pu II, zbyt wysokim ciśnie-
niem krwi, a nawet rakiem 
jelita grubego.

Jednocześnie znaleźć 
dziś można wiele wypo-
wiedzi wszelkiego rodzaju 
fachowców, odradzających 
stanowczo picie mleka. 
Dlaczego? Bo tak napraw-
dę, zamiast pomagać, szko-
dzi – przekonują.

Wystarczy wziąć do ręki 
książkę „Nowoczesne zasady odży-
wiania” autorstwa T. Colin Camp-
bella i Thomasa M. Campbella II, 
aby zacząć podejrzliwie patrzeć na 

To w końcu, co z tym mlekiem?
Od pewnego czasu trwa dyskusja, czy pić mleko. Lata całe uważano, 

że ten biały napój to samo zdrowie. Nikt nie miał najmniejszych wąt-
pliwości. Pamiętamy popularną akcję reklamową „Pij mleko. Będziesz 
wielki”. Dziś niektórzy mówią: – Mleko truje!

mleko. Ci biochemicy żywienia, 
związani z amerykańskim Cornell 
University, interpretują wyniki ba-
dania dotyczącego odżywiania się 

Zaprasza na wieczory z muzyką na żywo, 
dobre trunki oraz smaczne przekąski i zakąski!

Zielona Góra, Aleja Niepodległości 23/1– vis-a-vis Fontanny

ludzi w 65 chińskich i tajskich pro-
wincjach, a potem porównują ich 
dietę z bogatą w mięso i nabiał die-
tą ludzi Zachodu. Wynik – ludzie 
Zachodu są o wiele mniej zdrowi.

Campbellowie przekonują, że na-
leży eliminować z diety produkty 
pochodzenia zwierzęcego i odzwie-
rzęcego. W tym mleko, bo jego biał-
ko, czyli kazeina, prowokuje rozwój 
ognisk raka. Podkreślają, że w prze-
prowadzanych eksperymentach 
białko roślinne nie powodowało 
rozwoju nowotworu, nawet w przy-
padku większych dawek. Zwolenni-
cy tej teorii podkreślają, że nie ma na 
świecie ssaka, który jako już dorosły, 
piłby mleko. Tym bardziej inne niż 
swojej matki. No dobrze, a koty? To 
co innego, to my, ludzie, przyucza-
my je do picia krowiego mleka, pada 
odpowiedź. Co zresztą wcale nie wy-
chodzi im na zdrowie, bo zaczynają 
zapadać na „ludzkie” choroby, mieć 
kłopoty z kręgosłupem, wątrobą, zę-
bami, a nawet łysieją.

Przeciwnicy picia mleka uwa-
żają, że to, co robi człowiek, jest 
wbrew naturze. 

(Ciąg dalszy na str. 10)

17 października w Szkole Podstawowej nr 21 w Zielonej Górze, zapachniało chlebem. Prawdziwym 
chlebem. Pomysłodawczynią akcji była Karolina Szefler Serylak, nauczycielka historii i przyrody 
w SP nr 21. Do akcji włączyły się również Kasia Sadłowska, Karolina Kopaczyńska, Dorota Konopacka 
oraz Ewa Przykuta.

Dużo nas, dużo nas do pieczenia chleba

– Skąd pomysł? Od kilku lat 
sama w domu wypiekam chleb, 
metodą tradycyjną i nie znam 
osób, którym by on nie smako-
wał. Zapach unoszący się z kuchni 
w trakcie pieczenia przypomi-
na mi dzieciństwo spędzone 
w wiejskim, przytulnym domu, 
w otoczeniu niesamowitej przyro-
dy – mówi pani Karolina. 

– Wychowując się na wsi, mia-
łam możliwość obserwowania 
pracy przy żniwach, poznałam 
rodzaje zbóż, widziałam jak wy-
twarza się mąkę, doświadczyłam 
też jak ciężką pracę wykonują rol-
nicy. Później, jako osoba dorosła, 

wyjeżdżając na Ukrainę mogłam 
obserwować prace związane ze 
żniwami wykonywane w sposób 
tradycyjny bez użycia maszyn 
mechanicznych. Tam też, po raz 
pierwszy mieliłam ziarno na żar-
nach, a później w chlebowym pie-
cu wypiekałam chleb. Uznałam, że 
warto pokazać walory zdrowego 
pieczywa (bez sztucznych barw-
ników, konserwantów, polepsza-
czy smaku) młodym ludziom, 
uczniom. Może się komuś spodo-
ba i sam zacznie w domu wypiekać 
chleb? 

I stało się. 17 października od 
samego rana w szkole zapach-
niało chlebem. Wszystko zaczęło 
się dzień wcześniej, kiedy to za-
brałam się za wyrabianie ciasta – 
mówi pani Kasia. 

(Ciąg dalszy na str. 9)

Papierówka jest deserową od-
mianą jabłoni domowej. Owoce 
są dość wrażliwe na transport 
i dlatego głównie przetwarza się je 
lokalnie. 

Na terenie gminy Santok, w każ-
dym przydomowym sadzie było 
przynajmniej kilkanaście drzew 
owocowych, w tym jabłonie pa-
pierówki. Po roku 1945 papie-
rówki, jak i inne zasoby miej-
scowego sadownictwa, zaczęły 
być wykorzystywane w kuchni 
przez nowo przybyłych osad-
ników. Zwyczaj ten szczególnie 
kultywowany był w Janczewie. 
Koło Gospodyń Wiejskich zaję-
ło się szkoleniem młodzieży, tak 
by miejscowe owoce i warzywa 
służyły do sporządzania potraw, 
wypieków, a także przetworów 
na zimę. Gospodynie z Janczewa 
zaczęły chętnie używać w swojej 
kuchni papierówek z drzew, które 
nie uległy zniszczeniu w okresie 
wojennym. 

Z upodobaniem przygotowywały 
jabłka w syropie używane do dań 
obiadowych, a także jako słodycze 
dla dzieci. Do ich przygotowania 
potrzeba 5 kg papierówek, 5 l wo-
dy, 1 kg cukru i kwasek cytrynowy.

Żeby otrzymać syrop trzeba zago-
tować wodę, cukier i kwasek. Pa-
pierówki (średnica 3-4 cm) umyć, 
wykroić szypułki, ogonki pozosta-
wić. Owoce ułożyć ciasno w słoiku 
i zalać syropem. Pasteryzować od 
3 do 5 minut, nie dłużej, bo papie-
rówki popękają.

Obecnie tradycja przygotowy-
wania papierówek w syropie nadal 
kultywowana jest przez młodsze 
pokolenie, a drzewa jabłoni pa-
pierówek są odnawiane przez no-
we zasadzenia. Jabłka w syropie 
stanowią atrakcję dla turystów, 
a ponadto, będąc wizytówką regio-
nu, prezentowane są na różnego 
rodzaju targach i dożynkach.

red

1 października na ogólnopol-
ską listę produktów tradycyjnych 
Ministerstwa Rolnictwa wpisane 
zostały Papierówki w syropie, 
produkt lokalny z gminy Santok. 

Papierówki 
na liście

Tylko u nas!
Polska soczewica 
i kasza gryczana 

z tegorocznych zbiorów!
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Zapraszamy na pyszne zakupy!

Wydawca: Wydawnictwo Kropka, 
skrytka pocztowa 125, 65-901 Ziel. Góra. 

ciastanastol@ciastanastol.com.pl, 
tel. 68 321 15 72, 691 91 27 37 

w godzinach 9.00-16.00

Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń 
i reklam. Nakład: 20.000

 Druk: Poznań, ul. Malwowa 158

Reklama
601 75 86 65, 68 321 15 72

przy ul. Szosa Kisielińska  22
Osiedle Pomorskie

Zapraszamy do nowo otwartego sklepu

W kuchni poprawia smak, a jako zioło leczy. Podobno urosła przy 
grobie Chrystusa, odpędzała demony i zachęcała do zmiany stanu cy-
wilnego. Mówi się że jest królewskim zielem miłości, a także potężnym 
afrodyzjakiem (basilicum to po łacinie królewski). Bazylię czci się na 
świecie jako święte zioło, szczególnie wśród Hindusów. 

Wywodzi się z obszarów afrykańskich i azjatyckich. Doskonale rozwi-
ja się w domowych warunkach, a doniczki z bazylią stojące na balkonie, 
odpędzają niechciane owady. Bazylia kojarzy się głownie z daniami 
włoskimi i generalnie z całą kuchnią śródziemnomorską. Już mała jej 
ilość wystarczy by nadać daniu balsamicznego aromatu. Ma korzenno-
-balsamiczny zapach oraz pieprzno-cytrynowy, słodki smak.

Posiada wiele właściwości leczniczych: wzmacniające, przeciwzapal-
ne, ściągające, przeciwbólowe, antybakteryjne, pobudzające, relaksu-
jące, przeciwgorączkowe i wspomagające standardowe formy leczenia.

Doceniają ją cierpiący na reumatyzm, ogranicza bowiem obrzęki 
stawów. Doskonała dla wszystkich uprawiających sport, szczególnie 
podczas wystąpienia kontuzji.

Kompres z bazylii pomaga w leczeniu migren, a dentyści zalecają płu-
kanie jamy ustnej naparem z bazylii po zabiegach stomatologicznych, 
bowiem działa kojąco.

Olejki na bazie bazylii oraz żucie jej liści to pierwsze wsparcie przy 
złym nastroju.

Bazylia zawiera mnóstwo witaminy A, która odpowiada za usuwanie 
kłopotów z oczami i kurzą ślepotą. Jest jednym z pod-
stawowych składników syropów – oczyszcza oskrzela 
z zalegających płynów. Skutecznie też walczy ze wzdę-

ciami. Przywraca równowagę trawienną i oczyszcza 
nerki.

Dodatkowo bazylia wpływa na wyostrzenie zmy-
słów i poprawę pamięci. Obniża poziom cholestero-

lu (idealna w schorzeniach serca), a także neutralizuje 
objawy po ukąszeniach owadów. Bazylia pobudza łaknienie 

poprzez zwiększenie wydzielania soku żołądkowego. Działa rozkurczowo 
i wiatropędnie. Nasila także produkcję mleka u matek karmiących.

Wystarczy jedna stołowa łyżka suszonej bazylii zalana wrzątkiem 
i pozostawiona na kilkanaście minut, aby uzyskać bardzo zdrowy napar 
z bazylii. Należy go pić jedynie po ostygnięciu, do trzech razy dziennie, 
bez skutków ubocznych.

Świeżą bazylię stosowano już w kuchniach królewskich. Słynne były chle-
by pomidorowe posypane bazylią i skropione oliwą z oliwek. Bazylia nada-
je wspaniały smak pomidorom, zwłaszcza dojrzałym oraz różnorodnym 
sałatkom. Przyprawę tę chętnie dodaje się do sosów mięsnych i potraw 
z drobiu. Jajecznica, surówki, biały ser i jogurt, zyskują dzięki niej egzotycz-
ny smak. Świeżą bazylię stosuje się też do aromatyzowania octu winnego.

