
Ś wieżo zebrany-
mi polskimi tru-
skawkami mo-
żemy delekto-

wać się bardzo krótko.
Szczyt sezonu na te sma-
kowite owoce zaczął się w
tym miesiącu, a skończy -
w przyszłym. Potem mo-
żemy liczyć tylko na tru-
skawki przetworzone -
mrożone czy w konfitu-
rach oraz importowane z
Grecji czy Hiszpanii, któ-
re nie mogą się równać z
naszymi, a zwłaszcza - ka-
szubskimi.

Truskawki dostarczane
z plantacji zaraz po zebra-
niu mają niepowtarzalny
smak, a także duże warto-
ści zdrowotne. Wykorzy-
stywane są one przede
wszystkim w przetwór-
stwie owocowym i cukier-
nictwie jako surowiec w
wytwarzaniu ciast, dese-
rów, galaretek i lodów.
Firma Piekarnia - Cukier-
nia „Pellowski” Grzegorz
Pellowski w Gdańsku od
lat oferuje różne ciasta z
truskawkami, takie jak tort
delicja truskawkowa, de-
serowe kostki tortowe z
galaretką i truskawkami i
babeczki z truskawkami.
Co roku na walentynki w
ofercie firmy znajdują się
torciki w kształcie serca z
truskawkami w galaretce.

Truskawka jest byliną,
czyli rośliną wieloletnią,
wegetującą dłużej niż dwa
lata i wielokrotnie owocu-
jącą. Należy ona do rodzi-
ny różowatych i pochodzi

z Ameryki. Krzewy tru-
skawki wyselekcjonowa-
no, krzyżując poziomki
wirginijskie z poziomkami
chilijskimi. Dokonano tego
na początku XVIII stulecia
już w Europie. Krzewy tru-
skawki dorastają wysoko-
ścią nawet do 50 cm, two-
rząc liczne rozłogi. Posia-
dają one liście trójlistko-
we. Krzewy kwitną w
okresie od maja do począt-
ków lipca. Posiadają kwia-
ty pojedyncze, pięciopłat-
kowe o barwie żółtobiałej,
natomiast owoce (jagody)

o barwie czerwonej, w za-
leżności od rodzaju mają
różne odcienie, od jasno-
do ciemnoczerwonej. Mo-
gą owocować nawet do
sierpnia. Jagody truskawki,

twardawe i soczyste, wy-
stępują w formie kulisto-
-stożkowej albo kulisto-
-nerkowej. W przekroju
podłużnym posiadają one
kształt sercowaty, a na ich
powierzchni, lekko lśnią-
cej, widoczne są drobne
pestki.

W naszym kraju szcze-
gólne uznanie i popular-
ność zyskały tradycyjne
truskawki kaszubskie.
Owoce te, Rozporządze-
niem Komisji Europejskiej
nr 1155 /2009, wpisano na
europejską listę Chronio-

nych Oznaczeń Geogra-
ficznych i muszą one speł-
niać rygorystyczne wymo-
gi jakościowe. Chronione
są owoce z Kaszub odmian
Elsanta, Honeoye i Senga

Sengana. Truskawkę ka-
szubską (kaszëbskô
malëna) uprawia się maso-
wo na wyznaczonym ob-
szarze jej plantacji. Obszar
ten obejmuje rejony Kartuz
i Bytowa oraz część gmin
w powiatach wejherow-
skim, gdańskim i lębor-
skim. Truskawek kaszub-
skich nie uprawia się meto-
dą intensywną. Ich plony
nie mogą być większe niż
25 ton z 1 hektara. Tru-
skawka kaszubska za-
wdzięcza swoje walory
smakowe - aromat i słod-

kość - właściwościom gleb
i klimatu Kaszub. Dojrzałe
jagody truskawek zbiera
się ręcznie. Muszą być one
prawidłowo wykształcone,
nieuszkodzone, zdrowe,

świeże, jędrne oraz bez
pleśni i pozostałości środ-
ków ochrony roślin. Ich
zbiór trwa zazwyczaj od
początków czerwca do
końca lipca.

