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Ciekawostka
Czy wiesz, że skórka mandarynki ma
wiele zastosowań? Może służyć jako
naturalny środek leczniczy w przypadku
bólu gardła, czy uporczywego kaszlu.
Co więcej nibeletyna w skórce wspiera
spalanie tłuszczu i chroni narządy.
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JESIENIĄ ZADBAJ O ODPORNOŚĆ

NA POPRAWĘ NASTROJU

SUSZONE, KISZONE, MROŻONE...

Jesień to nie tylko czas, kiedy
drzewa ubierają się w przepiękne kolory, czas długich spacerów
i przygotowywania przetworów.
To również niestety czas zwiększonych zachorowań na grypę czy
przeziębienie. Jak się przed tym
chronić?

Aż dwie trzecie Europejczyków
doświadczyło pogorszenia nastroju w czasie lockdownu (wprowadzonego z powodu pandemii
koronawirusa). Niemal połowie
pomogło codzienne delektowanie
się filiżanką kawy

Wszyscy chcemy mieć dostęp
do pysznych i zdrowych warzyw
niezależnie od pory roku. O ile
od wiosny do jesieni mamy możliwość zakupu wielu krajowych,
sezonowych warzyw to zimą sytuacja nieco się komplikuje.
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Jesienią zadbaj o odporność

Jedną z podstawowych – i chyba dla
wszystkich oczywistych – spraw jest
odporność, czyli to, jak nasz organizm broni się przed wszelkiego rodzaju bakteriami i wirusami. Większa
odporność to mniejsza podatność
na zarażenie się. Jak zatem jesienią
zadbać o to, żeby nasze naturalne bariery były jak najsilniejsze?
TRUDNY CZAS DLA ORGANIZMU
Coraz krótsze dni, mało słońca, wysoka wilgotność powietrza, wiatr
i zmienne temperatury obniżają naszą
odporność przez co jesteśmy bardziej
niż zwykle podatni na zarażenie się wirusami. Dlatego warto zadbać o siebie
i wzmocnić organizm zanim dopadną
nas przeziębienie czy grypa.
Do tego zwykle dochodzi mniej ruchu na świeżym powietrzu – bo (nie
oszukujmy się) komu się chce wyjść
na długi spacer, pobiegać czy pojeździć na rowerze, jeśli z nieba siąpi
deszcz a zimny wiatr przedostaje
się przez każdą nieszczelność w naszym ubraniu? Poniżej przedstawiamy zatem pięć zasad, które pomogą
wzmocnić odporność i uchronić się
przed chorobami.
PORZĄDNIE SIĘ WYSYPIAJ
Minimum ośmiogodzinny sen jest konieczny dla regeneracji organizmu. To
optymalny czas, aby wypocząć, nabrać

energii i pozwolić organizmowi zmobilizować siły na następny dzień. Sen jest
najlepszym lekarstwem dla zdrowia
psychicznego i fizycznego. Kiedy śpimy
regeneruje się cały organizm. Nie warto zarywać nocy i spędzać wielu godzin
przed komputerem czy telewizorem,
a potem odsypiać w ciągu dnia. Jak
twierdzą psychologowie, brak odpowiedniej ilości snu źle wpływa na naszą
psychikę. Chodzi zwłaszcza o panowanie nad emocjami, stosunek do siebie
i związane z tym relacje z innymi. Niestety długotrwały niedobór snu może
zaburzyć, a nawet obniżyć odporność.
Stajemy się nie tylko bardziej podatni
na choroby, ale też tyjemy, bo zwalnia
nasz metabolizm.
ODŻYWIAJ SIĘ REGULARNIE
I ZDROWO
Nasza odporność spada, kiedy brakuje
nam odpowiednio zbilansowanej diety bogatej w niezbędne składniki. Aby
prawidłowo się odżywiać, wcale nie
trzeba głodować. Najlepiej jeść pięć
posiłków w ciągu dnia (co 3 godziny).
Wybierajmy kasze, ciemny ryż, rośliny
strączkowe, pomidory, paprykę, dynie i tłuste ryby. Zgodnie z piramidą
żywieniową codzienna dieta powinna
być bogata w warzywa i owoce oraz
witaminy z grupy B, które są odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego. Smaczne
i zdrowe przez cały rok są też mrożonki oraz suszone owoce np. daktyle
czy morele. Dietę można wzbogacić
o: orzechy, migdały, pestki dyni, słonecznika czy nasiona np. chia. Zamiast
tłuszczy zwierzęcych wybierajmy oleje roślinne. Warto wprowadzić ostrzejsze przyprawy, które pobudzają układ
pokarmowy. Aby organizm dobrze
funkcjonował, niezbędna jest także

RUCH ŁADUJE NASZE
AKUMULATORY
Ważne jest systematyczne uprawianie sportu, czy wykonywanie ćwiczeń
np. co drugi dzień. Wysiłek fizyczny
powinien trwać minimum pół godziny. Nie chodzi o sport wyczynowy, ale
np. spacer czy marsz z kijkami nordic
walking, jazdę na rowerze, bieganie
czy łyżwy. Wybierajmy aktywność,
która sprawia nam przyjemność.
Nawet 30 minut treningu potrafi
utrzymać organizm na odpowiednim
poziomie energetycznym. Pamiętajmy o spędzaniu czasu na świeżym
powietrzu. Wykorzystujmy każdą
chwilę, gdy na zewnątrz pogoda jest
łaskawsza. Możemy też oczywiście
ćwiczyć w domu np. trening na stepperze, jazda na rowerze stacjonarnym, podnoszenie hantli. A dla tych,
którzy nie mają żadnego sprzętu pozostają m.in.: brzuszki, pompki czy
ćwiczenia rozciągające. Można też
wybrać się na siłownię, także taką
pod chmurką. Chodzi o to, aby wybrać taką formę, która sprawia przyjemność. Sport to także dodatkowe
źródło endorfin, które zwłaszcza po
wysiłku intelektualnym są wskazane.
STARAJ SIĘ UNIKAĆ STRESÓW
Brzmi jak frazes, ale naprawdę powinniśmy starać się minimalizować
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Jesień to nie tylko czas, kiedy drzewa
ubierają się w przepiękne kolory, czas
długich spacerów i przygotowywania przetworów. To również niestety
czas zwiększonych zachorowań na
grypę czy przeziębienie. Jak się przed
tym chronić?

odpowiednia ilość wpijanych płynów.
Ważne, aby nawodnić organizm zaraz
po przebudzeniu, najlepiej pić ciepłą
wodę. W ciągu dnia powinniśmy wypijać nie mniej niż dwa litry płynów,
przede wszystkim wody. Oprócz
wody, również soki naturalne, herbaty
oraz zupy. Poza tym produkty zdrowe
i bogate w składniki odżywcze, witaminy i minerały znajdą też osoby, które nie jedzą mięsa.

złe emocje i bodźce. Stres obniża
odporność, powoduje wiele chorób, które mogą prowadzić m.in.
do zawału serca lub udaru. Warto
nauczyć się technik relaksacyjnych
np. głębokiego przeponowego oddychania, skupienia się na rzeczach,
które sprawiają przyjemność. Ważne, aby mieć czas dla siebie na bycie
samemu ze sobą, żeby sobie wszystko poukładać, poznać swoje myśli,
uczucia i zachowanie, a być może
zaplanować zmianę. Niektórym
w trudnym czasie pomaga poczucie
bliskości, kiedy obok nas jest ktoś,
kto doradzi, pocieszy czy wysłucha.
Są też osoby, dla których bardzo
ważne jest przytulanie, wydzielają
się wtedy endorfiny, które sprawiają, że czujemy się lepiej. Przytulanie
pomaga zredukować nerwy i stres.
Dodatkowo zwiększa się odporność
i rzadziej chorujemy. Badania wykazały, że u osób, które już są chore,

infekcja przebiega łagodniej, gdy są
przytulane. Podczas tej czynności
organizm nie tylko zwalcza wirusy,
ale także komórki nowotworowe
i łagodzi bóle.
DBAJ O CZAS WOLNY
Każdemu z nas przyda się chwila wytchnienia, którą należy wykorzystać
tak, jak się lubi. Dla jednych może to
być np. gotowanie czy pieczenie ciasteczek z dziećmi, dla innych relaks
z książką. Są też osoby, które odpręża słuchanie ulubionej muzyki, oglądanie seriali, przesadzanie kwiatów
czy polerowanie sztućców. Można
też odnowić dawno zapomniane
hobby jak np. szycie czy szydełkowanie. Niektórych odpręża totalne
lenistwo. Możliwości jest wiele i każdy może znaleźć taką, która mu odpowiada, koi nerwy i wycisza.
/raf/

Na kontuzje... dieta?

Kontuzje zdarzają się każdemu.
Jednak nie każdy wie, że zdrowa
dieta wspomaga regenerację.
Jak przyśpieszyć leczenie urazów?
Co jeść po złamaniu czy zerwaniu
ścięgna? Jak się odżywiać po kontuzji, by szybciej wrócić do formy,
a jednocześnie nie przytyć?
Kontuzja to stan, gdy uszkodzeniu

ulega struktura związana z układem
ruchu (np. zerwanie ścięgna, naderwanie mięśnia, złamanie kości, uraz
kręgosłupa czy kolana). Najczęstsze
przyczyny powstawania kontuzji
to: brak rozgrzewki, nieprawidłowa
technika wykonywania ćwiczenia,
nadmierne obciążenie treningowe,
niefortunny ruch czy niedostateczna
odnowa biologiczna. Zdrowa dieta po

urazie może sprawić, że szybciej wrócimy do sprawności, a sama kontuzja
będzie miała łagodniejszy przebieg.
Dieta wspomaga leczenie kontuzji,
jeżeli jest odpowiednio skomponowana. Nasz organizm potrzebuje
wsparcia, żeby regenerować uszkodzenia. Aby przyspieszyć leczenie
po kontuzji, zalecana jest współpraca z dietetykiem i fizjoterapeutą,

którzy wspólnie zaplanują powrót
osoby kontuzjowanej do aktywności fizycznej.
- Przyspieszenie regeneracji jest
możliwe przy odpowiedniej podaży
kcal i pełnowartościowego białka
oraz suplementów zawierających:
kolagen, witaminę C, wapń i witaminę D3, cynk, miedź, magnez.
W czasie kontuzji dieta bogata w antyoksydanty to podstawa – należy
niwelować stany zapalne, aby organizm skupił się na regeneracji” – wyjaśnia Paulina Ihnatowicz, dietetyk
Sante. - W przypadku intensywnego
bólu i zażywaniu leków przeciwbólowych należy przyjmować probiotyki,
które wspierają mikroflorę jelitową.
Dieta powinna być odżywcza, pełna
składników mineralnych i witamin.