Ptaki „szły” głównie do Prus o wła-
snych siłach. Aby zabezpieczyć ich 
łapy przed zranieniem, kilkakrotnie 
przepędzano je przez płynną smo-
łę, a następnie przez drobny piasek. 
Dzięki temu na łapach tworzyła się 
gruba podeszwa, ułatwiająca gęsiom 
pieszą wędrówkę. Zabieg ten nazy-
wano „podkuwaniem gęsi”. Obecnie 
blisko w 100% tuszki lub ich ele-
menty trafiają głównie do Niemiec. 
Małe ilości gęsiny sprzedawane są 
także do Szwajcarii, Danii oraz An-
glii. Równie cennym produktem jest 
puch i pierze eksportowane do Nie-
miec, Japonii, USA, Francji, Szwaj-
carii czy Tajwanu.

Postępująca intensyfikacja rolnic-
twa, zmieniające się wymogi konsu-
mentów, ogromny postęp w hodow-
li zwierząt i technologii produkcji 
pasz, jak również w sposobie i stylu 
odżywiania się ludzi zarówno w Pol-
sce, jak i w pozostałych krajach Eu-
ropy, wpłynęły na ograniczenie licz-
by użytkowanych ras i odmian gęsi.

Hitem eksportowym polskiego 
drobiarstwa jest „gęś owsiana”, któ-
ra również w naszym kraju znajduje 
wielu smakoszy i znawców dobrej, 
polskiej żywności. Gęsina w Pol-
sce traktowana jest jako produkt 
delikatesowy, a przede wszystkim 
markowy. Konsument ma zaufanie 
do żywności oznakowanej, rekla-
mowanej, ale głównie markowej, 
charakteryzującej się wyższą ceną. 
Warunkiem sprzedaży produktów 
gęsich (mięso, pierze i puch) na 
wymagających rynkach światowych 
jest ich wysoka jakość przy możliwie 
niskiej cenie. Termin „jakość” ozna-
cza zespół cech charakteryzujących 
dany wyrób, cech dostrzegalnych 
i ukrytych dla konsumenta, takich 
jak wartość odżywcza mięsa gęsiego, 
skład tłuszczu oraz wskaźniki ska-
żenia biologicznego i chemicznego.

Polska jest największym produ-
centem gęsi w Europie, a eksport 

gęsiny, głównie na rynek niemiec-
ki, sięga około 18-20 tys. ton rocz-
nie. Polska gęsina, produkowana 
w systemie ekologicznego rolnic-
twa, jest organiczną żywnością 
i bez wątpienia mieści się w kryte-
riach „oryginalnej żywności”.

Gęsi od wczesnych dni życia 
korzystają z zielonych wybiegów, 
łąk i pastwisk. Żywione paszami 
urozmaiconymi (głównie śruty 
zbożowe) pobierają więcej NNTK 
(niezbędnych nienasyconych kwa-
sów tłuszczowych) niż drób utrzy-
mywany w chowie zamkniętym 
i żywiony standardowymi mie-
szankami ubogimi w kwas linole-
nowy i NNTK, a bogatymi w nasy-
cone kwasy tłuszczowe.

Pastwisko lub cięta zielonka, świe-
ża, młoda i soczysta, skarmiana do 
woli (nawet 1500g/szt. dziennie) jest 
warunkiem uzyskania doskonałej 
jakości mięsa, braku nadmiernego 
osadzania tłuszczu w jamie ciała 
oraz optymalnego przerośnięcia 
mięśni tkanką tłuszczową. Pro-
duktem markowym jest również 
tłuszcz gęsi owsianych zaliczany do 
kategorii „zdrowszych tłuszczów 
zwierzęcych” ze względu na znacz-
ną zawartość jednonienasyconego 
kwasu oleinowego (ok. 42%), li-
nolowego (ok. 20%), linolenowego 
(0,4%) i arachidonowego (0,05%).

Ilość tłuszczu sadełkowego 
odłożonego w jamie ciała gęsi 
owsianych nie przekracza 5%. Ze 
względu na zwiększony udział 
wielonienasyconych kwasów tłusz-
czowych, wzbogacony w witaminy 
i deficytowe składniki mineralne 
tłuszcz gęsi może być traktowany 
jako tzw. „żywność funkcjonalna”. 
Zwiększonemu spożyciu w naszej 
diecie nienasyconych kwasów 
tłuszczowych n-3 przypisuje się 
zmniejszenie ryzyka występowania 
schorzeń układu naczyniowo-ser-
cowego. Mięso młodych polskich 

Gęsina na św. Marcina
Chów gęsi w Polsce ma bardzo długą tradycję, sięgającą XVII wieku. Wyraźny roz-

kwit produkcji nastąpił w XIX wieku, kiedy na warszawskiej giełdzie sprzedawano 
rocznie ponad 3,5 mln. żywych gęsi. 

gęsi owsianych zawiera ponad 23% 
białka, około 4% tłuszczu i od 50-83 
mg/100 g cholesterolu.

Dawniej, 11 listopada, w dniu św. 
Marcina tradycją było spożywanie 
gęsiny. Dla nas Polaków konieczne 
jest przywrócenie tego zwyczaju. 
Tym bardziej, że jest to dzień Święta 
Niepodległości, które zasługuje na 
specjalne wyróżnienie w każdym 
wymiarze, również kulinarnym. 
Dobrym przykładem takiego zwy-
czaju są Stany Zjednoczone Ame-
ryki, gdzie w Dniu Dziękczynienia 
spożywa się pieczonego indyka.

O tradycji spożywania gęsiny 
w dawnej Polsce, mówią stare 
przysłowia „Na świętego Marcina 
dobra gęsina” czy „Święto Marci-
na dużo gęsi zarzyna”. Natomiast 
w „Słowniku mitów i tradycji kul-
tury” Kopalińskiego, pod hasłem 
gęś znajdziemy staropolski, tekst 
znakomicie ilustrujący znaczenie 
gęsi: „Nie masz lepszej zwierzyny 
jako nasza gąska: dobre piórko, 
dobry mech, nie gań mi i miąska”.

Niechaj stara tradycja, nową się 
uczyni!

dr inż. Halina Bielińska, Instytut 
Zootechniki, PIB Zakład 

Doświadczalny Kołuda Wielka
www.gesina.pl

W tym roku, po raz piąty, 
polski Slow Food rozpoczyna 
akcję „Gęsina na św. Marcina”. 
Blisko 60 najlepszych polskich 
restauracji rozsianych w całej 
Polsce będzie od 8 listopada do  
1 grudnia serwować gęsinę  
w wydaniu autorskim. W każ-
dej z rekomendowanych przez 
Slow Food restauracji będą 
w tym okresie serwowane przy-
najmniej 3 dania na bazie gęsiny. 

NIEZŁE ZIÓŁKObazyLIa
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Organique Focus Mall poziom +2

Doskonałym pomysłem na 
jesienne obiady są różnego ro-
dzaju zapiekanki przygotowane 
z sezonowych warzyw. Składni-
ki wystarczy pokroić, doprawić, 
ułożyć w odpowiednim naczyniu 
i robi się „samo”. Co najważniejsze, 
w takiej zapiekance sprawdzi się 
niemal każde warzywo. Kwasko-
wate pomidory, różnokolorowa 
papryka i boczniaki z dodatkiem 
kremowego beszamelu, makaro-
nu i odrobiny żółtego sera po-
łączą się w pożywny posiłek dla 
całej rodziny. 

W jesiennych daniach szcze-

gólnie sprawdzi się najostrzejszy 
wariant sosów Tabasco, powsta-
jący z piekielnie ostrej papryki 
Habanero. Mimo wyrazistego 
smaku, czuć delikatną nutę sło-
dyczy mango i papai, które zo-
stały dodane do pozostałych, już 
tradycyjnych składników. Ten 
lekko słodki aromat podkreśli 
smak pieczonych warzyw i mięs, 
a kapsaicyna zawarta w papry-
kach chili dodatkowo rozgrzeje 
w chłodne wieczory. 

Świetnym warzywem jest bakła-
żan, który można wypełnić mię-
sem i zapiec.

Sezonowe smaki
Jesień w kuchni kojarzy się z rozgrzewającą magią 
warzywnych zapiekanek i wspaniałym zapachem je-
siennych zup. Mimo, iż temperatura systematycznie 
spada, nie powinniśmy się zrażać i do końca korzy-
stać z dobrodziejstw tej pory roku. Odkrywajmy nowe 
smaki i aromaty, przygotowując się do nadejścia zimy.

bakłażany faszerowane
2 bakłażany, 1 kg mielonego mię-
sa wieprzowo-wołowego, średnia 
cebula, kilka łyżek pasty pomido-
rowej, kilka kropli Tabasco Ha-
banero, 2 duże pomidory, puszka 
ciecierzycy, 2-3 ząbki czosnku, 
sos sojowy Kikkoman, olej, czar-
ny pieprz, sól, kilka gałązek try-
buli lub kolendry.

Bakłażany umyć, osuszyć, prze-
kroić na pół i łyżką wydrążyć 
miąższ, pozostawiając warstwę 
około cm przy skórce. Następnie 
delikatnie posolić i odstawić na kil-
ka minut (pozbawimy go wówczas 
goryczki).

Cebulę obrać, pokroić w drobną 
kostkę i zeszklić na oleju. Dodać 
mięso mielone i smażyć jeszcze kil-
kanaście minut. Ciecierzycę osączyć 
i wrzucić do mięsa. Pomidory spa-
rzyć we wrzątku, obrać ze skórki, 
pokroić w drobną kostkę i również 
dodać do mięsa. Dołożyć jeszcze 
kilka łyżek pasty pomidorowej oraz 
kilka kropli Tabasco i dokładnie wy-
mieszać. Na koniec dodać roztarty 
czosnek i przyprawić do smaku czar-
nym pieprzem oraz sosem sojowym.

Przygotowanym, mięsnym far-
szem wypełnić połówki bakłaża-
nów, wstawić do piekarnika na-
grzanego do temperatury 180OC 
i piec około pół godziny.

Przed podaniem każdą porcję po-
sypać posiekaną trybulą lub kolen-
drą. Smacznego!

Grzegorz Łapanowski

Dzień Bez Kupowania przypada w Europie w ostatnią sobotę listopada. 
Obchodzi się go w bardzo prosty sposób – powstrzymując się od doko-

nywania jakichkolwiek zakupów. Zamiast tego proponuje się uczestnic-
two w wydarzeniach kulturalnych, spędzanie czasu z rodziną, aktywny 
wypoczynek – mające służyć umacnianiu więzi społecznych.