Truskawki zaliczają się
do owoców wyjątkowo
wartościowych, posiadają-
cych nie tylko walory sma-
kowe, ale i właściwości
lecznicze. Niegdyś leczono
nimi grzybicę, oparzenia
słoneczne i dolegliwości
skórne. Owoce truskawek
zawierają węglowodany,
sole mineralne i dużo wita-

min, a zwłaszcza - C (na-
wet więcej niż cytryna)
oraz A, B 1, B 2, B 6 i PP.
Ich składnikiem jest żelazo
oraz sole wapnia i fosforu,
wzmacniające kości i zęby.

Spożywanie truskawek
usprawnia pracę mięśni i
ułatwia przemianę materii.
Zaleca się ich konsumo-
wanie przy schorzeniach
wątroby, kamieniach mo-
czowych, żółciowych czy
podagrze. Truskawki od-
działują korzystnie na
funkcjonowanie serca i za-
pobiegają chorobom no-
wotworowym. Jednocze-
śnie są owocami o niskiej
kaloryczności. Mają też
szerokie zastosowanie w
zabiegach kosmetycznych.

Oprac. (JAS)
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Pieczywo prozdrowotne: chleby gra-
ham, orkiszowy, żytni trójkątny z ama-
rantusem, fitness, musli, z siemieniem
lnianym i chleb dla diabetyków, który
zdobył I nagrodę w konkursie na najlep-
szy produkt na targach Diabetica Expo
2011, bułki fitness, musli i grahamki.

Wyroby cukiernicze: kostki tortowe
truskawkowe i o innych różnych sma-
kach, torty truskawkowe i o smakach cy-
trynowym, cappucino, mango, kajmako-
wym, ananasowym, czekoladowym i o
wielu innych różnych smakach; serniki,
babki drożdżowe i piaskowe; pierniki,
krajanka piernikowa i gdańskie brukow-
ce; makowce z bakaliami oraz rolady i

strucle z makiem, keksy, pączki z różny-
mi nadzieniami i faworki (chruściki).

* * *
Sklepy i kawiarnie firmowe
Gdańsk: ul. Podwale Staromiejskie

82, ul. Rajska 5, bezpłatne Wi-Fi; ul. Raj-
ska 10, bezpłatne Wi-Fi; ul. Długa 40/42,
ul. Długie Ogrody 11, ul. Nowe Ogrody
36, ul. Łagiewniki 8/9, plac Dominikań-
ski 1 (Hala Targowa), ul. Kartuska 126,
ul. Hallera 133, ul. Słupska 26, ul. Grun-
waldzka 66, ul. Dmowskiego 16, ul. Cie-
szyńskiego 1 B, ul. Kilińskiego i Ko-
ściuszki (róg), ul. Obrońców Wybrzeża 4
D, ul. Obrońców Wybrzeża 27, tunel
dworca SKM Gdańsk Żabianka, box nr

27, ul. Stanisława Lema 4/305, ul, Dam-
roki 1B, ul. Czerwony Dwór 26, ul.
Krzemowa 2, Gdynia: ul. Nowowiczliń-
ska, pawilon 22, Sopot: ul. Dworcowa 7

(Dworzec Główny PKP), bezpłatne Wi-
-Fi, możliwość naładowania komórki,
Straszyn: ul. Komandora Kraszewskie-
go 1.

