
Tłusty czwartek w tym
roku będziemy świętować
20 lutego. Piekarnie i cu-
kiernie, a także małe skle-
py oraz wielkie supermar-
kety będę oferować niezli-
czone rodzaje pączków i
chrustów. Jednakże praw-
dziwe, świeże pączki, wy-
rabiane i odpiekane tak jak
dawniej przez gospodynie
domowe, będzie można
kupować w rzemieślni-
czych zakładach cukierni-
czych.

Piekarnia-Cukiernia
„Pellowski” Grzegorz Pel-
lowski w Gdańsku będzie
oferować w tłusty czwar-
tek swoje tradycyjne, słod-
kie wypieki - pączki, droż-
dżowe gniazdka i chrusty.
Choć w firmowych skle-
pach i kawiarniach dostęp-
ne będą pączki z nadzie-
niami: likierowym, sero-
wym, toffi, adwokat albo
budyniowym o smaku wa-
niliowym, to największą
popularnością cieszą się od
lat te tradycyjne - nadzie-
wane konfiturą różaną i
pokrywane pomadą cukro-
wą z kandyzowaną skórką
pomarańczową.

Tłusty czwartek po-
przedza tłusty tydzień,

który w dawnej Polsce był
ostatnim okresem karna-
wału, zwanym ostatkami
lub zapustami. Stąd okres
przed Wielkim Postem,
następujący po ostatkach,
wykorzystywano na zaba-
wy i biesiady przy stołach
zastawionych tłustymi po-
trawami, takimi jak pie-
czenie, wędliny, pasztety

czy pieczony drób.
Współcześnie te tłuste po-
trawy symbolizują smażo-
ne na smalcu albo oleju
pączki i chrusty, nazywa-
ne także faworkami.

Łukasz Pellowski, wła-
ściciel firmy Piekarnia-Cu-
kiernia „Pellowski” Łu-
kasz Pellowski w Gdań-
sku, zaznacza, że na tłusty

czwartek co roku firma
przygotowuje swoje kla-
syczne pączki z nadzie-
niem różanym. W jej cu-
kierniczej ofercie znajdą
się również pulchne, lukro-
wane gniazdka drożdżowe
i faworki, przyrządzone z
cienkiego, kruchego ciasta
i posypane cukrem pu-
drem. Faworki z firmy

„Pellowski” w 2015 roku
jury Telewizji Śniadanio-
wej II programu TVP, w
audycji „Pytanie na śniada-
nie”, uznało za najbardziej
smakowite w kraju. W jury
zasiadali Grażyna Zieliń-
ska, aktorka teatralna i fil-
mowa i Robert Makłowicz,
ekspert kulinarny. Poza
chruścikami z gdańskiej
firmy oceniano wyroby z
cukierni z Krakowa, Lubli-
na, Wrocławia i z Warsza-
wy.

Wszystkie wyroby cu-
kiernicze, w tym pączki i
chruściki, wytwarzane są
zgodnie z dawnymi, wy-
próbowanymi recepturami
i wyłącznie z naturalnych
surowców - mąki, mleka,
jajek, drożdży i cukru. Fir-
ma „Pellowski” nie stosuje
w produkcji cukierniczej
żadnych półproduktów,
konserwantów, polepsza-
czy i spulchniaczy synte-
tycznych. Wielkość pro-
dukcji cukierni, duży po-
pyt na pączki i pracochłon-
ność nie pozwalają dziś na
wykorzystywanie tradycyj-
nej technologii, polegają-
cej na zawijaniu ciasta z
ułożonym na nim nadzie-
niem. Takie ciastka musia-

łyby być kilka razy droż-
sze. Dlatego też cukiernie
szprycują pączki nadzie-
niem po ich odpieczeniu.

