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#Wstęp
Trzymają Państwo w ręku niecodzienne wydawnictwo – TRENDBOOK, 
czyli książkę o trendach. Jej pomysłodawcą jest marka Bakalland, lider 
rynku bakalii, który wspólnie z ekspertami postanowił opowiedzieć  
o trendach w kulinariach i odżywianiu. Nie jest to książka, która zawie-
ra w sobie misję, wizję i strategię rozwoju firmy, lecz pełna inspirują-
cych treści lektura, która prezentuje niezwykle interesujące spojrzenie
na to, co i jak jemy. W opowieściach o jedzeniu wyselekcjonowanych
zostało dziesięć tematów, które nazywamy trendami, a także szereg
mikrotrendów, które z różnych perspektyw opowiadają o pożywieniu.

Lata historii i doświadczeń pokazują, że jedzenie zmienia się wraz ze 
zmianami stylu życia, niezwykłymi odkryciami geograficznymi czy roz-
wojem nowych technologii. W ten sposób zmianie co jakiś czas ulegają 
nasze kulinarne upodobania, ulubione składniki lub smaki. W publi-
kacji pokazujemy, że każde pokolenie ma swoje kulinarne momenty  
i tendencje. Wiele smaków lub potraw zupełnie zniknęło z naszego menu –
to właśnie jest doskonałym znakiem naszej transformacji społecznej  
i kulturalnej.

Dziś, tak jak nigdy wcześniej, mamy dostęp do bogatej oferty produk-
towej w sklepach. Sami nie wiemy, co wybrać, również dlatego, że czę-
sto tego nie znamy. Kulinarne programy telewizyjne prześcigają się 
w dostarczaniu nam coraz to nowych wrażeń i prostych sposobów na 
łatwe, ale wykwintne potrawy i nowe smaki. Powstało dużo magazynów 
kulinarnych pokazujących jedzenie w zupełnie nowej oprawie i kolo-
rach. Mamy ogromną nadzieję, że nasz TRENDBOOK dostarczy Państwu 
niezbędnych informacji i ciekawostek z cyklu „warto wiedzieć” oraz sta-
nie się nieocenioną inspiracją i przewodnikiem. W TRENDBOOKU nie 
chcemy silić się na pisanie spektakularnych scenariuszy i prognozo-
wać przyszłości – piszemy o tym, co ważne tu i teraz. Nasze obser-
wacje poprzedziliśmy również badaniami*. Wspólnie z zaproszony-
mi do współpracy ekspertami dzielimy się swoimi przemyśleniami  
o dobrym jedzeniu, inspirującej kuchni i trendach żywieniowych.
Życzymy przyjemnej i inspirującej lektury!

  Zuzanna Skalska i zespół Bakalland* Badanie ilościowe zrealizowane techniką CAWI –
przeprowadzone wśród członków społeczności badawczej
Zymetria. Badania przeprowadzono 19.09.2017, N = 546.
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Analityk trendów. Studiowała w Design Academy Eindhoven oraz w Królewskiej Akademii Sztuki i Projektowania w Den 
Bosch. Jest autorką serii książek o trendach „360 Trend Reports” nagrodzonych prestiżowym Red Dot Design Awards 2009. 
Prowadzi blog 360inspiration.nl. Jest doradcą ds. innowacji i designu dla polskich i holenderskich instytucji rządowych. 
Pomysłodawczyni i współzałożycielka Wyższej Szkoły Designu – School of Form w Poznaniu. Autorka wielu artykułów 
o trendach we współczesnym designie. Uznawana za jedną z najbardziej wpływowych kobiet prognozujących trendy.

Aktorka filmowa i teatralna, ambasadorka marki Bakalland. Ukończyła wydział aktorski PWST we Wrocławiu. Na wielkim 
ekranie debiutowała na początku lat 90. Występowała w takich produkcjach jak „Stara Baśń”, „Kochaj i rób co chcesz”, 
„Zróbmy sobie wnuka” i „Listy do M.”. Sympatię widzów zyskała, wcielając się w postać pielęgniarki Marty w serialu 
telewizyjnym „Na dobre i na złe”. W życiu prywatnym oddaje się swoim pasjom. Uwielbia sport oraz aktywny tryb życia 
i zdrowe odżywianie. Zaangażowana w działalność charytatywną.

Szef kuchni w autorskiej restauracji Mała Polana Smaków w Warszawie. Jak sam o sobie mówi, miał być nauczycielem, ale 
pewnego dnia pokochał gotowanie. Swoje pomysły na proste i łatwe do przygotowania dania pełne smaków i aromatów 
pokazuje na szklanym ekranie, będąc gospodarzem autorskich programów kulinarnych i ulubionym kucharzem w pro-
gramach śniadaniowych. W swojej kuchni uwielbia urozmaicać proste smaki elementami nowoczesnej sztuki kulinarnej.
Jest miłośnikiem lokalnych straganów i sezonowych produktów.

Najbardziej rozpoznawalna twarz dietetyki sportowej w Polsce. Trener, dietetyk, szkoleniowiec, dydaktyk. Specjalizuje 
się w dietetyce sportowej i suplementacji w sportach siłowych i siłowo-szybkościowych. Współautor sukcesów najwięk-
szych polskich gwiazd sceny MMA: mistrzyni UFC Joanny Jędrzejczyk, mistrza KSW Mameda Chalidowa oraz Michała 
Materli, Izuagbe Ugonoha i wielu innych. Redaktor prowadzący magazynu „Body Challenge”. Autor wielu publikacji 
naukowych oraz artykułów publikowanych w czasopismach eksperckich, popularnonaukowych i lifestylowych.

Magister dietetyki na Wydziale Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. W Mauricz Training 
Center kieruje poradnią dietetyczną oraz prowadzi szkolenia interpretacji wyników badań krwi. W młodości bory-
kała się z nadwagą i wahaniami nastroju, co wydaje się być elementem łączącym większość przedstawicieli jej 
zawodu. Każdy pacjent jest dla niej nowym wyzwaniem i czystą kartą. Unika kierowania się jednym wytyczonym 
szlakiem, bo schematy niepotrzebnie ograniczają. W pracy stawia przede wszystkim na partnerstwo. Przy wspól-
nym zaangażowaniu efekty są tylko kwestią czasu.



#Powrót
do korzeni

01

Kiedy myślimy o smakach dzieciństwa, natychmiast 
przychodzą nam do głowy wspomnienia obiadów goto-
wanych przez nasze babcie, które podawane tylko przez 
nie smakowały najlepiej. 
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Kiedy myślimy o smakach dzieciństwa, natychmiast 
przychodzą nam do głowy wspomnienia obiadów goto-
wanych przez nasze babcie, które podawane tylko przez 
nie smakowały najlepiej. Kochamy odkrywać to, co było 
dawniej. Przywodzenie na myśl dawnych smaków i aro-
matów sprawia, że z chęcią, po wielu latach zapomnie-
nia, odkrywamy stare przepisy lub z pamięci chcemy 
odtworzyć to, co smakowało nam najlepiej. Dlatego tak 
bardzo cenimy dziś sobie #powrót do korzeni.

Kiedyś większość posiłków była przygotowywana w domu. Stawia-
no na lokalne, dostępne w danym momencie produkty. Życie towa-
rzyskie i to, co jadano, bezpośrednio związane było z sezonowością  
i rokiem obrzędowym, który wyznaczany był przez święta kościel-
ne. Kiedy zachłysnęliśmy się Zachodem, przestaliśmy zwracać 
uwagę na sezonowość i to, że najlepsze pomidory sprzedawane są 
na lokalnych rynkach tylko w okresie od lipca do września. Nauczy-
liśmy się, że produkty, takie jak egzotyczne owoce lub warzywa, 
są dostępne od ręki. Dziś nie tylko korzystamy z dobrodziejstw 
tego, co możemy wyszukać na sklepowych półkach, ale stawiamy 
również na dostępność produktów u lokalnych dostawców i spraw-

01Powrót do korzeni

dzonych producentów. Za punkt honoru sta-
wiamy sobie zrobienie choćby weekendowych 
zakupów na lokalnym rynku czy modnym 
ekotargu. Na nowo pokochaliśmy też sezono-
wość. Powoli uczymy się, że kalafior, cukinia, 
maliny lub śliwki najlepiej smakują latem. Jed-
nocześnie cenimy sobie to, że możemy cieszyć 
się sezonowymi smakami przez cały rok dzięki 
wykorzystaniu suszonych produktów. Śliwka 
zbierana wtedy, kiedy jest dojrzała, zachowuje 
wszystkie wartości odżywcze. Jej suszona wer-
sja posiada więcej cennego błonnika i witami-
ny A niż świeże owoce. 

Również duże sieci handlowe zaczęły zauważać naszą tęsknotę za 
powrotem do korzeni, dlatego dostosowały do naszych potrzeb swój 
asortyment. Zmianie uległy poszczególne działy w sklepach. Doskona-
le skomponowane stoiska, które nawiązują swoim wyglądem i ofertą 
do lokalnych straganów, a także najlepszej jakości warzywa i owoce, 
które często pochodzą z renomowanych, ekologicznych plantacji, są 
odpowiedzią na nasze potrzeby.

Mikrotrend – #homemade 
Najlepsze jest to, co domowe i zrobione ze sprawdzonych składników: sosy, przeciery, 
nalewki i wypieki. Uwielbiamy eksperymentować w kuchni, w której powoli wraca moda na 
przygotowywanie domowych przetworów. Na portalach społecznościowych z dumą poka-
zujemy to, co udało nam się ugotować w domowym zaciszu. Dlaczego #homemade stał się 
tak popularny? To proste – dzięki temu, że gotujemy sami, dobrze wiemy, co znajduje się 
w składzie naszych dań, dbamy o ich jakość i smak, a przy okazji odkrywamy w sobie 
niezliczone kulinarne talenty. 

Również duże sieci handlowe 
zaczęły zauważać naszą tęsknotę 
za powrotem do korzeni, dlatego 
dostosowały do naszych potrzeb 
swój asortyment. Zmianie uległy 
poszczególne działy w sklepach.

#Powrót do korzeni#Powrót do korzeni
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Uwielbiamy wybierać dobre jakościowo 
produkty. Cenimy je zarówno za niepo-
wtarzalny smak, jak i za gwarancję, że 
pochodzą od sprawdzonych sprzedawców  
i producentów.

Mikrotrend – #moda na pieczenie
Na nowo pokochaliśmy wypieki. Zarówno te słodkie, jak i wytrawne, bo przecież nie ma 
nic lepszego od zapachu świeżo upieczonego ciasta w domowym zaciszu. Nasz dom nabiera 
wtedy zupełnie innego charakteru. W domowych wypiekach eksperymentujemy, nie boimy 
bawić się smakami i aromatami. Tradycyjne przepisy urozmaicamy nowoczesnymi dodat-
kami, dużą wagę przywiązując do wyglądu wypieków. Kochamy pięknie ozdobione muffiny, 
tarty ze świeżymi owocami i bakaliami, nieidealne bezy. Staramy się, aby nasze wypieki były 
nie tylko smaczne, ale również zdrowe, dlatego niektóre składniki zastępujemy ich zdro-
wymi odpowiednikami. Od niedawna zapanowała również moda na nieoczywiste przepisy. 
Brownie z czerwonej fasoli, tort z cukinii czy sernik jaglany? Nie ma problemu, w #modzie 
na pieczenie wszystko jest dozwolone!

Okiem eksperta:

Wracamy do korzeni
Zuzanna Skalska

Dziś jednym z najbardziej ekologicznych miejsc w dużych 
metropoliach, choć kompletnie możemy się tego nie spo-
dziewać, są… lokalne zieleniaki.

Te osiedlowe sklepiki to jedyna i prawdziwa oaza, 
w której możemy na własnej skórze doświad-
czyć zapomnianego od dawna podziału nasze-
go życia na cztery sezony. Prawdziwym hitem 
takich miejsc są ręcznie robione przetwory, słoiki 
z domowym chrzanem, ćwikłą, kwasem chlebo-
wym lub żurem. Wszystko po to, aby poczuć daw-
ny smak i choć na chwilę wrócić do dzieciństwa. 
Zieleniaki, lokalne bazarki są prawdziwym skar-
bem, w którym tradycja, kultura i lokalne smaki 
mieszkają pod jednym dachem.

Te osiedlowe sklepiki to
jedyna i prawdziwa oaza,
w której możemy na własnej 
skórze doświadczyć
zapomnianego od dawna 
podziału naszego życia
na cztery sezony.

Powrót do korzeni pozwolił nam rozpocząć poszukiwania tradycji 
w zupełnie nowym wydaniu. Dawniej najlepszy rosół powstawał 
przez kilka godzin. Przyjmowano zasadę, że im dłużej potrawa jest 
gotowana, tym jest zdrowsza. Bulion powstawał z dodatkiem włosz-
czyzny, najlepszych ziół i przypraw. Dziś tradycyjny rosół zastępu-
jemy jego japońskim odpowiednikiem – ramenem, który zyskuje  
w dużych miastach swoich prawdziwych orędowników. Jednak 
mimo wszystko tęsknimy za tradycją.