* * *
Piekarnia - Cukiernia „Pellowski”

Grzegorz Pellowski, ul. Podwale Staro-
miejskie 82, 80-844 Gdańsk tel. 58 301
45 20

Przyjmujemy zamówienia na nasze
wyroby cukiernicze we wszystkich na-
szych sklepach. Zamówienia można
składać również telefonicznie - tel. nr 58
301 45 20 i pocztą elektroniczną (e-mail:
biuro@pellowski.net)

Truskawkowe żniwa i ciasta

Piekarnia -Cukiernia „Pellowski”GrzegorzPellowskioferuje
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„Błękitna kaplica”

Wielu zwiedzających
rozpoczyna zazwyczaj po-
znawanie bazyliki Mariac-
kiej od wizyty w jej nawie
północnej. Dla osób, które
korzystają z otwartego co-
dziennie głównego wejścia,
jest to zgodne z ruchem
wskazówek zegara. Mniej
więcej w połowie długości
tej części świątyni zatrzy-
mują się choćby na chwilę
przed kaplicą św. Anny.
Liczni czynią to, by podzi-
wiać gotycką figurę gdań-
skiej Pięknej Madonny.
Zgodę na utworzenie kapli-
cy wydali gospodarze ko-
ścioła już w XIV wieku.
Niektórzy przychodzą tak-
że po to, by ujrzeć miejsce,
gdzie w czerwcu roku 1987
papież Jan Paweł II spotkał
się z chorymi.

Rzeźbę Madonny poda-
jącej Dzieciątku jabłko,
umieszczoną w bogato zdo-
bionej oprawie szafowej,
można było pierwotnie
oglądać po prawej stronie
głównego ołtarza. Artysta
wykuł ją w wapieniu. Ten
miękki kamień niektórzy z
autorów mylnie brali nie-
gdyś za gips.

Taki błąd popełnił nawet
wytrawny znawca Gdań-

ska, jakim był Wilhelm Fer-
dinand Zernecke, w swoim
przewodniku po mieście z
1843 roku. Napisał, że owa
figura z gipsu przynieść
miała rzekomo „swojemu
autorowi łaskę [darowania
mu - J.S.] szubienicy”.
Chodziło mu o to, iż wedle
rozpowszechnionej legendy
twórca ten, skazany przez
sąd miejski na karę śmierci
za niepopełniony czyn,
otrzymał zgodę sędziów na
spełnienie ostatniego ży-
czenia. Była nim prośba o
wykonanie rzeźby Pięknej
Madonny. Ta, gdy została
już ukończona, tak silne
wywarła wrażenie na wy-
prowadzających go sę-
dziów, że nie uwierzono, by
skazany na śmierć wyko-
nawca dzieła mógłby kogo-
kolwiek pozbawić życia.
Wyszedł więc na wolność,
zaś faktyczny sprawca
zbrodni wkrótce zajął jego
miejsce za kratą Katowni.

Znaleźli się jednak i tacy
pisarze, którym dzieło to
nie przypadło w ogóle do
gustu. Do nich należała
między innymi Jadwiga
Łuszczewska (Deotyma).
Autorka „Panienki z okien-
ka” dała temu wyraz w
swoich listach z podróży
publikowanych na łamach
„Tygodnika Ilustrowanego”
w roku 1861. Oprowadzana
przez miejscowego prze-
wodnika po wnętrzu świą-
tyni oglądała „całe roty
świętych i aniołów, także
złotem od stóp do głowy
oblanych, zbrojnych w zło-
te palmy i złote harfy”.

Usłyszała też legendę o
okolicznościach powstania
posągu. Piękna Madonna
jest tu tym razem figurą
wykonaną z gliny.

Deotyma z rozbrajającą
wręcz szczerością ujawnia
w swojej „Wycieczce do
Gdańska”, jak słabo zna się
na sztuce. Pisze bowiem:
„Znając legendę z rozrzew-
nieniem szłam ku posągo-
wi; zbliżam się, nadbiegam
i… staję jak wryta. O zgro-
zo! Widzę rodzaj wielkiej
lalki, upstrzonej tysiącem
kolorów, z twarzą jakby
wybieloną i wyróżowaną.
Dobroduszni sędziowie!
Jakże mało było trzeba na
rozbrojenie serc waszych!
Widać, żeście zważali na
wyraz rysów, a to prawda,
że wyraz tak Matki, jak
Dziecięcia jest słodziuteń-
ki, wesolutki, miluchny.
(…) Pocóż chodziłam oglą-
dać posąg? Lepiej mi było
poprzestać na legendzie.
Ale już się stało, trzeba się
pocieszyć spostrzeżeniem
dawno dowiedzionym,
choć dziwnym, że spomię-
dzy cudownych obrazów i
posągów żaden dotąd nie
celował pięknością”.

