Ekoporadnik na Święta...
wezwanie do działania, zdrowe produkty,
ciekawe przepisy kulinarne!
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Partnerzy

Partnerzy medialni:
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Ekologicznie, Zdrowo i Wesoło spędzę Boże Narodzenie 2011!
To, w jakim stylu spędzisz Święta ma kolosalne znaczenie!
To, ile śmieci pozostawisz po sobie w tych dniach, jest ważne dla Ziemi.
To, jakie produkty wybierzesz z półki sklepowej ma znaczenie dla świata.
Każdego roku po Świętach pozostaje to samo: kilogramy złego tłuszczu i
tony śmieci! Czy Święta Bożego Narodzenia mają pozostać świętem
nieokrzesanej konsumpcji?!
Jedzmy! Pijmy! Weselmy się! Ale pamiętajmy, że jest to Święto Nadziei i
Miłości! Radość nie powinna prowadzić do rujnowania zdrowia i natury.
W czasach, gdy kryzys finansowy, zbiega się z kryzysem energetycznym i
jego skutkiem – katastrofą klimatyczną, nadszedł czas na świętowanie
mądre! Świętujmy narodziny Jezusa w sposób, który nie szkodzi naszemu
zdrowiu i środowisku.
Minęły czasy niewinnej konsumpcji. Nie można się cieszyć w pełni,
wiedząc, że nasz styl życia zbliża świat do katastrofy. I Ty także decydujesz,
jaką Ziemię zostawimy naszym dzieciom!
Bądź Eko! Zacznij od Świąt! Można spędzić Święta radośnie, w zgodzie z
tradycją, ale i nie niszcząc swojego zdrowia i natury.

Akcja na Facebooku! Bądź Eko! Weź udział!
[Wydarzenie - Apel. Potwierdź udział na Facebooku!]
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1. Kupię naturalną choinkę!
(albo jak już mam sztuczną, to nie wyrzucę jej, tylko będę jej używać jak
długo się da!)
2. Będę kupować produkty jak najmniej opakowane!
(a wyrzucając sterty nieposegregowanych śmieci będę mieć wyrzuty
sumienia)
3. Na Święta kupię żywność ekologiczną!
(a przynajmniej kilka produktów)
4. Zużyję optymalną ilość energii!
(bo trwoniąc energię, emituję dwutlenek węgla)
5. Będę oszczędzać wodę!
(hm, da się, naprawdę!)
6. Pójdę na spacer, pobiegam albo będę aktywny w inny sposób!
7. Zjem trochę mniej niż w poprzednich latach! Zadbam o bardziej
duchowe przeżycia świątecznego czasu.
8. Udostępnię ten Apel; przekażę go znajomym i przyjaciołom...
Wejdź na Facebooka - http://www.facebook.com/PolskaEkologia , otwórz
zakładkę „Wydarzenia”: „Ekologicznie, Zdrowo i Wesoło spędzę Boże
Narodzenie 2011!” i kliknij „Wezmę udział”.
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1. Kupię naturalną choinkę
Dylemat „sztuczna” czy „naturalna” ? Większość ekspertów uważa, że
sztuczna choinka bardziej obciąża środowisko naturalne. Choinki
naturalne, pochodzą już z upraw, które są odnawialne. Natomiast same
drzewka po świętach ulegają szybkiej biodegradacji. Jednak należy
pamiętać, że przy wielu plantacjach choinek stosuje się środki chemiczne.
Dobra jest choinka w doniczce, którą można przesadzić do ziemi. Choinkę
stroimy ozdobami z naturalnych materiałów jak papier, szkło, możemy
wieszać owoce, orzechy. No i lepiej stosować światła LEDowe. Jeżeli masz
już choinkę sztuczną, to nie wyrzucaj jej, lecz wykorzystuj ją jak długo się
da!