Miłość  do tradycji w nowym wydaniu sprawia, że sięgamy po tra-
dycyjne przepisy, dzięki którym upieczemy najlepszy chleb bez 
zbędnych polepszaczy. Złe nawyki skutecznie wyeliminowały  
w nas myśl, że upieczenie domowego chleba to nie tylko pro-
ste zadanie, ale również prawdziwa przyjemność. Jeszcze kilka-
dziesiąt lat temu kobieta mieszkająca na wsi, która kupowała 
chleb w miejscowym sklepie, była uważana za pionierkę, niezwy-
kle zaradną i nowoczesną panią domu, a nie pozbawioną czasu  
i niezorganizowaną gospodynię. Dziś szczytem zaradności i zorga-
nizowania, a jednocześnie powolnego, prostego życia, jest wypie-
kanie domowego chleba, do którego dodajemy wzbogacające 

składniki: ziarna, suszone owoce, orzechy czy orientalne przypra-
wy. Dom, w którym unosi się zapach świeżo wyjętego z pieca chle-
ba, uznawany jest za synonim luksusu. Powoli staje się nim rów-
nież powrót do korzeni, odnajdywanie w najmniejszych rzeczach  
i drobnostkach smaków oraz zapachów dzieciństwa. To ważne, że 
odchodzimy od wyznaczania luksusu za pomocą najnowszych tren-
dów i ciekawostek technologicznych, a wracamy do korzeni. 

#Powrót do korzeni#Powrót do korzeni
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Wraz ze zmieniającymi się trendami ulubiony przez nas charakter 
osiedlowych zieleniaków został przeniesiony do handlu sieciowego, 
gdzie w specjalnie zaaranżowanych przestrzeniach powstają stoiska 
z warzywami i owocami, które nawiązują do lokalnych rynków czy 
bazarków. 

Komfortem, a zarazem prawdziwą umiejętnością, jest dziś robienie 
własnych domowych przetworów (według tradycyjnych receptur 
z nutą nowoczesności) oraz przygotowywanie domowych wypie-
ków. Również rodzinne nalewki to nie tylko duma, ale i prawdziwa 
uczta podczas wspólnego biesiadowania.

Powrót do korzeni to chyba najważniejsza rzecz, którą każdy z nas 
we współczesnym świecie powinien zrobić i zapamiętać. Według 
raportu ONZ w 2050 roku ponad 75% mieszkańców Ziemi będzie 
mieszkać w zurbanizowanych strefach – czyli megamiastach i już 
dziś wiadomo, że będziemy mieć problem z wyżywieniem wszyst-
kich mieszkańców naszej planety. Dlatego tak ważne jest wprowa-
dzenie nowych trendów i nawyków żywieniowych, tak aby nasza 
codzienna dieta składała się z lokalnych i sezonowych produktów. 
Jednym słowem rozpocznijmy czas powrotu do korzeni od dziś!

Potrawy, które wywołują miłe wspomnienia

pierogi
pomidorowa

naleśniki

placki ziemniaczane

ruskie

gołąbki
rosół

makaronbarszcz
kasza manna

bigos
budyń schabowy

placki
 z jabłkami

kluski

kotlet

owsianka

chleb

kopytka
ziemniaki

jajecznica

zupa

Ciekawostki

Wydana w 1682 roku praca „Compendium ferculorum, albo 
zebranie potraw” autorstwa Stanisława Czarneckiego to 
według źródeł historycznych pierwsza polska książka kuchar-
ska. Ten nieznany wcześniej rodzaj wydawnictwa zyskał taką 
popularność, że książka doczekała się ponad 20 wydań. 

Mikołaj Rej w „Żywocie człowieka poczciwego” przedstawia 
przepis na tradycyjną ćwikłę. Przyjmuje się,  że fragment utwo-
ru jest jednym z pierwszych polskich przepisów kulinarnych.

Jak łączyć kulinarną tradycję z nowoczesnością? Doskonale 
mówi o tym film  „Julie & Julia” (reż. Nora Ephron, 2009), któ-
ry opowiada historię dwóch kobiet żyjących w zupełnie innych 
czasach. Pierwsza z nich to mistrzyni kulinarna, której książka 
kucharska podbiła serca czytelników na całym świecie, druga, 
żyjąca kilkadziesiąt lat później, postanawia każdego dnia goto-
wać dania według receptur swojej imienniczki i publikować jej 
przepisy w nowoczesnej wersji książki kucharskiej… na blogu.

3

1

2

W Polsce – lokalny rolnik
Dobrej jakości świeże warzywa i owoce dostarczane od 
sprawdzonego rolnika prosto pod nasz dom? Takie działa-
nia od kilku lat stają się coraz bardziej popularne. Wystarczy, 
że na stronie internetowej zamówimy wybrane produkty, 
a zostaną one dostarczone do nas do domu. Na podobnej 
zasadzie działają kooperatywy, które również oferują dobrej 
jakości produkty od sprawdzonych rolników.

#Powrót do korzeni#Powrót do korzeni



#W zgodzie 
z naturą

02

Natura i harmonia to słowa, które zaczynamy doceniać 
na nowo. W naszym życiu stawiamy na proste, naturalne, 
codzienne przyjemności. Co oznacza dziś dla nas hasło 
„żyć w zgodzie z naturą”? 
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Natura i harmonia to słowa, które zaczynamy doceniać 
na nowo. W naszym życiu stawiamy na proste, naturalne, 
codzienne przyjemności. Co oznacza dziś dla nas hasło 
„żyć w zgodzie z naturą”?
 
Źródeł naturalności możemy poszukiwać w żywności, 
która znana była już przed wiekami. Już w starożytno-
ści uważano, że ziarna dają siłę. W kuchni staropolskiej 
to one, zaraz obok kasz, pomagały przetrwać zimowe 
i jesienne miesiące, kiedy ciężko było o świeże owoce 
i warzywa. Dostarczały niezbędnej energii, wypiekano 
z nich chleby lub podpłomyki. Ich właściwości były 
cenione tak bardzo, że przypisywano im również dzia-
łanie magiczne. Duże ilości ziaren w potrawach przy-
gotowywanych na świąteczny stół miały zapewnić 
powodzenie i dobrobyt na cały następny rok. Dzięki 
właściwościom odżywczym i witaminom zamknię-
tym w nierzadko małych, niepozornych ziaren-
kach dostarczamy naszemu organizmowi bardzo 
dużo potrzebnych składników i mikroelementów. 

Ziarna możemy w bardzo prosty sposób włączyć do naszej die-
ty. Wystarczy pamiętać o nich, robiąc zakupy czy przygotowu-
jąc domowe potrawy. Są doskonałym dodatkiem do chleba (rów-
nież tego domowego), słodkich wypieków i wytrawnych deserów. 

Sprawdzą się w sałatkach lub jako przekąska. Nasiona, 
w zależności od swoich właściwości, pozwalają nam 
oczyścić organizm, regulują nadmiar toksyn, chro-
nią i wzmacniają naszą odporność. W kuchni dobrze 
sprawdzają się gotowe mieszanki ziaren, takie jak 
chociażby Chrupiąca Sałatka, które możemy doda-
wać do sałatek i koktajli.
 
Moda na roślinne składniki spowodowała nasze 
zwrócenie się ku wegetarianizmowi i weganizmowi. 
Oczywiście na świecie wiele osób decyduje się na 
ten rodzaj diety ze względów ideowych, ale więk-

02W zgodzie z naturą

Ziarna dostarczały
niezbędnej energii,
wypiekano z nich chleby
lub podpłomyki.
Ich właściwości były
cenione tak bardzo,
że przypisywano im również 
działanie magiczne.

Nasiona, w zależności 
od swoich właściwości, 
pozwalają nam oczyścić 
organizm, regulują
nadmiar toksyn, chronią
i wzmacniają naszą 
odporność.

#W zgodzie z naturą#W zgodzie z naturą
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szość z nas zaczęła po prostu zauważać zalety tych sposobów 
odżywiania o zbawiennym wpływie na nasz organizm. Jeszcze 
parę lat temu bycie wegetarianinem wiązało się z wieloma kłopotliwymi 
sytuacjami i utrudnieniami – małą dostęp-
nością wegetariańskich produktów, 
które mogłyby posłużyć za doskonałe 
zastępniki, restauracjami, w których 
ciężko było dostać dania dla wegetarian, 
czy wreszcie dziwnymi, często nieprzy-
chylnymi opiniami innych osób, które 
nie rozumiały wegetariańskiej diety. 
Wegetarian postrzegano jako odmień-
ców, którzy nie mogą dostosować się do 
ogólnie panujących zasad. Uważano rów-
nież, że kuchnia wegetariańska nie jest 
smaczna, a przede wszystkim nie dostar-
cza organizmowi potrzebnych składników odżywczych. Taka opi-
nia w dużym stopniu spowodowana była tradycjami naszej kuchni,  
w której od wieków dominowały potrawy mięsne. 

Dziś to podejście się zmienia, a kuchnia wegetariańska staje się mod-
nym trendem, wpływając na przyzwyczajenia również tych osób, 
które na co dzień jedzą mięso. W ich menu zaczynają pojawiać się 
wegetariańskie posiłki, które są urozmaiceniem diety. Powstają blo-
gi, których autorzy dzielą się swoimi spostrzeżeniami i przepisami 
kuchni wegetariańskiej lub wegańskiej. W prasie pojawiają się spe-
cjalne dodatki, które wyjaśniają, jak dostarczyć niezbędnych orga-
nizmowi składników odżywczych przy diecie pozbawionej mięsa  
i produktów zwierzęcych. Wreszcie powstaje coraz więcej jarskich 
restauracji, które pokazują, że dania wegetariańskie poza tym, że są 
zdrowe, mogą być także smaczne. Również w zwykłych restaura-
cjach zaczynają pojawiać się propozycje dla jaroszy oznaczone 
w menu specjalnym znaczkiem.

Wielu z nas wybiera modny semiwegetarianizm, czyli dietę, w któ-
rej, jeśli decydujemy się na jedzenie mięsa, robimy to w przypadku 
specjalnych okazji oraz wybierając mięso dobrej jakości i ze spraw-
dzonego źródła. Zmieniają się również talerze osób, w których diecie 
pojawiają się potrawy mięsne. Obecnie mięso nie stanowi głównego 
punktu posiłku, a jest doskonałym dodatkiem do warzyw, sałat czy 
bakalii. W naszych wyborach żywieniowych zaczynamy doceniać 
produkty, po które przed wiekami chętnie sięgali nasi przodkowie, 
a które na wiele lat zostały zapomniane i kompletnie wykluczone 
z diety. Powracamy więc do starożytnych ziaren, takich jak ama-
rantus, nasiona chia czy komosa ryżowa. W naszej codziennej die-
cie coraz częściej pojawiają się również różnego rodzaju odmiany 
orzechów (np. nerkowce lub orzechy włoskie) oraz suszone owoce, 
które kilka lat temu były jadane głównie w święta. 
 
W zwrocie ku naturze staramy się również wykorzystywać składniki 
pochodzące z najlepszych plantacji i upraw, co do których mamy 
pewność, że rosną na nich najlepsze owoce i warzywa, dzięki czemu 
otrzymujemy gwarancję najwyższej jakości.

Dziś to podejście się zmienia,  
a kuchnia wegetariańska staje się 
modnym trendem. Powstają blogi, 
których autorzy dzielą się swoimi 
spostrzeżeniami i przepisami
kuchni wegetariańskiej
lub wegańskiej.

Czy zwracamy uwagę na pochodzenie żywności?

TOTAL N = 546

zdecydowanie tak

raczej tak

raczej nie

zdecydowanie nie

nie wiem/trudno powiedzieć

6%

22%

48%

19%

5%63% 
osób w swoich 
zakupach uwzględnia 
produkty bio

#W zgodzie z naturą#W zgodzie z naturą
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Mikrotrend – #bio/eco/organic
Chętnie korzystamy z tego, co natura daje nam w swojej najczystszej postaci, szczególnie 
jeśli chodzi o dbanie o siebie i zdrowe odżywianie. Powoli zwracamy się ku temu, co orga-
niczne, ekologiczne, zarówno jeśli chodzi o to, co jemy, jak i to, w co się ubieramy, a także 
o kosmetyki, których używamy. Jeszcze do niedawna hasło „jestem eko” wywoływało w nas 
raczej ciąg zupełnie skrajnych skojarzeń. A jeśli słyszeliśmy, że ktoś żyje w zgodzie z naturą 
i spożywa ekologiczne produkty, to momentalnie w głowie widzieliśmy obraz prawdziwego 
włóczykija, który dla swojego dobra przeprowadził się z dużego miasta w Bieszczady. Dziś 
bycie eko to coś zupełnie innego. To świadome wybory, których dokonujemy podczas zaku-
pów czy w trakcie korzystania z produktów.

Do ciekawości smaków dołącza 
także ciekawość miejsca, z którego 
pochodzi nasze pożywienie. 

Człowiek jest częścią natury. Choć staramy się ją sobie 
podporządkować od wieków, często zapominamy o tym 
fakcie. Ale nasz związek z Matką Ziemią możemy odno-
wić w bardzo prosty sposób! Jak? Po prostu – na talerzu. 
To właśnie odżywianie najbardziej łączy nas z naturą! 
Choć postęp i cywilizacja kuszą nas, by ciągle sięgać po 
kolorowe nowości, mimo wszystko warto wrócić do źró-
deł i smakować to, czym obdarza nas przyroda.