Przed kaplicą św. Anny
umieszczona jest kamienna
płyta przypominająca o
tym, że to w tym właśnie
miejscu pochowano przed-
wcześnie zmarłego poetę
niemieckiego baroku, a za-
razem historiografa pol-
skiego króla Władysława
IV. Był nim pochodzący ze
Śląska Martin Opitz. Ponad
dobrze zachowaną do dziś

płytą nagrobną zawieszono
w ostatnim dziesięcioleciu
również graficzną podobi-
znę autora opery „Daphne”.
Była to pierwsza opera nie-
miecka skomponowana do
jego właśnie libretta.

Podobnie jak w większo-
ści innych kaplic, tak i tu
chowano w przeszłości
członków znamienitych
dawnych rodów miasta
Gdańska. Jak wynika ze
starych dokumentów, kapli-
ca św. Anny miała kiedyś
sklepienie zapewne różnią-
ce się barwą od wszystkich
pozostałych. Stąd jej dawna
nazwa - „błękitna kaplica”.
Istniała ona zapewne już w
wieku XV. Na stałe zatrud-
niony był tu osobny kapłan,
a w czasach luterańskich
część dochodów, jakie
przynosiło to miejsce, prze-
kazywano na fundusz gdań-
skiego Gimnazjum Akade-
mickiego.

Pod koniec istnienia
przedrozbiorowej Rzeczy-
pospolitej również św. An-
nie dał się we znaki nara-
stający kryzys i po kilku
wiekach ponownie właści-
cielem kaplicy została pa-
rafia Mariacka. Wówczas
to zainteresował się nią
Karol Groddeck. Był on
nie tylko patrycjuszem
oraz burgrabią królew-
skim, lecz także wielokrot-
nie sprawował godność
burmistrza Gdańska. Po-
dobnie jak większość jego
przodków, a także potom-
nych, zajmował się kupiec-
twem. Świadczą o tym do
dziś dwa spichrze przy uli-

cy Chmielnej zwane Ma-
łym i Wielkim Groddec-
kiem.

Pomimo że zostały pod-
niesione po ostatniej woj-
nie z ruin, od kilkudziesię-
ciu lat nie mogą doczekać
się gospodarza z prawdzi-
wego zdarzenia. Jeszcze
trochę, a budowle te dewa-
stowane bezmyślnie przez
wandali znów staną się ru-
iną. Karolowi jako patrio-
cie lokalnemu szczególnie
bliskie były takie dziedzi-
ny jak opieka nad chorymi
i oświata. Należał też do
zarządców kościoła Ma-
riackiego. Zapewne więc
nie miał większych proble-
mów z nabyciem kaplicy
św. Anny, która w roku
1764 przeszła w ręce
Groddecków, stając się za-
razem miejscem pochówku
jej członków.

Zapewne tu właśnie
spoczęła jego pierwsza
małżonka - Konkordia,
która zmarła zaledwie dwa
lata po ślubie. Żałoba bur-
mistrza trwała pięć lat.
Druga żona Karola pocho-
dziła z żuławskich Grabin
(dzisiejsze Grabiny Zame-
czek) i miała na imię Anna.
Urodziła mu aż dziesięcio-
ro dzieci, z których sied-
mioro zmarło, nie osiąga-
jąc nawet pełnoletności.