Grzegorz Pellowski,
właściciel firmy Piekarnia-
-Cukiernia „Pellowski”
Grzegorz Pellowski w
Gdańsku, wspomina, że w
latach powojennych pączki
smażono na smalcu. Obec-
nie wykorzystywany jest
do tego specjalny palmowy
olej wysokotemperaturo-
wy. Taki tłuszcz nie zagra-
ża zdrowiu człowieka, a
jednocześnie pozwala za-
chować smak i wysoką ja-
kość wyrobów cukierni-
czych. Po odsmażeniu
pączków czy faworków,
olej filtruje się tylko raz,
po czym trafia do utyliza-
cji. Pączek właściwie od-
smażony, w temperaturze
165 stopni C, nabiera brą-
zowej barwy. Dookoła
ciastka, w jego połowie,
pozostaje jasne pasemko,
tak zwany kołnierzyk. Sta-
nowi to efekt jego obraca-
nia w gorącym tłuszczu.
„Kołnierzyk” świadczy o
tym, iż pączek jest odpo-
wiednio wyrośnięty, pulch-
ny i ma właściwą objętość.

Oprac. (JAS)
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Firma „Pellowski” poleca

Tłusty czwartek z pączkami
i chruścikami

Na tłusty czwartek: tradycyjne
pączki z nadzieniem różanym, z po-
madą lukrową i kandyzowane, kla-
syczne pączki nadziewane konfiturą
różaną i pokrywane pomadą cukrową
z kandyzowaną skórką pomarańczo-
wą, pączki z nadzieniem toffi, budy-
niowym, obsypane cukrem pudrem
lub lukrowane pomadami czekolado-
wą albo cukrową; pulchne, lukrowane
gniazdka drożdżowe. Faworki, ina-
czej klasyczne chruściki, z cienkiego,
kruchego ciasta, po odpieczeniu w
głębokim tłuszczu i odsączeniu, posy-
pane cukrem pudrem.

Sklepy i kawiarnie firm grupy
„Pellowski”: w Gdańsku - ul. Pod-
wale Staromiejskie 82, plac Domi-
nikański - Hala Targowa, ul. Długa
40/42, ul. Dmowskiego 16, ul. Cie-
szyńskiego 1B, ul. Rajska 10, ul.
Rajska 5, ul. Podwale Grodzkie 2
(tunel do dworca PKP), ul. Długie
Ogrody 11, ul. Nowe Ogrody 36, ul.
Łagiewniki 8/9, ul. Kartuska 26 i
126, ul. Hallera 133, ul. Cieszyń-
skiego 1B, ul. Damroki 1B, ul.
Krzemowa 2 oraz stoiska w tunelu
na przystanku SKM Gdańsk Żabian-
ka, stoiska na dworcu PKP w Sopo-

cie; w Gdyni przy ul. Nowowiczliń-
skiej, pawilon 22 i w Straszynie, ul.
Komandora Kraszewskiego 1.

Firma przyjmuje zamówienia na
swoje wyroby cukiernicze we
wszystkich sklepach. Zamówienia
można składać również telefonicz-
nie - tel. nr 58 301 45 20 i pocztą
elektroniczną (e-mail: biuro@pel-
lowski.net)

* * *
Piekarnia-Cukiernia „Pellowski”

Grzegorz Pellowski ul. Podwale
Staromiejskie 82, 80-844 Gdańsk
tel. 58 301 45 20, fax 301 04 24

Łukasz Pellowski prezentuje faworki z firmy „Pellowski”
Fot. Przemysław Świderski

Gdzie kupić pączki i faworki

Tradycyjne pączki z konfiturą różaną z firmy „Pellowski”
Fot. Firma „Pellowski”
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Sens życia

Andreas kupił kiedyś od
jakiegoś przekupnia przy-
byłego z dalekich stron na
Jarmark św. Dominika
dziwny talizman. Jego
sprzedawca oferował też
odbite na czerpanym pa-
pierze drzeworyty zwane
postrachem demonów.
Gdańszczanie chętnie je
kupowali od niego, chcąc
w ten sposób uchronić się
przed wszelką złą mocą,
jaka na nich czyhała. Jedni
wierzyli w to, że, mając
przy sobie takie obrazki,
nigdy nie zarażą się jakąś
śmiertelną chorobą. Inni
pragnęli uniknąć za ich
przyczyną złych spojrzeń
lub ustrzec się od wypo-
wiedzianego w „złą godzi-
nę” zaklęcia.