2. Będę kupować produkty jak najmniej
opakowane!
Każdego roku po Świętach zostawiamy sterty śmieci. Wykorzystajmy okres
Świąt do przestawienia się na bardziej ekologiczny styl życia. Nie
obciążajmy natury zbyt dużą iloscią śmieci i odpadów. Nie kupujmy
towarów przesadnie opakowanych, unikajmy opakowań z tworzyw
sztucznych, a jeżeli już je mamy, to używajmy powtórnie do innych innych
celów.
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3. Na Święta kupię żywność ekologiczną!
Żywność ekologiczna. Dobra dla Ciebie! Dobra dla Natury!
Żywność ekologiczna, to żywność, która została wytworzona bez nawozów
sztucznych, chemicznych środków ochrony roślin, hormonów,
antybiotyków i organizmów modyfikowanych genetycznie.
Należy
pamiętać, że tylko żywność ekologiczna podlega kontroli i tylko na
produktach ekologicznych wolno stosować logo „Rolnictwa ekologicznego”.
Produkty, które często określa się w handlu jako żywność tradycyjna,
naturalna czy zdrowa żywność nie jest wytwarzana w określony wyżej
sposób, a więc należy do żywności konwencjonalnej. Według
ustawodawstwa unijnego obowiązującego w Polsce na produktach
ekologicznych znajduje się też nazwa i kod jednostki certyfikującej oraz
napis: "Rolnictwo ekologiczne - System kontroli WE".
Robiąc zakupy warto rzucić okiem, czy na opakowaniu znajduje się
poniższe logo:
- aktualne logo rolnictwa ekologicznego

- poprzednie logo, które nadal jeszcze
obowiązuje i można je spotkać na wielu
produktach.