Należy zwiększyć ilość warzyw i owoców oraz sięgać po dobre źródła węglowodanów, takie jak batat, ryż, komosa ryżowa, kasze. Niezbędna jest
odpowiednia podaż witaminy C, aby
kolagen w naszym organizmie mógł
się prawidłowo wytworzyć. Dieta
na kontuzje powinna zawierać dużo
wapnia, a także cynku i miedzi, czyli
składników mineralnych niezbędnych do regeneracji uszkodzonych
struktur. Źródłem białka powinny
być: ryby, mięsa typu drób, ale również wołowina, które dostarczają nie
tylko odpowiedniej ilości aminokwasów, lecz także witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Uzupełnieniem
diety powinny być zdrowe tłuszcze,
takie jak: awokado, oliwa czy orzechy.
/raf/
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Dlaczego warto ćwiczyć?
10 powodów
Czy warto codziennie być aktywnym fizycznie i regularnie ćwiczyć? Krzysztof
Kacnerski, zawodnik strongman i trener
personalny, podaje 10 powodów, które
udowadniają, że przynosi nam to wiele
korzyści.
Jednym z powodów jest wygląd. Oczywiście, że dla wielu kobiet jak i mężczyzn ma
on znaczenie. I nie ma nic złego w tym, że
panie chcą wyglądać szczupło i seksownie, a panowie mieć wyrzeźbione sylwetki. Podnosi się wtedy nasza samoocena,
dzięki czemu czujemy się pewniej.
- Jednak w treningach dla mnie najważniejsze jest to, że istnieje masa bardziej
istotnych argumentów, dla których naprawdę należy systematycznie uprawiać
sport – mówi Krzysztof Kacnerski. - Poznajcie dzisiaj moją listę 10 powodów,
dla których warto regularnie ćwiczyć.

Regularny wysiłek fizyczny poprawia nam
nastrój – a odpowiadają za to hormony. Serotonina wydzielana jest podczas każdego
wysiłku fizycznego. Dodaje nam energii, poprawia humor, zmniejsza odczuwanie głodu
oraz przyspiesza spalanie tłuszczu. Dopamina z kolei zwana jest również hormonem
motywacji. Im więcej dopaminy znajduje się
w naszej krwi, tym większą mamy wytrwałość w dążeniu do celu oraz poszukiwaniu
wrażeń. Następnie endorfiny, które zwane
są często hormonami szczęścia - gdy uwalniają się po skończonym wysiłku, potrafią
skutecznie redukować stres.
2. NA DOBRY SEN
Badania National Sleep Foundation potwierdzają, że ponad 2/3 ludzi regularnie uprawiających sport nie ma żadnych
problemów ze snem. Nie ma również
znaczenia, czy trening odbywa się rano,
po południu czy też wieczorem. Każdy trening to lepsza jakość snu i więcej
energii na kolejny dzień.

fot. ze zbiorów własnych zawodnika

1. LEPSZY NASTRÓJ

niemal każdy z nas codziennie narażony
jest na stres. Można z nim żyć, ale prędzej
czy później on da o sobie znać ze zdwojoną
siłą. W zależności od usposobienia i temperamentu naszej osoby, mogą pomóc nam
ćwiczenia dynamiczne albo uspokajające.

3. NA ZDROWIE

6. ZDROWSZA DIETA

Zmniejsza się ryzyko zachorowania na
nowotwory, otyłość, osteoporozę, nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, udary mózgu
a także choroby serca. Dzięki regularnym
ćwiczeniom stajemy się więc zdrowsi.

Osoby regularnie ćwiczące większą uwagę przykładają do tego, co jedzą. Gdy już
spróbujemy ograniczyć złe nawyki, takie
jak np.: cukier, fast foody, słodycze, mała
ilość wody, warzyw i owoców - to bardzo
mało prawdopodobne jest, że do nich
wrócimy. Przekonamy się, że czujemy się
dzięki temu lepiej, nasze ciała i umysły
pracują inaczej, wydajniej a uczucie ciężkości w brzuchu po prostu zniknęło.

4. LEPSZA PAMIĘĆ
Nawet krótka, ale intensywna aktywność
fizyczna wspomaga pracę mózgu. Wysiłek fizyczny wzmacnia połączenia między
neuronami w hipokampie, obszarze mózgu związanym z procesami poznawczymi, uczeniem się oraz zapamiętywaniem.
5. POZBĄDŹ SIĘ STRESU
Ćwiczenia rozładowują stres i negatywne
emocje. Tempo życia powoduje, że dziś

7. WIĘKSZA KREATYWNOŚĆ
A dzięki większej kreatywności bardziej
wykazujemy się w pracy, mamy lepsze
pomysły oraz chęć ich realizacji. Systematyczne treningi podkręcają nasz
metabolizm, co sprawia, że czujemy się
o wiele mniej zmęczeni na co dzień.

8. ŻYCIE BEZ BÓLU
Dzięki wysiłkowi fizycznemu zmniejszają się bóle różnego rodzaju: np. menstruacyjne. Panie będące w dobrej kondycji fizycznej lepiej znoszą też okres
ciąży i połogu.
9. NA ODPORNOŚĆ
Treningi skutkują zwiększeniem zdolności ludzkiego organizmu do zwalczania
bakterii i wirusów. Chronią nas przed
przeziębieniem, grypą oraz innymi infekcjami.
10. OGROMNY POTENCJAŁ
Znajomość niesamowitego potencjału
własnego ciała oraz świadomość siły
i wytrzymałości dają nam fantastyczną
pewność siebie, która zaczyna się objawiać we wszystkich dziedzinach życia.
Osoby wysportowane są bardziej świadome własnej wartości i wyżej oceniają swoje możliwości, dzięki czemu np.
lepiej radzą sobie w stresujących sytuacjach oraz rzadziej chorują na depresję.

REKLAMA
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Soki owocowe – co o nich
sądzą dietetycy?
W kartonikach, butelkach szklanych
czy plastikowych rozmaitych rozmiarów, pakowane próżniowe w wytrzymałe worki plastikowe, wyciśnięte
w sokowirówce ze świeżych warzyw
lub owoców... czyli po prostu soki. Ale
uwaga – sok sokowi nierówny. Co zatem o nich mówią dietetycy?

Kozioł-Kozakowska. - Jeśli sięgamy
po karton czy butelkę opisane jako
„sok”, to mamy pewność, że jest to
produkt powstały z warzyw i owoców. I w jego składzie nie znajdziemy
żadnych sztucznych dodatków.

Dzisiejsza szeroka dostępność produktów spożywczych, które mamy
na wyciągnięcie ręki, jest z pewnością
wygodna, ale czy zapewnia nam dostęp do artykułów najwyższej jakości? Często robimy zakupy w biegu,
nie zastanawiając się, czy dokonaliśmy najlepszego wyboru.

Soki owocowe dostępne w sklepie
nie są dodatkowo dosładzane. Słodki
smak pochodzi wyłącznie z owoców,
z których powstały. Owoce zawierają naturalne cukry: fruktozę, glukozę
oraz sacharozę, w różnych ilościach
i proporcjach. Tu również po stronie
konsumentów stoją przepisy, które
zabraniają dodawać do soków owocowych jakichkolwiek cukrów. A czy soki
są kaloryczne? Ilość kalorii dla każdego
jest inna (jest to podane na etykiecie
na opakowaniu). Ok. 60% tej energii
pochodzi z węglowodanów, które znajdują się również w sokach. Ważny jest
bilans energetyczny, czyli po prostu
umiar w codziennej diecie. Powinniśmy
dostarczać porównywalną ilość energii,
którą pożytkujemy każdego dnia.

Z okazji Światowego Dnia Soku, obchodzonego każdego roku w dniu 30
maja, sokom postanowiła się przyjrzeć dietetyk dr Agnieszka Kozioł-Kozakowska z Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
CHEMICZNE DODATKI? NIE.
A zatem: czy soki (uwaga – nie mylić
z napojami, mówimy tylko o sokach!)
są słodzone, czy zawierają konserwanty, sztuczne barwniki i aromaty?
Okazuje się, że nie. Po stronie konsumenta twardo stoją przepisy krajowe
i unijne, które jasno precyzują, że do
soków zabronione jest dodawanie
substancji konserwujących, sztucznych barwników oraz aromatów.
- Wybierając soki w sklepie, zwracajmy uwagę na opis umieszczony
na etykiecie – podkreśla Agnieszka

CUKIER I SŁODZIKI? NIE.

PASTERYZACJA? TAK.
Wiele osób słysząc „pasteryzacja” sądzi, że to jakiś proces polegający na
dodaniu do soków chemicznych konserwantów czy przeciwutleniaczy.
Nic bardziej mylnego. Pasteryzacja
jest znanym od lat bezpiecznym procesem utrwalania żywności, stosowanym też w domach podczas robienia
przetworów. Polega na podgrzaniu
produktu zamkniętego w opakowa-

niu, a następnie schłodzeniu – w ten
sposób niwelowane są drobnoustroje, co zwiększa bezpieczeństwo żywności, a sok dłużej zachowuje przydatność do spożycia.
Pasteryzacja zwiększa bezpieczeństwo produktów owocowo-warzywnych i pozwala im zachować wartości
odżywcze. W niektórych przypadkach
proces ten dodatkowo zwiększa przyswajalność składników odżywczych
z warzyw i owoców: np. likopenu, czyli
antyoksydantu w pasteryzowanym
soku pomidorowy, a w soku marchwiowym – beta-karotenu.
WARTOŚCI ODŻYWCZE
W sokach dostępnych w sklepie,
tak jak w tych przygotowywanych
w warunkach domowych, znajdzie-

my szereg składników odżywczych:
witaminy, składniki mineralne, antyoksydanty czy flawanony o potwierdzonym działaniu przeciwzapalnym.
Wszystkie te substancje pochodzą
bezpośrednio z owoców i warzyw,
dlatego zdaniem specjalistów ds. żywienia szklanka soku o pojemności
200 ml stanowi wartościową porcję
warzyw i owoców – 1 z 5, które powinniśmy spożywać każdego dnia.
Po mętny sok jabłkowy warto sięgać
dla zawartego w nim błonnika oraz polifenoli, ważnych w profilaktyce chorób cywilizacyjnych. Sok marchwiowy
to bogate źródło beta-karotenu, prekursora witaminy A, wpływającej m.in.
na wzrok; pomidorowy – likopenu
o działaniu przeciwnowotworowym,
a sok z aronii czy porzeczki to źródło
witaminy C, wspierającej odporność.