Groddeck, którego do-
mem była okazała kamie-
nica przy ulicy Długiej 59,
a więc w samym sercu
miasta, jak wielu jemu
współczesnych gdańskich
patrycjuszy należał do za-
palonych bibliofilów. Z

pewnością musiał lubować
się w przepychu, skoro do
dworku przy Polankach
dobudował własny pała-
cyk.

Jeden z ich synów po-
szedł w ślady ojca i został
także burmistrzem. Karol
zmarł w roku 1774 i spo-
czął w przygotowanym
wcześniej dla rodziny gro-
bowcu pod „niebem” błę-
kitnego sklepienia z gotyc-
kich cegieł bazyliki Ma-
riackiej.

Dodajmy tu jeszcze, że
własnością rodu, poza
wspaniałymi rezydencjami
dworsko-parkowymi przy
dzisiejszej ulicy Polanki,
należał też park Oruński
wraz z tamtejszym pała-
cem. Przodkowie armatora
musieli mieć do tego miej-
sca szczególny sentyment,
skoro - jak odnotował An-
drzej Groth - dwa statki Al-
brechta Groddecka nosiły
nazwy: Drop z Oruni oraz
Czuwający Żuraw z Oruni.
Jeden z Groddecków - Er-
nest Gotfryd należał nie-
gdyś w Wilnie do nauczy-
cieli samego Adama Mic-
kiewicza, którego imię no-
si od 1955 roku pocyster-
ski park oliwski.

W uznaniu zasług zna-
mienitego gdańszczanina
w roku 2006 tutejsza Rada
Miasta nazwała imieniem
Karola Groddecka ruchli-
wy węzeł komunikacyjny
na skrzyżowaniu ulic: Ar-
mii Krajowej, 3 Maja oraz
Biskupiej.

Jerzy Samp

Jadwiga Łuszczewska (Deotyma), poetka i pisarka epoki późnego ro-
mantyzmu Karl von Groddeck, burmistrz Gdańska, rycinaMatthaeusa DeischaMartin Opitz, poeta, tłumacz
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Zdjęte z kościelnych
wież dzwony transporto-
wano pociągami towaro-
wymi lub statkami na miej-
sce zagłady. Większość tra-
fiła do dwóch hut w Ham-
burgu-Wilhelmshaven,
znacznie mniejszy udział
w przetapianiu ich na łuski
armatnie miały huty mie-
dzi w Oranienburgu, Hett-
stedt, Ilsenburgu, Kall i
Lünen. W sumie przetopio-
no ich nie mniej niż 60 ty-
sięcy. Straty byłyby jesz-
cze większe, ale zagładę
przerwały naloty alianckie,
które w końcu zniszczyły
oba hamburskie piece hut-
nicze. Wcześniej jednak
dzwony kategorii A (do na-
tychmiastowego przetopie-
nia) pozostawiano przy hu-
tach, B i C - na osobnych
składowiskach. W Ham-
burgu służyły do tego celu
plac w porcie wolnocło-
wym i nieużywany skład
drewna przy Reiherstieg.
Widok, zachowany na
zdjęciach, jest przerażają-
cy. Dzwony, zrzucane „jak
leci”, tworzyły całe pira-
midy, co nie mogło się nie
odbić na ich stanie. Wiele z

nich pękało, ulegało wy-
szczerbieniu lub poryso-
waniu, traciło korony i wy-
pukłe litery inskrypcji. Bez
korony wrócił np. odnale-
ziony w Lubece dzwon z
Cedrów Wielkich. Sądząc
ze zdjęcia, straszliwie po-
rysowany jest dzwon „Św.
Mikołaj” z 1679 roku z na-
szego kościoła dominika-
nów (ciągle jeszcze w Kas-
sel), podobne szkody wy-
kazuje wiele uratowanych
dzwonów w Niemczech.
Wojennej zagładzie uległo
także wiele dzwonów naj-
wyższej kategorii (D), po-
zostawionych na wieżach,
w miastach, intensywnie
bombardowanych przez
alianckie lotnictwo.