Polacy należą do jednej piątej ludzkości, która konsumuje ponad 80% 
produkowanych na świecie dóbr. Gdyby mieszkańcy wszystkich krajów 
na świecie mieli konsumować tyle, ile przeciętny mieszkaniec Europy, nie 
starczyłoby zasobów Ziemi. Poza tym niskie ceny, jakimi wabią nas sklepy, 
często osiągane są kosztem głodowych płac i bardzo złych warunków 
pracy ludzi zatrudnionych przy produkcji tych dóbr. W ramach sprzeciwu 
wobec takiego stanu rzeczy powstał Dzień Bez Kupowania.

30.XI – dzien bez kupowania
,
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Realizujemy indywidualne zamówienia odpowiadając na Państwa potrzeby!

na Andrzejkowe spotkania

w zielonej Górze 
zaprasza po wyroby z własnej wędzarni oraz garmażeryjne: 

ul. Szosa Kisielińska 22 – Oś. Pomorskie
          Własna produkcja na miejscu, 
          w sklepie PRAWDZIWY HIT! 
          Tylko przy ul. Szosa Kisielińska
 ul. Makowa 14 – Jędrzychów
ul. Św. Cyryla i Metodego 10 
ul. Batorego 81 
ul. Zacisze 7 

Wyroby garmażeryjne  zawsze w niskiej cenie!
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Mini pizzerinki
 francuskie

Opakowanie ciasta francuskiego, ser 
Feta, 2-3 pomidory, suszona bazylia do 
posypania, jajko do smarowania, kilka 
listków bazylii do dekoracji.

Pomidory umyć i pokroić w plasterki 
o grubości około 0,4 cm. Ciasto francuskie 
rozwinąć i za pomocą szklanki lub innego 
naczynia wyciąć z niego koła o średnicy 
nieco większej niż średnica pomidorowych 
plasterków.

Krążki ciasta posmarować roztrzepanym 
jajkiem, a następnie ułożyć  na nich po pla-
sterku pomidora. Na pomidorkach ułożyć 
po kilka kostek sera feta i całość posypać 
suszoną bazylią.

Pizzerinki wstawić do nagrzanego piekar-
nika i piec około 15 minut w temperaturze 
200OC.

Tę pieczoną przekąskę 
obowiązkowo dekorujemy 
świeżą bazylią.

Filet oraz włoszczyznę oczyścić, umyć 
i ugotować rosół, przyprawiając do smaku 
solą, pieprzem oraz vegetą.

Ugotowane mięso przestudzić i pokroić 
w mniejsze kawałki. Wywar przecedzić przez 
sito i odlać 2 litry. Następnie w gorącym wy-
warze rozpuścić żelatynę i pozostawić do 
wystygnięcia.

Owoce pokroić w mniejsze kawałki (z wi-
nogron usunąć pestki).

W małych pojemniczkach dekoracyjnie 
rozłożyć poszczególne owoce, po listku me-
lisy oraz kawałki mięsa i zalać tężejącą ga-
laretą. Wszystkie pojemniczki wstawić do 
lodówki do całkowitego stężenia.

Przed podaniem półmisek ozdobić owoca-
mi oraz melisą i ułożyć na nim tymbaliki.

Smaczna i piękna ozdoba zimnego bufetu.

Chrupiące skrzydełka
8 skrzydełek z kurczaka, sól i sos sojowy 
do smaku, olej do smażenia.
Marynata: 5 łyżek słodkiego sosu chili, 
2 łyżki mleka kokosowego.
Panierka: 2 jajka, pół szklanki mąki, 
10 dag wiórków kokosowych, 15 dag 
żółtego sera.

jowym oraz solą i na 20 minut wstawić do 
lodówki.

Składniki marynaty dokładnie ze sobą 
wymieszać, włożyć do niej przyprawione 
skrzydełka i marynować około 6 godzin.

Zamarynowane skrzydełka wyjąć z mary-
naty i obtoczyć w mące, formując z mięsa na 
dole kostki kulkę.

Ser rozdrobnić blenderem i wymieszać 
z wiórkami kokosowymi. Każde skrzydełko 
maczać w roztrzepanych jajkach i paniero-
wać w wiórkach z serem (patrz fot. 2).

Na patelnię wlać olej do 3/4 jej wysokości 
i rozgrzać. Włożyć zapanierowane skrzydełka 
i smażyć na rumiano z dwóch stron jak kotlety. 
Usmażone odsączyć na papierowym ręczniku.

Wystające kostki skrzydełek owinąć fo-
lią aluminiową, by można było swobodnie 
wziąć skrzydełko w rękę, ułożyć na półmi-
sku i ozdobić wg uznania.

Można podawać z frytkami i ostrym so-
sem chili. Doskonała przekąska, zarówno 
na ciepło jak i na zimno. Idealne do zim-
nego piwa.

tymbaliki koktajlowe
Filet z piersi kurczaka, włoszczyzna do 
ugotowania rosołu, sól, pieprz, vege-
ta, opakowanie żelatyny spożywczej na 
2,5 litra wywaru,  ananas konserwowy, 
winogrona różowe, brzoskwinie kon-
serwowe, listki melisy do dekoracji.

Skrzydełka umyć, osuszyć papierowym 
ręcznikiem i odciąć cienkie końcówki. Po-
zostałe części rozciąć w złączeniu na dwa 
kawałki. Za pomocą noża ściągnąć mięso 
z kości do stawu i rękoma odwrócić je, by 
skórka została wewnątrz mięsa (patrz fot. 1).

Następnie przyprawić do smaku sosem so-

1
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bo zdrowie ma dobry smak...

pizza meksykańska
2 szklanki mąki, 35 g drożdży, szczypta 
soli, szczypta cukru, 130-150 ml wody, 
2 łyżki oliwy z oliwek, cebula, 2 ząbki 
czosnku, 250 g mielonego mięsa, czer-
wona papryka, 100 g zielonego groszku, 
80 g fasolki szparagowej, 150 g piecza-
rek, pół puszki kukurydzy, 3 łyżeczki 
koncentratu pomidorowego, 200 g żół-
tego sera, papryka ostra, papryka słod-
ka, sól i pieprz.

Do miski wsypać mąkę, wlać oliwę, wkru-
szyć drożdże i wyrabiać ciasto, stopniowo 
wlewając wodę. Następnie ciasto przełożyć 
na stolnicę i wyrabiać około 10 minut (im 
dłużej tym lepiej). Z ciasta uformować rę-
koma okrągły, duży placek i posmarować go 
łyżeczką koncentratu pomidorowego.

Na patelni rozgrzać olej i podsmażyć po-
krojoną w kostkę cebulę oraz czosnek prze-
ciśnięty przez praskę. Dodać mięso i smażyć, 
aż się zarumieni. Dodać pozostały koncen-
trat pomidorowy i wymieszać.

Następnie dodać pokrojoną w paski pa-
prykę, pokrojoną fasolę szparagową, gro-
szek oraz pieczarki pokrojone w plasterki. 
Wszystko razem smażyć chwilkę, aż warzy-
wa zmiękną. Na koniec dodać kukurydzę, 
doprawić do smaku i wymieszać.

Tak przygotowaną masę wyłożyć na pizzę, 
posypać startym serem żółtym i piec 12 mi-
nut w piekarniku nagrzanym do maksimum.

Włoski specjał w meksykańskim stylu.

łosoś 
ze szpinakowymi 

ziemniaczkami
50 dag filetu z łososia, 5 ziemniaków, 
45 dag rozdrobnionego szpinaku mro-
żonego, 3 ząbki czosnku, sok i skórka 

otarta z połowy cytryny, 3 łyżki ma-
sła, 100 ml słodkiej śmietany 18%, sól 
i pieprz do smaku.

Do garnka wlać 2 łyżki wody, dodać szpi-
nak, drobno pokrojone 2 ząbki czosnku 
i gotować na wolnym ogniu do czasu odpa-
rowania wody, a następnie przyprawić do 
smaku solą i pieprzem. Ziemniaki obrać, 
umyć, ugotować do miękkości w posolonej 
wodzie, odcedzić i odparować. Następnie 
ziemniaki utłuc z masłem i śmietaną na pu-
ree. Dodać szpinak (trochę szpinaku odło-
żyć do dekoracji) i dokładnie wymieszać.

Filet z łososia umyć, osuszyć papierowym 
ręcznikiem i posypać solą, pieprzem oraz 
skórką cytrynową, a następnie skropić so-
kiem z cytryny.

Patelnię do grillowania posmarować ole-
jem, rozgrzać, wkroić ząbek czosnku i krót-
ko przesmażyć, by olej nabrał czosnkowego 
aromatu. Następnie ułożyć kawałki łososia 
i opiekać po około 5 minut z obu stron, na 
wolnym ogniu.

Na talerzu fantazyjnie ułożyć szpinakowe 
ziemniaki oraz kawałek łososia i przykryć 
go niewielką ilością szpinaku, a na koniec 
ozdobić np. cytryną.

Sałatka z kurczakiem,
selerem i ananasem

2 filety z kurczaka, słoiczek (370 g) se-
lera, puszka ananasa, por, 4 jajka, kilka 
łyżek majonezu, olej, sól i pieprz.

Filety umyć, osuszyć, pokroić w małą kost-
kę, oprószyć solą oraz pieprzem i usmażyć 
na 2 łyżkach oleju, a następnie ostudzić. 
Jajka ugotować na twardo, ostudzić, obrać 
i pokroić w kostkę. Ananasy odsączyć i rów-
nież pokroić w kostkę. Pora umyć, pokroić 
w cienkie półplasterki, posolić i odstawić 
na kilkanaście minut, aby puścił sok, a na-
stępnie odcisnąć. Seler odsączyć z zalewy 
i posiekać.

Tak przygotowane składniki przełożyć do 
miseczki, przyprawić do smaku solą oraz 
pieprzem, wymieszać z majonezem i wsta-
wić do lodówki.

Sałatka z kaszką kuskus
i tuńczykiem

Szklanka kaszki kuskus, 8 rzodkiewek, 
10 pieczarek marynowanych, zielony 
ogórek, puszka kukurydzy konserwo-

wej, puszka tuńczyka w oleju, posieka-
ny szczypiorek i koperek, majonez, sól 
i pieprz do smaku.

Kaszę kuskus przygotować według przepi-
su na opakowaniu i rozdrobnić widelcem. 
Umyte rzodkiewki i ogórka oraz pieczar-
ki pokroić w półplasterki lub w małe ka-
wałeczki. Kukurydzę i tuńczyka odsączyć 
z zalewy.

Tak przygotowane składniki przełożyć do 
salaterki. Dodać majonez oraz posiekany 
szczypiorek i koperek. Całość doprawić do 
smaku solą oraz pieprzem i wymieszać.