5 PORCJI – TO PROSTE
Włączenie szklanki soku do codziennego menu jest bardzo proste, a to
już 1 z 5 porcji warzyw i owoców,
które warto spożywać każdego dnia.
Najlepiej połączyć ją z posiłkiem i zacząć już do śniadania, ponieważ rano
nasz organizm potrzebuje najwięcej
energii.
Jajecznicę lub omlet warto podać
z dodatkiem warzyw, pełnoziarnistym pieczywem i szklanką soku
pomidorowego. Do kanapek będzie
pasował mętny sok jabłkowy, bogaty
w pektyny wspierające trawienie. Jeśli rano mamy czas na przyrządzenie
sałatki, pasty warzywnej czy twarożku, podajmy do nich szklankę soku
marchwiowego.
/raf/

Ta kasza jest inna, niż pozostałe

Kasza gryczana to nie tylko źródło
mnóstwa składników odżywczych,
ale i kulinarnych inspiracji. Nawet
jeśli nie zawsze masz na nią pomysł, to warto wprowadzić ją do
diety, szczególnie w nietuzinkowych przepisach, które zaskakują
smakiem i pomysłowością.
Podpowiadamy kilka sposobów,

dzięki którym kasza gryczana zagości w niecodziennej odsłonie
w codziennym menu.
Kasza gryczana, powstająca z gryki, obfituje w mnóstwo składników
odżywczych, które wspierają działanie naszego organizmu. Jest nie
tylko źródłem błonnika, wspierającego trawienie i odpowiadają-

cego za uczucie sytości – zawiera
także potas, który reguluje ciśnienie krwi, a także magnez, świetnie wpływający na koncentrację.
Do tego kasza gryczana zawiera
krzem, który wspiera nasze włosy i paznokcie. Kasza gryczana to
też świetne rozwiązanie dla osób
chorujących na cukrzycę, gdyż ma
indeks glikemiczny na średnim poziomie 54. Do tego nie zawiera glutenu, więc mogą ją spożywać osoby chore na celiakię bądź mające
alergię na ten składnik. Niemniej
kasza gryczana zawiera także łatwo przyswajalne, wartościowe
białko, podstawowy budulec ciała,
którego dostarczanie jest szczególnie ważne w diecie roślinnej.
Kasza nie jest jedynie zamiennikiem
ziemniaków czy dodatkiem do sosów. To źródło kulinarnych inspiracji, które można z łatwością zasto-

sować w codziennym menu, poznaj
kilka przykładowych sposobów:
- Wykorzystaj kaszę jako… farsz do
gołąbków! Wystarczy ugotować
kaszę al dente, dodać do niej podsmażoną cebulkę i mięso. W wersji
wegetariańskiej wraz z cebulką
możemy podsmażyć grzyby lub dowolne składniki i dodać kaszę.
- Zamiast pierogów ruskich, zrób
pierogi z kaszą! Wystarczy ją ugotować i połączyć z cebulką zeszkloną
na niewielkiej ilości tłuszczu. Wyśmienicie smakują z odrobiną kwaśnej śmietany.
- Na śniadanie zrób gryczankę, czyli
odpowiednik owsianki – kasza gryczana na słodko też smakuje wyśmienicie! Wystarczy namoczyć ją
przez noc w mleku, żeby stworzyć
pyszną bazę, która świetnie łączy się
z sezonowymi warzywami lub owocami, takimi jak jabłka czy rabarbar.

- Lubisz pasztet w wersji wege?
Tym bardziej wykorzystaj do niego
kaszę gryczaną, która dobrze komponuje się z nasionami strączkowymi i warzywami korzeniowymi. Taki
pasztet pasuje do świeżego, pełnoziarnistego pieczywa, a kanapki
z nim dostarczają porcji białka, stanowiąc jednocześnie jedną z 5 zalecanych porcji warzyw i owoców.
- W kolejnej wersji na słodko wykorzystaj kaszę gryczaną do przygotowania granoli – chrupiącego dodatku np. do jogurtu. Kaszę wystarczy
namoczyć przez 2-3 godziny i wymieszać z orzechami i miodem,
a następnie zapiec w piekarniku.
To tylko niektóre z możliwości, by
odkryć kaszę gryczaną na nowo.
Warto to robić, bo zgodnie z zaleceniami żywieniowymi produkty zbożowe powinny stanowić 1/4 talerza.
/raf/
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Chroń swój wzrok cały rok

Oczywiście dla wielu z nas, okulary
przeciwsłoneczne stanowią modny
dodatek do garderoby. Wybór fasonów, wzorów oraz kolorów jest przeogromny. Każda ceniąca się marka
modowa posiada własne kolekcje
okularów przeciwsłonecznych, spełniając oczekiwania swoich klientów.
Warto jednak pamiętać, że okulary
przeciwsłoneczne w głównej mierze
powinny stanowić ważny element
ochrony narządu wzroku.
Dla większości z nas fakt, iż powinniśmy chronić się przed nadmierną ekspozycją na słońce jest oczywisty. Niestety, jeżeli popatrzymy na statystyki,
świadomość ta jest głównie w zakresie ochrony skóry przed szkodliwym
promieniowaniem UV. 80% populacji
zdaje sobie sprawę, że wybierając się
na plażę bezwzględnie należy zasto-

sować balsamy ochronne z filtrami
zabezpieczającymi skórę przed promieniowaniem UV-A oraz UV-B. Jednakże tylko co dziesiąta osoba łączy
promieniowanie UV również z chorobami oczu. Nadmierna ekspozycja na
promieniowanie UV sprzyja powstawaniu chorób oczu takich jak: zaćma,
skrzydlik, nowotwory powiek oraz
struktur oka, zwyrodnienie plamki żółtej (AMD). Trzeba również pamiętać
o przyspieszonym procesie starzenia
się skóry (powstawanie zmarszczek).
Większość tych chorób pojawia sią
w późniejszym okresie naszego życia,
jednakże dbając o oczy już dziś możemy te procesy zacznie opóźnić.
Mitem, który należy obalić jest fakt,
iż powinniśmy korzystać z okularów
przeciwsłonecznych tylko w ciepłe,
słoneczne i letnie dni. Ilość promieniowania, które dociera do oka zależy od otoczenia, w którym się znajdujemy. Śnieg, woda, piasek, mokry
asfalt sprzyjają większej ilości odbitego światła, przez co więcej szkodliwego promieniowania dociera do
naszych oczu. Okulary przeciwsłoneczne powiniśmy nosić przez cały
rok, a przede wszystkim zimą.
Z okularów przeciwsłonecznych bezwzględnie powinny korzystać osoby
dorosłe i młodzież, a szczególnie te,
które z racji charakteru pracy (np.rolnicy, rybacy, drogowcy) oraz hobby

fot. Pixabay.com

Słoneczne dni bez okularów przeciwsłonecznych byłyby trudne do
zniesienia, nie dziwi więc fakt, iż stały
się one nieodłącznym atrybutem, zarówno estetycznym jak i ochronnym
oczu. Zadajmy sobie jednak pytanie,
kto, kiedy i dlaczego powinien z nich
korzystać?To normalne zjawisko –
czas, gdy organizm dostosowuje się
do nowych warunków pogodowych.
Czy można ten proces przyśpieszyć?
Oto 3 proste sposoby na szybsze odzyskanie równowagi i dostarczenie
organizmowi wiosennej energii.

(biegacze, kolarze, narciarze, żeglarze) dużo czasu spędzają na świeżym
powietrzu. O ochronie wzroku przd
UV nie powinny zapominać osoby
starsze, a przede wszystkim osoby po
przebytych operacjach zaćmy.
Oczy dzieci są szczególnie narażone
na promieniowanie z racji dużej przepuszczalności UV przez struktury
oka (rogówka, soczewka) oraz z racji tego, iż spędzają trzy razy więcej
czasu na zewnątrz niż dorośli. Układ
wzrokowy maluchów we wczesnym

okresie życia rozwija się bardzo intensywnie, dlatego też nie powinniśmy ograniczać dostępu światła
do oka, szczególnie podczas zabaw
w zamkniętych pomieszczeniach.
Jeżeli chcemy chronić dzieci przed
UV, unikajmy nadmiernej ekspozycji
słonecznej oraz zabezpieczajmy je
stosując czapki z daszkiem i okulary
przeciwsłoneczne z filtrem UV.
Okulary przeciwsłoneczne powinny
spełniać odpowiednie normy zabezpieczające przed szkodliwym promie-

niowaniem. Kupując okulary w salonie optycznym mamy gwarancję
spełnienia tychże norm, jakości oraz
serwisu. Pamiętajmy, że osoby, które noszą okulary korekcyjne również
mają możliwość korzystania z okularów przeciwsłonecznych z uwzględnieniem swojej wady wzroku.
Spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu jes dla wielu z nas
dużą przyjemnością. Zadbajmy o to,
aby była to bezpieczna przyjemność.
Krzysztof Bogusławski
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Co zrobić z otyłością?