Zupełnie inaczej rzecz
miała się z talizmanami.
Były one wykonane z ja-
kiegoś nieznanego metalu,
zapewne stopu, i zawierały
rozmaite znaki tajemne
oraz symbole. Można tam
było odnaleźć zarys sowy,
wytknięty język, serce
„twarz” księżyca w jego
pełni, dopiero co rozpoczę-
tą budowlę, jak również
powszechnie znane sym-
bole trzech wielkich reli-
gii. Handlarz niecodzien-
nego towaru, zachwalając
jego moc i właściwości,
określał swoje talizmany
mianem „sensu życia”.

Znalazł się w Gdańsku
pewien człowiek, który
przez całe dorosłe życie
często zastanawiał się nad
istotą własnego bytu. Na-
kłaniał więc, jak tylko po-
trafił, napotkanego sprze-
dawcę, by ten wyjaśnił mu
znaczenie symboli umiesz-
czonych na talizmanach.
Co z tego, gdy ten, chcąc
widocznie uniknąć odpo-
wiedzi na pytanie, dlacze-
go swoim talizmanom dał
nazwę „sensu życia”, nagle
nabrał wody w usta i tłu-
macząc, że jest obcokra-
jowcem, nie rozumie zada-
nego mu pytania.

Andreas próbował więc
na własną rękę rozszyfro-
wać zagadkę i czynił
wszystko, by nie zgubić
dopiero co nabytego „sen-

su życia”. Odtąd nosił swój
talizman na szyi jako je-
den z elementów zdobią-
cych złoty łańcuszek.
Rzecz nie dawała mu jed-
nak spokoju, więc skwapli-
wie skorzystał z rady przy-
jaciela, by zaczerpnąć
wniosek z wiedzy samego
Jana Heweliusza. Wszyscy
właściwie znali w mieście
adres zamożnego browar-
nika i uczonego zarazem.
Andreas nie wiedział tyl-
ko, czy mędrzec z Korzen-
nego Miasta zechce z nim
w ogóle rozmawiać. Posłu-
żył się więc pretekstem.

Oto w rodzinnych zbio-
rach pamiątek po dziadku,
który pochodził z niewiel-
kiej wysepki Murano koło
Wenecji, znalazł sporych
rozmiarów soczewkę z
kryształowego szkła. Jej
powierzchnie były nieska-
zitelnie wypolerowane.
Jedna, płaska jak lustro
spokojnej wody, kontrasto-
wała z drugą, której nada-
no kształt wypukły. Umie-
ścił pamiątkę w aksamit-
nym futerale i udał się z
nią na Stare Przedmieście.
Tam, blisko ratusza z cha-
rakterystyczną wieżyczką
galeriową, stały kamie-
niczki należące do Hewe-
liusza. Od wszystkich in-
nych gdańskich domów
różniły się tym, że ponad
dachami umieszczono
drewnianą platformę, na
niej zaś rozmaite instru-
menty astronomiczne.

Zatrudnieni przez go-
spodarza posesji ludzie po-
czątkowo nie chcieli nawet
z Andreasem rozmawiać,
twierdząc, że ich pan zaję-
ty jest właśnie obliczaniem
jakichś odległości niewy-
obrażalnych lub też beczek
z piwem, jakie nawarzył.
Przybysz ani myślał dawać
jednak za wygraną i skła-
mał, że pragnie dostarczyć
jakąś ważną część lunety
zamówioną przez mistrza
Jana. Ten argument osta-
tecznie przesądził o do-
puszczeniu go przed obli-
cze uczonego.