Sałatka z wędzonym
kurczakiem i mozzarellą

Opakowanie mozzarelli w kulkach, 
mix sałat (np. masłowa, rukola i rosz-
ponka), kilka czarnych oliwek, dwa wę-
dzone podudzia z kurczaka, posiekany 
szczypiorek, 8-10 pomidorków koktaj-
lowych.
Sos: 3 łyżki oliwy z oliwek, 2 łyżki octu 
jabłkowego, łyżeczka suszonych ziół 
prowansalskich, sól i pieprz do smaku.

Sałaty opłukać, dokładnie odsączyć i rozło-
żyć na półmisku.

Mięso oddzielić od kości i rozdrobnić. 
Oliwki i kulki sera przekroić na połówki. 
Pomidorki umyć i osuszyć.

Tak przygotowane składniki rozłożyć na li-
ściach sałaty i lekko wymieszać, a następnie 
posypać szczypiorkiem.

Składniki sosu wymieszać ze sobą i polać 
nim sałatkę.

zapiekane 
ziemniaki

z serowym farszem
8 ziemniaków, pół strąka czerwonej 
papryki, 100 g żółtego sera Gouda, 
50 g krojonej mozzarelli, 50 g mozza-
relli z ziołami oraz sól, pieprz, papryka 
słodka, gałka muszkatołowa i pieprz 
ziołowy do smaku.
Paprykę piec około 40 minut w piekarniku 

nagrzanym do temperatury 190OC, a następ-
nie przełożyć do foliowego woreczka. Z let-
niej papryki zdjąć skórkę i miąższ pokroić 
w drobną kosteczkę.

Ziemniaki (najlepiej jednakowej wielko-
ści) dokładnie umyć i wyszorować szczo-
teczką, a następnie ugotować al dente 
w posolonej wodzie. Wystudzone ziemniaki 
przekroić wzdłuż na połówki i za pomocą 
łyżeczki wydrążyć środek każdego ziemnia-
ka, zostawiając na skórce warstwę około pół 
cm miąższu. Wydrążony miąższ przecisnąć 
przez praskę.

Sery zetrzeć na tarce, dodać pokrojoną pa-
prykę oraz ziemniaki przeciśnięte przez praskę, 
wymieszać i doprawić do smaku na pikantnie.

Gotowym farszem napełnić połówki ziem-
niaków, oprószyć papryką i zapiekać około 
30 minut w temperaturze 180OC.

nalewka 
bananowa

Banan, pół litra wódki, ćwierć litra wo-
dy, ćwierć szklanki cukru, 1/3 laski wa-
nilii.

Banana obrać 
ze skórki i po-
kroić w plastry, 
a następnie roz-
gnieść widelcem, 
zalać alkoholem 
i odstawić na 
tydzień w ciepłe 
miejsce.

Po tym czasie 
nalewkę odcedzić 
i dodać ostudzo-
ny syrop przygo-
towany z wody, 
cukru i wanilii.

Nalewkę ponow-
nie odstawić na około 2 tygodnie, a następnie 
przefiltrować, rozlać do buteleczek i odstawić 
w chłodne miejsce, aby nalewka się wyklaro-
wała.

nalewka cytrynowa
Pół litra wódki, pół szklanki miodu, 
3 cytryny.

Dwie cytryny umyć i obrać ze 
skórki, pozostawiając biały miąższ, 
a następnie pokroić, zalać alkoho-
lem i pozostawić w ciepłym, sło-
necznym miejscu na 3 dni.

Po tym czasie nalewkę odcedzić 
i dodać sok z trzeciej cytryny oraz 
miód. Po miesiącu nalewkę prze-
filtrować i rozlać do buteleczek.
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Zielona Góra, 
ul. Wojska Polskiego vis a vis stacji Orlen

rezerwacja i dowóz tel. 68 451 54 84

Zapraszamy od wtorku do niedzieli od 12.00 do 22.00

I to nie jest nasze ostatnie słowo!

Czarny kogut 
rozwija skrzydła

Spełniając życzenia 
naszych Klientów 

wprowadzamy nowe dania

polędwiczka wieprzowa 
pieczona w piecu opalanym drewnem, 

podawana w sosie kurkowym 

kaczka pieczona 
w piecu, 

delikatnie podlana 
czerwonym winem

i podana na ziemniakach 
w mundurkach

zupa krem 
z zielonego 

groszku

Patera serów

Nieprzyjemny, kwaśny smak 
w ustach, pieczenie w gardle, ból 
za mostkiem, częste odbijanie po 
jedzeniu – to nieprzyjemne dozna-
nia, towarzyszące dolegliwościom 
określanym jako zgaga, nadkwa-
śność, refluks. Występują u wielu 
osób, uprzykrzając lata życia, po-
wodując ból i zażenowanie z powo-
du przykrego zapachu z ust.

Przyczyną tych dolegliwości jest 
nadmiar treści żołądkowej, która 
wydostaje się do przełyku, na sku-
tek popełnianych przez nas błędów 
żywieniowych. Wprowadzając po-
prawki do codziennego jedzenia, 
możemy się tych dolegliwości po-
zbyć i czuć się dobrze.

Wszystkie zjadane przez nas po-
karmy trafiają do żołądka, który 
jest umięśnionym workiem. W je-
go wewnętrznej ścianie występują 
gruczoły wydzielające kwas solny 
(około 1,5 l na dobę) i enzymy 
trawiące białka. Obecność żrące-
go kwasu solnego powoduje silne 
zakwaszenie treści żołądkowej. 
Zabezpiecza nas to przed zatrucia-
mi pokarmowymi, ponieważ nisz-
czy zarazki, które zjadamy razem 
z żywnością. Ponadto kwaśne śro-
dowisko uaktywnia enzymy trawią-
ce białka z pożywienia (np. z mięsa, 
nabiału). Mimo tych właściwości, 
sok żołądkowy nie niszczy jego 

Gdy pali i piecze
ścian i nie wylewa się do wnętrza 
jamy brzusznej. Zawdzięczamy to 
specjalnemu śluzowi pokrywające-
mu wnętrze żołądka i chroniącemu 
jego ściany przed niszczycielskim 
działaniem soku żołądkowego.

Przełyk nie jest już jednak tak 
chroniony. Przed cofaniem się 
treści żołądkowej zabezpiecza go 
zwieracz dolny przełyku, zamyka-
jący wpust do żołądka. Gdy jednak 
posiłek jest zbyt obfity lub zwieracz 
jest osłabiony, dochodzi do cofania 
się treści żołądkowej do przełyku, 
co określa się mianem refluksu. 
Jego objawem jest zgaga – uczucie 
kwaśności i pieczenia w gardle. 

Jak nie dopuścić do zgagi?
Główną przyczyną zgagi są zbyt 

obfite posiłki, zwłaszcza przed 
snem. Żołądek jest rozciągliwy, ale 
duża porcja jedzenia popita na do-
datek gazowanym napojem, nad-
miernie rozciąga jego ściany, wypy-
chając część zawartości z powrotem 
do przełyku. Leżenie lub pochylanie 
się po posiłku tylko pogarsza sytu-
ację. Należy więc jeść regularnie 
4-5 niewielkich objętościowo posił-
ków dziennie, ostatni około 3 go-
dziny przed snem, bez pośpiechu, 
dokładnie żując każdy kęs.

Niezwykle ważne jest to, co jemy. 
Pokarmy ciężkostrawne: smażone, 

tłuste mięsa, odgrzewane bigosy 
i gulasze, potrawy wędzone i ma-
rynowane zwiększają wydzielanie 
soku żołądkowego, nasilając zgagę.

Unikać należy nadmiaru soli, któ-
ra przyczynia się do zwiększenia 
ilości kwasu solnego oraz ostrych 
przypraw i mocnej kawy (zwłasz-
cza z fusami), herbaty i gazowa-
nych, słodzonych napojów. Silnie 
podrażnia żołądek alkohol i dym 
z papierosów.

U osób wrażliwych nasilać zga-
gę mogą niektóre warzywa m.in. 
por, rzodkiewka, czosnek i cebula, 
a czasem surowe jabłka i owoce 
cytrusowe. U osób otyłych, czyn-
nikiem potęgującym zarzucanie 
treści żołądkowej do przełyku jest 
ucisk nadmiaru tłuszczu brzuszne-
go, powinny się więc odchudzić.

Przyczyną refluksu mogą być tak-
że niektóre leki: obniżające ciśnienie 
krwi, przeciwdepresyjne, preparaty 
żelaza i antybiotyki. Mięśnie zwiera-
cza przełyku może rozluźniać rów-
nież mentol, zawarty w miętowej 
herbacie, odświeżających miętowych 
cukierkach i gumach do żucia. 

Leki zobojętniające kwas solny 
i hamujące wydzielanie soku żo-
łądkowego działają tylko doraź-
nie, na chwilę usuwając problem. 
Nie wolno brać ich przez dłuższy 
czas, bo zaburzają naturalne me-
chanizmy działające w układzie 
pokarmowym i maskują objawy, 
pozwalając na rozwinięcie się nie-
bezpiecznych następstw refluksu – 
nadżerki i owrzodzenia przełyku.

Trwale pozbyć się zgagi możemy 

więc tylko w jeden sposób – zmie-
niając złe nawyki, które do tej zgagi 
doprowadzają.

Jak radzić sobie ze zgagą?
Przy powtarzającej się długo-

trwale zgadze możemy sobie po-
móc, stosując dietę lekkostrawną. 
Potrawy powinny być gotowane; 
pieczywo czerstwe, pszenne; 
kasze i makarony drobne; ryż 
biały. Dieta powinna obfitować 
w produkty o właściwościach al-
kalizujących (odkwaszających) 
takie jak: chudy nabiał (jogurt 
naturalny, kefir, twarogi, mleko), 
warzywa bez skórki, najlepiej 
ugotowane oraz owoce w posta-
ci kompotów i przecierów. Al-
kalizująco na organizm działają 
również: fasola, migdały, buraki, 
ziemniaki, pomidory, orzechy 
włoskie, cytryny, seler, czarne 
porzeczki, kapusta, jabłka, ogór-
ki, truskawki i gruszki.

Czynnikiem poważnie zakłócają-
cym pracę układu pokarmowego, 
oprócz niewłaściwego odżywiania 
się, palenia papierosów i picia alko-
holu, jest długotrwały stres.

Nie tylko nasila produkcję soku 
żołądkowego, ale powoduje także 
zanikanie ochronnego śluzu w żo-
łądku. Kwas solny wyżera wówczas 
w jego ścianie nadżerki i rozwija 
się stan zapalny, który w obecności 
bakterii Helicobacter pylori, może 
spowodować powstanie wrzodów 
żołądka. Stresów nie unikniemy, 
ale możemy starać się je rozłado-
wywać, najlepiej przez ruch na 

świeżym powietrzu. Starajmy się 
również nie jeść w stanie podener-
wowania, dbajmy o dobrą atmosfe-
rę przy stole.