Szkoda, że nie wszyscy wiedzą, co
dzieje się w organizmach ludzi otyłych. Przede wszystkim serce pracuje z coraz większym trudem, komórki łakną więcej insuliny, narządy
wewnętrzne otacza coraz grubsza
tkanka tłuszczowa, a ciśnienie krwi
w naczyniach wzrasta. Nadmierna tusza odbiera radość życia i jest
przyczyną wielu chorób: układu krążenia, oddechowego, cukrzycy typu
II, nadciśnienia tętniczego, niektórych nowotworów.
Winowajcą mogą być geny, hormony i neuroprzekaźniki – substancje
odpowiadające za procesy zachodzące w mózgu. To one mają wpływ
na powstawanie uczucia głodu
i sytości oraz szybkość przemiany
materii. Osoby otyłe mają spowolnioną przemianę materii, wykazują
niskie procesy oksydacji tłuszczu
oraz niski poziom leptyny w surowicy. Leptyna wysyła do mózgu informację, że jesteśmy najedzeni. Gdy
już osiągniemy właściwy dla siebie
poziom tkanki tłuszczowej, leptyna (
przynajmniej teoretycznie) wydziela
się obficiej i szybciej, dzięki czemu
szybciej czujemy się syci. Problem
pojawia się, gdy wydzielanie leptyny
jest zaburzone albo gdy receptory odbierające sygnały o poziomie
tego hormonu tracą wrażliwość. Dodatkowo po przekroczeniu pewnej
granicy ilości tłuszczu wrażliwość
na leptynę spada i coraz trudniej zaspokoić nam głód. Co więcej, poziom

leptyny spada w czasie odchudzania,
o czym niewiele osób wie. Niedobór
leptyny powoduje zaś pobudzenie
tych obszarów mózgu, które odpowiadają za reakcje na kolor i zapach
jedzenia.
Jemy za dużo. O naszą codzienną dietę zadbał przemysł spożywczy, który
wybiela mąkę, oczyszcza ryż, smaży
w głębokim tłuszczu i niemalże do
wszystkiego dodaje rafinowany cukier; jednym słowem – zwiększa kaloryczność jedzenia.
Jemy za tłusto i za słodko. Zazwyczaj naszym wrogiem jest duża ilość
tłuszczu i cukru w diecie (a do tego
brak odpowiedniego wysiłku fizycznego). To najbardziej skuteczna
mikstura potęgująca proces tycia.
Cukier, aktywując insulinę, wyzwala
wszystkie niezbędne reakcje metaboliczne, by skutecznie zmagazynować spożyty tłuszcz w komórkach. Zgubne zatem jest popijanie
tłustych potraw słodkimi napojami,
a także częste sięganie po słodycze.
Mamy fruktozowy problem.
Jemy za często. Wiele osób pomija
śniadania, za to pojada często między posiłkami i objada się wieczorem.
Jedzenie wysokoenergetycznych potraw przed snem powoduje, że wstajemy z wrażeniem pełnego żołądka
i nie mamy apetytu na poranny posiłek. Wydłużająca się przerwa pomiędzy ostatnim posiłkiem wieczornym
a pierwszym porannym powoduje
zwiększenie procentowej zawartości
tkanki tłuszczowej oraz spowolnienie
metabolizmu. Jest to spowodowane
próbami oszczędzenia przez nasz
organizm energii. Tak więc jedzenie
2-3 posiłków (śniadanie, obiad i lekka
kolacja) dziennie wpływa korzystniej
niż 6-8 posiłków.

fot. pixabay.com

Otyłych przybywa z roku na rok.
Inaczej niż w przypadku tradycyjnych epidemii na zbędne kilogramy najczęściej pracujemy sami. Nie
pomoże dieta cud, bo nierozsądne
odchudzanie nie tylko gwarantuje
efekt jo-jo, ale może prowadzić do
poważnych chorób.

Diety odchudzające są objętościowo
mniejsze niż zwykle zjadane posiłki.
Ale nasz organizm nie wie, że usiłujemy z wielką determinacją i samozaparciem zrzucić kilka kilogramów i reaguje tak, jakbyśmy głodowali, więc
przestawia się na tryb „głodowy”.
Oznacza to, że przemiana materii
ulega spowolnieniu, więc zużywamy
mniej energii, czyli spalmy mniej kalorii. Złą nowiną jest, że tempo przemiany materii może pozostać spowolnione jeszcze przez kilka miesięcy
po powrocie do normalnego sposobu
odżywiania. Tłumaczy to fakt, dlaczego po diecie-cud bardzo łatwo odzyskać utracone kilogramy.

Jedzenie może stać się rekompensatą dla kłopotów i problemów codziennego dnia. Należy jeść posiłek
wolno i dobrze przeżuwać.
Przede wszystkim należy raz na zawsze pożegnać przekąski. Zastosowanie tej zasady sprawi, że dwie
trzecie osób z nadwagą wróci do prawidłowej masy ciała.
Jeść 2-3 posiłki dziennie. Porządne
śniadanie, umiarkowany obiad i lekkostrawną kolację (bądź zrezygnuj
z kolacji). Wieczorem sięgaj po owoce
lub warzywa.
Pić wodę. Około dwa litry wody niegazowanej dziennie, a oczyścisz organizm z toksyn i… wypełnisz żołądek, przez co uczucie głodu znacznie
się zmniejszy. Nie pij wody w trakcie
posiłków, bo w ten sposób wydłużysz
trawienie! Nie pij napojów gazowanych, soków czy kawy, bo potęgują
uczucie głodu i wypaczają apetyt.
Napoje słodzone są przyczyną przybierania na wadze. W ciągu minuty
spożywasz więcej kalorii, pijąc sok,

Rozwiązaniem problemu nadwagi
nie jest głodzenie się, ale prowadzenie zdrowego trybu życia. Połączenie
diety niskotłuszczowej z ćwiczeniami
fizycznymi utrzymuje przemianę materii na wysokim poziomie i pozwala
osiągnąć trwały efekt odchudzania.
Po pierwsze spokój i relaks... Zdarza
się, że nadmierny stres i problemy
emocjonalne są przyczyną nadwagi.

niż jedząc jabłko! Używaj mniej tłuszczu i zrezygnuj z pokarmów o wysokiej zawartości cukru.
Spożywać potrawy bogate w błonnik.
Dodatkowe 14 g błonnika dziennie
prowadzi do 10 proc. spadku spożycia kalorii oraz utraty masy ciała o 1,9
kg w ciągu 3,8 miesiąca. Szklanka
ugotowanej soczewicy dostarcza 15
mg błonnika, a pięć kromek pełnoziarnistego pieczywa ma tyle samo
błonnika co 40 kromek białego. Pomarańcza ma tyle błonnika co pięć
szklanek soku pomarańczowego.
Choć to trudne, należy zrezygnować
z pikantnych przypraw i soli. Pikantne przyprawy, takie jak chilli, pieprz
czarny, wzmagają apetyt, a sól zatrzymuje wodę w organizmie.
Odchudzanie to nie tylko dieta, ale
także ćwiczenia. Poświęć co najmniej
45 minut dziennie na wysiłkowe ćwiczenia fizyczne, które sprawiają ci przyjemność. Skorzystaj z porady lekarza
i psychologa, jeżeli jest to potrzebne.
GA

Domowe rozjaśnianie włosów
sprawdzi się tylko w przypadku
włosów delikatnych, o naturalnych
jasnych odcieniach. Raczej nie da
się rozjaśnić ciemnych włosów
w domu do blondu.
Można uzyskać jaśniejsze refleksji,
w przypadku włosów brązowych
koloru jaśniejszego brązu. Nie
wierzmy jednak w zapewnienia,
że z brunetki staniemy się blondynką. Liczmy raczej na subtelny
efekt rozjaśnienia i uzyskania delikatnych refleksów. Jakimi sposobami? Witamina C do rozjaśnia-

nia włosów Jak rozjaśnić włosy
w domu? Pomocna może być witamina C, która ma w składzie kwas
cytrynowy, wykazujący, między
innymi, działanie rozjaśniające na
włosy. Jak stosować witaminę C?
To proste, rozgniatamy tabletkę,
rozpuszczamy w przegotowanej
wodzie i pryskamy tak przygotowaną miksturą całą powierzchnię
włosów. Po kilkudziesięciu minutach myjemy włosy. Jeśli jest
ciepło, warto wystawić głowę na
działanie promieni słonecznych,
co pozwoli uzyskać jeszcze lepszy
efekt rozjaśnienia włosów.

Chyba najlepiej znany sposób na
rozjaśnianie włosów to zastosowanie soku z cytryny, który pozwala
zmienić pH włosów. Jednak decydując się na tę metodę, warto
zachować ostrożność, sok cytrynowy może działać zbyt intensywnie
i drażniąco. Eksperci polecają połączenie soku z odżywką czy z olejem
kokosowym. W ten sposób można
uzyskać odżywcze i ochronne działanie w połączeniu z możliwością
rozjaśniania włosów. Tak przygotowaną odżywkę nakładamy na
włosy po umyciu i pozostawiamy
na kilka minut, a następnie spłuku-

fot. pixabay.com

Witamina C na rozjaśnianie włosów

jemy. Można też połączyć sok z cytryny z wodą, to będzie najprostsza
metoda. Przelewając miksturę do
butelki z atomizerem, po prostu
spryskujemy włosy na całej długo-

ści. Zostawiamy na kilkadziesiąt
minut, najlepiej pozwolić włosom
wyschnąć na słońcu. Ciepło zintensyfikuje działanie soku z cytryną.
Źródło: Kobieta po 30
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Mała czarna na
poprawę nastroju

120

niczeń związanych z pandemią na samopoczucie, które wskazywały na trzykrotny wzrost
częstotliwości występowania stanów lękowych
oraz siedmiokrotny wzrost zachorowań na depresję w całej populacji. Celem badania ISIC
było także poznanie roli, jaką odgrywają drobne, codzienne przyjemności w poprawianiu
nastroju podczas lockdownu. Niemal połowa
(44 proc.) badanych wymieniła wypijanie kilku
filiżanek kawy dziennie, a 30 proc. osób wskazało przejście na zdrowszą dietę. Niemal jedna
czwarta (24 proc.) uczestników badania, dla
których ćwiczenia fizyczne odgrywały ważną
rolę w codziennym życiu stwierdziła, że brak
ruchu miał negatywny wpływ ich nastrój, a 27
proc. respondentów przyznało, że ćwiczenia
fizyczne pomogły go poprawić.

tyle kilokalorii
ma kawa z porcją
śmietanki 9 proc.
i łyżeczką cukru.
Sama kawa ma zaledwie od 1 do 3 kcal! A zatem
kaloryczność napoju zależy od tego, co do niej dodamy.