Po wojnie szybko zain-
teresowano się ogromnymi
składowiskami dzwonów,
zwłaszcza tym najwięk-
szym w Hamburgu, które
ktoś nazwał „Cmentarzy-
skiem Dzwonów” (Gloc-
kenfriedhof). Zaczęto je
inwentaryzować, w czym
pomagały namalowane na
nich oznaczenia, a także
zapiski i zdjęcia robione w
trakcie zdejmowania.
Dźwięki niektórych zespo-
łów utrwalano na płytach,
dzięki czemu mamy nagra-
nie cudownego brzmienia
dzwonów naszego kościoła
Mariackiego. Tak powstało
słynne Niemieckie Archi-
wum Dzwonów (Deutsche
Glockenarchiv), przecho-
wywane obecnie w Naro-
dowym Muzeum Germań-

skim w Norymberdze. Są
tam opisy i zdjęcia ponad
30 tys. dzwonów, także z
terenów byłego Wolnego
Miasta Gdańska. Zainicjo-
wano również akcję zwra-
cania dzwonów macierzy-
stym kościołom, przede
wszystkim na terenie za-
chodnich Niemiec. Do te-
go trzeba było uzyskać
zgodę władz okupacyj-
nych. Najpierw uzyskano
ją w strefach brytyjskiej i
amerykańskiej, potem (w

1947 roku) we francuskiej,
na koniec (w roku 1948) w
sowieckiej. W tym samym
czasie, tuż przed rozwiąza-
niem, Aliancka Rada Kon-
trolna podjęła postanowie-
nie o zwrocie dzwonów
„do macierzystych kościo-
łów” (K. Schulte) i przeka-
zała realizację powołanej
do tego celu przez władze
kościelne komisji. Akcją
objęto także kościoły na te-
renie NRD. W ratowaniu
dzwonów przed oddaniem

do hut przez komunistycz-
ne władze zasłużył się tam
znany ludwisarz z Apoldy
w Turyngii Franz Schil-
ling. Wykorzystano przy
tym dzwony z trzech tam-
tejszych składowisk - w
sumie około 1300. Dla po-
równania: na cmentarzy-
sku dzwonów w Hambur-
gu leżało ich nie mniej niż
14 tys.

Zwracanie dzwonów nie
objęło, niestety, kościołów
na terenie naszego kraju.
Na początku sprzeciwiały
się temu brytyjskie władze
strefy, w której znalazł się
Hamburg. Zarządzające
później akcją niemieckie
komisje kościelne tym bar-
dziej nie były skłonne
przekazywać dzwonów po-
chodzących z byłego „nie-
mieckiego Wschodu”,
znajdującego się pod jak
im się zdawało „tymczaso-
wym polskim zarządem”,
w ręce komunistycznych
władz PRL. Większość ko-
ściołów gdańskiego Śród-
mieścia była w ruinie, a
odbudowa, utrudniana z
„ideologicznych” wzglę-
dów, ciągnęła się latami -
na dobrą sprawę niekiedy
do dziś nie jest zakończo-
na. Powstał też problem
prawnej własności. W ka-
tolickim prawie kanonicz-
nym wyposażenie należy
do kościoła, w ewangelic-
kim - do gminy (wspólnoty
wiernych). Na skutek strat
powstało w Niemczech