Żywność o niskim stopniu przetworzenia jest obecnie najbardziej 
pożądana. W nurt ten wpisuje się dieta wegetariańska, której jestem 
wielką zwolenniczką, a także zwrot ku najprostszym produktom, 
poddanym na przykład jedynie naturalnym procesom suszenia. 
Do ciekawości smaków dołącza także ciekawość miejsca, z które-
go pochodzi nasze pożywienie. Często chcemy, by były to produkty 
lokalne, ale nie rezygnujmy też z odrobi-
ny egzotyki prosto z plantacji. W krajach 
tak odległych, jak Kolumbia, Tajlandia  
i Chile, czy nieco nam bliższych, jak Turcja, 
znaleźć można prawdziwe skarby natury 
o niezrównanym smaku i właściwościach 
odżywczych. Takie kulinarne odkrycia, jak 

Okiem eksperta:

Jesteśmy częścią natury
Katarzyna Bujakiewicz

na przykład Złote owoce (miechunka peruwiańska) czy jagody goji, 
pełne witamin i minerałów, to dla mnie najlepszy argument za się-
ganiem po naturalne suplementy! Sama odwiedziłam wiele plantacji 
i wiem, ile pracy należy włożyć w uprawę i pielęgnację owoców i orze-
chów, aby bakalie, które goszczą później na naszych stołach były naj-
lepszej jakości.  To z szacunku do ziemi i tradycji, wiedzy i pasji rodzą 
się najlepsze owoce, które w naszym klimacie stają się kapsułami czasu 
i smaku, przywodząc na myśl beztroskę wakacji i słonecznych dni!

#W zgodzie z naturą#W zgodzie z naturą
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Pestki dyni
Posiadają wiele właściwości zdrowotnych. Mają wysoką zawartość fosforu, magnezu i kwasu foliowego. 
Dzięki temu, że są źródłem witaminy B, przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znudzenia, 
a dzięki zawartości cynku poprawiają kondycję naszej skóry i włosów. Mogą pojawiać się jako dodatek do 
koktajli, sałatek lub rozgrzewających zup. 

Pestki słonecznika
Są źródłem witamin z grupy B. Mają wysoką zawartość kwasu foliowego, potasu, fosforu i żelaza. Ziarna wpły-
wają pozytywnie na pracę naszego układu nerwowego i zapewniają prawidłowy metabolizm energetyczny.

Siemię lniane
Ma wysoką zawartość magnezu, żelaza i potasu. Nasiona dodane na przykład do ulubionej owsianki 
czy koktajlu już od rana wspomagają nasz metabolizm i przyczyniają się do zmniejszenia uczucia 
zmęczenia i znużenia.  

Złote owoce  (miechunka peruwiańska)
To jedne z najzdrowszych owoców świata, które uprawiane są w Ameryce Południowej. Delikatna, złoci-
sta skórka owocu skrywa w środku prawdziwą eksplozję składników odżywczych, witamin i minerałów. 
Złote owoce zawierają na przykład więcej żelaza niż szpinak, są także bogate w witaminę C i B1. 
Mają wysoką zawartość błonnika. Są źródłem fosforu i magnezu.

Orzechy włoskie
Dostarczają naszemu organizmowi witaminę E, witaminy z grupy B oraz cenne składniki mineralne, ta-
kie jak potas, fosfor i magnez. Zawierają także drogocenny kwas foliowy, cynk i miedź. Za sprawą tak cen-
nego składu wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego oraz przyczyniają się do zmniej-
szenia uczucia zmęczenia i znużenia, stanowią zatem idealną przekąskę podczas nauki.

W naszej diecie pojawiają się składniki, które pochodzą prosto z natury. Doskonałej jakości orzechy, ziarna czy suszone 
owoce idealnie uzupełniają dietę, dostarczając naszemu organizmowi niezbędnych składników odżywczych i witamin.  

Ciekawostki

1

3

2

5

4
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#Bardziej w ruchu
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Świat przyspieszył, a wraz z nim nasze życie. Cywilizacja 
od lat 90. wrzuciła wyższy bieg i mamy wrażenie, że z każ-
dym rokiem pędzimy coraz szybciej. Czas się liczy, ale 
w codziennej gonitwie nadal są sprawy, na które musimy 
znaleźć przerwę.
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Świat przyspieszył, a wraz z nim nasze życie. Cywili-
zacja od lat 90. wrzuciła wyższy bieg i mamy wrażenie, 
że  z każdym rokiem pędzimy coraz szybciej. Czas się liczy, ale  
w codziennej gonitwie nadal są sprawy, na które musimy 
znaleźć przerwę.

Convenience food to produkty żywnościowe, które są przygotowy-
wane optymalnie pod kątem sprzedaży i konsumpcji. Znaczenie 
tego typu oferty rośnie wraz ze zwiększającym się oddziaływaniem 
trendu „on the go”, rozumianego jako potrzeba spożywania posiłku  
w czasie coraz częstszych, bliższych lub dalszych, podróży. Jedzenie 
w ruchu nie musi jednak wcale oznaczać, że posiłki i przekąski nie 
będą zdrowe. 

Konsumenci oczekują, że producenci żywności spełnią wszyst-
kie ich oczekiwania jednocześnie i dostarczą produkty, któ-
re będą zarówno smaczne, zdrowe oraz pożywne, jak i podane  
w wygodny sposób. Osoby żyjące w biegu chcą zarazem zachować 
zbilansowaną dietę, sięgają więc po bakalie, czyli produkty wprost 
z natury, będące poręczną i wartościową przekąską. Orzechy czy 
suszone owoce już dawno przestały kojarzyć się wyłącznie ze sprze-
dawanymi na wagę komponentami domowych wypieków na spe-

03Bardziej w ruchu

cjalne okazje. Podobnie jak batony zbożowe, które zdobyły przebo-
jem nasze podniebienia. Dzięki zawartości najlepszej jakości zbóż i 
bakalii stały się cenioną przekąską, dostępną w wygodnych, jedno-
porcjowych opakowaniach. 

Nie tak dawno temu centra handlowe i hipermarkety zdobyły ser-
ca Polaków dzięki szerokiemu asortymentowi i niskim cenom,  
a już można mówić o nowej rewolucji. Formaty typu convenien-
ce, które stawiają na wygodę dla konsumenta, szybkość zakupów, 
jakość obsługi oraz asortyment dostosowany do jego stylu życia, 
szybko zyskują popularność. Czynniki pozacenowe stają się coraz 
bardziej istotne dla klientów sklepów spożywczych. Chcą oni szybko 
nabyć niezbędne produkty, a także oddać się przyjemności zakupów 
impulsowych, przekąski bowiem stały się ważnym elementem ich 
codziennej diety. Zmieniły się także nasze przyzwyczajenia, jeśli cho-
dzi o pory zakupów. Obecnie chcemy mieć możliwość zrealizowania 
podstawowych zakupów bez względu na porę dnia. Potrzebę tę pod-
sycają stacje benzynowe, które w ciągu ostatnich lat ewoluowały od 
miejsc, w których mogliśmy kupić jedynie paliwo, przez miniskle-
py aż do pełnoprawnych sklepów spożywczych, gdzie aranżowane 
są półki ze zdrowymi przekąskami. To tam w trybie 24-godzinnym 

Mikrotrend  – #convenience
Ten anglojęzyczny termin ma swoje źródło w USA i powstał w połowie lat 20. XX wieku. 
Oznacza model funkcjonowania zakupów w małych sklepach, położonych zazwyczaj 
w dzielnicach mieszkaniowych lub w często odwiedzanych punktach. W samoobsłu-
gowych sklepach kupowane są towary bieżącej potrzeby i przekąski. Trend ten zaczął 
rozwijać się w Polsce w połowie lat 90. XX wieku i przełożył się również na produkty i ich 
opakowania, które teraz kupujemy. Żyjąc w biegu, wybieramy produkty dostępne w łatwych 
i wygodnych w użyciu opakowaniach. Najczęściej zwracamy na nie uwagę, wybierając prze-
kąskę, którą chcemy zjeść w podróży lub podczas przerwy w pracy.

#Bardziej w ruchu#Bardziej w ruchu

Postawa wobec
przekąsek

Ponad 60% respondentów ma w domu 
zapas przekąsek lub nawet zabiera je ze 
sobą, wychodząc z domu. 

14% 40%

43%

3%

zazwyczaj kupuję przekąski, 
kiedy mam na nie ochotę i spo-
żywam je od razu, kiedy jestem 
poza domem

zazwyczaj mam przy sobie 
jakąś przekąskę

zazwyczaj mam w domu zapas 
przekąsek

żadne z wymienionych

43%

40%

14%

3%

postawa
wobec

przekąsek
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możemy nabyć prasę, zimne i ciepłe przekąski oraz napoje. Również 
duże sieci handlowe nie pozostają obojętne wobec rosnącego trendu 
convenience. Dzięki cross-promocjom – czyli łączeniu na sklepo-
wych półkach produktów, z których konsument w łatwy sposób 
może skomponować swój koszyk zakupowy – mamy możliwość 
szybko kupić produkty, które przydadzą się do zrobienia na przy-
kład sałatki, ponieważ oliwa i bakalie zostały umieszczone wokół 
półek z owocami i warzywami.

Trend convenience food to także poszukiwanie ułatwień w kuchni 
oraz w sferze przekąskowej. Gotowe masy makowe czy kajmakowe 
oraz miksy prażonych ziaren do sałatek sprawiają, że chętniej gotu-
jemy samodzielnie posiłki i czerpiemy satysfakcję z dań stwo-
rzonych w domu, chcąc jednocześnie oczarować naszymi propo-
zycjami rodzinę lub gości. W naszym zabieganym życiu często nie 
chcemy przygotowywać potraw od podstaw i sięgamy po półproduk-
ty, które oszczędzają nasz czas. Wpływ na to mają różne pory spoży-
wania przez nas posiłków. Nie zawsze też mamy możliwość dostoso-
wania naszych codziennych obowiązków do stałych godzin jedzenia. 
Dlatego wybieramy łatwe i proste rozwiązania, i sięgamy po gotowe 
propozycje w formie bakalii przekąskowych. 

Nawet pięć razy dziennie Polacy podjadają między posiłkami lub 
wręcz zastępują je snackami. Dlaczego przekąszamy? Przekąski mają 
różnorodne funkcje. Najczęściej sięgamy po nie, kiedy mamy ochotę 
na coś smacznego, by dodać sobie energii czy podczas spotkań towa-
rzyskich lub relaksu. Przekąski często zastępują również posiłek.

Dla wielu z nas przekąski to po prostu jednorazowe zachcianki. Co 
najchętniej wybieramy? W TOP 5 przekąsek znajdują się owoce  
i warzywa, jogurty, chipsy i paluszki, czekolada, a także baka-
lie. Jak pokazują światowe megatrendy żywieniowe na decyzje 
o wyborze przekąsek silny wpływ mają trendy prozdrowotne, któ-
re sprawiają, że poszukujemy przekąsek o naturalnym składzie, bez 
zbędnych dodatków.

Najczęściej 
spożywane 
zdrowe 
przekąski

58%
owoce, warzywa

jogurt i inne 
przetwory mleczne

bakalie (suszone 
owoce, orzechy
i ziarna)

44%

28%

Najczęściej spożywanymi przekąskami są owo-
ce i warzywa, a także jogurty i przetwory mlecz-
ne. Bakalie wybierają częściej kobiety, które 
śledzą trendy kulinarne czy takie, które są w 
związku małżeńskim. Kiedy warzywa i owoce 
są mniej dostępne, np. zimą, chętniej sięgamy 
po bakalie, które dostępne są przez cały rok.

Okiem eksperta:
Nasze życie ulega zmianie
Katarzyna Bujakiewicz

Moje życie to często działanie w ciągłym biegu. Dużo 
obowiązków, takich jak plan filmowy lub zdjęciowy, spo-
tkania z fanami lub dodatkowe aktywności charytatyw-
ne, w które się angażuję, sprawiają, że często brak mi 
czasu na przygotowanie posiłku od podstaw.

Mimo wszystko uwielbiam być w ruchu. Takie tempo mi odpowiada  
i potrafię mu sprostać. Napędzają mnie proste i naturalne smaki. Garść 
orzechów czy rodzynek albo baton na bazie zbóż i bakalii to moje 
sprawdzone sposoby na przekąskę w trakcie aktywnego dnia – bez 
kompromisów zarówno w kwestii smaku, jak i wartości odżywczych.

A kiedy mam wolny dzień, jako zabiegana mama, wolę poświe-
cić czas córce, a nie na wielogodzinne gotowanie, wybieram więc 
sprawdzone i wysokiej jakości gotowe rozwiązania, które pomagają 
mi przygotować proste i pyszne posiłki dla całej rodziny na przykład 
w formie zdrowych sałatek z bakaliami. Dlaczego? Bardziej liczy się 
dla mnie wspólnie spędzony czas niż własnoręczna realizacja pra-
cochłonnej receptury. Czuję się z tym doskonale!