Astronom nie pamiętał
już, czy w ostatnim czasie
zamawiał jakieś soczewki.
Podszedł jednak do jedne-
go z urządzeń i coś z niego
wymontował, zastąpił starą
soczewkę tą, która powsta-
ła na wysepce Murano i za-
dowolony poczęstował
przybysza wielkim kuflem
najprzedniejszego piwa.
Andreas na zawsze poże-
gnał się w tym momencie z
rodową pamiątką, lecz na-

tychmiast wykorzystał
nadarzającą się nieczęsto
okazję, by zadać Heweliu-
szowi pytanie, na które od-
powiedź tak bardzo liczył.
Zdjął z szyi swój złoty łań-
cuszek i pokazał wielkie-
mu gdańszczaninowi ku-
piony kiedyś na jarmarku
talizman. Wyjawił gospo-
darzowi, że w całym mie-
ście nie ma większego mę-
drca niż on, dlatego też
właśnie tu przybył, by za-
spokoić nurtujące go pyta-
nia.

Jan Heweliusz sięgnął
po silnie powiększającą lu-
pę. Jakiś czas bardzo
uważnie przypatrywał się
wygrawerowanym w meta-
lu znakom. Po chwili An-
dreas dowiedział się, że nie
ma w nich żadnej specjal-
nej wyjątkowości. Symbo-
lizują bowiem zjawiska i
cechy dość znane po-
wszechnie. Sowa to syno-
nim mądrości i wiedzy. Jej
szeroko otwarte oczy wi-
dzą nawet w największych
ciemnościach, zaś pierza-
ste uszy słyszą dźwięki,
których nie sposób zareje-
strować ludzkimi zmysła-
mi. Wytknięty z ust język
to cecha ludzi reprezentu-
jących rozmaite rasy i na-
rody mówiące po swoje-
mu. Człowiek żyje rzeko-
mo tyle razy tu na ziemi,

ile zna języków obcych.
Serce jest symbolem życia,
którego nie ma bez miło-
ści. Krzyżyk, gwiazda i
półksiężyc oznaczają trzy
największe religie świata.

Najdłużej mówił Hewe-
liusz o „twarzy” księżyca.

Poświęcił przecież temu
ciału niebieskiemu najwię-
cej miejsca w swoich bada-
niach. Nakreślił w nich je-
go mapę i poświęcił mu
słynne dzieło „Selenogra-
fia”. Dodał też, że najważ-
niejszym symbolem
umieszczonym na talizma-
nie jest rozpoczęta budow-
la. Cała reszta to tylko do-
czesność ulotna jak ma-
gicznie kolorowy pyłek na
skrzydłach motyla. To
marność nad marnościami.

Prawdziwy sens życia
tkwi w nauce. Dla niej to
on, nie zaś dla uroków o
wiele od niego młodszej
żony Katarzyny, poświęca
zdrowie. Zresztą mło-
dziutka i piękna małżonka
dawno to zrozumiała, to-
warzysząc mężowi nawet
podczas najchłodniej-
szych nocy w badaniach
prowadzonych na szczy-
cie ich domów. Owa „do-
strzegalnia gwiazd” stała
się w swoim czasie miej-
scem, z którym kojarzono
Gdańsk. Bywali tu gośćmi
nie tylko uczeni, ale i mo-
narchowie, i ich małżon-
ki. Stary Heweliusz mu-
siał widocznie przewi-
dzieć, że dzięki badaniom
astronomicznym będzie
można kiedyś przekraczać
granicę galaktyk, a pozna-
jąc tajemnicę ich powsta-
nia „patrzeć na ręce same-
go Boga”, gdy Ten two-
rzył wszechświat. To jak-

by rozpoczęta i wciąż
jeszcze niedokończona
budowla.

W pewnym momencie
wyjął ze swej lunety czy
też teleskopu wenecką so-
czewkę i umieścił ją nad
stołem w taki sposób, by
padające z nieba promienie
skupiały się w jednym
punkcie. Umieścił tam
skrawek papieru. Ten po
chwili zaczął płonąć ży-
wym ogniem.

- Oto prawdziwy sens
życia. Nadejdą takie czasy,
gdy człowiek dzięki nauce
będzie potrafił ujarzmić
niewyobrażalne siły tkwią-
ce nie tylko w Słońcu, ale i
w nieogarniętym dotąd
ludzkim rozumem kosmo-
sie.