wielkie zapotrzebowanie
na dzwony. Aby mu spro-
stać, wymyślono instytucję
użyczenia. Odnalezione na
składowiskach dzwony na-
szych kościołów trafiały
do tamtych kościołów jako
„użyczone” (Leihglocken).
Spotyka się też trudne do
przetłumaczenia określenie
Patenglocken, stosowane
szczególnie tam, gdzie
osiadło wielu przesiedleń-
ców ze wschodu. Tamtej-
sze wspólnoty kościelne
przejmowały nad nimi pie-
czę, podobną jak rodzice
chrzestni (Pate, to ojciec
chrzestny) nad chrześnia-
kami. W każdym razie
miało to oznaczać, że
dzwony te nie są własno-
ścią kościołów, do których
trafiły. Na pytanie, kto jest
właścicielem, przez długi
czas nie było odpowiedzi.
Mogło to ułatwiać (i póź-
niej w kilku przypadkach
ułatwiło) ewentualny po-
wrót dzwonów na pierwot-
ne miejsce. Niestety, ostat-
nio nastąpiła niekorzystna
zmiana: za właściciela
uznano Unię Kościołów
Ewangelickich (Union
Evangelischer Kirchen - w
skrócie UEK) w Berlinie.
Twierdzi się, że jest ona
spadkobierczynią dawnych
gmin ewangelickich, m.in.
na naszych ziemiach za-
chodnich i północnych.
(cdn.)

Andrzej Januszajtis
Fot. arciwum

Przerażający obraz składowiska dzwonówwHamburgu (1947)

Dzwony na hamburskim nabrzeżu



Bioróżnorodność, czyli
smakowite zamieszanie.
Sałatkę bowiem można
zjeść na śniadanie, lunch,
obiad i kolację, a będzie
smacznie, lekko i pożyw-
nie. Żywieniowcy wciąż
przypominają, że w co-
dziennym jadłospisie naj-
ważniejsze są warzywa i
owoce, kiełki, liście, kwia-
ty jadalne, zioła, bez ich
udziału smaczną sałatkę
trudno sobie wyobrazić. A
te z okolicznych pól, łąk i
lasów są najtańsze i naj-
zdrowsze. Przepyszną
kompozycję przygotujemy
z tego, co daje nam natura i
co znajdziemy w lokalnym
warzywniaku czy na bazar-
ku: pokrzywa, mniszek,
pędy sosny, kwiaty bzu
czarnego, trawa jęczmien-
na, liście koniczyny, bratki,
stokrotki, liście nasturcji…
długo by wymieniać. Za-
chęcam więc do wypróbo-
wania wiosennych przepi-
sów oraz ich kreatywnej
modyfikacji.

Cieszmy się z tej kuli-
narnej wolności, bo nie za-
wsze tak bywało, dawno
temu warzywa były tylko
dodatkiem do mięs, dopie-
ro w 30. latach XX wieku
zaczęto serwować sałatki,
warzywne surówki i dre-
singi, a dziś bez warzyw
nie wyobrażamy sobie po-
siłków. Jedzmy ich jak naj-
więcej! Przygotowane
przez kulinarnych eksper-
tów sałatki nie są może
zbyt skomplikowane, ale
jednak i tu obowiązuje kil-
ka zasad. Ta najważniejsza
- nie należy wrzucać do
miski wszystkiego, co ma-
my pod ręką. Po pierwsze,
wybieramy bazę, są nią
najczęściej zielone liście:
mieszanych sałat, szpina-
ku, jarmużu, kapusty pe-
kińskiej, szczawiu, pokrzy-

wy, ale podstawę może sta-
nowić również ryż, maka-
ron, czy ziemniaki. Za-
miast sałaty lodowej warto
sięgnąć po ciemnozielone
warzywa, gdyż zawierają
one więcej kwasu foliowe-
go, żelaza, witamin A, C,
K.

Bardzo popularne i co-
raz chętniej przez nas uży-
wane stają się rośliny i
zioła, których używały na-
sze babcie: mniszek lekar-
ski - to na jego liściach
opierają się najsłynniejsze
sałatki francuskie i chor-
wackie, młode listki w po-
staci surowej smakują do-
skonale, po kwitnięciu le-
piej je sparzyć, gdyż są
gorzkawe. Zawierają sporo
witamin, dwukrotnie wię-