6

PRZEPISY NA WIGILIJNE POTRAWY
autorstwa i z komentarzem Anny Krasuckiej z Akademii Odżywiania dla
Zdrowia PIĘĆ SMAKÓW www.piecsmakow.com.pl
Moją ulubioną potrawą wigilijną jest nasz tradycyjny barszcz czerwony aromatyczny i rozgrzewający, który u mnie w domu podaje się jako
pierwszą potrawę. Wyróżnia się szczególnie na białym odświętnym
obrusie skromnie przyozdobionym gałązkami świeżego świerku.
WIGILIJNY BARSZCZ CZERWONY
Składniki:
oliwa
szczypta pieprzu
ok. 2 l wody
2 łyżki cytryny
6 suszonych śliwek
3 suszone grzybki (mogą być też grzybki marynowane)
1 ząbek czosnku
szczypta suszonego tymianku / majeranku / cząbru
4 duże buraki
1 marchewka
1pietruszka
¼ selera
½ pora
3 liście laurowe
3 ziarna ziela angielskiego
2 plasterki imbiru
sól do smaku
natka pietruszki
Wlej wodę do garnka i postaw na ogień. Zagotuj. Dodaj w całości buraki, marchew,
pietruszkę, seler, grzybki suszone i śliwki. Gdy się prawie zagotuje dodaj por,
pieprz, ziele angielskie i imbir. Następnie dodaj sól, a po chwili sok z cytryny.
Potem dodaj suszony tymianek, majeranku i/lub cząber i liście laurowe. Zagotuj.
Dodaj oliwę. Gotuj aż buraki będą miękkie.
Po ugotowaniu wyjmij warzywa (wg uznania można zostawić).
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Na końcu, po wyłączeniu barszczu dodaj wyciśnięty czosnek.
Na talerzu posyp barszcz natką pietruszki.
Aby wzmocnić walory smakowe i zdrowotne barszczu czerwonego, można dodać
do niego już po odstawieniu z ognia sok z kiszonych buraków (już nie gotować).
KISZONE BURAKI
Składniki:
1 kg buraków
2 l przegotowanej wody
3 łyżeczki soli szarej / morskiej
3 ząbki czosnku
skórka chleba razowego
Buraki obierz i pokrój w plastry, wrzuć do garnka kamiennego i zalej wodą. Dodaj
całe ząbki czosnku, sól i zawiniętą w gazę skórkę od chleba. Przykryj lnianą
ściereczką lub gazą i odstaw w cieple miejsce do fermentacji.
Mieszaj 2 x dziennie drewnianą łyżką.
Po 3 dniach wyjmij skórkę od chleba, aby nie gniła.
Poniższa potrawa wigilijna pochodzi z domu rodzinnego mojej mamy, czyli z Borów
Tucholskich, gdzie z dziada pradziada do barszczu czerwonego, którym
rozpoczynano kolację wigilijną, przygotowywano nie uszka z kapustą i grzybami,
lecz własnoręcznie przygotowywane kluseczki z makiem na słono . Do dziś
tradycja kluseczek z makiem jest skrzętnie pielęgnowana w moim domu.
KLUSECZKI Z MAKIEM (do barszczu czerwonego)
Składniki:
½ kg mąki
3 żółtka
ok. ¼ szkl. wody
½ szkl. zmielonego maku
Na stolnicy połącz mąkę z żółtkami i wodą. Dobrze wyrób ciasto. Dodaj mak i
znów dobrze wyrób.
Formuj z ciasta cienkie ruloniki średnicy ok. 1,5 cm i pokrój na drobne kluseczki.
W garnku zagotuj ok. 1,5 l wody, dodaj łyżeczkę masła i szczyptę soli. Wrzucaj
kluseczki do wrzątku. Gdy podpłyną pod wierzch, gotuj jeszcze ok. 1 min. Odcedź.
Kluseczki można przygotować wcześniej.
Chłodne kluseczki zalewaj na talerzu gorącym barszczem czerwonym.
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Śledzie są przyrządzane u mnie w domu na wiele różnych sposób. Potrawy ze
śledziami były mi od dziecka bardzo dobrze znane i uwielbiane, gdyż Mamaje
bardzo często przyrządzała. Ale jest kilka wersji, które pojawiały się tylko na
wigilijnym stole. Oto jedna z nich.
ŚLEDŹ ZE ŚLIWKAMI I RODZYNKAMI
Składniki:
oliwa
2 płaty śledziowe / matijasy – wymoczyć w wodzie 2-3 godz.
garść rodzynek
6 śliwek suszonych
1 łyżeczka miodu
2 ziarna ziela angielskiego
2 goździki
Śliwki i rodzynki zaparzyć. Następnie pokroić śliwki w paseczki. Ziele angielskie i
goździki rozetrzeć w moździerzu i wymieszać z miodem i oliwą. Przekładać
śledzie śliwkami i rodzynkami i polewać sosem. Odstawić na 3 godz. do
przegryzienia.
Na Pomorzu, skąd pochodzę nie ma tradycji przygotowywani kutii na Wigilię,
jednak mieszkając w Warszawie nie może się obyć bez tej potrawy na moim stole,
zwłaszcza polecam kutię z orkiszu, czyli najstarszej i najzdrowszej odmiany
pszenicy
KUTIA
Składniki
1 szkl. orkiszu
2,5 szkl. wody
½ szkl. posiekanych orzechów włoskich
¼ szkl. posiekanych migdałów
½ szkl. zmielonego maku
3 łyzki rodzynek
1 szkl. miodu
cynamon
kardamon
masło
1 łyżeczka soku z cytryny
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Orkisz namocz w wodzie na noc.
Rano odlej wodę i wrzuć do wrzątku. Gotuj na mym ogniu pod przykryciem, aż
będzie miękki (ok. 1,5 godziny).
Gdy gotowy orkisz ostygnie dodaj orzechy i migdały, rodzynki, mak, miód, płynne
masło, cynamon, kardamon i sok z cytryny.
Poczekaj, aż składniki się przegryzą.
Kończącą dwunastą potrawą wigilijną u mnie w domu jest tradycyjny kompot z
suszu.
WGILIJNY KOMPOT Z SUSZU
Składniki
2 suszone figi / daktyle
3 suszone morele
1 suszona gruszka (np. ulęgałki)
5 suszonych śliwek
2 jabłka
2 cm kory cynamonu
3 cm laski wanilii
2 plastry imbiru
2 goździki
Zagotuj 2 l wody, dodaj drobno pokrojone figi, morele, gruszki i śliwki, a także
obrane (opcjonalnie mogą być ze skórką) i pokrojone w ósemki jabłka, a po
chwili przyprawy.
Gotuj pod przykryciem na małym ogniu ok. 40 min.
Zwracam uwagę, aby owoce suszone były niesiarkowane (do kupienia w sklepach
ekologicznych).