Wszystkie te słowa An-
dreas skrupulatnie notował
w pamięci. Teraz wreszcie
wiedział, co znaczy „sens
istnienia”. Założył z po-
wrotem na szyję swój łań-
cuszek z talizmanem, po-
żegnał starego mędrca z
ulicy Korzennej i do końca
swoich dni strzegł nabyte-
go kiedyś na jarmarku
„sensu życia”. Znał prze-
cież odpowiedź na pytanie,
co oznacza rozpoczęta bu-
dowa i jak ma się ona do
wszelkich ponadczaso-
wych badań w dziedzinie
nauki. Resztę uważał już
tylko za marność nad mar-
nościami.

Jerzy SampJan Heweliusz, portret autorstwa Daniela Schultza Fot. archiwum

Ratusz StaregoMiasta w Gdańsku, ul. Korzenna fot. Christian Samp
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Do największych skar-
bów gdańskiego kościoła
Mariackiego należą śre-
dniowieczne ołtarze. Ma-
my ich dzisiaj 13 (niektóre
niekompletne). Zaginęło
lub uległo zniszczeniu
pięć. Gdyby wróciły
wszystkie, jakie wywie-
ziono podczas wojny (i po
niej), byłoby 21. Pod tym
względem nie ma drugie-
go takiego kościoła!
Wśród tych skarbów są ta-
blice ołtarzowe, dyptyki,
tryptyki i pentaptyki, a oł-
tarz główny mistrza Mi-
chała z 1517 r. jest heptap-
tykiem (trzy pary skrzydeł
i scena środkowa – razem
siedem części), jedynym
w Polsce i jednym z nie-
wielu na świecie. Do naj-
cenniejszych tryptyków
należy ołtarz św. Elżbiety
– najstarszy ze wszyst-
kich, bo powstał ok. 1400
roku dla kaplicy pod tym
wezwaniem w południo-
wej nawie korpusu kościo-
ła. Figury kamienne sceny
środkowej przedstawiają
Pietę (Matka Boska trzy-
ma na łonie bezwładne
ciało Chrystusa) w otocze-

niu pełnych niezwykłego
uroku figur św. Elżbiety i
Marii Magdaleny. Na
skrzydłach namalowano
sceny z Męki Chrystusa:
Cierniem Ukoronowanie,
Biczowanie, Złożenie do
grobu i Zmartwychwsta-
nie. Ołtarz, reprezentujący
wczesny etap tzw. mięk-
kiego stylu, mógł się zna-
leźć w ówczesnym Mu-
zeum Miejskim w roku
1935 (w związku z prowa-
dzonym przez wiele lat re-
montem kościoła) jako de-
pozyt. Potwierdza to pi-
smo proboszcza ewange-
lickiej Gminy (parafii)
Kościoła Mariackiego z
22 czerwca 1935 r. do dy-
rektora Muzeum Waltera
Mannowskiego. Znajduje
się w jednej z 62 teczek z
dokumentami Muzeum
Miejskiego (Stadtmu-
seum), przechowywanych
w Archiwum Państwo-
wym Gdańsk. Oto jego
treść (oryginał w języku
niemieckim):

„Rada Gminy Kościoła
Mariackiego podjęła 7
czerwca 1935 r. następują-
cą uchwałę: Rada Gminy
Kościoła Mariackiego do-
cenia i uznaje rzetelną tro-
skę i pracę, jaką Muzeum
Miejskie poświęciło skar-
bom kościoła Mariackiego.
Potem, jak renowacja do-
szła do częściowego za-
kończenia, Rada Gminy
Kościoła Mariackiego
przykłada największą war-
tość do tego, by należące

do kościoła obiekty, w tym
ołtarze i paramenty, jak
najszybciej zostały
umieszczone we wnętrzu
kościoła. Co do obiektów,
które jeszcze pozostają w
Muzeum, należy sporzą-
dzić wykaz i pokwitowa-
nie. Muzeum Miejskie
winno każdego 1 stycznia
potwierdzać ich obecność i
prawo własności. Rada
Gminy Kościoła Mariac-
kiego stara się tą uchwałą
zachować prawo własności
kościoła wobec skarbów
sztuki i zapobiec temu, że-
by w miarę możliwości
przy częstym przemiesz-
czaniu obiektów jakieś
części nie mogły zostać