Jedzenie powinno być przyjem-
nością, wynikającą nie tylko z za-
spokajania głodu i przyjemnego 
smaku, ale również ze świadomo-
ści, że spożywane pokarmy służą 
naszemu zdrowiu i dobremu sa-
mopoczuciu.

Lidia Aleksandrowicz 
– dietetyk, biolog
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Schudnij przed zimą

Zielona Góra 
ul. Bolesława Chrobrego 33
Tel: 731 533 531
                               www.active-diet.pl

Z samej swej natury jest nieroze-
rwalnie związana z uniwersalny-
mi prawami szacunku dla życia, 
prawdy i cierpliwości, które są 
niezbędnymi czynnikami w wy-
pracowaniu spokojnego oddechu, 
zrównoważonego umysłu i nie-
ugiętej woli. W tym właśnie tkwią 
moralne wartości jogi. To dlatego 
wymaga ona zupełnego, totalnego 
wysiłku, angażując i kształtując ca-
łą istotę ludzką. Joga jest w każdym 
momencie aktem. Tu nie ma miej-
sca na bezmyślne i mechaniczne 
powtarzanie.

Według B.K.S Jyangar joga to 
system leczenia i kultywowania 
ciała – świątyni w której mieszka 
duch. Dzieje się to bez mistyfikacji, 
zaszumienia magicznymi formuł-
kami lub oderwanymi od życia 
rytuałami. B.K.S Jyangar to genial-
ny stroiciel naszych ciał, którego 
cechuje jednocześnie głębia i pro-
stota. Istota jogi polega na uwol-
nieniu od kontaktu z cierpieniem 
i smutkiem.

Jak wiadomo, gdy temperatura na zewnątrz obniża się, nasza wa-
ga rośnie w sposób niekontrolowany. Zimą mamy bowiem większą 
chrapkę na produkty wysokoenergetyczne, a ponura  aura nie na-
straja do częstej aktywności na świeżym powietrzu. Czy w tej sytu-
acji jesteśmy całkowicie bezradni? Niekoniecznie! Już dziś możemy 
rozpocząć walkę o to, by nie wchodzić w nowy rok z najpopularniej-
szym chyba postanowieniem – „w tym roku, to już na pewno zgubię 
nadmiarowe kilogramy”.

Wystarczy, że zastosujemy się do kilku ważnych wskazówek: przy-
gaszeni jesienną depresją, zamiast po wysokokaloryczne słodkości, 
sięgajmy po owoce. Na obiady spożywajmy więcej zup warzywnych, 
a gdy pogoda uniemożliwia ruch na świeżym powietrzu, ćwiczmy 
w domu. Przede wszystkim zaś – nie tłumaczmy zwykłego łakom-
stwa pluchą i zimnem. Jeżeli jednak walka w pojedynkę wydaję się 
Wam zbyt trudna, zawsze możecie skorzystać z pomocy wykwa-
lifikowanego dietetyka, który chętnie poprowadzi Was do walki 
o nowy, lepszy styl życia. Zapraszamy!

Joga jest ponadczasową, praktyczną 
nauką, która rozwijała się przez ty-

siąclecia. 
Zajmuje się fizycznym, psychicznym, 
moralnym oraz duchowym zdrowiem 
człowieka jako całością. To idealna tech-
nika zapobiegająca chorobom fizycznym 
i psychicznym. Chroni ciało, rozwijając 
jednocześnie poczucie niezależności  
i zaufania do samego siebie.

Zdrowy duch, 
zdrowe ciało...

Joga określana jest też jako mą-
drość w pracy lub umiejętność go-
dzenia różnorodnych czynności. 
Harmonia i umiarkowanie. Asany 
to gimnastyczne pozycje wzmac-
niające, rozciągające i oczyszcza-
jące ciało na poziomie fizjologicz-
nym. Właściwa praktyka prowadzi 
do wewnętrznej równowagi: osoby 
nerwowe uspokajają się, a osoby 
depresyjne energetyzuje i pobudza.

Jogę może ćwiczyć każdy. Ćwi-
czenia są bardzo zróżnicowane. Od 
prostych, wstępnie otwierających 
ciało, do bardziej skomplikowa-
nych pozycji. Oczywiście zaczyna 
się od podstaw. Ćwiczą osoby 
w różnym wieku – dzieci w przed-
szkolach i emeryci. Ważne jest, by 
praktykować pod okiem wykwali-
fikowanych nauczycieli.

W każdym programie zajęć wy-
konuje się ćwiczenia:

• wzmacniające 
    i rozciągające ciało
• polepszające 
    koncentrację
• regenerujące
• relaksujące

Joga znaczy łączyć, integro-
wać i scalać. To starożytny, 
wywodzący się z Indii sys-
tem indywidualnej praktyki 
prowadzącej do integracji 
osobowości na płaszczyźnie 
psychicznej, emocjonalnej 
i fizycznej. Poprzez bezpo-
średnie doświadczenie od-

krywa się stopniowo złożoność 
rzeczywistości, uczy się jak własną 
pracą można korzystnie wpływać 
na swój stan psychofizyczny, zdro-
wie oraz relacje z otoczeniem.

Przestrzeganie uniwersalnych 
zasad moralnych i indywidualnej 
samodyscypliny, a także ćwiczenie 
asan (pozycji jogi), daje poczucie 
wewnętrznej równowagi i spokoju. 
Oparta na stabilnym fundamen-
cie (niekrzywdzenie innych istot) 
praktyka Asan działa tonizująco, 
uspokaja i energetyzuje.

Joga mówi, że ciało i umysł są ze 
sobą połączone i wzajemnie na sie-
bie oddziałują. Stan umysłu wpły-
wa na stan ciała i ma w nim swoje 
odzwierciedlenie. Jednocześnie 
stan ciała wpływa na stan umysłu. 
Nie można bezpośrednio wpływać 
na umysł, ale można wpływać nań 
pośrednio, poprzez praktykowa-
nie asan, pranajam i medytacji. 
Jeżeli problem umysłu jest w ciele 
odzwierciedlony np. pod posta-
cią skurczu (np. pod kolanem), to 
przepracowując ten problem, pra-
cujemy również m.in. nad proble-
mem naszego umysłu i duszy.

Jogini przekonują, że joga poma-
ga zwalczać bóle głowy i stawów, 
ułatwia łagodne przejście przez 
okres przekwitania, wspomaga le-
czenie depresji i pomaga zrzucić 
nadwagę, jak również wspomaga 
leczenie i leczy wiele innych cho-
rób i dolegliwości. Asany zwiększa-
ją siłę i wydajność mięśni, ścięgien, 
systemu krążenia i systemu ner-
wowego. Mają również korzystny 
wpływ na umysł i psychikę, bo-
wiem wymagają skupienia na od-
dechu, co wpływa korzystnie na 
pracę serca, a to z kolei pomaga 
w natlenieniu komórek ciała i przy-
spiesza procesy metaboliczne.

Małgorzata Stysińska

Jak oszlifowany diament, 
którego każda ścianka odbija 
światło innej barwy, podobnie 
słowo joga wyraża różne odcie-
nie znaczeń i odzwierciedla róż-
norodność ludzkich usiłowań,  
w celu uzyskania wewnętrznego 
spokoju i szczęścia.
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Sklep firmowy „Domowy Szyk” przy hurtowni „Gama 2000” 

zielona Góra, ul. batorego 126 a Zapraszamy na zakupy!

800 m2 powierzchni!

Super ceny!
Fachowa obsługa!

SKLep FIRMOWy 

DOMOWy SzyK
 przy hurtowni Gama 2000

Największy w mieście
 wybór 

akcesoriów kuchennych 

 m.in. garnków, sztućców, 

szkła, ceramiki, 

i wszelkich innych niezbędnych 

sprzętów gospodarstwa domowego!

 artykułów łazienkowych 

 upominków na każdą okazję 

oferuje

naprzeciw Intermarche (po drugiej stronie ulicy)

Domowy 
              obiad 

zupa fasolowa z papryką
35 dag białej fasoli drobnej, 4 czerwo-
ne papryki, marchewka, cebula, 1,5 litra 
wywaru, 4 łyżki oleju, 3 duże ziemnia-
ki, listek laurowy, 100 ml mleka, 4 łyżki 
przecieru pomidorowego, świeżo mielony 
pieprz kolorowy, sól, cukier, majeranek.

Fasolę namoczyć i odstawić na całą noc. 
Na drugi dzień zlać wodę i gotować fasolkę 
w wywarze przez 35 minut.

Ziemniaki obrać, pokroić w drobną kostkę, 
wrzuć do fasolki i gotować razem.

Papryki oczyść i pokroić w wąskie paski. Ce-
bulę obrać i pokroić w krążki, a obraną mar-
chewkę zetrzeć na tarce o dużych oczkach.

Tak przygotowane warzywa zeszklić na 
rozgrzanym oleju i dodać do zupy. Następnie 
dodać mleko i liść laurowy. W razie potrzeby 

dolać trochę wody, ale ostrożnie, ponieważ 
zupa ma być gęsta.

Gdy wszystkie warzywa zmiękną, dodać 
przecier pomidorowy i wymieszać.

Na koniec usunąć liść laurowy i zupę do-
prawić solą, pieprzem oraz majerankiem.

Podawać posypaną zmielonym pieprzem 
kolorowym.

Kremowy kalafior 
z pieprzem

Dwa średnie kalafiory, 1,5 l rosołu lub bu-
lionu z kostki, szklanka mleka 3,2%, łyżka 
smalcu bez skwarek, sól, świeżo zmielony 
pieprz, 4 płaskie łyżki kaszy manny.
Kalafiory umyć i podzielić na różyczki. 

W garnku rozpuścić smalec i podsmażyć na 
nim różyczki kalafiora. Następnie zalać roso-
łem wymieszanym z mlekiem i gotować około 
10-12 minut.

Kilka ładnych kawałków kalafiora odłożyć 

do dekoracji, a resztę zmiksować na gładką, 
aksamitną masę, stopniowo dodając kaszę 
mannę. Na koniec doprawić do smaku solą 
i świeżo zmielonym pieprzem.

Roladki schabowe 
z papryką

6 plastrów schabu, po jednej żółtej, 
czerwonej i zielonej papryce, 2 jajka, 
bułka tarta do panierowania, 2 torebki 
ryżu, olej do smażenia, sól, pieprz, ba-
zylia do dekoracji.

Mięso umyć, osuszyć, rozbić tłuczkiem 
i natrzeć solą oraz pieprzem. Papryki umyć, 
oczyścić z gniazd nasiennych i pokroić 
w paseczki.