#Bardziej w ruchu#Bardziej w ruchu



#Slow food 
kontra fast food
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Dziś chcemy jeść i żyć świadomie, starannie wybierać pro-
dukty, z których własnoręcznie przygotowujemy potrawy, 
aby później bez zbędnego pośpiechu cieszyć się ich smakiem. 
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04Slow food kontra fast food 

Dziś chcemy jeść i żyć świadomie, starannie wybierać 
produkty, z których własnoręcznie przygotowujemy 
potrawy, aby później bez zbędnego pośpiechu cieszyć się 
ich smakiem. Chcemy wybierać to, co najlepsze, stwo-
rzone z największą starannością. Sięgamy zarówno po 
lokalne, jak i egzotyczne produkty. Wszystko po to, aby 
żyć zgodnie z trendem SLOW LIFE – SLOW FOOD. 
 
Idea SLOW FOOD to protest przeciwko przyspieszaniu współczesne-
go świata. Żyjemy szybko. Jemy tak samo, często w nieprzemyślany 
sposób. W ciągłym pośpiechu, od spotkania do spotkania, przecho-
dząc kolejne punkty w naszych planach dnia, nie mamy czasu na 
przygotowanie pełnowartościowych posiłków, nie zastanawiamy 
się nad jakością tego, co znajduje się na naszym talerzu. Diagnoza 
nie jest najlepsza.

Pojawia się jednak przeciwwaga – trend SLOW 
FOOD. To ruch, który we współczesnym świecie 
opanował różnie warstwy społeczne: od pra-
cowników korporacji, naukowców, dziennika-
rzy, studentów po… większość z nas. Symbolem 
idei jest ślimak, który jest metaforą powolno-
ści, ale jednocześnie i dokładności w dążeniu do 
celu. Ślimak jest nie tylko pochwałą odpoczyn-

ku i relaksu, którego brakuje nam na co dzień, ale również ciszy 
i spokoju, które są nam potrzebne, aby na nowo odkrywać swoje 
pasje, smaki i aromaty. SLOW FOOD całkowicie odcina się od jedze-
nia w pośpiechu.

Pierwsze prawdziwe stołowanie się poza domem rozpoczęło się 
na początku XX wieku. Zaczęły powstawać jadłodajnie, które 
wraz ze zmieniającymi się gustami klientów zmieniały również 
swój charakter. Od prostych lokali, w których w pośpiechu jada-
no posiłki, po tzw. domowe jadłodajnie, najczęściej prowadzone  
w pensjonatach, w których zasiadano do wspólnego stołu. Takie 
celebrowanie chwili, nawet wśród obcych sobie osób, pozwa-
lało stworzyć poczucie więzi i bliskości właśnie dzięki posił-
kom. Z biegiem lat zapomnieliśmy o celebracji. Powoli odchodził  
w przeszłość obyczaj wspólnego spożywania posiłków, zaczęło się 
od śniadań, z czasem przestano jeść wspólne obiady. Lata 90. XX 
wieku z jedzeniem instant nie sprzyjały celebracji. Dziś wracamy 

Pojawia się jednak prze-
ciwwaga – trend SLOW FOOD.  
To ruch, który we współczesnym 
świecie opanował różne warstwy 
społeczne...

Idea domowej restauracji jest prosta: goście 
płacą za pyszne, domowe jedzenie, a gospo-
darz ma szansę zaprezentować swoje kuli-
narne umiejętności komuś więcej niż tylko 
najbliższej rodzinie. Rachunek to wspólnie 
spędzony czas.

#Slow food kontra fast food#Slow food kontra fast food
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bez pośpiechuwolne życie

do tego, co było doceniane przez dawne pokolenia. Chcemy ten 
najważniejszy moment spożywania posiłków spędzać z innymi.  
W modnych restauracjach powstają długie stoły, przy których może-
my usiąść ze znajomymi czy rodziną lub dosiąść się do obcej osoby 
i wspólnie z nią zjeść śniadanie lub lunch. W większych miastach 
popularne jest otwieranie jednodniowych restauracji w prywatnych 
mieszkaniach. Ich właściciele w ciągu jednego dnia stają się praw-
dziwymi szefami kuchni i serwują gościom swoje popisowe dania. 
Idea domowej restauracji jest prosta: goście płacą za pyszne, domo-
we jedzenie, a gospodarz ma szansę zaprezentować swoje kulinarne 
umiejętności komuś więcej niż tylko najbliższej rodzinie. Rachunek 
to wspólnie spędzony czas.

Filozofia SLOW FOOD ma zdecydowanie szerszy wymiar, który 
doskonale przenosi się też na inne sfery naszego życia. By być i żyć 
w stylu „slow”, trzeba zwolnić, wręcz zatrzymać pęd życia i skiero-
wać się w stronę natury. Mniej czasu poświęcać na codzienne obo-
wiązki, pracę i pogoń za dobrami materialnymi, a więcej na swoje 
pasje, przyjemności i wspólne celebracje. 

jedzenie, które jest przeciwień-
stwem fast foodów, a zatem zdrowa 

alternatywa takiego dania

wolne jedzenie, wolne życie, 
bez pośpiechu, życie spokojne

żywność nieprzetworzona, 
długa produkcja, zdrowa, 

bez konserwantów
posiłki przygotowywane wła-
snoręcznie z nieprzetworzonej 
żywności, od zera, bez gotowców

jakość produktów, home-made, zdrowo
anty fast food, 
żywność bardziej naturalna

Co myślisz słysząc SLOW FOOD?

jedzenie
zdrowe jedzenie

życie

tradycyjna zdrowe

żywność

zdrowie

posiłkizgodnie

przygotowane

powoli

wolnogotowanie

jakość

przemyślane

styl

zdrowa
foodczas

starannie

wolne jedzenie

kuchnia
przygotowane

Nasz wolny czas i ulubione aktywności

gotuję samodzielnie

ćwiczę, uprawiam sport

spotykam się z przyjaciółmi i bliskimi 
w modnych miejscach 
(restauracjach, kawiarniach)

gotuję wspólnie z przyjaciółmi i bliskimi

49%

34%

33%

20%

Najczęstszą formą spędzania wolnego czasu jest czytanie książek, gazet lub artykułów w Internecie. Kobiety częściej deklarują samodzielne 
gotowanie oraz spotykanie się ze znajomymi w modnych miejscach, natomiast mężczyźni częściej uprawiają sport i oddają się swoim pasjom.

Sprawdzony przepis na dzień w stylu ,,SLOW”
Żyjesz w ciągłym biegu, a chciałbyś choć na chwilę zwolnić, żeby naładować swoje akumu-
latory? Spróbuj przeżyć choć jeden dzień w stylu „slow”, a gwarantujemy że będziesz chcieć 
więcej. 

Ważne są kulinarne doświadczenia, dlatego przygotowując dania, wybierz swoje ulubio-
ne składniki. Postaw na suszone owoce i orzechy, które doskonale sprawdzą się nie tylko  
w pysznych koktajlach, ale również w smacznych sałatkach, kremowych, esencjonalnych 
zupach lub jako dodatek do własnoręcznie przygotowanych past kanapkowych. 

Nie spiesz się, celebruj każdą chwilę. Jeśli w ciągu dnia będziesz mieć ochotę na odrobinę 
przyjemności w postaci przekąski, wybierz garść migdałów, a do picia przygotuj sobie nie-
zwykle aromatyczny koktajl z suszonej żurawiny i imbiru. Wybierz się na spacer, doceń 
otaczającą cię naturę i zwolnij. 

Wieczór zakończ w towarzystwie dobrej książki lub oglądając ulubiony film. Zapal świece, 
do których dodaj aromatyczne olejki, weź relaksującą kąpiel i przez cały wieczór staraj się 
nigdzie nie spieszyć. Taki dzień, w którym na te kilka godzin wyłączymy się na chwilę, 
zagwarantuje nam doskonałe samopoczucie.

#Slow food kontra fast food#Slow food kontra fast food
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Skonstruowanie maszyny parowej, a później proces elek-
tryfikacji spowodowały intensywny rozwój przemysłu, 
który nieodwracalnie zmienił nasze społeczeństwo. To 
właśnie przemysł przyczynił się do migracji ludności ze 
wsi i gwałtownego rozwoju miast.

Ta rewolucja stworzyła nowe klasy społeczne, 
emerytury, ubezpieczenia, a przede wszystkim 
wprowadziła do naszego słownika dzisiejsze poję-
cie pracy. Przed industrializacją praca była po 
prostu życiem. Według tego pojęcia, jeśli nie pra-
cowałeś, to nie żyłeś. Nikt nie zadawał sobie pyta-
nia z cyklu: „gdzie w tym roku pojechać na waka-
cje?”, bo dni wolne były dyktowane przez kalendarz kościelny,  
a pojęcie urlopu zupełnie nie istniało. Dopiero wraz z rozwo-
jem przemysłu otrzymaliśmy prawo do urlopu! Tutaj zaczy-
na się współczesny dylemat, który pojawia się u wielu pracu-
jących osób – jak zachować doskonały balans między pracą 
a życiem? Są tacy, którzy ratunku szukają w jodze i medyta- 
cjach, co nie jest żadnym rozwiązaniem narastającego problemu, 
ponieważ te dodatkowe zajęcia musimy wpisać do już teraz napię-
tych agend, planów dnia i obowiązków. 

Przed industrializacją 
praca była po prostu życiem.  
Według tego pojęcia, jeśli 
nie pracowałeś, to nie żyłeś. 

Stare powiedzenie mówi, że 
„pieniądze szczęścia nie dają, 
tylko pomagają żyć” i w ten 
sposób zaczyna żyć coraz 
więcej z nas.

Okiem eksperta:

Jak cenimy swój czas?
Zuzanna Skalska

Ci, którzy dostrzegli, że praca jest częścią życia, a jednocześnie zna-
leźli swoją pasję, szczęście i satysfakcję z tego, co robią, znaleźli też 
potrzebny balans i równowagę. Stare powiedzenie mówi, że „pienią-
dze szczęścia nie dają, tylko pomagają żyć” i w ten sposób, zaczyna 

żyć coraz więcej z nas. Dziś coraz bardziej inwestu-
jemy w siebie, zmniejszając nadgodziny spędzone 
w pracy na rzecz czasu wolnego. 

Znajdujemy swoje hobby i staramy się robić coś 
innego niż tylko „oglądać telewizję”. Jedno jest 
pewne, dziś coraz bardziej zaczynamy inwesto-
wać w siebie! Nie kupujemy sobie kolejnej pary 
butów (to zdecydowanie inna terapia), lecz daje-
my sobie… czas. 

Dziś czerpiemy przyjemność z picia świeżo wyciśniętego soku, sie-
dząc w ogródku i obserwując z tej perspektywy zabiegane życie,  
w którym jeszcze do niedawna uczestniczyliśmy. Mówimy STOP,  
a to, co pozostawiamy, toczy się daleko od naszej świadomości.

Nie ukrywamy, że wolimy kupować produkty tak, aby się nie napra-
cować i żeby móc czerpać z rezultatu jak najwięcej przyjemności, ale 
żeby tak było musimy mieć zaufanie do jakości produktów i do marki. 
Ciekawostką jest, że w Berlinie czy Wiedniu, możemy bez problemu 
umówić się z klientem na… biznesowe śniadanie, to od lat wpisane 
jest w kulturę i styl życia tych miast. Takie powolne rozpoczęcie dnia, 
dość nieformalne, bo przy kawie i jajecznicy, pozwala spojrzeć zupeł-
nie inaczej na nasze codzienne życie, które spędzamy w pracy, gdyż 
ponad wszystko zawsze na samym końcu cenimy swój czas.

#Slow food kontra fast food#Slow food kontra fast food
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Ciekawostki

Slow Food to jednocześnie organizacja i ruch społeczny.  Została 
założona w 1986 przez krytyka kulinarnego Carlo Petriniego 
we Włoszech jako opór przeciwko rosnącej popularności barów 
fast food  i do dziś rozprzestrzeniła się na 50 krajów, w których 
zrzesza 80 tys. członków.

„Uczta Babette” (reż. Gabriel Axel, 1987) to opowieść osadzona 
w XIX-wiecznej Danii. W filmie sztuka kulinarna staje się prze-
strzenią porozumienia ponad kulturami i odkrywania ukry-
wanych przez lata uczuć, a scena, w której jedna z bohaterek 
wyprawia ucztę składającą się z najwykwintniejszych potraw 
kuchni francuskiej, przeszła do historii kina. 

Leo Babauta to guru minimalizmu, autor bloga poświęconego 
sztuce prostoty. Jego książki sprzedają się w milionach egzem-
plarzy na całym świecie, ponieważ wszyscy chcą wiedzieć, jak 
stać się doskonałymi praktykami minimalizmu. 

1

2

#Slow food kontra fast food
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Coraz częściej zaczynamy mówić o sobie, że stajemy się świa-
domymi konsumentami i zaczynamy wybierać produkty dobre 
dla naszego organizmu i środowiska naturalnego. W tym 
wszystkim staramy się czytać etykiety i poznawać skład oraz 
pochodzenie produktów, które kupujemy.
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Coraz częściej zaczynamy mówić o sobie, że stajemy się 
świadomymi konsumentami i zaczynamy wybierać pro-
dukty dobre dla naszego organizmu i środowiska natural-
nego. W tym wszystkim staramy się czytać etykiety i pozna-
wać skład oraz pochodzenie produktów, które kupujemy.