Aż dwie trzecie Europejczyków doświadczyło pogorszenia nastroju w czasie lockdownu
(wprowadzonego z powodu pandemii koronawirusa). Niemal połowie pomogło codzienne
delektowanie się filiżanką kawy
W odpowiedzi na pytanie o wpływ covidowych restrykcji na zdrowie psychiczne 34
proc. respondentów stwierdziło, że odczuwało
podwyższony poziom lęku, a 28 proc. - czuło większe przygnębienie. Wnioski z badania
pokrywają się z ustaleniami innych obserwacji
dotyczących wpływu lockdownu i innych ogra-

Wnioski wskazujące, że kawa ma pozytywny
wpływ na nasz nastrój pokrywają się z ustaleniami z wcześniejszych badań, które dowodzą,
że picie kawy nie tylko przyczynia się do poprawy nastroju, ale także wpływa pozytywnie na
czujność i koncentrację. Niemal jedna trzecia
badanych (28 proc.) przyznała, że kawa pomogła im zmotywować się do ćwiczeń fizycznych
i przyczyniła się do zwiększenia ich sprawności
fizycznej. Dowiedziono również, że zawarta
w kawie kofeina zwiększa wydajność organizmu podczas ćwiczeń.
/raf/

Cenne źródło wapnia i potasu
„Pij mleko, będziesz duży i zdrowy”
- któż z nas nie słyszał tych słów
od swoich rodziców, gdy był dzieckiem... Ale czy faktycznie mleko jest
tak zdrowe i potrzebne?
Mleko jest źródłem cennych witamin, minerałów i składników odżywczych, dlatego stanowi ważny
element codziennego jadłospisu.
Jego zasobność w białko, wapń,
witaminy i mikroelementy sprawia,
że zaliczane jest do żywności o tzw.
wysokiej gęstości odżywczej. Już
nawet niewielka jego porcja dostarcza wielu składników pokarmowych, odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie organizmu.
Składniki zawarte w mleku sprawiają, że jest ono zdecydowanie
jednym z najcenniejszych źródeł
pełnowartościowego białka, niezbędnego do budowy komórek
i tkanek, wapnia wzmacniającego
kości i zęby, a także wielu witamin
i mikroelementów wspomagających rozwój fizyczny i umysłowy.
Jakie konkretnie korzyści płyną
ze spożywania mleka i produktów
mlecznych?
Szklanka mleka dostarcza organizmowi około 300 mg wapnia – to
ok. 30 proc. dobowego zapotrzebowania na ten niezwykle istotny biopierwiastek. Odpowiada on przede

wszystkim za prawidłowy rozwój
kości i zębów, ale także pracę układu
nerwowego. Wapń bierze ponadto
udział w wielu procesach fizjologicznych w organizmie, takich jak:
regulacja skurczu mięśni, aktywacja
hormonów czy krzepnięcie krwi.
Utrzymanie właściwego poziomu
wapnia w diecie jest kluczowe, aby
zmniejszyć ryzyko wystąpienia wielu chorób. Pamiętajmy jednak, że
prawidłowe przyswajanie wapnia
z mleka i jego produktów możliwe
jest wówczas, gdy dostarczamy organizmowi także odpowiednią ilość
witaminy D wspomagającej proces
przyswajania wapnia.
Jedna szklanka mleka dostarcza
organizmowi duże ilości witaminy
z grupy B (konkretnie B1, B2, B3, B5,
B9 i B12), witaminy C oraz witamin
A, D, E i K (ostatnie cztery rozpuszczalne są jedynie w tłuszczach). Witaminy z grupy B odpowiedzialne
są za prawidłowe funkcjonowanie
układu nerwowego. Łagodzą napięcie nerwowe, poprawiają nastrój
i sprawność intelektualną. Wspomagają także metabolizm, procesy trawienne, wpływają dobroczynnie na
skórę i włosy, poprawiają równowagę hormonalną, a nawet zmniejszają
ryzyko wylewu oraz chorób serca.
Biorą również udział w produkcji

zdrowych czerwonych krwinek.
Zawarta w mleku witamina B12
wspomaga ochronę komórek nerwowych przed ich degradacją. Jej
niedobór naukowcy powiązują ze
zwiększonym ryzykiem wystąpienia
depresji lub demencji starczej. Podobnie jest w przypadku witaminy
D, którą każdy z nas powinien dodatkowo suplementować w diecie.
Bierze ona bowiem udział między
innymi w produkcji hormonu szczęścia, czyli serotoniny. Odpowiedni
poziom witaminy D zapewnia dobre
samopoczucie, chroni przed obniżeniem nastroju i wspomaga sen.
Oprócz dobroczynnego wpływu
na gęstość i wytrzymałość kości,
wapń zawarty w mleku i jego przetworach doskonale wspomaga budowę zębów i utrzymuje je w zdrowiu. Jego niedobory w diecie mogą
prowadzić do rozwoju próchnicy,
ubytków w zębach oraz zmian chorobowych dziąseł. Szklanka mleka,
kefir, jogurt naturalny czy maślanka to produkty, których nie powinno zatem zabraknąć każdego dnia
w naszym jadłospisie.
Jednym z najistotniejszych jednak
składników mleka – zaraz obok
wapnia – jest białko, które stanowi
budulec naszych mięśni. Strawność
białka, czyli stopień, w jakim może

fot. Mat. pras.

zostać wykorzystane do budowy
nowych komórek, wzrasta dodatkowo w produktach, które poddano
procesowi fermentacji. Należą do
nich jogurty, sery, kefiry czy maślanki. Dostarczenie odpowiednich
ilości białka jest niezwykle istotne
w okresie silnego wzrostu dzieci
i młodzieży. W tym czasie ich zapotrzebowanie na ten składnik jest
dwu-, a nawet trzykrotnie wyższe
niż u dorosłego. Niedostateczna
jego podaż powoduje konieczność
korzystania z rezerw, a to może
prowadzić do osłabienia, rozwoju
licznych schorzeń czy zahamowania
rozwoju. Do najczęstszych objawów
niedoboru białka w organizmie zaliczamy: zmiany skórne, łamliwe,
wypadające włosy, obrzęki, apatia
i ogólny spadek odporności.

Jedna szklanka mleka zapewnia
podaż ok. 320 mg potasu. Ten
istotny makroelement bierze
udział w wielu procesach fizjologicznych, zachodzących w organizmie. Wpływa na prawidłową pracę mięśni, reguluje przewodnictwo
nerwowe, ale przede wszystkim
odpowiedzialny jest za funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego. Normalizuje bowiem rytm
pracy serca, stabilizuje ciśnienie
krwi, a także reguluje pracę układu krwionośnego oraz tempo bicia
serca. Niedobór potasu jest groźny
dla zdrowia oraz życia i może prowadzić do zaburzeń pracy serca
(migotanie komór i przedsionków,
częstoskurcz, arytmia) oraz nadciśnienia tętniczego.

/raf/
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Mleko dobre na start
Dlaczego warto rozpocząć dzień
od mlecznego posiłku? Podajemy 3
przepisy na proste i szybkie mleczne
śniadania.
Nabiał zaliczany jest to żywności
o dużej gęstości odżywczej - czyli
takiej, której nawet niewielka porcja zapewnia organizmowi składniki
pokarmowe niezbędne do prawidłowego jego funkcjonowania. Pełnowartościowe białko do budowy
komórek i tkanek, wapń wzmacniający kości i zęby, a także witaminy
i mikroelementy wspomagające
rozwój fizyczny i umysłowy to tylko
niektóre korzyści płynące ze spożywania mleka i jego przetworów. Są

KANAPKI Z TWAROŻKIEM

one zatem niezbędnym, a przy tym
smacznym elementem codziennego
jadłospisu. Wielu osobom trudno sobie wyobrazić śniadania bez mleka,
serów, jogurtów czy masła, dlatego
w odpowiednio skomponowanym
posiłku nie powinno ich zabraknąć.
Dzięki zawartości pełnowartościowego białka mleczne śniadanie to
świetny zastrzyk energii na cały
dzień. Pomysłów na najważniejszy
posiłek dnia z nabiałem w roli głównej jest mnóstwo!
Nie przepadasz za płatkami na mleku? Zastąp je müsli lub granolą, czyli mieszanką płatków zbożowych,

POŻYWNY KOKTAJL
• 2 dojrzałe banany
• 2-3 łyżki masła
orzechowego
(gładkiego lub crunchy)
• 1 łyżka płatków
jęczmiennych lub
owsianych
• 250 ml mleka
półtłustego (koniecznie
prosto z lodówki)
• 2 łyżki jogurtu
naturalnego
Banany obieramy, kroimy w mniejsze kawałki, wrzucamy do wysokiego
naczynia i miksujemy ok. 1 minuty za pomocą blendera. Do gładkiej masy
bananowej dodajemy płatki, masło orzechowe i ponownie miksujemy. Jeśli
banany nie są mocno dojrzałe i słodkie, koktajl można dosłodzić odrobiną
miodu. Na koniec dodajemy mleko i jogurt i łączymy je z pozostałymi składnikami blenderem. Taki shake to zdrowe, pożywne i syte śniadanie.

• 7 dag półtłustego twarogu
• 1/2 małego kubka jogurtu naturalnego
• przyprawy (sól, pieprz, papryka słodka
w proszku)
• świeże warzywa (ogórek,
rzodkiewka, pomidor, szczypiorek)
• 2 łyżki zarodków pszennych
• 2 kromki razowego lub innego pieczywa
Twaróg rozdrabniamy widelcem, dodajemy jogurt, przyprawy i pokrojone w kostkę wybrane warzywa - i gotowe!
Tak przygotowany twarożek zajadamy z razowym chlebem.

orzechów i bakalii, dodając do nich
odrobinę naturalnego jogurtu. Taki
posiłek postawi Cię na nogi i da
uczucie sytości na dłużej. Mleczne
posiłki są szybkie w przygotowaniu, a przy tym zdrowe i bardzo
odżywcze. Doskonałym sposobem
na dostarczenie organizmowi niezbędnych składników, zawartych
w mleku i jego przetworach, są

także różnego rodzaju koktajle na
bazie jogurtu, kefiru czy naturalnej
maślanki w połączeniu z sezonowymi lub mrożonymi owocami, ulubionymi ziarnami i miodem.
Jeśli dysponujesz odrobiną czasu na
przygotowanie porannego posiłku,
warto urozmaicić go naleśnikami,
goframi lub pankejkami, tak uwiel-

bianymi przez najmłodszych. To
świetny sposób na „przemycenie”
wartościowych składników z mleka
i jego przetworów, a przy tym doskonała zabawa podczas przygotowywania swoich smakowych kompozycji. To danie daje nam szerokie
pole do popisu, ponieważ możemy
je przyrządzić zarówno na słodko,
jak i wytrawnie.