Na plastrach schabu rozłożyć po dwa paski 
z każdego koloru papryki. Następnie ściśle 
zwinąć roladki i spiąć wykałaczkami.

Panierować w roztrzepanych jajkach oraz 
bułce tartej i z obu stron podsmażyć na roz-
grzanym oleju.

Na koniec roladki przełożyć do naczynia 
żaroodpornego, wstawić do nagrzanego 
piekarnika i zapiekać jeszcze 30-40 minut 
w temperaturze 180OC.

Ryż ugotować według przepisu na opako-
waniu i przełożyć na półmisek. Następnie 
ułożyć pokrojone roladki i udekorować po-
zostałą papryką oraz listkami bazylii.

pałki pieczone 
z borowikami i papryką

4-5 pałek z kurczaka (około 600 g), 200 g 
obranych borowików, łyżka oleju, łyżecz-
ka ziół prowansalskich, 2 cebule, 3 ząbki 
czosnku, 1,5 strąka papryki czerwonej, 
sól, pieprz czarny, pieprz ziołowy.

Obrane borowiki pokroić w większą kostkę 
i przez około 15 minut gotować w posolonej 
wodzie, a następnie wystudzić.

Pałki z kurczaka umyć, osuszyć, skropić 
olejem i natrzeć solą, pieprzem ziołowym 
i ziołami prowansalskimi. Następnie ułożyć 
w natłuszczonym naczyniu żaroodpornym, 
wstawić do piekarnika nagrzanego do tem-
peratury 180OC i piec 25 minut.

W tym czasie obraną cebulę pokroić 
w krążki, a czosnek w paski. Paprykę umyć, 
oczyścić z gniazd nasiennych i pokroić 
w większą kostkę.

Tak przygotowane warzywa razem z grzy-
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Wyroby garmażeryjne
własnej produkcji, rybne i mięsne!

Bar Kotwica
DAWNA CENTRALA RYBNA

zielona Góra, al. zjednoczenia 92, tel. 68 326 25 08

Osiedle Pomorskie, Konfin, Pawilon 29
zapraszamy od 7.00 do 20.00
www. ekodelicja.pl Zapraszamy na degustację soku z pokrzywy

• serek kozi 
• produkty bio i eko 
• bezglutenowe 
• spiruline

Polecamy krem – balsam z jadem żmiji

BAR PYCHOTKA
Zielona Góra, ul. Sikorskiego 32

Telefon 695 727 697

Polecamy m.in. obiady abonamentowe

Zapraszamy w godzinach 
od 11.00 do19.00

Najlepsze ceny w mieście!

Nowe miejsce, ta sama jakość!

(Ciąg dalszy ze str. 1)
Zużyłam 8 kilogramów mąki, 

16 jajek, 40 dag drożdży, 4 litry 
mleka i 40 dag masła, trochę so-
li i cukru. Zaczęłam wyrabiać ok. 
18.00, a skończyłam jakoś o 23.00. 

Ciasto upchnęłam do czterech 
wielkich miednic. Miałam napraw-
dę wiele obaw, czy masa nie opad-
nie, na szczęście udało się.

W czwartek wstałam kilka minut po 
4.00. O 6.00 wtoczyliśmy się z micha-
mi do szkoły. Chwilę potem wpadła 
reszta ekipy. Wystartowałyśmy punkt 
8.00. Każda klasa wiedziała, o której 
godzinie ma przyjść z wychowawcą 
lub z opiekunem i gdzie ma się udać. 
Na naszym korytarzu odbywały się 
zarówno warsztaty teoretyczne jak 
i praktyczne. Ja byłam odpowie-
dzialna za stoisko z wypiekaniem 
bułeczek… Do pomocy miałam dwie 
uczennice z klasy 6 b – Patrycję i Pau-
linę. Dziewczyny były niesamowicie 
obrotne i dwa razy nie trzeba im było 
niczego powtarzać. Pracowało mi się 
z nimi rewelacyjnie!!!

Podczas każdej godziny lekcyjnej 
podchodziły do nas dwie klasy. 

Dużo nas, dużo nas ....

Pracowałyśmy zatem dzielnie od 
8.00 do 15.00. W sumie przez tyle 
godzin udało nam się upiec prawie 
300 bułek!!!

Każde dziecko otrzymywało ka-
wałek ciasta, z którego trzeba było 
uformować coś na kształt bułeczki, 
posmarować mlekiem i udekorować 
ulubionym składnikiem. A była ich 
cała masa – rodzynki, wiórki, mak, 
sezam, słonecznik i wiele, wiele in-

nych. Frajdy było co niemiara! Każda 
buła była podpisana i wypiekana za-
równo przy naszym stoisku (z pomo-
cą małego piekarnika) jak i w szkolnej 
kuchni. Upieczone bułeczki trafiały 
z powrotem do swoich właścicieli. 

Podczas gdy my walczyłyśmy dziel-
nie w „piekarni”, uczniowie wzięli 
także udział w warsztatach teoretycz-
nych: dzieci zostały zapoznane z wa-
runkami uprawy zbóż, rodzaju gle-

by oraz zbóż – można było dotknąć 
kłosów pszenicy, żyta, jęczmienia, 
pszenżyta oraz wiechę owsa. Później 
dzieci oglądały proso – kłos i ziarno, 
zboża, które uprawia się głównie 
w Afryce, mogły porównać wielkość 
ziarna naszych zbóż do prosa. Na-
stępnie uczniowie oglądali i doty-
kali różne typy mąki żytniej. Później 
w ręcznym młynku mielili ziarno 
wybranego zboża i porównywali do 
typu mąki. Na koniec oglądali, wą-
chali zakwas żytni i pszenno-żytni. 
Uczyli się rozpoznawać zboża po 
kłosach i ziarnach. Zapoznali się 
także z tematyką plakatów wykona-
nych przez klasy 1-6, które dotyczy-
ły pracy rolnika, młynarza, piekarza, 
a także rodzajów mąk, procesu po-
wstawania chleba itd.

Ponadto można było obejrzeć 
w jaki sposób piecze się chleb w ma-
szynie do wypieku chleba, a także 
spróbować pieczywa wypieczonego 
w zaciszu domowym oraz spró-
bować wielu dodatków do chleba, 
takich jak: dżemy, konfitury, ogór-
ki, papryki, masełko z czosnkiem, 
smalce, miody, oraz sałatki i bigos! 
Wszyscy jedli, aż uszy się trzęsły!!!

Cała szkoła pachniała tego dnia 
świeżym pieczywem, zakwasem, 
drożdżami, a mąka była dosłow-
nie… wszędzie.

Cieszy nas ogromnie fakt, że 
wszystko udało się dokładnie tak, 
jak sobie zaplanowałyśmy. A jeste-
śmy jeszcze bardziej dumne z tego, 
że to wydarzenie spodobało się nie 
tylko uczniom, ale i Dyrekcji oraz 
innym nauczycielom i rodzicom 
uczniów. Usłyszałyśmy mnóstwo 
ciepłych słów i czujemy się przez 
to niezwykle docenione!

Celem naszej akcji, oprócz pro-
mocji zdrowego trybu życia, była 
zbiórka pieniędzy dla naszej chorej 
uczennicy – Ani Maciąg. 

To, co udało nam się tego dnia 
osiągnąć, to oczywiście nie tylko 
nasza zasługa. Pomogło nam wie-
le osób i firm, którym jeszcze raz 
serdecznie dziękujemy!!!!!!

Kasia Sadłowska

www.aduparosnie.com

bami przełożyć do miski, oprószyć solą oraz pieprzem 
i odstawić.

Po 25 minutach pieczenia mięso wyjąć z piekarnika, 
dodać do niego przygotowane składniki i zapiekać 
jeszcze 15 minut.

Podawać z ziemniakami lub z pieczywem.

Mandarynkowo-kapuściana 
surówka

Pół główki kapusty (może być pekińska), puszka 
mandarynek w syropie, duża marchew lub 2 mniej-
sze, 3 łyżki rodzynek, cukier, sól i pieprz do smaku, 
3-4 łyżki oliwy z oliwek, sok z połowy pomarańczy,

Kapustę drobno poszatkować, delikatnie posolić 
i odstawić, by puściła sok, a następnie sok odlać. Man-
darynki odsączyć z syropu. Marchewkę obrać i zetrzeć 
na tarce o małych oczkach. Oliwę z oliwek połączyć 
z sokiem z pomarańczy.

Do kapusty dodać startą marchewkę, odsączone 
mandarynki oraz rodzynki i wszystko razem deli-
katnie wymieszać. Na koniec surówkę polać oliwą 
z sokiem i doprawić do smaku.

Pyszna surówka, którą można jeść nie tylko do obia-
du. Świetnie smakuje także jako deser, gdyż manda-
rynki nadają jej przyjemnej słodyczy.

boloński garnek
300 g mielonego mięsa wieprzowego, 250 g piecza-
rek, 400 g krojonych pomidorów z puszki, 300 g 
makaronu penne, 2 ząbki czosnku, duża cebula, 
800 ml bulionu, łyżeczka oregano, łyżeczka bazylii, 
pół łyżeczki słodkiej papryki, pół łyżeczki ostrej 
papryki, 6 łyżeczek koncentratu pomidorowego, 
sól i pieprz.

Pieczarki obrać, pokroić w plastry i usmażyć na złoty 
kolor.

Cebulę obrać, pokroić w kostkę i zeszklić na rozgrza-
nym oleju, pod koniec dodając czosnek przeciśnięty 
przez praskę.

Następnie dodać mięso mielone, wymieszać i pod-
smażyć. Do mięsa dodać pomidory oraz koncentrat 
pomidorowy, wymieszać i smażyć jeszcze 2 minuty.

Na koniec dodać podsmażone pieczarki oraz surowy 
makaron i całość zalać bulionem. Dodać przyprawy 
do smaku i wszystko razem gotować pod przykryciem, 
na wolnym ogniu, aż makaron będzie miękki.

Cena 4,40 zł (w tym 8% VAT)
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zielona Góra,  al. niepodległości 11D, 
tel/fax 68 420 00 49, 68 326 50 43, tel. kom. 601 53 54 56 

biuro@e-voyager.plwww.e-voyager.pl

Kanonizacja 
Jana Pawła II 
25-29.04.2014 (5 dni) 

transport 
zwiedzanie
2 śniadania 

2 obiadokolacje 
cena: 950 zł+30€ 

Jeśli macie dość jesiennej słoty 
i trochę wolnego czasu pojedźcie 
na Sycylię, a dokładnie do Trapa-
ni. Tam w listopadzie temperatu-
ra waha się w okolicy 20 stopni. 
Tanie linie lotnicze nie zdrenu-
ją Wam portfela, a i na miejscu 
można wynająć kwaterę za nie-
duże pieniądze.