Życzę wszystkim Czytelnikom przede wszystkim rodzinnych, ciepłych i
pełnych radości Świąt Bożego Narodzenia, chwili wyciszenia, refleksji i
oderwania się od codziennego biegu życia. Rozkoszujcie się potrawami
wigilijnymi, są tylko raz w roku
ŻYCZĘ SMACZNEGO !!!

Anna Krasucka
PIĘĆ SMAKÓW
Akademia Odżywiania dla Zdrowia
www.piecsmakow.com.pl
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MĄKI Ekologiczne
Do świątecznych wypieków polecamy mąki ekologiczne znane pod marką:
MŁYN Y WODNE
EKO-MEGA, 08-108 Korczew, ul. Tokary 9, www.ekomega.com.pl

Podlaski młyn wodny produkuje mąki i kasze od 100 lat. Młyn usytuowany
jest nad rzeką Toczną (wpadającą do rzeki Bug) w miejscowości Tokary, k.
Korczewa, na Podlasiu. Zbudowany został w 1905 roku i - podobnie jak
całe Podlasie - przechodził w ciągu ostatniego stulecia różne koleje losu.
Przetrwał wszystko i dzisiaj jest nowoczesnym zakładem dostarczającym
najwyższej jakości mąki, posiadające certyfikaty jakości ekologicznej i
regionalnej. W ogólnopolskim konkursie na najlepszy polski, regionalny
produkt żywnościowy „Nasze Kulinarne Dziedzictwo” organizowanym
przez Izbę mąka „Podlaska” pszenna typ 500 zdobyła w 2005 roku I
Nagrodę, a w 2006 roku „Perłę 2006” – główną nagrodę konkursu.
Mąki, kasze i otręby z marką Młyny Wodne kupić można w wielu sklepach
ekologicznych na terenie Polski. Dostępne są też w wybranych sklepach
sieci Organic Farma Zdrowia, Społem, w delikatesach Alma, Bomi,
supermarketach Piotr i Paweł.
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Wędliny ekologiczne na Święta
Polecamy ekologiczne wędliny z przetwórni Jasiołka.

Wędliny ekologiczne z Jasiołki opierają się na tradycyjnych recepturach,
nie ma w nich konserwantów, polepszaczy, modyfikowanych białek, soi,
błonnika itp. Wędliny to głównie wysokiej jakości kiełbasy suche,
półsuche, wędzonki dukielskie - boczki, polędwice wieprzowe, szynki,
balerony - oraz salceson bez żelatyny, wszystkie przygotowywane wg.
starych, nieraz 150 letnich receptur -pochodzących z okolicznych wsi i
dawnych dworów szlacheckich. Wędliny ekologiczne z Dukielszczyzny z
pewnością zaspokoją podniebienie najwybredniejszego smakosza,
stanowiąc ozdobę świątecznego stołu.
Adres: Z. M. "JASIOŁKA", 38-450 Dukla, ul. Nadbrzeżna 1, tel. 13 433 08 02
Dukielska sucha
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– małe szyneczki ok. 0, 25 - 0, 35 kg, podłużnego kształtu , wykrojone z mięsa
szynkowego. Produkt tylko wędzony - nie parzony. Specyficzne walory smakowozapachowe uzyskiwane są dzięki specjalnej marynacie, będącej własną
mieszanką przypraw oraz wędzeniu na dymie wędzarniczym tylko w tradycyjnej
wędzarni, uzyskiwanym ze specjalnie dobranej mieszanki zrębków

i drewna

bukowego.