ROZGRZEWAJĄCA OWSIANKA
• 5 łyżek płatków owsianych zwykłych
• 1 średnie jabłko (można je wcześniej
upiec w piekarniku)
• łyżka rodzynek
• łyżeczka jagód goji
• łyżka orzechów włoskich
• kubek jogurtu naturalnego
• cynamon i/lub kardamon
Płatki owsiane wsypujemy do miski i zalewamy wrzącą wodą, mniej więcej do poziomu płatków. Kiedy płatki zmiękną
(po ok. 5 minutach), dodajemy resztę składników: jogurt naturalny, pokrojone jabłko (posypujemy je cynamonem), rodzynki, jagody goji oraz orzechy włoskie. Prosta, pyszna i pożywna owsianka gotowa!

Dbając o soczewki dbasz o zdrowie oczu
Stosowanie soczewek jest proste
i wygodne, z czasem staje się nawykiem. Trzeba jednak pamiętać
o kilku zasadach ich poprawnego
użytkowania.
W związku z różnymi cechami soczewek i różnym ich wpływem na
fizjologię oka, można nosić soczewki kontaktowe w różnych trybach:
- dziennym: do 8 godzin
- elastycznym: okazjonalnie dopuszczane jest niezdejmowanie ich
na noc
- przedłużonym: do 7 dni i 6 nocy
- ciągłym: do 31 dni i 30 nocy.
Oczywiście zależy to od typu soczewek, jakie używamy. Producent
zawsze precyzyjnie określa, do
jakiego rodzaju użytkowania prze-

znaczony jest dany rodzaj. Ważne,
aby nigdy samodzielnie nie przedłużać określonego przez producenta trybu użytkowania.
Kiedy należy zmieniać soczewki? Miękkie soczewki kontaktowe
sprzedawane są w postaci sterylnej – są pojedynczo, szczelnie zapakowane w specjalne pojemniki.
Już w chwili otwarcia pojemnika
soczewka zostaje narażona na działanie czynników zewnętrznych,
między innymi wszelkich drobnoustrojów znajdujących się w otoczeniu. Od pierwszego założenia
na oko na soczewce zaczynają gromadzić się różnego typu osady:
białka, tłuszcze, wapń i inne sole
mineralne. Są to również cząsteczki makijażu i kosmetyków – jednym

słowem wszystko, co może znaleźć
się w oku i w łzach, osadza się również na soczewce, która niszczeje
i starzeje się. W związku z tym im
krótszy czas noszenia jednej pary
soczewek, tym lepiej dla oczu. Dla
każdego typu soczewek producent
określa, przez jaki okres soczewki
mogą być noszone bezpiecznie.
Niestosowanie się do tych zaleceń
grozi wystąpieniem niepożądanych
objawów (chorób oczu), co z kolei
może wiązać się nawet z koniecznością rezygnacji z soczewek.
Ze względu na czas użytkowania
soczewki podzielono na: jednodniowe, dwutygodniowe, miesięczne, kwartalne i roczne.
Czas przydatności soczewek do
użytku liczy się od chwili jej otwar-

cia. Później soczewki należy bezwzględnie wyrzucić. I nie ma tu
znaczenia, że np. soczewka nie była
noszona codziennie.
Przez cały okres użytkowania soczewki powinny być we właściwy
sposób pielęgnowane, zgodnie
z zaleceniami specjalisty.
Jeżeli nosisz soczewki miesięczne
(na noc wyjmując je z oczu i wkładając do pojemniczka z płynem)
dłużej, niż dozwolony miesiąc,

ryzyko wystąpienia owrzodzenia
rogówki wzrasta od 4 do 5 razy.
Jeśli nosisz soczewki jednorazowe
(w trybie dziennym) i nie zdejmujesz ich przez całą dobę, ryzyko wystąpienia wrzodziejącego zapalenia
rogówki jest aż 9 razy większe!
Kolejna ważna sprawa - czyszczenie
po każdorazowym wyjęciu soczewek z oczu musi stać się nawykiem
i nie ma od tego odstępstwa.
/opr. raf/
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Co to jest prezbiopia?
U niektórych osób dolegliwość ta
pojawia się wcześniej, u innych nieco później. Odpowiedzmy sobie zatem na pytanie, skąd bierze się ten
problem i jakie są jego przyczyny,
a przede wszystkim, jak sobie z nim
poradzić?
Bezpośrednim źródłem niestrego
widzenia z bliskich odległości jest
tzw. prezbiopia, inaczej nazywaną
starczowzrocznością. Określenie
starczowzroczności nie do końca
jest trafne, bowiem dotyka ona często dynamicznych, aktywnych zawodowo i fizycznie 45-latków.
Oko ludzkie zdolne jest do obserwacji
przedmiotów zarówno z bliskich, jak
i dalekich odległości. Potrafimy czytać
gazetę, a po chwili przenieść wzrok na
nadjeżdżający autobus i odczytać jego
numer. Dzieje się to dzięki soczewce,
która znajduje się wewnątrz oka. Jest
ona elastyczna i potrafi zmieniać swój
kształt w zależności od tego czy patrzymy na bliską, czy daleką odległość.
Im bardziej przybliżymy do oczu czytaną gazetę tym bardziej soczewka
musi zmienić swój kształt, aby tekst
był wyraźny i czytelny.

Skąd bierze się prezbiopia? Wraz
z upływem lat zmniejsza się elastyczność soczewki, a w wieku 6570 lat sztywnieje całkowicie. Od
około 40 – 45 roku życia jest ona już
na tyle mało elastyczna, że nie jesteśmy już w stanie przeczytać tekstu z odległości bliższych niż 20 – 25
cm. Najpierw zaczynamy odczuwać
zmęczenie oczu podczas czytania
lub np. pracy z komputerem. Pojawia się okresowa nieostrość czytanego tekstu. Im gorsze oświetlenie,
samopoczucie i większe zmęczenie,
tym bardziej problem zaczyna narastać. Aby widzieć wyraźniej odsuwamy tekst. Oczywiście moment,
w którym zauważamy, że dotknęła
nas prezbiopia jest dla każdego
inny. Zależy on przede wszystkim
od charakteru pracy, stylu życia,
diety, czy też rodzaju i wielkości
wady wzroku.
Proces, o którym piszemy jest całkowicie naturalny dla człowieka.
Dlatego też podejdźmy do niego
również w sposób naturalny, regularnie badając wzrok. Unikniemy
w ten sposób niepotrzebnego dyskomfortu oraz stresu.

”

Główną metodą korekcji prezbiopii
są okulary. Istnieje również możliwość korygowania wzroku soczewkami kontaktowymi.

Główną metodą korekcji prezbiopii
są okulary. Istnieje również możliwość korygowania wzroku soczewkami kontaktowymi, które dają
poprawne widzenie na bliską oraz
daleką odległość. Rodzaj zastosowanych okularów jest kwestią bardzo
indywidualną, zleżną od charakteru
pracy, hobby itp. Mogą to być okulary tylko do czytania lub komputera, dla osób wykonujących pracę
biurową okulary z soczewkami biurowymi, w których widzimy komfortowo zarówno czytany dokument
jak i ekran komputera. W ostatnich

latach zyskują coraz więszą popularność okulary progresywne. Ich
niewątpilwą zaletą jest możliwość
korzystania z jednej pary okularów. Widzimy w nich komfortowo
na każdą odległość.
Wybór najlepszego rozwiązania powinien być poprzedzony
dokładnym badaniem wzroku u optometrysty lub okulisty,
z uwzględnienim indywidualnych
potrzeb pacjenta. Pamiętajmy
o tym, że przez blisko połowę życia
jesteśmy prezbiopami, datego też

dbajmy o wzrok poprzez regularne
kontrole u specjalisty,odpowiednią
higienę życia oraz odpowiednio dobrane okulary.
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Afrodyzjaki czyli kuchnia i erotyka
(również w zestawie np. z kawą), gałka
muszkatołowa, pieprz czarny oraz korzeń żeń-szenia. Żeń-szeń to w ogóle
niezwykła, azjatycka roślina, uważana
wręcz za roślinę miłości. Niektórzy
twierdzą, że palona, żuta, w formie
wyciągu lub eliksiru albo na przykład
wypijana jako herbata – pozwala na
wydłużenie miłosnych rozkoszy.

Jedną z wielu mitologicznych historii
jest ta o narodzeniu zmysłowej Afrodyty w pianie morskiej u wybrzeży
Cypru. Afrodyzjaki nazwę swą zawdzięczają właśnie tej greckiej bogini
piękna, miłości i pożądania.
Są to – ogólnie ujmując – środki pobudzające seksualnie. Znane od najdawniejszych czasów we wszystkich
kulturach, według niektórych mają
magiczną moc. Mogą przede wszystkim rozbudzać zmysłowość, wzmagać doznania i poprawiać sprawność
seksualną, ale nie tylko. Wpływają
bowiem także pozytywnie na samopoczucie i dodają sił witalnych.

Jajka– ale nie gotowane na twardo,
tylko najwyżej lekko ścięte są również
zaliczane do afrodyzjaków, zdecydowanie wpływających na potencję.
Istnieje legenda, że słynny Don Juan
miał zwyczaj zjadać na śniadanie
omlet przyrządzony aż z 10 jaj.
Do napojów delikatnie pobudzających pożądanie należą głównie soki
z ananasa i świeżego selera, lekkie
wina i szampan w małych ilościach
oraz np. węgierski tokaj. Kawa, czekolada i kakao niewątpliwie prócz
rozkoszy dla zmysłów mogą wśród
napojów stanowić również rozkosz
dla podniebienia.

W dawnych czasach z afrodyzjakami
mylono mikstury przyrządzane przez
czarownice, ale nie będziemy tutaj
udowadniać magicznego działania rogów nosorożca, żółci hieny czy ogona
krokodyla, zajmiemy się natomiast
czymś zdecydowanie mniej egzotycznym. Nie każdy z nas bowiem wie, że
afrodyzjaki można pozyskać z roślin,
owoców, przypraw czy minerałów
łatwo dostępnych i używanych na co
dzień w naszej kuchni. Cała sztuka
polega na tym, aby odpowiednio je zestawić i zadbać o ich wykwintne, oryginalne przyrządzenie i podanie.

Wśród owoców są to: banany, melony, awokado, brzoskwinie i morele –
najlepiej jedzone na deser. Podobno
ananas w zestawie z chili i miodem
jest w stanie zdziałać wręcz cuda nawet u tych, których siły nawet nieco
opadły.

Pora wyszczególnić konkretne produkty, które powodują przypływ energii,
działają na kobiecy seksapil i męską potencję, relaksują lub rozgrzewają zmysły.