My jak zwykle pojechaliśmy coś 
zjeść, a oferta kuchni sycylijskiej jest 
naprawdę imponująca. I warzywa, 
i mięso, i oczywiście owoce morza. 

W Trapani miejscowa kuchnia 
jest bardzo zróżnicowana. Wi-
dać spore wpływy arabskie, skąd 
dotarł np. kuskus. Smakoszom 
polecamy Cous Cous Days ob-
chodzone w pierwszym tygodniu 
sierpnia oraz Stragusto, obcho-
dzone w lipcu święto jedzenia 
ulicznego. Prawdziwa eksplozja 
smaku. Problemem może być 

tylko temperatura. Jest niemiło-
siernie gorąco.

Idąc na obiad warto zamówić 
popularną przystawkę o nazwie 
Caponata czyli marynowane wa-
rzywa. Głównym składnikiem jest 
bakłażan. Do tego seler naciowy, 
cebula, pomidory i kapary. Całość 
przyprawiona octem, cukrem i oli-
wą. Wszystko podsmażone. Wyjąt-
kowy smak. Można spożywać i na 
ciepło, i na zimno (lepsza). 

Jeśli ktoś woli rybę, polecamy 
smażone sardynki (sarde linguate) 
lub sałatkę z ośmiornicy. Ośmiorni-
cę można zjeść również na gorąco, 
tylko skropioną sokiem z cytryny. 
Pewnie u niektórych taki widok 
wzbudza mieszane odczucia, ale na-
prawdę warto spróbować. Pyszne.

Później, jako główne danie, moż-
na zamówić makaron Busiate, któ-
ry jest gruby, pokręcony i robiony 
na miejscu. Trzeba trochę na potra-
wę poczekać, ale za to co za smak!!! 
W środku mogą być krewetki lub 
mięso. Odrobina parmezanu do-
pełnia całości. Jako dodatek można 
zamówić Pesto Trapanese. Czerwo-
ne pesto z migdałami, czosnkiem 
i świeżymi pomidorami. 

Warto spróbować Arancini di riso, 
kulki z ryżu nadziewane mięsem 
oraz warzywami, a następnie otoczo-
ne w panierce i usmażone. Jak ma-
wiają Sycylijczycy, danie obowiąz-
kowe. Pisząc o Włoszech nie sposób 
nie wspomnieć o pizzy. Znaleźliśmy 
lokal, prowadzony od kilkudziesię-
ciu lat, gdzie można zamówić pizzę 
w kształcie prostokąta, o długości 
jednego metra!!! Oczywiście zamó-
wiliśmy. Wyjątkowa przyjemność.

Na deser polecamy znane chyba 
wszystkim tiramisu i pana cottę. 
Mniej znane to Cannoli, „koperty” 
z ciasta zbliżonego do naszych fa-
worków, wypełnione serem ricot-
ta. Do tego koniecznie kawa, która 
smakuje wyśmienicie w każdym 
zakątku Italii, niezależnie czy pi-

podróże ze smakiem
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jemy ją na stacji ben-
zynowej czy w eksklu-
zywnej kawiarni.

Nie da się uniknąć 
kontaktu z alkoholem. 
Znajdziemy tu wyśmie-
nite wina powstałe ze 
szczepów Nero D’Avola, 
Frappato, Sangiovese, 
Moscato, Sedara.

Z mocniejszych trun-
ków to oczywiście 
Grappa, wódka z wi-
nogron. Nam smakowała średnio, 
podobnie jak kultowe, słodkie wino 
Marsala.

Samo miasto jest urokliwe. Pięk-
na, stara zabudowa, idealna do 
spacerów po dobrym posiłku. Jeśli 
chodzi o zabytki, to najsłynniejsza 

O cukierni Klara pisaliśmy już w DJ („Uczciwa cukiernia”, 
nr 28/2013). Powstają tam wyroby cukiernicze nie tylko dla 
pieniędzy, ale i z potrzeby serca. Byliśmy tam znowu, spraw-
dzić czy nic się nie zmieniło. Z przyjemnością informujemy, 
że to nadal miejsce, które można śmiało polecić wszystkim 
Czytelnikom. 

Każdego ranka można tam kupić jeszcze ciepłe drożdżówki, 
pączki, ciasta francuskie, rogaliki półfrancuskie, które osłodzą 
nam ciemne i chłodne dni. Do ciast wypiekanych metodą tra-
dycyjną właściciele używają składników najwyższej jakości, 
w tym domowych przetworów (pyszne!!!). Produkty odzna-
czają się bardzo wysoką jakością oraz doskonałymi walo-
rami smakowymi. Czuć w nich włożone serce. Na półkach 
i w lodówkach same rarytasy. Oprócz bogatej oferty ciast, 
ciasteczek i tortów (okolicznościowych, dziecięcych, wesel-
nych) można zamówić indywidualny tort własnego pomysłu. 
Właściciele nie boją się nietypowych kształtów, przestrzen-
nych dekoracji, dedykacji, zdjęć i co tam jeszcze jesteśmy 
w stanie wymyślić. Wszystkie te zachcianki zostaną spełnione  
z ogromną przyjemnością i uśmiechem na twarzy. Jak zdradził 
nam pan Grzegorz, cukiernia przygotowuje na Święta Bożego 
Narodzenia specjalną niespodziankę. Pojawią się wypieki  
z przepisów dawno zapomnianych, których tak naprawdę, 
nie piecze już nikt. Warto odwiedzić Klarę i sprawić sobie 
słodką przyjemność.                                                        (red)

Cukiernia z sercem•

Cukiernia Klara
Zielona Góra, ul. Jedności 90, tel. 68 320 23 18

•

(Ciąg dalszy ze str. 1)
Przekonują, że powinniśmy je 

odstawiać już w drugim roku ży-
cia, gdy ludzki organizm kończy 
wydzielanie podpuszczki, która 
odpowiada za rozkład kazeiny. 
Słabnie też wydzielanie laktazy. 
Wówczas z trawieniem mleka 
zaczynamy mieć coraz większe 
problemy. Choćby bolesne wzdę-
cia, biegunka i inne dolegliwości 
ze strony układu pokarmowego. 

O co w tym wszystkim chodzi? 
To przecież prawda, że są osoby, 
które narzekają, że po wypiciu 
mleka źle się czują. Ci, którym 
mleko nie szkodzi, uważają, że to 
jakieś ich fanaberie, że po prostu 
nie lubią mleka i szukają uspra-
wiedliwienia. Tymczasem spra-
wa jest bardziej skomplikowana. 
Z badań wynika, że jedna czwarta 
ludzkości ma problem z trawie-
niem zawartej w mleku laktozy. 
Odpowiedzialny za to enzym, 
laktaza, zanika u nich w dość 
wczesnym dzieciństwie. Dlaczego 
nie zanika u wszystkich?

Okazuje się, że zależy to od tego, 

skąd pochodzimy. U potomków 
ludów, które wcześnie udomowiły 
bydło, organizm zwykle nie reaguje 
dolegliwościami po wypiciu szklan-
ki mleka. To dlatego Europejczycy, 
zwłaszcza z północnej Europy, mo-
gą zwykle bezkarnie pić ten napój. 

W Polsce nietolerancja laktozy 
występuje u 1,5 proc. niemowląt 
i dzieci oraz u 20-25 proc. osób do-
rosłych. Dla porównania w Danii 
występuje u 6 proc. społeczeństwa, 
w Grecji – 38 proc. Ale już ludzie 
pochodzący z Bliskiego Wscho-
du, Indii, części Afryki, choćby 
przeprowadzili się np. do Europy 
Północnej, na picie mleka reagują 
dolegliwościami, bo w dorosłym 
wieku nie mają już enzymu po-
zwalającego trawić laktozę. Ilość 
tego enzymu może się też znaczą-
co zmniejszyć po zabiegach chirur-
gicznych oraz w podeszłym wieku. 
To dlatego np. naszej babci może 
zaszkodzić kubek ciepłego mleka, 
choć wcześniej mogła bezkarnie 
wypić nawet trzy.

Na szczęście ludziom, którzy nie 
tolerują mleka, nie szkodzą mlecz-

ne produkty, np. kefir, jogurt, ma-
ślanka. Nie zawierają one już lakto-
zy, są więc bezpieczne.

Bezpieczne? Według autorów 
wspomnianej książki, niekoniecz-
nie. Wprawdzie nie spowodują 
wzdęć, biegunki i tym podobnych 
sensacji, ale jednak, jako produk-
ty odzwierzęce, zdrowiu nie służą, 
mogąc nawet przybliżyć nas do 
raka.

– Bzdury! – zawołają zwolennicy 
mleka. – Bez mleka nasz organizm 
będzie miał za mało choćby wita-
miny D. Osłabiony zostanie nasz 
układ nerwowy i odpornościowy, 
bo mleko i jego produkty mają du-
żo witaminy B2 i B12, ważnej dla 
jego funkcjonowania. Pogorszy się 
stan zębów i kości.

– Bądź mądry i pisz wiersze! – 
chciałoby się powiedzieć. 

Komu wierzyć? Gdzie jest racja? 
Rosyjskie powiedzenie mówi „Biez 
wodki nie razbieriosz”. Od wódki 
zdrowszy koktajl. W tej sytuacji 
chyba jednak niekoniecznie mlecz-
ny, a z procentami.

Grażyna Zwolińska

To w końcu, co z tym mlekiem?

jest dorycka świątynia w Segesta, 
uważana przez wielu za najlepiej 
zachowaną i jedną z najważniej-
szych greckich budowli na Sycylii. 
Niestety, w związku z przejedze-
niem nie dotarliśmy tam. Może 
jeszcze kiedyś.                             red
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– Do której grupy należysz? Do 
tej, która żyje by jeść czy do tej, 
która je by żyć?

– Gdybym tylko mogła, to z pew-
nością byłabym liderką grupy ży-
jących by jeść! Niestety, przez mo-
je szybkie tycie non stop uczę się 
jedynie jeść, by żyć. Częstotliwość 
przechodzenia na diety pokazuje 
jak na dłoni, że to ciągłe uczenie 
się nie wychodzi mi najlepiej.

– Gdybyś miała do dyspozycji 
najlepszego kucharza świata, to 
co chciałabyś żeby Ci ugotował 
na śniadanie, obiad i kolację? 

– Śniadań nie jadam zazwyczaj, 
ale jakby już był taki ktoś, to pewnie 
jakieś pyszne naleśniki z owocami. 

Z  Katarzyną Piasecką, komikiem

Wywiad o jedzeniu
Na obiad – rosół (taki prawdziwy, 
bez ściemy kostkowej, z domowym 
makaronem). Po rosole może nan 
z masłem i do tego curry (takie 
gęste, tłuste z warzywami). Kola-
cja – ziemniak pieczony z kurkami 
duszonymi w śmietanie. 