Adres: Z. M. "JASIOŁKA", 38-450 Dukla, ul. Nadbrzeżna 1, tel. 13 433 08 02
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Amarantus, ciastka, musli
Polecamy ciastka i produkty śniadaniowe EKOPRODUKT
Ekoprodukt to firma, która powstała z wielkiej pasji do zdrowego stylu
życia. Marek Kubara, założyciel firmy, porzucił karierę naukową na
Politechnice Częstochowskiej, by w pełni poświęcić się zawodowo swoim
wieloletnim zainteresowaniom. Dziś stworzona przez niego firma ma w
swojej ofercie ponad 50 produktów.

Przez klientów firma jest ceniona za wysoką jakość produktów, ich
doskonały smak oraz oryginalne receptury. Większość produktów jest tu
wytwarzana ręcznie, tradycyjnymi metodami. Firma chcąc stale poprawiać
jakość swoich wyrobów, sięga także po nowe rozwiązania takie jak np.
prażenie ziaren w gorącym powietrzu, bez dodatku tłuszczu.
Przedstawiciele firmy, poszukując inspiracji do tworzenia nowych
wyrobów podróżują po świecie, rozmawiają z dietetykami i lekarzami,
eksperymentują z różnorodnymi składnikami. Firma specjalizuje się od lat
w produkcji wyrobów z amarantusa i jest już europejskim liderem w tej
dziedzinie. Dzięki zastosowaniu unikalnej technologii, wytwarzany przez
Ekoprodukt amarantus ekspandowany cieszy się największym zaufaniem
konsumentów, ze względu na jego wysoką jakość i trwałość.
Adres: ul. Bema 32; 42-200 Częstochowa; www.ekoprodukt.pl
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4. Zużyję optymalną ilość energii!
Oszczędzając energię chronimy środowisko naturalne, a jednocześnie
wydajemy mniej pieniędzy. Wytwarzanie energii oznacza wyczerpywanie
zasobów naturalnych - węgla, ropy czy gazu - oraz emisję gazów
cieplarnianych.
Oto kilka praktycznych pomysłów:
- korzystaj, jeżeli to możliwe, z transportu publicznego lub roweru,
- jeżeli możesz, to obniż temperaturę w domu (ubierz się cieplej); zamykaj
okna, gdy włączysz ogrzewanie,
- wyłącz światła i inne urządzenia, jeżeli ich nie używasz,
- używaj energooszczędnych żarówek ,
- używaj kuchenek mikrofalowych zamiast tradycyjnych do podgrzewania
posiłków,
- staraj się gotować tylko tyle wody na herbatę i kawę, ile jest rzeczywiście
potrzebne,
- przy gotowaniu pamiętaj o pokrywkach, które powinny być dobrze
dopasowane,
- odmrażaj często lodówkę i zamrażarkę; lód jest izolacją i powoduje
większe zużycie energii; optymalna temperatura w lodówce: od 2 do 3 o C;
w zamrażarce: 15o C;
- pralka o klasie energetycznej “A++” zużywa o 30% – 40% mniej energii
niż starsze modele,
- pamiętajmy o wyłączeniu drukarki, gdy jej nie używamy. Ponad 90% jej
energii zużywane jest na stand-by, a tylko 10% na samo drukowanie!
- ustaw komputer na stan wstrzymania lub hibernację w czasie
bezczynności,
- staraj się robić pranie w godzinach nocnych - od 22:00 do 6:00.
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5. Będę oszczędzać wodę
Kilka praktycznych rad:
- toalety i zlewu nie wykorzystuj do pozbywania się olejów, tłuszczów,
chemikaliów i lekarstw,
- stosuj najlepiej ekologiczne środki czystości; ich chemiczne
odpowiedniki i detergenty powinny być stosowane oszczędnie,
- środki owadobójcze stosuj tylko w ostateczności,
- stosuj spłuczkę toaletową ze spłukiwaniem oszczędnym i urządzenia
ograniczające przepływ wody w umywalkach i prysznicach,
- wykorzystuj deszczówkę do podlewania ogródków,
- zakręcaj wodę w trakcie mycia zębów czy golenia.
Bez wody nie ma życia. Woda jest jednym z najcenniejszych zasobów
naturalnych, jakie posiadamy. Nie można jej zastąpić niczym innym.
Światowa konsumpcja wody na świecie wzrosła czterokrotnie w ciągu
ostatnich 50 lat. Dlatego największy problemem ekologicznym obok
ocieplenia klimatu stanowi rosnące zanieczyszczenie mórz, oceanów, rzek i
wód gruntowych.