Co wpływa na nasze decyzje zakupowe? Dlaczego w naszym zaku-
powym koszyku znajdują się właśnie te, a nie inne produkty? Czy 
podczas ich wyboru kierujemy się nie tylko ich smakiem, ale również 
składem, krajem pochodzenia i jakością? 
Zwracamy uwagę na to, czy produkty posia-
dają odpowiednie certyfikaty, kosmetyki nie 
są testowane na zwierzętach, a produkty 
spożywcze pozbawione są szkodliwych dla 
naszego organizmu substancji. 

Jeszcze kilka lat temu nasza świadomość 
była zupełnie inna. Oczywiście zwracaliśmy 
uwagę na to, co jemy, staraliśmy się wybie-
rać w miarę zdrowe produkty, takie jak na 

przykład owoce i warzywa. Jednak postęp i zwiększa-
jące się tempo naszego życia doprowadziły do tego, że 
radykalnie zmieniła się również nasza żywność. Zapo-
trzebowanie na jej duże ilości spowodowało, że zaczęto 
przyspieszać wzrost warzyw i owoców oraz sztucznie 
zwiększano hodowlę zwierząt. Do żywności zaczęto 
dodawać ulepszacze, poprawiacze smaku, konserwanty, 
które miały zapewnić ich większą trwałość i przedłużyć 
datę przydatności o kilka lat. 

Do historii przeszedł już eksperyment jednej z amery-
kańskich fotografek, która przez kilkanaście lat dzień 
po dniu fotografowała hamburgera kupionego w jednej  

z amerykańskich sieci. Burger nie tylko nie popsuł się, nie zmie-
nił swojego kształtu, ale praktycznie nie zmienił się również jego 
wygląd. Ten eksperyment dał do myślenia ludziom na całym świecie, 
bo przecież jak to możliwe, aby jedzenie, które spożywam, nie uległo 
zmianie i nie popsuło się przez tyle lat? Tego typu eksperymenty spo-
wodowały wiele protestów i doprowadziły do pozytywnych zmian, 
które zaszły na etapie produkcji żywności. 

Dziś nie tylko chcemy wiedzieć, jak będzie smakowało dane jedze-
nie, ale potrzebujemy też informacji dotyczących składu produktu, 
kraju jego pochodzenia i sposobu produkcji. Te wszystkie czynniki 
w dużym stopniu wpływają na to, jakie produkty będą znajdować się  
w naszym koszyku.
 
W latach 90. zachłysnęliśmy się Zachodem i tym, co oferował on 
nam po latach szarego PRL-u, dlatego na naszych stołach pojawi-
ły się zupki z proszku, proszkowane sosy z ulepszaczami, słodzo-
ne napoje z konserwantami czy słodycze z masą barwników. Dziś, 
żyjąc bardziej świadomie, staramy się wybierać produkty pozba-
wione niepotrzebnych konserwantów, sztucznych barwników 
czy składników wpływających źle na nasz organizm. Dlaczego? 
Ponieważ zależy nam na zdrowiu naszym i przyszłych pokoleń.  

05Nie ilość, a jakość

Zapotrzebowanie na 
duże ilości żywności
spowodowało,
że zaczęto przyspieszać 
wzrost warzyw i owoców 
oraz sztucznie zwiększano 
hodowlę zwierząt.

Zwracamy uwagę na to,
czy produkty posiadają odpowiednie 
certyfikaty, kosmetyki nie
są testowane na zwierzętach,
a produkty spożywcze pozbawione 
są szkodliwych dla naszego
organizmu substancji.

#Nie ilość, a jakość#Nie ilość, a jakość
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Z chwilą, gdy sami zaczynamy wybierać dobre produkty, oso-
by w naszym najbliższym otoczeniu zaczynają robić to samo. 
Wspólnie zmieniamy nasze nawyki i przyzwyczajenia. 

Momentem przełomowym w edukacji na temat 
jakości było pojawienie się w jednej ze stacji 
telewizyjnych programu, który zaczął uświada-
miać Polakom skład i pochodzenie produktów. 
Proste eksperymenty, głośne czytanie składu  
i informowanie o szkodliwych składnikach – wszystko 
to stało się motorem do dalszej edukacji. W Internecie 
zaczęły pojawiać się witryny informujące o składach  
i pochodzeniu produktów, na wielu forach interne-
towych toczyły się dyskusje dotyczące tego, co jemy  
i jak wpływa to na nasze życie i zdrowie. Nasze decy-
zje zakupowe zaczęły ulegać diametralnej zmianie. 
Naukę powinniśmy zaczynać już na wczesnym etapie, dlatego do 
edukacji najmłodszych wykorzystuje się na przykład gry planszowe 
czy komiksy, które uczą wybierać zdrowe i pełnowartościowe pro-
dukty pozbawione szkodliwych składników.

Popularne stają się aplikacje, z których możemy korzystać za pomocą 
telefonu. Dzięki temu wygodnemu sposobowi dotarcia do potrzeb-
nych informacji możemy sprawdzić skład i pochodzenie produktu, 
stojąc przy sklepowej półce, jeszcze przed dokonaniem zakupu.

W wielu miejscach na świecie bez problemu możemy spotkać oso-
by skanujące produkty ze sklepowych półek (ta forma sprawdza-
nia składu produktów jest bardzo popularna w Japonii). W Polsce 
aplikacje są jeszcze nowością, która powoli wchodzi na rynek, ale 
zyskują już wielu zwolenników, którzy codziennie uzupełniają je  
o nowe produkty i analizują ich składy. Aplikacje poza produktami 
spożywczymi opisują również na przykład składy kosmetyków.

Dziś, żyjąc bardziej świadomie, 
staramy się wybierać
produkty pozbawione
niepotrzebnych konserwantów, 
sztucznych barwników czy 
składników wpływających 
źle na nasz organizm.

Unikam żywności, która w składzie ma:

43%

40%

40%

32%

26%

25%

12%

konserwanty

oleje utwardzone

słodziki, np. aspartam

benzoesan sodu

syrop glukozowy, syrop glukozowo-fruktozowy

syntetyczne barwniki

biały cukier

Mikrotrend – #pochodzenie żywności
Podejmując decyzje zakupowe, poszukujemy produktów, które pochodzą od sprawdzo-
nych i rekomendowanych producentów. Dzięki temu wiemy, że otrzymujemy gwaranto-
wane jakość i smak. Największym zaufaniem darzymy tradycyjne produkty, które często 
w naszych oczach identyfikowane są z wiarygodnością i autentycznością. Producenci żyw-
ności, którym zależy na konsumencie, zgodnie z panującymi trendami zaczynają oferować 
produkty ze sprawdzonych plantacji, na których rosną dobre jakościowo składniki.

#Nie ilość, a jakość#Nie ilość, a jakość



46 47

Kluczowe czynniki przy wyborze żywności* Jak czytać nazwy produktów?

Kupowane przez nas produkty mają swoje nazwy handlowe, 
pod którym są sprzedawane w sklepach. Jednak nie zawsze ta 
sama nazwa będzie oznaczała to samo. Co ciekawe, już samo 
odpowiednie skonstruowanie nazwy może nam powiedzieć 
bardzo wiele o składzie produktów. 

Wyobraźmy sobie na przykład półkę sklepową z serami, gdzie 
obok siebie znajdziemy ser kozi oraz serek o smaku kozie-
go mleka. Z pozoru może się nam wydawać, że oba produkty 
zawierają te same składniki, a głównym z nich jest ser kozi. Nic 
bardziej mylnego. Wystarczy bliżej zapoznać się ze składem, aby 
przekonać się, że drugi produkt może zawierać jedynie ślado-
we ilości tytułowego składnika. Ta sama zasada dotyczy również 
czytania nazw na opakowaniach bakalii. Zawsze wybierajmy 
żurawinę, która suszona jest w całości (w sprzedaży występuje 
również żurawina cięta). Dzięki temu mamy gwarancję, że owo-
ce, które kupujemy, są mięsiste i bogate w błonnik. Jeśli dobrze 
zapoznamy się z informacjami zawartymi na froncie opakowa-
nia, możemy zacząć analizować pełny skład podany na tylnej 
stronie opakowania. 

Jak czytać skład produktów?

Czym jest skład produktów? To ciąg składników i dodatków, 
które znajdują się w produkcie. Ich kolejność zaczyna się od 
surowców, których znajduje się najwięcej. Spis powinien 
zawierać także nazwy substancji dodatkowych i konserwan-
tów. Podawanie składu jest bardzo ważne dla osób, które 
cierpią na alergie pokarmowe lub nie mogą spożywać danego 
składnika. Na samym początku przygody z czytaniem składów 
przytłaczać może nas nadmiar trudno zrozumiałych informa-
cji na opakowaniach. Dlatego wybierajmy produkty, których 
skład dobrze rozumiemy.

jakość produktu

smak produktu

cena produktu

wcześniejsze doświadczenia związane z produktem

marka produktu

* Na wykresie przedstawiono odpowiedzi, które uzyskały powyżej 30%.

85%

drivery
decyzji

zakupowych

85%

78%
78%

70%

70%70%

70%

44%

44%

Świadome zakupy powinny przebiegać w ramach hasła: „Najpierw 
czytaj, potem jedz”. W naszych decyzjach powinniśmy wybierać pro-
dukty zawierające śladowe ilości soli, bez dodatku niepotrzebnego 
cukru, szkodliwych dla naszego organizmu tłuszczów utwardzonych 
lub syropu glukozowego. 

#Nie ilość, a jakość#Nie ilość, a jakość
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Unikaj produktów, które zawierają:

utwardzony olej palmowy,

cukier w dużej ilości, np. w postaci syropu glukozowo-fruk-
tozowego lub glukozowego,

wybrane symbole E, które oznaczają dodatkowe substancje 
dodane do produktu, takie jak barwniki, substancje kon-
serwujące, przeciwutleniacze, stabilizatory, emulgatory, 
substancje zagęszczające, spulchniacze, wzmacniacze sma-
ku i zapachu. Pamiętajmy jednak o tym, że nie wszystkie 
substancje oznaczone literą E są złe.

1

2

3

Okiem eksperta:

Czy wiem, co jem?
Jakub Mauricz

Znany specjalista do spraw żywienia, treningu i suple-
mentacji, dr Layne Norton powiedział kiedyś, że „wszyscy 
mamy rację i jednocześnie wszyscy jesteśmy w błędzie”.
Odniósł się w tych słowach do subiektywizmu medyczne-
go, który dzieli opinie biegłych w świecie żywienia. 

Chociaż każdy z obozów ma swoje racje i argumenty, to na szczę-
ście wśród coraz większej liczby ekspertów żywieniowych zaczyna 

rozkwitać wspólna koncepcja mówiąca o tym, że 
pokarmy przez nas spożywane powinny mieć jak 
najlepsze składniki. Tym bardziej cieszy fakt, że 
o tych trendach mówią również media, przekazu-
jąc je do każdego z nas. W telewizji i magazynach 
kolorowych możemy znaleźć coraz więcej porad 
namawiających nas do świadomego wyboru pro-
duktu spożywczego, który powinien bazować nie 
tylko na atrakcyjności opakowania i cenie, ale tak-

że świadomości konsekwencji naszej decyzji. Całkiem wielu z nas 
zwraca uwagę na zawartość makroskładników odżywczych – takich 
jak węglowodany, białka i tłuszcze – w produkcie, ale wciąż nie-
wiele osób dokonuje dogłębnej analizy jakościowej produktu, czyli 

Nie ulega wątpliwości, że 
zmieniające się trendy wpły-
nęły na naszą samoświado-
mość dotyczącą tego, co jemy.

#Nie ilość, a jakość#Nie ilość, a jakość
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sprawdzania całości składu. Nie ulega wąt-
pliwości, że zmieniające się trendy wpłynęły 
na naszą samoświadomość dotyczącą tego, 
co jemy. A chcemy jeść nie tylko smacznie, 
ale i zdrowo. Jeszcze kilka lat temu więk-
szość osób nawet nie poświęciłaby czasu na 
sprawdzenie, jak smakują suszone owoce 
goji, które dziś są popularną bazą do sha-
ke'ów, sałatek i owsianek oraz znajdują swo-
je miejsce w batonach proteinowych. 

Świadomość żywienia wzrasta. Powiedzmy to otwarcie. Coraz moc-
niej da się zauważyć, jak bardzo nasz sposób życia i dieta wpływają na 
nasze samopoczucie. Bywa jednak, że ulegamy wpływom i to wcale 
nie reklamy, ale własnej potrzeby zjedzenia czegoś słodkiego. Dla 
smaku, dla relaksu. Wybieramy jednak zdrowe zamienniki – pozba-
wione cukru, a przynajmniej jego dodatku. Coraz częściej obserwuje 
się modę na zdrową, proteinową przekąskę np. w postaci batonów.

Ale czy wiem, co jem? Czy sprawdzam, skąd pochodzi żywność? Czy 
czytamy etykiety? Czy to, co jemy, jest dla nas ważne? Na szczęście 
odpowiedź coraz częściej brzmi: tak. Miejmy nadzieję, że taka ten-
dencja utrzyma się jak najdłużej, czego nam wszystkim życzę.

Świadomość żywienia wzrasta. 
Powiedzmy to otwarcie. Coraz 
mocniej da się zauważyć, jak 
bardzo nasz sposób życia i dieta 
wpływają na nasze samopoczucie. 