– Twój ulubiony polski produkt?
– Bób. Uwielbiam bób! Najbar-

dziej taki ugotowany i polany buł-
ką tartą. Od jakiegoś czasu rów-
nież taki przygotowywany przez 
mojego ukochanego. Zdradzę: 
ugotowany, obrany, wymieszany z 
podsmażonym boczkiem,  koper-
kiem, pietruszką, bazylią i świeżym 
pieprzem. Pycha!

– Jakiemu daniu nie Możesz się 
oprzeć? Twoja kulinarna słabostka.

– Ciasta. Moja konkretna słabość. 
Przede wszystkim sernik. 

– Na jakie imprezy lubisz cho-
dzić? Takie gdzie się siedzi przy 
suto zastawionym stole czy raczej 
przyjęcia na stojąco?

– Takie, przy których się siedzi. 
Z pewnością takie. Ale tylko w 
gronie przyjaciół i rodziny. Lubię 
biesiadowanie. Jest jakaś magia 
podczas wspólnego siedzenia przy 
stole z bliskimi ludźmi.

– Czy jadąc na wakacje odwie-
dzasz lokale z kuchnią regional-
ną? 

– Zawsze. Poznawanie kraju to 

nie tylko zabytki. Częściej to ludzie, 
kultura i właśnie kuchnia. Siedząc 
w knajpie, próbując potraw, czuję 
tak naprawdę, że wchodzę w klimat 
miejsca.

– Którą z kuchni świata preferu-
jesz najbardziej?

– Indyjską. Z pewnością. 
– Co sądzisz o dietach? Stosowa-

łaś jakieś cuda?
– Oj tak. Całe życie jestem na 

diecie, albo myślę o tym, żeby za-
cząć. Taka chyba babska natura. 
Zdarzyło mi się jakiś czas temu 
w cztery miesiące zrzucić 20 kg. Bez 
ćwiczeń. Czy to cud? Hm… Może. 
Nie polecam jednak tego sposobu, 
bo zwyczajnie szkoda zdrowia. Te-
raz jestem na etapie opracowywa-
nia własnej diety. Efektów na razie 
brak, ale ciągle wierzę :)

– Co sądzisz o żywności ekolo-
gicznej? Zwracasz uwagę na po-
chodzenie żywności?

– Mam wrażenie, że zbyt rzadko, 
niestety zwracam na to uwagę. Mo-
mentami po prostu za szybko żyję, 
żeby się na tym skupić. Myślę jed-
nak coraz częściej o zmianie, więc 
kto wie… Może jeśli porozmawia-
my za rok, będę proekologiczną 
aktywistką.

– Dzięki za smaczny wywiad.
(jk)

Fot.  Mateusz Baran

apetyt na plus

Piękna, polska, złota jesień do-
biega końca. Jednak sezon na 

dynie jeszcze trwa. Dzięki temu 
możemy zafundować sobie złotą 
potrawę: i w kolorze, i w smaku, 
i w kontraście do zimnej i dżdży-
stej pogody.

Potrzebne będzie pół kilo-
grama obranej dyni, kilka 
plastrów wędzonego boczku, 
najlepiej surowego, do tego ka-
wałek papryczki chili, łyżecz-
ka ziół prowansalskich, garść 
świeżej kolendry i dwie łyżki 
oliwy z oliwek.

Dynię trzeba pokroić w dużą 
kostkę, wyłożyć na blaszkę z per-

gaminem i podpiec, aż będzie 
średnio miękka. 

W tym czasie na patelni rozgrzać 
oliwę, podsmażyć pokrojony bo-
czek, dodać zioła prowansalskie 
i pokrojoną drobno chili bez pe-
stek.

Gdy boczek będzie już złocisty, 
dodać podpieczoną wcześniej dy-
nię i podsmażyć niezbyt długo, 

aby tylko złapała smak przypraw. 
Na koniec dodać grubo siekaną 
kolendrę, wymieszać i wyłożyć na 
talerz. Można delikatnie doprawić 
solą i pieprzem, ale ostrożnie, bo 
boczek już był słony. Zapewniam, 
że potrawa ta rozgrzewająco ode-
rwie nas od smutnego, jesiennego 
nastroju, przywoła egzotykę do 
kuchni oraz zachęci do własnych 
eksperymentów z przyprawami. 
Życzę smacznego i gorąco nama-
wiam do nie poddawania się je-
siennej słocie.

Ola Piechowska, 
dziennikarka Radia Plus

bekon w tubce
Wynalazcą bekonu w tubce był pewien młody, pracu-

jący w niewielkiej restauracji Szwed imieniem Vilhelm 
Lilleflask.

Wpadł on na pomysł, aby boczek poddać wstępnej 
obróbce termicznej i odpowiedniemu procesowi mik-
sowania, dzięki czemu uzyskał mięsną pastę, którą 
można było następnie wyciskać z opakowania, po-
dobnie jak keczup.

Miało to miejsce już w kilka lat po zakończeniu dru-
giej wojny światowej i aż dziw bierze, że do tej pory 
ten wynalazek nie stał się światowym hitem sklepów 
spożywczych. Oczywiście, miejscem gdzie można go 
kupić są Stany Zjednoczone. Jedna tubka 8$. Jak re-
klamuje producent, w opakowaniu znajduje się 100% 
bekonu wyprodukowanego w USA.

Co ciekawsze, przysmak nie wymaga przechowywa-
nia w lodówce, a jego termin przydatności do spoży-
cia wynosi... 12 lat! Każda tubka zawiera odpowiednik 
sześćdziesięciu czterech plasterków bekonu.           red

Uwaga
konkurs!

Jeśli znasz datę wydania
pierwszego numeru
„Dobrego Jedzenia”

wyślij sms-a
w dniu 7 listopada do godziny 15.00

na nr 691 912 737.
Wśród Autorów prawidłowych

odpowiedzi rozlosujemy
10 nagród niespodzianek!



Targi są najważniejszą branżową imprezą 
w Polsce, dedykowaną bioproduktom, eko-
żywności oraz produktom regionalnym 
i tradycyjnym. NATURA FOOD to niepo-
wtarzalna okazja do bezpośredniego kontaktu 
z funkcjonującymi na polskim i zagranicznym 
rynku producentami ekoproduktów i wyso-
kiej jakości żywności niskoprzetworzonej.

 – W 2012 r. w Targach uczestniczyło blisko 
300 wystawców i 10 tysięcy zwiedzających – 
mówi Agata Szczepaniak kierownik projektu 
Międzynarodowych Targów Łódzkich. – Tego-
roczna edycja z pewnością powtórzyła sukces 
ubiegłorocznej, zarówno pod względem fre-
kwencji, jak i oferty wystawienniczej. Zagra-
niczni goście pozwolą poznać międzynarodowe 
trendy w rozwoju sektora ekologicznego.

❧

Podczas tegorocznej edycji NATURA FO-
OD na zwiedzających czekało wiele atrakcji, 
w tym seminaria i prelekcje nt. nisko prze-
tworzonej żywności wysokiej jakości, a także 
warsztaty dla szefów kuchni i dzieci, panele 
dyskusyjne, pokazy kulinarne oraz konkursy. 
Edukacyjny charakter imprezy ma na celu 
przede wszystkim zwiększenie stopnia świa-
domości ekologicznej konsumentów. Program 
Targów uświetniły prezentacje kunsztu  naj-
większych gwiazd telewizyjnych programów 
kulinarnych: smakosza i gawędziarza Carlosa 
Gonzaleza Tejery oraz kuchennego patriotę 
i sympatyka orientalnych smaków Grzegorza 
Łapanowskiego (pochodzi z Zielonej Góry), 
który poprowadził warsztaty kulinarne dla 
dzieci z cyklu „Szkoła na Widelcu” (projekt, 
który ma na celu poprawę jakości odżywiania 
dzieci w szkołach i przedszkolach, oraz szerze-
nie świadomości w zakresie zdrowego odży-
wiania wśród dzieci, ich rodziców, nauczycieli 
i personelu kuchennego. Pisaliśmy o tej akcji 
na łamach DJ).

Wśród mnóstwa stoisk znaleźliśmy rów-

nież wystawców z lubuskiego. Minibrowar 
Haust, znany ze znakomitego piwa, firmę 
Lemonia.pl, zajmującą się importem naj-
wyższej jakości produktów z południowej 
Europy, także z certyfikatem eko. Dalej go-
spodarstwo Qzko, którego główną domeną 
jest produkcja mleka, serów, mydeł i kre-
mów z naturalnego koziego mleka. Można 
było także spróbować wyrobów z Twojej 
Czekoladki, znanej naszym mieszkańcom.

Pośród zwiedzających spotkaliśmy również 
właścicielki sklepu Przyjaciele Jedzenia, które, 
jak nam powiedziały, przyjechały po nowe pro-
dukty dla swoich klientów. Torby jakie miały ze 
sobą były imponujących rozmiarów, warto więc 
odwiedzić sklep, by osobiście przekonać się co 
nowego u Przyjaciół Jedzenia.

❧
Gościem specjalnym byli przedstawiciele 

węgierskiego sektora ekologicznego, którzy w 
ramach ekspozycji targowej zaprezentowali 
najlepsze bioprodukty ekologiczne znad Ba-
latonu. Wierzcie nam, były przepyszne.

❧
Targi NATURA FOOD są przyjazne dzie-

ciom. Przez cały okres ich trwania rodzice 
mogli zostawić swoje maluchy pod czuj-
nym okiem opiekunów, którzy zgodnie 
z zasadą uczyć bawiąc, inspirowali najmłod-
szych do ekologicznych gier i zabaw. Zajęcia 
w strefie ekoDziecka prowadzili wychowaw-
cy z Przedszkola Ekologicznego EKOLUDEK, 
którzy zamienili ją w podwórko, na którym 
dzieci grały w kapsle, kręgle zrobione z bute-
lek po wodzie, a nawet w popularne przed laty 
klasy. Butelki po wodzie mineralnej posłużyły 
także do wykonania karmników dla ptaków. 
Nie zabrakło również ekologicznej biżuterii, 
cudów z rolek po papierze toaletowym, pa-
pierowych laleczek oraz ekologicznych masek 
zwierzątek.                                                   red

Nasi tam byli
Życie w stylu EKO

Ekologiczna żywność, ekologiczne produkty codziennego użytku i ekologiczny styl życia 
coraz częściej goszczą w naszych domach. Trudno się temu dziwić, w końcu dbałość o zdro-
wie i środowisko naturalne to już nie tylko moda, ale konieczność. Koneserzy stylu ECO 
to konsumenci świadomi i wymagający, poszukujący niebanalnych propozycji. Okazją do 
obejrzenia tego co nowe w tej branży były VI Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicz-
nej i Tradycyjnej NATURA FOOD, które odbyły się 11-13 października w Łodzi. Byliśmy 
tam i my.