oddzielone albo aby przy
przekazywaniu przedmio-
tów prawa własności nie
stały się później sporne.
Prosimy tedy przyjąć do
wiadomości, że Rada Gmi-
ny Kościoła musi przykła-
dać największą wagę do te-
go, aby skarby sztuki mo-
gły być pokazywane pod-
czas oprowadzania w sa-
mym kościele i prosimy,
by to palące życzenie Rady
Gminy Kościoła zostało
spełnione”.

Pismo podpisał pro-
boszcz (Gerhard) Gülzow.
W świetle jego treści nale-
ży sceptycznie patrzeć na
pojawiające się co pewien
czas twierdzenia, jakoby

ołtarz św. Elżbiety już
przed ostatnią wojną był
własnością Muzeum Miej-
skiego. Wprawdzie w 1939
r. rzeczywiście w nim się
znajdował (takie miejsce
przechowywania podaje
Paul Abramowski w wyda-
nej wówczas broszurze
„Gdańsk jako siedlisko
sztuki” (Danzig als Kun-
ststätte), ale mógł się tam
znajdować tylko jako de-
pozyt (Leihgabe). Wcze-
śniejsze wzmianki z reguły
lokują go w kościele. Naj-
wcześniejszy czas przenie-
sienia do muzeum to wspo-
mniany wyżej rok 1935, w
którym trwał intensywny
remont kościoła, wykorzy-

stywany także dla konser-
wacji lub restauracji nie-
których elementów wypo-
sażenia, do czego upoważ-
nieni byli konserwatorzy
muzealni. Co ciekawe, nie
wysuwa się podobnego
twierdzenia w stosunku do
ołtarza św. Doroty, który
znalazł się w muzeum jesz-
cze przed remontem (wy-
mienia go tam m.in. Ernst
Gall w swojej małej mono-
grafii kościoła Mariackie-
go z 1926 r.) i nadal tam
był w roku 1939 – jako de-
pozyt, co potwierdza Willi
Drost w wielkiej monogra-
fii kościoła, wydanej w ro-
ku 1958.

Andrzej Januszajtis

Ołtarz św. Doroty – w kościele

Ołtarz św. Elżbiety – ciągle wMuzeum

Gdańskie zabytki poza Gdańskiem (19)

Awantura o ołtarze



Wszyscy chcemy mieć
szybki metabolizm, czyli
jeść wszystko, dużo i nie
tyć. A ten magiczny meta-
bolizm to proces, w trakcie
którego organizm zamienia
nasze pożywienie w ener-
gię, czyli następuje potocz-
nie nazywane „spalanie ka-
lorii”. Szybkość przemian
metabolicznych zależy od
wielu czynników: wieku,
płci, masy i składu ciała,
aktywności fizycznej, typu
sylwetki, a nawet od nasze-
go temperamentu. Skład
naszego ciała, szczególnie
zawartość masy mięśnio-
wej ma znaczenie, gdyż to
tkanka o najwyższych po-
trzebach energetycznych,
im jej mamy więcej, tym
szybciej funkcjonują nasze
przemiany, bowiem mię-
śnie to główny „piec” me-
tabolizmu. Do tego wytwa-
rza energię cieplną, więc
jest znaczącym czynni-
kiem determinującym po-
ziom przemiany materii. A
zatem należy kontrolować
zawartość masy mięśnio-
wej i odpowiednio dozo-
wać aktywność fizyczną.