#Nie ilość, a jakość



#Kulinaria jako 
doświadczenie

06

Jedzenie to zmysłowa przyjemność. O tym, czy przygoto-
wana potrawa stanie się naszą ulubioną, nie decyduje już 
tylko smak. Owszem, nadal jest on ważny, ale obok smaku 
pojawia się również węch i wzrok. 
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Jedzenie to zmysłowa przyjemność. O tym, czy przygo-
towana potrawa stanie się naszą ulubioną, nie decyduje 
już tylko smak. Owszem, nadal jest on ważny, ale obok 
smaku pojawia się również węch i wzrok. Jedzenie odczu-
wamy również przez dotyk, który polega na delikatnym 
smakowaniu potraw, delektowaniu się ich teksturą.

Kto z nas chociaż raz nie opublikował zdjęcia przygotowanej przez 
siebie potrawy lub zamówionego w restauracji dania w Internecie, 
ten ręka do góry! Chyba zrobił to każdy. Dlaczego? Bo lubimy dzielić 
się z innymi tym, co jemy. Dziś nie musimy robić tego tylko w gronie 
osób, z którymi spożywamy posiłek. Za pomocą konkretnych hasz-
tagów i oznaczeń możemy dotrzeć do zupełnie obcych osób. Dawniej 
o swoich doznaniach smakowych częściej rozmawiano przy stole, 
pisano w listach, które docierały do adresata po wielu dniach. Dziś 
dzięki nowoczesnej technologii wystarczy jedno kliknięcie i może-
my podzielić się nimi z całym światem. 

Za prawdziwych prekursorów kulinarnej fotografii możemy uznać 
holenderskich i flamandzkich malarzy, którzy już w XVII wieku specjali-
zowali się w malowaniu kompozycji przedstawiających martwą naturę.

Jednym z pierwszych malarzy, który wyspe-
cjalizował się w malowaniu tzw. kompozy-
cji śniadaniowych był Jan van Dick, który 
przedstawiał skromne posiłki na przykrytych 
białym obrusem stołach czy drewnianych 
blatach. Produkty spożywcze, takie jak sery, 
bochenki chleba, owoce, warzywa oraz bakalie 
pokazywał równomiernie rozłożone na całej 
przestrzeni obrazu. Znakiem charakterystycz-
nym jego prac były rozrzucone na pierwszym 
planie orzechy. Jednym z jego najpopularniej-
szych obrazów jest pochodzący z 1613 roku 
obraz „Martwa natura z owocami, orzechami 

i serem” – idealny przykład doskonałej kompozycji, która przywodzi 
na myśl dzisiejsze zdjęcia publikowane w mediach społecznościo-
wych, a jednocześnie doskonałe świadectwo nawyków żywieniowych 
tamtych czasów. 

Jeszcze kilka lat temu osoby, które robiły zdjęcia swoim posiłkom, 
były wyjątkami. W restauracjach i kawiarniach stanowiły pewnego 
rodzaju fenomen i można je było policzyć na palcach jednej ręki. 
Fotografią kulinarną zajmowali się wtedy profesjonaliści, którzy 
przygotowywali odpowiednie stylizacje jedzenia na potrzeby sesji 
do magazynów kulinarnych lub restauracyjnego menu. Z czasem  
w modnych restauracjach zaczęli pojawiać się blogerzy, którzy mieli 
przy sobie aparat i fotografowali danie na potrzeby recenzji, którą 
później zamieszczali na blogu. Dziś zdjęcie zaserwowanej w restau-
racji potrawy robi niemal każdy. Dlaczego? Odpowiedź jest pro-
sta: żyjemy w czasach kultury obrazkowej i nie wystarczy jedynie 
napisać, że zamówione w restauracji danie było smaczne, trzeba je 
koniecznie pokazać. Do najpopularniejszych typów publikowanych 

06Kulinaria 
jako doświadczenie

Za prawdziwych prekursorów 
kulinarnej fotografii możemy 
uznać holenderskich i flamandz-
kich malarzy, którzy już w XVII 
wieku specjalizowali się  
w malowaniu kompozycji przed-
stawiających martwą naturę.

Większość badanych publikuje zdjęcia posił-
ków w Internecie. Kobiety częściej umiesz-
czają zdjęcia jedzenia w mediach społeczno-
ściowych.

Kobiety kochają social 
media i dzielenie się 
zdjęciami

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

70% 

57% 

#Kulinaria jako doświadczenie#Kulinaria jako doświadczenie



Eksperymentowanie w kuchni
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zdjęć należą: wakacyjne podróże, egzotyczne destynacje, sponta-
niczne selfie i zdjęcia tego, co jemy. Publikowanie zdjęć potraw to 
najlepszy sposób na docenienie zdolności kulinarnych szefa kuchni 
czy pochwalenie się własnymi.
 
Do niedawna odczuwaliśmy większy wstyd w momencie, gdy 
pojawiała się w nas chęć sięgnięcia po telefon komórkowy i zro-
bienia zdjęcia temu, co akurat jemy. Gdy pojawiła się moda na 
robienie zdjęć, znani nowojorscy restauratorzy czuli oburzenie  
i nie wiedzieli, jak poradzić sobie z narastającym trendem. 

Część właścicieli restauracji wprowadziła oficjalny zakaz fotografo-
wania, tłumacząc to przeszkadzaniem innym gościom i strachem 
przed źle wykonanym zdjęciem potrawy, co mogłoby zniechęcać 
potencjalnych gości. Dziś restauratorzy nie są już w stanie zapano-
wać nad zjawiskiem. Dlatego większość z nich postanowiła dostoso-
wać się do panującej mody, komponując na talerzu składniki w taki 
sposób, aby idealnie wpisywały się w kwadratowy kadr, który póź-
niej miliony użytkowników mediów społecznościowych zamiesz-
czają na swoich profilach. 

Są również restauracje, które organizują cykliczne warsztaty  
z fotografii kulinarnej. Wszystko po to, aby mieć pewność i gwa-
rancję, że zdjęcia zamieszczone przez gości podbiją Internet  
i staną się doskonałą wizytówką zdolności kulinarnych szefa kuch-
ni. Kto wie, może za chwilę powstaną w restaura-
cjach specjalne stanowiska ze sprzętem do styli-
zacji i robienia zdjęć? 

Moda na kulinarne fotografie nie ogranicza się 
jedynie do robienia doskonałych kadrów jedze-
nia przygotowanego przez szefów kuchni. Śledzi-
my to, co publikują w Internecie nasze kulinarne 
autorytety: szefowie kuchni, gwiazdy kulinarnych 
programów telewizyjnych i reality show o goto-

waniu. Uwielbiamy oglądać zdjęcia zrobione przez popularnych blo-
gerów kulinarnych i pasjonatów gotowania, ale przede wszystkim 
pokazujemy swoje własne domowe, kulinarne inspiracje. Chwalimy 
się tym, co ugotowaliśmy na obiad, pokazujemy na zdjęciach paten-
ty na przygotowanie potraw, a także dzielimy się wskazówkami 
dotyczącymi tego, jak… zrobić idealne zdjęcie. 

Przeszukując internetową wyszukiwarkę, otrzymujemy tysiące mniej 
lub bardziej skompilowanych poradników, dotyczących fotografii kuli-
narnej: „10 zasad fotografii kulinarnej”, „Co zrobić, aby twoje zdjęcia 
kulinarne pokochali inni?”, „10 trików, aby twoje zdjęcia na Instagra-
mie były idealne” – to tylko niektóre z internetowych poradników 
stworzonych przez pasjonatów fotografii kulinarnej, tak zwanego 
foodstagramingu. Nasilenie tego trendu pokazuje, że jedzenie nie jest 
dla nas już tylko i wyłącznie zaspokajaniem głodu, ale ma zdecydo-
wanie szerszy kontekst. To poznawanie nowych smaków, odkrywanie 
nowych kultur. Część naszego życia, którą chcemy dzielić się z innymi. 
Dziś dobre jedzenie poprawia nasz humor, a piękne, apetycznie wyglą-
dające potrawy nie tylko cieszą nasze podniebienie, ale również oko.

Moda na kulinarne fotografie 
nie ogranicza się jedynie do 
robienia doskonałych kadrów 
jedzenia przygotowanego 
przez szefów kuchni. 
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tak, często eksperymentuję

tak, zdarza mi się eksperymentować

tak, powoli zaczynam eksperymen-
tować kulinarnie

nie, eksperymentowanie jest 
nie dla mnie

Większość badanych eksperymentuje w kuchni. Większą skłonność do eksperymentowania przejawiają kobiety, osoby w wieku 30-39 lat, 
które śledzą trendy kulinarne czy są w nieformalnym związku.

#Kulinaria jako doświadczenie#Kulinaria jako doświadczenie



W dzisiejszych czasach jedzenie to już nie tylko przysło-
wiowa micha, która ma uzupełnić braki w codziennym 
spożywaniu posiłków. Dziś to styl życia, który pobudza, 
zadowala, napędza nas do działania. Jednym słowem 
sprawia przyjemność i doskonale działa na zmysły. Jeść 
możemy oczami, a jakże, ale jeść należy też tak, jak pod-
powiada nam nasz organizm. Warto go słuchać! 

Oczywiście, że możemy nie zwracać uwagi na to, jak jemy, nie jeść 
oczami, a jedzenie podawać jak w zwyczajnej stołówce, bez smaku  
i z wyglądem pozostawiającym wiele do życzenia. Pomyślmy jed-
nak o tym, jakże miło będzie nie tylko nam, ale również naszym 
bliskim, dla których gotujemy, jeśli skomponowane przez nas danie 
będzie prezentować się niezwykle atrakcyjnie To dzieło artysty  
i niekoniecznie takiego, który od lat zawodowo miesza w garach, ale 

prawdziwego amatora, smakosza, domownika, 
który w swoim gotowaniu na co dzień odkrywa 
ciągle coś nowego. Jeżeli nawet coś nam się nie 
uda w procesie przygotowywania dania, to nic! 
Nie poddawajmy się, kontynuujmy i sprawmy, 
by na sam koniec danie wyglądało świetnie. 
To na pewno zostanie docenione przez twoich 

Zaproś swoich gości do kuch-
ni, zróbcie wspólne kulinarne 
show na miarę dobrego pro-
gramu telewizyjnego.
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Jak zrobić idealne zdjęcie – krótki poradnik

Ugotuj swoje ulu-
bione danie, które 
będzie doskonale 

komponować 
się na zdjęciu. 

Pamiętaj 
 o odpowiednim 
opisie do zdjęcia 
i użyciu dobrych 

hasztagów. 

Pamiętaj  
o obróbce gra-
ficznej zdjęcia. 

Możesz to zrobić za 
pomocą aplika-
cji w telefonie.

Opublikuj 
gotowe zdjęcie.

Wystylizuj 
jedzenie.

Zadbaj o sprzęt. 
Przed zrobieniem 
zdjęcia pamiętaj  
o wyczyszczeniu 

obiektywu.

Kup ładne akce-
soria i rekwizyty, 
jeśli fotografujesz 

zdjęcia swoich dań.

Znajdź idealny kadr 
i zrób zdjęcie.

1 2 3 4

5 6 7 8

Do odpowiedniego wystylizowania potraw mogą posłużyć nam suszone owoce i orzechy. To prawdziwi mistrzowie kulinarnych stylizacji. 
Już kilka owoców suszonej żurawiny może nadać potrawie jeszcze bardziej smakowity wygląd, a rozsypane orzechy włoskie to doskonałe 
uzupełnienie drewnianego blatu.

#food

Okiem eksperta:
Gotowanie to przyjemność
Andrzej Polan

#Kulinaria jako doświadczenie#Kulinaria jako doświadczenie
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Mikrotrend – #idea współdzielenia
Jak najlepiej doświadczać kulinariów? Doskonale sprawdzi się w tym idea współdziele-
nia. Obecnie panujące trendy pozwalają dzielić się tym, co jemy i gotujemy również za 
pośrednictwem mediów społecznościowych. Twórcy aplikacji na telefony prześcigają się  
w nowych pomysłach. Powstają aplikacje, które pozwalają dzielić się przygotowanymi 
przez nas potrawami. W jaki sposób? Możemy łączyć osoby, które uwielbiają goto-
wać, z tymi, którzy chcą próbować nowych smaków. Używając takich aplikacji, ludzie 
gotujący w domach mogą sprzedawać to, co przygotowali, a wytrawni smakosze mają 
możliwość kupienia domowego jedzenia.

gości. Jedząc przygotowaną przez ciebie potrawę, będą zadowoleni  
i zainspirowani, a twój trud zostanie doceniony jak nigdy wcze-
śniej. Zachęcam do próbowania, improwizowania i słuchania wła-
snej intuicji. Mam też sugestię, a zarazem prośbę: kiedy wpadną 
do ciebie znajomi czy rodzina, to nie męcz się, gotując wszystko 
sam. Zaproś swoich gości do kuchni, zróbcie wspólne kulinarne 
show na miarę dobrego programu telewizyjnego. Gwarantuję, że 
wszyscy będą się cieszyć, a wasze spotkanie przerodzi się w dobrą 
zabawę integracyjną. Nic tak nie łączy jak wspólne gotowanie. 
Naprawdę minęły już czasy kilkudniowych kulinarnych przygo-
towań na poczet przyjęcia gości w domu. Pamiętaj, przygotowa-
nie jedzenia nie może być przymusem, bo trzeba nakarmić rodzi-
nę, bo przychodzą goście, a ja nie mam, co im podać. Kieruj się 
przyjemnością celebrowania… i jeszcze jedno, najważniejsze, do 
kuchni wchodzimy zawsze z uśmiechem i pozytywną energią, to 
jest prawdziwa gwarancja dobrego i smakowitego gotowania! Nie 
pozostaje mi nic innego, jak życzyć wam po prostu… smacznego!