Z warzyw – należy koniecznie wybierać te najbardziej obfitujące w witaminy i mikroelementy, np. seler
(wskazana surówka lub sok ze świe-

żego selera), sałata, papryka, bakłażan, korzeń pietruszki, a także chrzan
i czosnek. Do tego nie należy zapominać o grzybach, głównie prawdziwkach i smardzach.

ki dużej zawartości potasu i innych
rzadkich minerałów mają owoce
morza: ostrygi, krewetki, homary, kawior, a z ryb szczególnie łosoś, pstrąg,
sola i sandacz.

Z innych dodatków działanie afrodyzyjne mają również: wanilia, miód,
musztarda i orzechy włoskie. Orzechy obniżają także poziom cholesterolu i mają właściwości zwalczające
dolegliwości związane z rakiem.

Do mięs oprócz dań z drobiu i zajęcy
do afrodyzjaków zalicza się również
podroby, takie jak nerki, flaki i wątroba.

W każdej kuchni nie może nigdy zabraknąć przypraw. Do tych, które najbardziej poprawiają krążenie, jak też
przyspieszają przemianę materii należą: chili, świeża bazylia, cynamon, curry, imbir, kolendra, szafran, kardamon

Z taką wiedzą i przy wyborze takich
produktów, a najlepiej w wysublimowanym smakowo i umiejętnym ich
połączeniu – wprowadzimy nie tylko
urozmaicenie i ożywienie w naszej
kuchni, ale równocześnie sypialni.

Silne działanie pobudzające dzię-

Aromaterapia – leczące zapachy

Aromaterapia i działanie olejków
eterycznych. Najtrafniejszą definicją aromaterapii będzie chyba
określenie jej jako działania mającego na celu uzyskanie pozytywnego wpływu zapachu na organizm człowieka.
Przyczyniają się do tego specjalne substancje wytwarzane przez
rośliny – olejki eteryczne. Ich oddziaływanie przejawiać się może
nie tylko odpowiednim stanem
emocjonalnym i samopoczuciem
pacjenta poddanego aromaterapii, ale mogą też działać bak-

teriobójczo,
przeciwzapalnie,
rozgrzewająco i rozkurczająco.
Przywracają równowagę, pobudzają odporność, czasami nawet
likwidują dolegliwości miejscowe
i leczą przeróżne schorzenia.
Pierwsze wzmianki na temat olejków
eterycznych zawierają zarówno egipskie papirusy, jak i antyczne chińskie
recepty. Legendy mówią o słynnej
Kleopatrze, która leczyła bezsenność
płatkami róż wkładanymi na noc do
poduszek a także o francuzie Gatefosse, który używał olejku lawendowego do kojenia ran żołnierzy w czasie pierwszej wojny światowej.

Do Polski aromaterapia dotarła na
początku lat 90-tych i od tej pory
cieszy się coraz większą popularnością jako metoda lecznicza.
Szczególny jej renesans daje się
zauważyć w Europie Zachodniej,
Stanach Zjednoczonych oraz Japonii. Do rozkwitu tak dużego
zainteresowania przyczynia się zapewne fakt, że do stosowania terapii zapachem podczas zabiegów
w gabinetach używa się wyłącznie
substancji roślinnych czystych i naturalnych. Poza tym oczywiście widoczne są szybkie efekty i wysoka
skuteczność leczenia aromatem,
wydobywanym z olejków zarówno
w samym leczeniu, jak i w profilaktyce zdrowotnej.
Aromaterapię, która łączy w sobie
medycynę naturalną i zielarstwo
z dużym powodzeniem można stosować również w warunkach domowych. Substancje zapachowe
uzyskane z olejków eterycznych
pochodzenia roślinnego można
wprowadzać do organizmu różny-

mi sposobami. Jednym z nich jest
inhalacja, która daje możliwość oddziaływania poprzez układ oddechowy. Aplikacja jest bardzo prosta: posługując się tzw. kominkami
aromaterapeutycznymi – podgrzewamy miseczkę z mieszanką olejku (ok. 5 kropli) i przegotowanej,
gorącej wody. Olejek odparowuje
i rozprasza się w pomieszczeniu.
Zamiast olejku można użyć specjalnych kadzidełek bambusowych. W swym składzie zawierają
one pachnącą żywicę, zmielone
drewno sandałowe, węgiel drzewny i olejki eteryczne. Kadzidełko wypala się w czasie około 30
minut i w zależności od rodzaju
zapachu może mieć działanie
odprężające lub sprzyjające koncentracji. Oprócz kadzidełek i kominków aromaterapeutycznych
innym domowym sposobem jest
nasączanie olejkami eterycznymi
mieszanki płatków kwiatów, suszonych owoców i liści, tzw. pot-pourri. Wystarczy co jakiś czas

skrapiać 3-4 garści tej kompozycji
20 kroplami olejków.
Na organizm można oddziaływać
dobroczynnymi zapachami olejków eterycznych również przez
skórę, za pomocą np. kąpieli, kompresów lub masażu. Przed kąpielą
leczniczą bierzemy zwykłą kąpiel,
następnie do wanny wkrapiamy
około 10-15 kropli wybranego
olejku i dokładnie mieszamy. Taka
kąpiel powinna trwać około 15 do
30 minut i być powtarzana nawet
kilka razy w tygodniu – w zależności od indywidualnych potrzeb.
Kąpiele terapeutyczne z dodatkiem olejków eterycznych wspomagają leczenie chorób krążenia
i skórnych, leczą bezsenność, relaksują, łagodzą ból.
Nasze samopoczucie zdecydowanie może poprawić również inna,
bardzo popularna metoda aromaterapii jaką jest masaż. Jednak
taki zabieg najlepiej powierzyć już
specjaliście.
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Suszone, kiszone, mrożone...

Wszyscy chcemy mieć dostęp do
pysznych i zdrowych warzyw niezależnie od pory roku. O ile od wiosny
do jesieni mamy możliwość zakupu
wielu krajowych, sezonowych warzyw
to zimą sytuacja nieco się komplikuje.
Na sklepowych półkach dominują
wówczas produkty importowane, które zazwyczaj smakiem i wartościami
odżywczymi nie dorównują wspaniałym polskim warzywom. W ramach
kampanii „Moc Polskich Warzyw” prezentujemy 3 sposoby, dzięki którym
możemy korzystać ze wszystkich polskich warzyw przez cały rok.

przy użyciu suszarek elektrycznych)
i wykorzystujemy kiedy tylko mamy
ochotę. Jeśli nie wykazaliśmy się wystarczającą przezornością, możemy
po prostu kupić suszone warzywa.
Najważniejsze, żeby zwracać uwagę
na kraj pochodzenia. Wybierajmy tylko polskie warzywa. Suszone warzywa można spotkać w różnych postaciach. Od całych, niewielkich warzyw
(np. bób, fasolka szparagowa), pokrojonych w połówki (pomidory, papry-

Czy warzywa suszone są zdrowe?
Suszenie to naturalny sposób na zachowanie ich świeżości. Proces polega na częściowym usunięciu wody
z warzyw poprzez jej odparowanie.
Dzięki temu, bez użycia konserwantów, drobnoustroje powodujące psucie się żywności nie mogą się rozwijać
a żywność zachowuje trwałość. Co
ważne, suszenie warzyw nie powoduje dużych strat w wartościach odżywczych. Zawartość podstawowych
składników nie zmiana się (bez zmian
pozostają kaloryczność, zawartość
białka, tłuszczu, węglowodanów czy
błonnika). Niewielka jest też utrata
większości witamin i minerałów.
KISZENIE WARZYW
Kiszonki to absolutnie pozycja obowiązkowa w naszych zimowych jadło-

SUSZENIE WARZYW
Suszenie to najstarsza metoda utrwalania żywności. Co bardzo istotne,
pozwala nie tylko zachować smak warzyw, ale w wielu przypadkach nawet
go potęgować! Taki efekt jest wszystkim znany np. z procesu suszenia
grzybów. Aby korzystać z doskonałego smaku suszonych warzyw mamy
do dyspozycji dwa rozwiązania. Albo
w pełni sezonu, kiedy warzywa są
najtańsze i najsmaczniejsze, suszymy je w domu (np. w piekarniku, lub

fot. apetytnapolskie.com

ka), kostkę (np. dynia, marchew, pietruszka), w płatkach (por, czosnek,
pomidor) oraz w innych formach.
Większość suszonych warzyw jest
dostępna w formie sproszkowanej.
Możliwości są nieograniczone.

spisach. Kiszone warzywa są nie tylko
smaczne ale również wzmacniają nasz
system odpornościowy, wspomagają
florę bakteryjną oraz trawienie. Produkty kiszone to naturalne probiotyki. Są bogate w witaminy A, C, E i K.
Kiszonki są niskokaloryczne, a kwas
mlekowy pomaga w utrzymywaniu
równowagi kwasowo-zasadowej organizmu. Oczywiście, na polskich
stołach królują ogórki i kapusta kiszona. Jednak w ostatnim czasie coraz
popularniejsze stają się np. kiszone
buraki, różyczki kalafiora, pieczarki,
rzodkiewki, pomidory, marchew czy
brukselki. Kiszonki możemy robić
w domu lub kupić już gotowe, oczywiście wybierając te z najlepszych (czyli
polskich) warzyw. Pamiętajmy również, aby zwrócić uwagę na naturalny
skład kupowanego produktu.
MROŻENIE WARZYW
Mrożenie to jedna z najlepszych metod przechowywania warzyw bez

Zdrowa moda na lodowatą wodę
To, co jeszcze kilka lat temu niektórym niemal nie mieściło się w głowie,
dziś staje się coraz popularniejsze.
Morsowanie – czyli kąpiele w lodowatej wodzie, to ostatni krzyk mody.
Liczba memów w internecie, których tematem jest morsowanie,
liczona jest w setkach tysięcy. Ci,
którzy śmieją się z osób zażywających zimowych kąpieli, czasem
zapominają jednak o tym, jak dobre dla naszego zdrowia może być
zanurzanie się w lodowatej wodzie.
Dlaczego zatem warto zacząć morsować? Nie od dziś wiadomo (i został to udowodnione naukowo)
że zimno może mieć pozytywny
wpływ na organizm. W literaturze
naukowej udokumentowane jest

fot. Facebook/Wejherowski Klub Morsów

m.in. przeciwzapalne działanie zimna. Redukuje stan zapalny głównie
w schorzeniach narządu ruchu, ale

ma też wpływ na redukcję ogólnoustrojowego, tzw. niskiego przewlekłego stanu zapalnego wywołanego np. otyłością.
Jak działa zimno na organizm?
Okazuje się, że niska temperatura
może stymulować uwalnianie białek, które powodują przemianę białej tkanki tłuszczowej w brunatną.
Ma ona tę właściwość, że zamiast

magazynować tłuszcz, poddaje go
przemianom w konsekwencji produkując dużo ciepła.
Należy dodać, że również aktywność fizyczna może wywołać efekt
"brązowienia". Niestety, nie są to
zmiany na zawsze - jeżeli jesteśmy
nieaktywni lub nie poddajemy się
działaniu zimna, wszystko wraca do
punktu wyjścia.