Jeśli do tej pory nie do-
prowadziliśmy do podnie-
sienia swojej aktywności fi-
zycznej, czas to zrobić wła-
śnie teraz! Aby jak najlepiej
wykorzystać predyspozycje
naszego organizmu, musi-
my skoncentrować się na
treningu, który powinien łą-
czyć ze sobą elementy kar-
dio z ćwiczeniami siłowy-
mi. Kardio pozwoli na szyb-
szą utratę masy tłuszczowej,
a więc ćwiczenia w salach
gimnastycznych w pozy-
cjach wysokich, zajęcia te-
renowe, szybkie marsze,
jogging, nordic walking, za-
jęcia aqua w basenie - takie
modyfikacje tradycyjnych
treningów wytrzymałościo-
wych, w trakcie których na-
sze serce pracuje w prze-
dziale od 120-140 ude-

rzeń/minutę i czas trwania
których powinien być wy-
dłużony najlepiej do 60, a
nawet do 75 minut. Zada-
niem ćwiczeń siłowych jest
rzeźbienie sylwetki, kształ-
towanie ciała, rozbudowa
masy mięśniowej. Poprzez
systematyczne ćwiczenia fi-
zyczne i nieustanne podno-
szenie poprzeczki podnosi-
my szybkość przemian me-
tabolicznych i zmuszamy
nasz organizm do większe-
go zużycia energetycznego.
Dla bardziej zaawansowa-
nych poleca się trening in-
terwałowy o wysokiej in-
tensywności, który podkrę-
ca maksymalnie metabo-
lizm nawet na kilkanaście
godzin po jego zakończe-
niu, gdyż organizm dalej
ciężko pracuje, uzupełniając
zużyte zapasy glikogenu,
odbudowując mięśnie i po-
wracając do stanu spoczyn-
kowego.

Przemiany metabolicz-
ne możemy też przyspie-
szyć poprzez spożywanie
niektórych składników od-
żywczych, zatem należy
kilka razy w tygodniu się-
gać po produkty typu: ma-
ślanka, napoje mleczne
probiotyczne, kefiry, jo-
gurty naturalne, ponieważ
zawierają dużą ilość wap-

nia, niezbędnego w proce-
sach spalania tkanki tłusz-
czowej. Imbir - korzeń im-
biru należy dodawać do
mięs i dań z ryżu i warzyw,
bowiem olejki eteryczne z
imbiru, podobnie jak ostre
papryczki, zawierają kap-
sacainę, która pobudza
krążenie, rozszerza naczy-
nia krwionośne, zwiększa-
jąc tym samym wydatek
energii na wytwarzanie
ciepła, sięgajmy po nie, je-
śli dokuczają nam proble-
my związane z układem
trawiennym.

Czosnek i pochodzące z
niego związki siarki popra-
wiają ukrwienie mięśni,
pobudzają trawienie, prze-
ciwdziałają gromadzeniu
się wody w organizmie.
Podobnie działa cebula,
por, szczypior. Zielona her-
bata - podobnie jak czer-
wona - zawiera związki,
które przyśpieszają dystry-
bucję tkanki tłuszczowej.
Woda - jest pozbawiona
kalorii, ale wypełniając żo-
łądek, zmniejsza uczucie
głodu. Co jeszcze, wypija-
nie wody i innych płynów
w ilości około dwóch li-
trów dziennie zwiększa zu-
życie energii, wypłukuje
toksyny z organizmu i
przyśpiesza metabolizm.

Cynamon, znany jako
wspomagacz działania in-
suliny, pobudza spalanie
tkanki tłuszczowej i hamu-
je apetyt na słodycze. Cy-
tryny - mówi się, że kwa-
śne odchudza! A to wszyst-
ko dzięki zawartości wita-
miny C i innych kwasów
organicznych cytryny, któ-
re wspomagają spalanie
tłuszczów w komórkach i
obniżają skoki poziomu in-
suliny po posiłkach. Po-
dobnie działa dodatek do
potraw małych ilości natu-
ralnych octów, np. winne-
go czy jabłkowego.