Ciekawostki

Za pierwsze zdjęcie jedzenia uznaje się fotografię wykonaną 
przez francuskiego fizyka i wynalazcę Josepha Nicéphore’a 
Niépce’a, który specjalizował się w fotografii otworkowej. Kom-
pozycja ukazuje martwą naturę z misą, kielichem i chlebem. 
Fotografia powstała w 1832 roku. 

Odwiedź koniecznie

Targ śniadaniowy – to miejsce, którego celem jest popula-
ryzacja jedzenia wspólnych śniadań i odkrywania nowych 
smaków. Targi śniadaniowe organizowane są najczęściej  
w okresie wiosenno-letnim w większości dużych miast. To miej-
sca, w których w niezobowiązującej atmosferze można odpocząć 
od pracy, poznać nowe osoby i miło spędzić czas.

Nocny market – to nowy sposób na kulinarne odkrycia, rodzaj 
targu kulinarnego, w którym w jednym miejscu, najczęściej pod-
czas weekendów, możemy skosztować potraw różnych kuchni. 
Swoje nocne targi mają już: Warszawa, Łódź i Kraków.

1

1

2

#Kulinaria jako doświadczenie#Kulinaria jako doświadczenie



#Dieta w pudełku

07

Jednym z podstawowych czynników wpływających na stan 
naszego zdrowia i samopoczucia jest właściwe odżywianie. 
2500 lat temu Hipokrates stwierdził, że „człowiek rodzi się 
zdrowy, a wszystkie choroby przychodzą do niego przez 
usta z pożywienia” .
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Dietę pudełkową możemy podzielić na dwa 
rodzaje: dietę w postaci przygotowanych 
przez nas dzień wcześniej posiłków, któ-
re w lunchboxach zabieramy ze sobą do 
pracy oraz dietę pudełkową w formie 
cateringu, który codziennie rano zostaje 
przywieziony pod drzwi naszego domu.

Jednym z podstawowych czynników wpływających na 
stan naszego zdrowia i samopoczucia jest właściwe odży-
wianie. 2500 lat temu Hipokrates stwierdził, że „człowiek 
rodzi się zdrowy, a wszystkie choroby przychodzą do nie-
go przez usta z pożywienia”. Do samodzielnego przygoto-
wywania zdrowych, smacznych i różnorodnych posiłków 
potrzebne są choćby niewielkie zdolności kulinarne, mini-
malna wiedza z zakresu dietetyki i przede wszystkim czas, 
którego tak bardzo nam dziś brakuje. 

Jak więc znaleźć złoty środek? I czy możliwe jest, aby odżywiać 
się  zdrowo, mądrze, a przy okazji smacznie, zachowując przy tym 
czas dla siebie? Jedzenie zawsze pod ręką, posiłek bogaty w nie-
zbędne składniki odżywcze i witaminy, jedzony o odpowiedniej 
godzinie, to główne wyznaczniki diety pudełkowej, która na sta-
łe zadomowiła się w naszym kraju. Możemy ją podzielić na dwa 
rodzaje: dietę w postaci przygotowanych przez nas dzień wcze-
śniej posiłków, które w lunchboxach zabieramy z sobą do pracy 
lub dietę pudełkową w formie cateringu, który codziennie rano 
zostaje przywieziony pod drzwi naszego domu. 

07Dieta w pudełku

Dieta w pudełku może przybierać różne 
formy – od składników zapakowanych do 
lunchboxów po fantazyjne sałatki w słoicz-
kach. Ważne, aby było nie tylko smacznie, 
ale i zdrowo.

Nasza świadomość tego, aby jeść 
zdrowo, a dietę opierać o pełno-
wartościowe i naturalne produk-
ty, rośnie w takim samym tempie, 
w jakim spada ilość wolnego cza-
su, który mamy. Nieustanne życie 
w biegu, od jednego spotkania do 
drugiego, praca do późna i brak 
czasu na odpoczynek sprawiają, że 
choć wielu z nas potrafi gotować, 
nie zawsze mamy czas, aby same-
mu przygotować zdrowe i smacz-
ne posiłki.

Jeszcze do niedawna zazwyczaj zadowalały nas niezdrowe przekąski 
w pracy czy obiady jedzone w pośpiechu w barach szybkiej  obsługi, 
a także półprodukty, czyli gotowe dania, które wystarczy zalać wodą. 
Teraz, żyjąc bardziej świadomie, pamiętając o panujących trendach 
prozdrowotnych, chcemy wybierać pełnowartościowe i pożywne 
posiłki oraz przekąski. Jednocześnie zależy nam na ich różnorodno-
ści nie tylko pod względem właściwości odżywczych, lecz także pod 
względem doznań smakowych. 

Takie rozwiązania proponuje „domowa dieta pudełkowa”, czyli coraz 
bardziej popularny lunchbox. Domowa wersja diety ma realny wpływ 
na to, co jemy. W tym przypadku, przygotowujemy posiłki  złożone 
ze składników, które lubimy, w domu i zabieramy ze sobą do pracy. 
W zależności od naszych możliwości taki rodzaj posiłków może być 
gotowany z dnia na dzień. Istnieją też zwolennicy przygotowywania 
menu na cały tydzień. Dzięki temu, że gotujemy sami, mamy pełną 
świadomość tego, co jemy, a jednocześnie możemy wybierać pro-
dukty, które lubimy. Taki rodzaj gotowania staje się coraz bardziej 
popularny, a w Internecie powstają specjalne blogi, fora czy gru-
py w serwisach społecznościowych, na których użytkownicy dzielą 
się swoimi spostrzeżeniami i wskazówkami dotyczącymi diety oraz 

#Dieta w pudełku#Dieta w pudełku



Z czym najbardziej kojarzy ci się słowo dieta?
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posiłków, które powinniśmy spożyć w ciągu dnia. Dieta pudełkowa 
jest pewnego rodzaju kompromisem, który przebojem pojawił się 
w naszym codziennym menu, a jednocześnie pokazuje, jak bardzo 
zmieniło się na przestrzeni lat nasze świadome podejście do zdro-
wego stylu życia. Nie bez znaczenia jest fakt, że na popularność tego 
rodzaju diety wpływ ma również życie i praca mieszkańców dużych 
miast.

Catering dietetyczny, choć bardzo popularny, nie jest dostępny dla 
wszystkich. Powoli się to zmienia, ale nadal ciężko o tego rodzaju 
usługi w mniejszych miastach. Zwolennicy cateringu podkreślają, 
że decydując się na tego typu formę diety, poza jedzeniem, za któ-

przede wszystkim sprawdzonymi przepisami. Przynoszenie do pracy 
lunchboxów z przygotowanym przez nas zdrowym jedzeniem stało 
się modnym rozwiązaniem. 

Bez wątpienia samodzielne gotowanie to 
jedno z najlepszych rozwiązań, ale jeśli bra-
kuje nam czasu i umiejętności, stawiamy 
na to, co w łatwy i szybki sposób pozwa-
la nam znaleźć to, czego szukamy. Dieta 
pudełkowa z dostawą do domu to hit ostat-
nich czasów, który śmiało możemy nazwać 
outsourcingiem lunchboxowym. Stała się 
odpowiedzią na zmieniające się tempo 
naszego życia. Modę na nią zapoczątkowali 
celebryci, którzy w swoich serwisach spo-
łecznościowych zaczęli pokazywać zdjęcia 
posiłków zapakowanych w pudełka, które 
codziennie pojawiały się pod drzwiami ich 
domów lub na planie zdjęciowym. Posiłki są zbilansowane i przy-
gotowane w zależności od potrzeb i preferencji żywieniowych, 
dostosowane do trybu życia i najczęściej zawierają: śniadanie, dru-
gie śniadanie, obiad i kolację oraz drobną przekąskę. Łącznie pięć 

Pomysłów na przygotowanie lunchboxów 
jest naprawdę wiele. Popularne są sałatki, 
pożywne przekąski w postaci garści migda-
łów lub suszonych owoców.

Dieta pudełkowa jest pewne-
go rodzaju kompromisem, który 
przebojem pojawił się w naszym 
codziennym menu, a jednocześnie 
pokazuje, jak bardzo zmieniło się 
na przestrzeni lat nasze świadome 
podejście do zdrowego stylu życia. 

Dieta kojarzy się głównie z rozpisanym planem żywieniowym bądź zdrowym odżywianiem.

zdrowe odżywianie

zbilansowane posiłki, jadłospis na cały dzień

to nie dla mnie

własnoręcznie przygotowane posiłki, kuchnia domowa

żadne z powyższych

dieta pudełkowa, firma cateringowa
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Przygotowywanie posiłków w domu ma wiele zalet:

Pozwala zaoszczędzić czas (możemy przygotować kilka pudełek na cały dzień lub nawet kilka dni).

Pozwala nam wybierać produkty najlepszej jakości z wiarygodnego źródła. Gotowanie w domu 
sprawia, że mamy kontrolę nad spożywaną żywnością, dzięki czemu czujemy się lepiej, wyglą-
damy lepiej i mamy więcej energii. 

Zwiększa naszą samoświadomość na temat żywienia. Pozwala nam budować zdrowe nawyki 
żywieniowe – odkrywając zdrowe przepisy, zdobywamy wiedzę o żywności. Trzymając się planu 
posiłków, możesz zainspirować się do zdrowszego stylu życia.

Pozwala nam wybierać odpowiednie dla nas porcje – dzięki temu nie przejadamy się.

Wzmacnia więzy rodzinne – gotowanie razem z dziećmi może poprawiać relacje w domu oraz 
zaszczepiać w nich zdrowe nawyki żywieniowe. Gotowanie może być relaksem i przyjemnością!

Możemy sprawdzić informacje o wartości odżywczej poszczególnych produktów, dzięki czemu 
mamy możliwość dostosowania poszczególnych makroskładników do swoich priorytetów.

Nawet jeśli nie masz czasu na przygotowywanie zdrowych posiłków w domowym zaciszu, 
możesz skorzystać z alternatyw. Swoim pacjentom jako przekąskę lub dodatek do potraw pole-
cam sięgnięcie po garść orzechów czy suszonych owoców. 
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re płacimy, otrzymujemy również o wiele więcej. Przede wszystkim 
zmieniamy swoje nawyki żywieniowe, wpływamy na polepszenie 
ogólnego stanu zdrowia, poprawiamy kształt swojej sylwetki oraz 
zyskujemy dodatkowy wolny czas.

A zatem gotować czy kupować? Tak naprawdę ostateczny wybór 
zależy od nas samych i naszych indywidualnych potrzeb, a także sty-
lu życia, jaki prowadzimy. Najważniejsze to zrobić ten pierwszy krok 
i zdecydować się zabrać z sobą w drogę lub do pracy swoje pierwsze 
pudełko śniadaniowe. Początek może byc bardzo prosty, wystarczy 
skomponować swoje ulubione owoce, warzywa i bakalie z dodat-
kiem sałaty... i gotowe!

Mikrotrend – #lunchbox do szkoły
Jak przygotować odpowiedni i zbilansowany posiłek do szkoły dla naszych dzieci, któ-
ry jednocześnie będzie dla nich smaczny? To dylemat, przed którym codziennie rano 
(lub wieczorem) staje bardzo wielu rodziców. Co należy zrobić? Odpowiedź jest prosta! 
Pozwólmy dzieciom przygotowywać zawartość ich lunchboxów razem z nami. Pamiętajmy  
o tym, że nie możemy zadbać jedynie o samą oprawę wizualną pudełka śniadaniowego, 
należy również dobrać dobrze zbilansowane składniki, które zapewnią dzieciom energię  
i chęć do nauki na cały dzień. Jak to zrobić? Pamiętajmy o tym, aby w lunchboxach zna-
lazły się ulubione orzechy i suszone owoce. Dobrze sprawdzi się garść żurawiny lub żura-
winy z sokiem z granatu i migdałów. Doskonałą przekąską będą również batony zbożowe 
o smakach, które przypadną naszym dzieciom do gustu.

Okiem eksperta:
Zalety domowych lunchboxów 

Małgorzata Ostrowska
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,,On the go” wczoraj i dziś
Czy wiesz, skąd wzięły się lunchboxy?
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Ciekawostki

Lunchboxowa scena filmowa, która przeszła do historii kina? To 
scena, w której bohaterka „Śniadania u Tiffaniego” (reż. Blake 
Edwards, 1961), grana przez ikonę stylu Audrey Hepburn, na 
nowojorskiej Piątej Alei przy sklepie z biżuterią Tiffaniego pije 
kawę z papierowego kubka i je słodkiego croissanta.

Jeśli kiedyś będziesz w USA, odwiedź koniecznie jedyne  
na świecie Muzeum Lunchboxów.