6. Pójdę na spacer, pobiegam albo będę aktywny w
inny sposób!
Aktywność fizyczna jest niezbędna do zachowania zdrowia każdego
człowieka. Należy o tym pamiętać szczególnie w okresie Świąt, gdy
dostrczamy do organizmu więcej kalorii niż zwykle. Ruch na świeżym
powietrzu wywiera też pozytywny wpływ na psychikę i dobre
samopoczucie. Aktywność fizyczna, to niezbędny czynnik utrzymania
zdrowia, młodości i zapobiegania chorobom cywilizacyjnym – cukrzycy,
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miażdżycy, chorobom serca i układu krążenia. Bądź aktywny! Odejdź od
stołu, telewizora, komputera i wybierz się na spacer lub pobiegaj.
Światowa Organizacja Zdrowia zaleca jako minimum dla osób dorosłych
ćwiczenia 3 razy w tygodniu, po 30 minut ćwiczeń. Pozwala to na
zaangażowanie mięśni, serca, układu krążenia, układu oddechowego i
związanych z wysiłkiem przemian energetycznych i powoduje spalanie
tłuszczów.

7. Zjem trochę mniej niż w poprzednich latach!
Zadbam o bardziej duchowe przeżycie świątecznego
czasu.
Są dwa powody, aby ograniczać ilość jedzenia. Po pierwsze to niezdrowo!
Wszystkie badania naukowe wykazały ponad wszelką wątpliwość, że
zrównoważona dieta przedłuża życie i wywiera pozytywny wpływ na
zdrowie. Po drugie, dla wierzących, obżarstwo jest grzechem!
Ważna też, aby okrywać liczne duchowe wymiary Pamiątki Bożego
Narodzenia i starać się dzielić nimi z bliźnimi.

8. Udostępnię ten Apel; przekażę go znajomym i
przyjaciołom!
Wejdź na Facebooka - http://www.facebook.com/PolskaEkologia , otwórz
zakładkę „Wydarzenia”: „Ekologicznie, Zdrowo i Wesoło spędzę Boże
Narodzenie 2011!” i kliknij „Wezmę udział”. Albo prześlij im ten
Ekoporadnik wraz z Apelem e-mailem.
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Adresy
Stowarzyszenie Polska Ekologia - www.polskaekologia.org
Ruch Ekologiczny Św. Franciszka z Asyżu (REFA) www.refa.franciszkanie.pl
Zielony Instytut
- www.zielonyinstytut.pl
Ekoprodukt
- www.ekoprodukt.pl
Jasiołka
- www.jasiolka.com
Eko Mega
- www.ekomega.com.pl
Biokurier
- www.biokurier.pl
Ekologia.pl
- www.ekologia.pl
Wegetariański Świat
- www.wegetarianski.pl
Eko Arka
- www.ekoarka.com.pl
Femia
- www.femia.pl
Ekorodzice
- www.ekorodzice.pl
Eko Quchnia
- www.ekoquchnia.pl

Ekologicznych, Zdrowych
i Wesołych Świąt
życzy
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