konieczności użycia jakichkolwiek
dodatków (soli, cukru, czy innych konserwantów). Ta forma przechowywania świetnie zachowuje kolor, strukturę, kształt, a także smak i zapach
warzyw. Często mówi się, że mrożenie
powoduje utratę wartości odżywczych produktów. Jednak liczne badania wykazują, straty w przypadku
mrożenia warzyw są nieznaczne,
a każda obróbka termiczna (również
podgrzewanie) powoduje pewne
zmiany w proporcjach składników odżywczych. Oczywiście, zawsze mając
do wyboru świeże polskie warzywa
i mrożonki – wybierajmy te pierwsze.
Jednak poza sezonem, gdy w alternatywie mamy importowane warzywa,
które maja za sobą długi transport
– wybór mrożonek z polskich, zebranych w pełni sezonu warzyw wydaje
się rozsądny. Nie tylko ze względu na
smak, ale również wartości odżywcze
i tak ważny w dzisiejszych czasach, patriotyzm konsumencki.
/raf/

Kolejna sprawa – wpływ zimna na
tkankę mięśniową. O ile tłuszcz
wydziela białka prozapalne, to
mięśnie przeciwnie - produkują
białka chroniące przed stanem
zapalnym, większość z nich działa
antyzapalenie. Kiedy organizm się
ochładza, mięśnie próbują wydzielać ciepło poprzez drżenie, co nasila produkcję korzystnych białek.
Zatem im więcej mięśni, tym więcej powstaje ochronnych białek.
Morsy podkreślają też, że się rzadziej przeziębiają.
Kto może z morsowania korzystać?
Właściwie, prawie każdy - naukowe
rekomendacje wskazują, że nawet
dzieci w wieku od 3 lat. Przeciwwskazania to między innymi niewydolność układu krążenia, epilepsja
i niektóre inne przewlekłe choroby.
/raf/
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Makaron tuczy? To mit!

Bądź eko,
pięć kroków
• 1 ząbek czosnku
• pół słoika suszonych pomidorów
w oleju (razem z olejem)

Czy dbanie o środowisko
jest trudne? Nie musi–
wystarczy przestrzegać
dosłownie kilku zasad.

Przygotowanie:
Ugotuj makaron zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Cukinię pokrój
w szerokie plastry skrobaczką do
warzyw i sparz w wodzie z gotowania makaronu. Ser pokrój w plastry,
nasmaruj oliwą i grilluj z obu stron
na złoty kolor. Składniki na pesto
zblenduj na jednolitą masę. W razie
potrzeby, dodaj więcej oleju z pomidorów. Pesto wymieszaj ze świeżo
ugotowanym makaronem, serwuj
z warzywami i serem.

1 - używaj ponownie
Na pewno w domu mamy
niejedną plastikową reklamówkę. Spakujmy je
w bawełnianą torbę i używajmy ich np. do pakowania warzyw i owoców,
zamiast brać kolejne. Wykorzystajmy nasze zapasy, zabierając je do sklepu
aż do zużycia.

ŚWIDERKI Z CZERWONĄ FASOLĄ,
KUKURYDZĄ I PAPRYKĄ
Liczba porcji: 2
Czas przygotowania: 20 minut
Pod koniec ubiegłego miesiąca obchodzony był Światowy Dzień Makaronu.
Przy okazji warto zastanowić się, czy
jest to potrawa zdrowa, kaloryczna,
czy powinniśmy ograniczyć jego jedzenie, czy wręcz przeciwnie?
Przeciętny Włoch zjada ok. 30 kg makaronu rocznie. A Polak? Zaledwie 3 kg
i to zazwyczaj jako dodatek do zupy.
Tymczasem okazuje się, że dobrze podany makaron to jedno ze zdrowszych
i do tego bardzo smacznych dań!
Przez wiele lat uważano, że makaron
tuczy. Skąd taka opinia? Ano stąd, że
100 g suchego makaronu dostarcza aż
330 kcal. Ale przecież nie jemy suchego makaronu, tylko najpierw ugotowany. A podczas gotowania wchłania
on wodę i trzykrotnie zwiększa swoją
wagę. Tak więc spora porcja – ok. 100
g – to już tylko 110 kalorii! Do tego mit
o tym, że makaron tuczy, wziął się jeszcze z jednego: często makarony są podawane z sosami. I to właśnie te sosy
zwykle są wysoko kaloryczne, gdyż zawierają tłuszcz, śmietanę, majonez, itp.

rzą piękne kontrasty – będą aż prosić
się o pamiątkowe zdjęcia. A zatem –
smacznego i dobrej zabawy!
/raf/

Dania z makaronu są zazwyczaj proste w przygotowaniu, więc zamiast
na precyzyjnym analizowaniu przepisu, można skupić się na dobrej zabawie. Kto powiedział, że w trakcie
wspólnego gotowania nie wypada
udawać szefów kuchni i nagrać własnego kulinarnego show smartfonem? Albo nie tworzyć na talerzu
estetycznych i smakowitych kompozycji z kolorowych składników, udając fotografów kulinarnych? Kolory
warzyw, makaronu i przypraw two-

Liczba porcji: 2

MAKARON Z CUKINIĄ
I GRILLOWANYM SEREM

Czas przygotowania: 20 minut
Składniki:
• 200 g makaronu np. kokardki
• połowa cukinii
• Sos pesto:
• 100 g parmezanu lub innego twardego sera
• szczypta pieprzu
• garść orzechów (włoskich, pinii lub
nerkowca)

Składniki:
• 200 g makaronu świderki
• 400 g czerwonej fasoli w puszce
• 170 g kukurydzy w puszce
• 1 zielona papryka
• kolendra lub natka pietruszki
• Sos pomidorowy:
• 3 łyżki przecieru pomidorowego
• 1 łyżeczka soku z limonki
• spora szczypta soli i pieprzu
Przygotowanie:
Ugotuj makaron zgodnie z instrukcją
na opakowaniu. Fasolę i kukurydzę
odsącz i przepłucz wodą. Paprykę
pokrój w kosteczkę. Ugotowany makaron wymieszaj z warzywami i posiekaną kolendrą lub natką pietruszki. Przecier pomidorowy wymieszaj
z sokiem z limonki, dopraw solą
i pieprzem. Przygotowany sos połącz
z makaronem i warzywami.
SAŁATKA Z FASOLĄ, POMIDORAMI
KOKTAJLOWYMI, FETĄ
Liczba porcji: 2
Czas przygotowania: 20 min

Jesienne weekendy to doskonała okazja do szukania nowych pomysłów na
wspólne spędzenie czasu w domowym zaciszu. A może... zaangażować
wszystkich domowników w przygotowanie prostego i smacznego dania?
Wystarczy 5 składników i odrobina
czasu. Potrzebni będą też oczywiście
miłośnicy makaronu. A takich na pewno nie brakuje, prawda?

Składniki:
• 200 g makaronu kolanka
• 125 g czerwonej fasoli z puszki
• pół kostki (ok. 100g) sera feta
• pół kostki (ok. 100g) sera feta
• listki bazylii
• Sos cytrynowy:
• 3 łyżki oliwy z oliwek
• łyżeczka soku z cytryny
• łyżeczka startej skórki z cytryny
• pół łyżeczki płynnego miodu
• kilka posiekanych listków świeżej
bazylii

fot. mat. prasowe

Makaron od lat, niezmiennie cieszy się
ogromną popularnością i zawsze smakuje wyśmienicie, zarówno dzieciom,
jak i dorosłym. Nad jego zaletami nie
trzeba się zbyt długo zastanawiać – jest
wartościowy i stanowi idealną bazę do
przygotowania kreatywnych, a przy
tym bardzo prostych dań. Jego stworzenie zajmuje mało czasu, zaś pomysłów na makaronowe kompozycje są

tysiące. To idealny wybór dla kogoś,
kto dopiero zaczyna gotować, jak i dla
doświadczonych miłośników kulinariów. Nic dziwnego, że doczekał się tak
szerokiego grona wielbicieli na całym
świecie, a co więcej – własnego święta.
Obchodziliśmy je 25 października.

Przygotowanie:
Makaron ugotuj zgodnie z instrukcją
na opakowaniu. Fetę pokrój w kostkę.
Makaron, fasolę oraz pomidorki przemieszaj i wymieszaj z sosem. Posyp
fetą i udekoruj listkami bazylii.

2 – recykling
Wiele produktów jest
opakowanych w materiały nadające się do recyklingu. Dobrym tego
przykładem są opakowania wykonane z politereftalanu etylenu, powszechnie znanego jako
PET. Jest to wytrzymałe
tworzywo, powszechnie
wykorzystywane
do produkcji butelek na
wodę, które z powodzeniem może być ponownie przetwarzane.
3 – wybieraj świadomie
W
odpowiedzialnych
zakupach najważniejsze
jest ich odpowiedzialne zaplanowanie – tak,
by mieć pewność, że je
odpowiednio wykorzystamy. Szacuje się, że
globalnie 1/3 żywności
niepotrzebnie trafia do
kosza!
4 – woda jest ważna
Warto zapamiętać prostą zasadę – wody należy
pić odpowiednio dużo,
ale jak najmniej marnować. Zakręcajmy wodę
podczas mycia zębów,
zamiast kąpieli weźmy
prysznic, naczynia myjmy z napełnionym wodą
zlewie, możemy też
zbierać deszczówkę do
podlewania roślin.
5 – zacznij dziś
Zasada jest prosta: lepsze
małe postępy dzisiaj, niż
perfekcjonizm „kiedyś”.
Najważniejsze, by się nie
zniechęcać. Nie musimy
od razu mieć idealnych
eko-mieszkań wypełnionych wyłącznie naturalnymi materiałami, żeby
nasze działania się liczyły.
Oczywiście warto postawić sobie jakiś cel.
/raf/