W okresie zimowym
często mamy do czynienia
ze wzrostem apetytu. Mo-
żemy jednak nad nim zapa-
nować, jeśli będziemy
przestrzegali regularności
spożywanych posiłków i
dopilnujemy, żeby chociaż
jeden, a nawet dwa posiłki
były spożywane jako cie-
płe. Kolejną pułapką są
liczne kolacje firmowe,
karnawałowe, spotkania
okolicznościowe, które ku-
szą bogato zastawionym
stołem, często w przewa-
żającej ilości dominują da-
nia tłuste, kaloryczne,
ciężkostrawne, słodkie i...
alkohole. Są one podwój-
nie niebezpieczne dla na-

szej figury czy masy ciała,
narażają nas na wiele die-
tetycznych pokus, a po
drugie unikanie przysma-
ków ze strachu przed za-
przepaszczeniem efektów
odchudzania może przy-
nieść odwrotny skutek.

A zatem priorytetem do
wypracowania pięknej syl-
wetki jest odpowiednio zbi-
lansowana dieta i długoter-
minowy indywidualny plan
treningowy. Należy również
pamiętać, iż kluczem do
rozbudowy mięśni jest zmu-
szenie ich do pracy przekra-
czającej ich możliwości si-
łowe. W przeciwnym razie
organizm nie odczuje po-
trzeby zmuszania mięśni do
intensywniejszej pracy i
większej ich rozbudowy.
Tempo procesu przyrostu
tkanki mięśniowej zależy
również od tego, jak często i
przez jak długi czas są zmu-
szane do ekstremalnego wy-
siłku siłowego. Kiedy ta
częstotliwość będzie mała,
proces rozwoju tkanki mię-
śniowej może przebiegać
bardzo powoli albo w ogóle
do tego nie dojdzie. Gdy na-
tomiast częstotliwość bę-
dzie zbyt duża, szybko mo-
że dojść do przetrenowania
mięśni i zastoju ich rozbu-
dowy. Mimo że mechanizm

rozbudowy mięśni jest pro-
sty, to ich rozbudowa wcale
prosta nie jest. Organizm
nie chce zwiększać posiada-
nej masy mięśniowej, po-
nieważ każde jej zwiększe-
nie zmusza go do przezna-
czenia części posiadanej
energii na utrzymanie tego
„niechcianego naddatku”.
Przy takim podejściu orga-
nizmu można zwiększać
masę mięśniową tylko wte-
dy, gdy to się na nim wymu-
si, a jedynym narzędziem
służącym do tego celu jest
zmuszenie mięśni do pracy
cięższej niż ta, do której
zdążyły się już przyzwycza-
ić.

Można również wpro-
wadzać nowinki służące
wzmacnianiu mięśni, a są
to ostatnio wszelakie ćwi-
czenia wykonywane w nie-
stabilnościach. W rozbudo-
wie masy mięśniowej wy-
różniamy aż cztery katego-
rie takich ćwiczeń różniące
się sposobem ich wykona-
nia: ćwiczenia stymulujące
- pobudzają mięśnie do
wzrostu, aktywizujące -
pomocnicze w aktywizacji
określonego typu włókien
mięśniowych, izometrycz-
ne - pomocnicze w rozwo-
ju siły i masy mięśniowej,
wzmacniające - pomocne
w aktywizacji szybko
kurczliwych włókien mię-
śniowych i wzrostu mocy
mięśni. Pomijając przydat-
ność mięśni do osiągania
wyników sportowych, a
także do ciężkiej pracy, na-
leży mieć na uwadze
aspekt zdrowotny - mię-
śnie przyczyniają się do
natlenienia się organów
wewnętrznych, jednak tyl-
ko wtedy, gdy są urucha-
miane w miarę regularnie.
A do tego dieta… i to ta
zdrowa, właściwie zbilan-
sowana, czyli nasza kuch-
nia - dostarczenie najlep-
szej jakości białka: chude
mięsa, ryby, jaja, naturalny
nabiał, strączkowe, sezam,
siemię lniane, orzechy,
pestki, ziarna, chia, goja,
pestki moreli, papaja, seler
naciowy, sałata rzymska,
olej kokosowy, werbena
cytrynowa, pokrzywa,
awokado.

Maria Fall-Ławryniuk
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