cej magnezu, fosforu niż
tradycyjna sałata. Bardzo
lubiana i wracająca na na-
sze stoły jest babka lance-
towata, bogata w magnez,
cynk, karoten, potas, wita-
miny C i K - jest najbar-
dziej odżywcza wśród ro-
ślin babkowatych. Znana
„od zawsze” koniczyna,
jest również rośliną jadalną
i to niemal w całości, jadal-
ne bowiem są jej liście, jak
i kwiaty, bogata w witami-
ny, minerały, zawiera licz-
ne izoflawonoidy, które to
uszczelniają nasze naczy-
nia krwionośne. Popularny
bluszczyk kurdybanek o li-
ściach w kształcie serdu-
szek ma również wyrazi-
sty, niesamowity smak, a
przy okazji poprawia pracę
narządów trawiennych,
przyspiesza przemiany me-

taboliczne, oczyszcza wą-
trobę. A zatem bioróżno-
rodność produktów, które
spożywamy w codziennym
jadłospisie ma tak napraw-
dę kluczowe znaczenie dla
zdrowia, jednak nie wszy-
scy się nad tym zastana-
wiamy.

Zauważamy pełne półki
sklepowe, wypełnione
puszkami, słoikami z żyw-
nością, plastikowe pojem-
niki z zupami, przecierami,
sosami, można odnieść
wrażenie, że jesteśmy
szczęśliwcami, gdyż nigdy
jeszcze dostęp do żywno-
ści nie był taki łatwy dla
ludzkości. Nic bardziej
mylnego! Bowiem więk-
szość tej żywności należy
do wysoko przetworzonej,

pozbawionej wartości od-
żywczych, bogatej w kon-
serwanty, sztuczne barwni-
ki, polepszacze smaku czy
chemiczne aromaty. Pod-
czas gdy przed wojną sta-
tystyczny Polak spożywał
niemal 100 rodzajów je-
dzenia, dziś codzienna die-
ta składa się zaledwie z kil-
kunastu i składa się głów-
nie z mąki, cukru, syropu
glukozowo-fruktozowego,
rafinowanych olejów, mię-
sa kurzego i warzyw oraz
owoców pochodzących z
odległych krajów o niemal
zerowej wartości biolo-
gicznej. Z czego zatem
nasz organizm ma czerpać
materiał budulcowy, gdzie
podziała się bioróżnorod-
ność? Na skutek nowocze-
snych upraw gleby straciły
prawi 85% zawartości

swoich składników mine-
ralnych, a rośliny nie mają
skąd czerpać minerałów,
same sobie przecież ich nie
wytworzą. Żywność na-
szych przodków pochodzi-
ła bezpośrednio z żywej
ziemi i czystej wody, a nie
z zakładów przemysło-
wych. Dostarczały ją lasy,
pola, łąki, stawy, jeziora,
rzeki. Obecnie ¾ żywności
na świecie pochodzi z zale-
dwie 12 roślin uprawnych i
kilku gatunków zwierząt i
ryb, przez co jesteśmy nie-
dożywieni, ale nie głodni,
narażeni na liczne choroby
cywilizacyjne i metabo-
liczne, mamy osłabiony
system nerwowy, brak nam
energii, borykamy się z
nadwagą, otyłością i zbyt-

nim otłuszczeniem narzą-
dów wewnętrznych. Prze-
mysł farmaceutyczny ma
na to radę - apteki pełne
suplementów i probioty-
ków, ale niestety większo-
ści z nich nasz organizm
nie jest w stanie przyswoić.
Żadna cudowna dieta, któ-
ra królowała w ostatnich
latach, nie zastąpi zdrowe-
go odżywiania, jedynie
bioróżnorodność na na-
szym talerzu zapewni zbi-
lansowaną dietę. Szczęśli-
wy ten, kto ma kawałek
własnego ogródka lub do-
stęp do lokalnego dostaw-
cy czy biobazaru. Warto
pochylić się w stronę dzi-
kich roślin jadalnych i ziół
i wzbogacić potrawy tym
naturalnym suplementem.

Maria Fall-Ławryuniuk
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