Do zabezpieczenia i transportu żywno-
ści wykorzystywano drewniane i gliniane 
naczynia: miski i pudełka 

Uwielbiano spożywać posiłki poza 
domem, najlepiej w karczmach 
i oberżach

Do przechowywania i transportowania pożywie-
nia wykorzystywane były drewniane beczki, miski, 
dzbany, faski, skóra zwierzęca, drewniane skrzynie.

Dieta składała się głównie z produktów mięsnych, 
przetworów zbożowych, nabiału, owoców i grzybów.

Produkty, które wykorzystywano podczas podróży, 
poddawano konserwacji (np. suszeniu), aby dłużej 
nadawały się do spożycia.

Japończycy zabierali na wyprawy suszo-
ny ryż, który po namoczeniu w wodzie 
był rolowany w małe porcje pożywienia.

Za starożytne lunchboxy służyły skóry 
zwierzęce, którymi zabezpieczano żyw-
ność przed zanieczyszczeniem  
i zepsuciem.

Jedzenie przenoszono w wiklinowych 
koszach i drewnianych naczyniach.

Amfora, stamnos, pitos, cyborium  
i xu – to nazwy naczyń, które służyły  
do przechowywania wody.

Lunchbox nie jest zwykłym pudeł-
kiem na jedzenie – stał się stylem 
życia. #lunchbox w serwisach spo-
łecznościowych użyty został ponad 
3 miliony razy.

Jako lunchboxy wybieramy ekolo-
giczne pudełka  wyprodukowane  
z materiałów pochodzących  
z recyklingu.

W naszych pudełkach znajdują się 
produkty eko, pozbawione cukru, 
glutenu oraz sztucznych konser-
wantów.

W diecie pojawiają się tzw. super-
foods, których pozytywny wpływ 
na organizm został potwierdzony 
naukowo, m.in. quinoa, jarmuż, kasza 
jaglana, miechunka peruwiańska.

Domowe pieczywo było podstawą prowiantu zabieranego do pracy.

Jedzenie zabierane do pracy owijano w papier lub umieszczano  
w pudełkach, które wcześniej posiadały inne zastosowanie 
(np. w pudełkach po tytoniu).

W czasie żniw do noszenia jedzenia na pole wykorzystywano 
gliniane dwojaki. Informacja o nich pojawiła się m. in. w powieści 
,,Chłopi” Władysława Reymonta.

Dieta zmieniała się w okresie świąt, przygotowywano wówczas 
uroczyste posiłki składające się z trudno dostępnych składników.

STAROŻYTNOŚĆ XXI WIEK

XIX-XX WIEK

NOWOŻYTNOŚĆ

ŚREDNIOWIECZE

W Alpach odkryto najstarsze znane 
pudełko na lunch. Archeolodzy szacu-
ją, że powstało ponad 3500 lat temu,  
a zostawił je tam podróżnik zdobywający 
jeden ze szczytów.

SZWAJCARIA

W PRL-u gotowe obiady kupowano w barach 
mlecznych i zabierano je do zjedzenia  
w domu. Do transportu służyły popularne 
wtedy trojaki.

POLSKA

Bento to japoński odpowiednik lunchboxa. 
Od XVII wieku Japończycy zabierali w nim 
posiłki, które jedli w trakcie sztuk teatralnych.

229 tys. dolarów kosztował najdroższy 
lunchbox wykonany ze złota. Wyproduko-
wano jedynie 3 egzemplarze, a każdy z nich 
ważył około 3 kg.

JAPONIA

W 1953 roku firma Thermos sprzedała ponad 
2,5 mln pudełek na jedzenie.

W Columbus znajduje się jedyne na świecie 
Muzeum Lunchboxów.

USA

1

2

#Dieta w pudełku#Dieta w pudełku



#Chcemy być fit

08

Kanony piękna i dbania o siebie zmieniają się wraz  
z panującą modą, obyczajowością i stylem naszego życia. 
Na przestrzeni wieków doceniano różne kształty sylwetek, 
takie jak wysportowane starożytne sylwetki, bujne kształty 
epoki baroku, bardzo kobiece linie lat 50. XX wieku czy 
przesadnie szczupłe figury, które do mody weszły wraz 
z początkiem nowego tysiąclecia.
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Kanony piękna i dbania o siebie zmieniają się wraz  
z panującą modą, obyczajowością i stylem naszego życia. Na 
przestrzeni wieków doceniano różne kształty sylwetek, takie 
jak wysportowane starożytne sylwetki, bujne kształty 
epoki baroku, bardzo kobiece linie lat 50. XX wieku czy 
przesadnie szczupłe figury, które do mody weszły wraz 
z początkiem nowego tysiąclecia. Te wszystkie zmiany 
pokazują, że idealne ciało to pojęcie, które jest bardzo 
zmienne. 

Dziś chcemy być fit, ale doszliśmy już do takiego etapu, że chce-
my robić to w sposób świadomy, z jak największą dbałością o swo-
je zdrowie. Jeszcze 20-30 lat temu, sposób dbania o sylwetkę był 
zupełnie inny. W latach 90. na naszych stołach dominowała trady-
cyjna polska kuchnia, ale powoli zaczynano doceniać również spo-
żywanie lżejszych potraw. W prasie zaczęły pojawić się artykuły, 
które poruszały tematykę diety i dbania o sylwetkę. To moment, 
w którym względy zdrowotne zaczęły powoli wychodzić w naszej 
kuchni na pierwszy plan i stały się przez to przyczyną zmian oby-
czajów kulinarnych. 

08Chcemy być fit

Kolorowe czasopisma prześcigały się w pomysłach na „dietę cud”. 
W nagłówkach królowały przepisy na diety niskokaloryczne, 
lekkie sałatki, diety odmładzające, wiosenne, dodające energii, 
oczyszczające głodówki i posty. Hitem wśród nowoczesnych pań 
domu stała się dieta kapuściana stosowana również przez gwiaz-
dy. W telewizji zaczęły pojawiać się programy telewizyjne lub kąciki  
w pasmach śniadaniowych, w których zachęcano do aktywności  
i zdrowej diety. Ulubionym zestawem ćwiczeń wielu Polek stały się 
materiały wideo nagrane na kasetach VHS, dzięki którym można było 
ćwiczyć między innymi ze światowej sławy modelką Cindy Crawford. 
W tym wszystkim na pierwszy plan zaczął wyłaniać się współczesny 
kanon urody – szczupła i proporcjonalna sylwetka. 

Buddha bowl, to ostatni dietetyczny hit, któ-
ry dzięki zawartości ulubionych owoców, 
bakalii lub warzyw, dostarcza naszemu orga-
nizmowi niezbędnych witamin i składników 
odżywczych.

Orzech  nerkowca

#Chcemy być fit#Chcemy być fit

sól

-
wiednich proporcji i niezbędnych w codziennej diecie składników i produktów.  IŻŻ w piramidzie zwraca również uwagę na aktywność 

-

-

-

W najnowszej odsłonie piramidy znalazły 
się orzechy. Według ekspertów Instytutu 
Żywności i Żywienia są one przykładem 
wartościowych produktów, które dostarcza
ją naszemu organizmowi niezbędnych do 
prawidłowego funkcjonowania organizmu 
składników odżywczych: zdrowych tłusz
czów, witamin i mikroelementów, a nawet 
białka i błonnika. 
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Zamiłowanie do sportu powoli staje 
się naszą narodową dyscypliną i 
nie chodzi tutaj wcale o siedze-
nie przed telewizorem, a czynne 
uprawianie aktywności fizycznej.

Współcześnie pojęcie bycia fit nabrało zupeł-
nie innego znaczenia. Dbanie o siebie nie jest 
jedynie formą szybkiego gubienia kilogra-
mów, ale stało się nową filozofią, sposobem 
na życie.

Ogromnie ważny wpływ na zmianę naszych 
nawyków, nie tylko żywieniowych, ale rów-
nież tych związanych z aktywnością fizyczną, 
mają dane, które pojawiają się w piramidach 
zdrowia. Ewoluowały one na przestrzeni lat. 
Aktualnie znajdujemy się w najlepszym dla nas momencie, w któ-
rym docenione zostały zarówno warzywa, jak i owoce (również 
suszone), a także orzechy, które znalazły się na szczycie piramidy. 
To jak zmieniło się nasze podejście do aktywności pokazuje rów-
nież fakt, że ruch także został ujęty w najnowszej odsłonie pirami-
dy. Chęć bycia fit skłania nas do poszukiwania porad treningowych 
i żywieniowych w Internecie lub kolorowych gazetach. Wielu z nas 
decyduje się na pracę pod okiem trenera personalnego, a za punkt 
honoru stawia sobie zmianę nawyków żywieniowych. 

Z roku na rok na sportowej mapie Polski przybywa po kilkadziesiąt 
imprez biegowych, rowerowych, maratonów, triatlonów, zawodów 
nordic walkingu. Nasze treningi i osiągnięcia pokazujemy również 
w mediach społecznościowych, w których opisujemy każdą nową 
#życiówkę, udział w kolejnej imprezie biegowej lub zwykły codzien-
ny trening. Wokół tych działań budujemy małe społeczności, grupy, 
w których dzielimy się z innymi tym, co udało się nam osiągnąć.

Pamiętając o zdrowym trybie życia, nie zapominamy również  
o zdrowym i racjonalnym odżywianiu się, dlatego dziś  za najważ-
niejszy posiłek dnia uznajemy śniadanie. Przez każdego z nas jest 
ono pojmowane w zupełnie inny sposób, najważniejsze jednak, aby 
było bogate w niezbędne składniki odżywcze, które zapewniają nam 
potrzebną energię na intensywny dzień.

O tym jak wielką wagę przykładamy do jedzenia śniadania, mówią 
zdjęcia publikowane w mediach społecznościowych. Wśród popu-
larnych hasztagów, którymi posługujemy się przy oznaczaniu zdjęć 
naszych śniadań, królują #breakfast (użyty prawie 70 mln razy) 

oraz #śniadaniemistrzów, który przez 
polskich użytkowników wykorzysta-
ny został ponad 80 tys. razy. Co poka-
zujemy na zdjęciach? Najczęściej są to 
śniadania, które jemy w ciągu tygodnia, 
zaraz przed wyjściem do pracy lub szko-
ły. W zależności od szerokości geogra-
ficznej, w której wykonane było zdjęcie, 
na stołach najczęściej królują: owsianki 

Zdrowe i racjonalne odżywianie się to pod-
stawa, jeśli chcemy być i żyć fit.

W ostatnich latach w miastach
zaczęło powstawać bardzo dużo
modnych śniadaniowni, które
zlokalizowane są często wokół
blokowisk czy przy głównych ulicach.

Śniadanie to dla wielu z nas najważniejszy 
posiłek dnia. W myśl zasady „pokaż mi, co 
jesz, a powiem ci, kim jesteś” nasze śniadania 
to dziś prawdziwe dzieła sztuki, które dosko-
nale prezentują się na zdjęciach zamieszcza-
nych w social mediach.

#Chcemy być fit#Chcemy być fit
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z owocami i orzechami, musli, energetyczne proteinowe koktaj-
le, sałatki. Pojawiają się również zdjęcia śniadań typowo słod-
kich, w postaci naleśników, pancake’ów lub słodkich bułek.

Śniadanie ma zapewnić nam poza niezbędnymi właściwościami 
odżywczymi również doskonałe samopoczucie.  W ostatnich latach 
w miastach zaczęło powstawać bardzo dużo modnych śniadaniow-
ni, które zlokalizowane są często wokół blokowisk czy przy głów-

nych ulicach. Takie miejsca pozwalają 
nam również w odpowiedni sposób 
celebrować ten czas. Menu sprowadza 
się do dań, które mają przypominać śnia-
dania jedzone w domu. A co tak napraw-
dę znajduje się w naszych śniadaniach 
i posiłkach przygotowywanych w ciągu 
dnia? Dziś w dużym stopniu stawiamy 
na jakość oraz na nowe produkty o zba-
wiennych dla naszego organizmu wła-
ściwościach zdrowotnych. 

Do łask powracają zapomniane lub niewykorzy-
stywane nigdy wcześniej z taką uwagą składniki. 
Tradycyjne zboża zastępujemy dziś na przykład 
ziarnami amarantusa lub słonecznika. Hitem staje 
się chleb wypiekany z niepalonej kaszy gryczanej, 
który nie tylko jest smaczny, ale zapewnia również 
wiele cennych składników odżywczych. 

Poza śniadaniami nie zapominamy również o spo-
żywaniu pozostałych posiłków. Często w naszej 
diecie staramy się jeść pięć razy dziennie oraz się-
gać po przekąski. Ważne jest to, aby nasze posiłki 
były odpowiednio zbilansowane. Nie zapominamy 
o obiedzie, a także kolacji.

Popularne stają się również pełnowartościowe, naturalne przeką-
ski. Dziś w naszych torebkach nie może zabraknąć batonów zbożo-
wych, po które sięgamy w momencie, gdy brakuje nam energii lub 
mamy ochotę na przekąskę w ciągu dnia. Stawiamy na produkty 
odżywcze. Ich przykładem są cenne zboża, bakalie, orzechy, a tak-
że popularne superfoods.

Tradycyjne zboża zastępujemy dziś 
np. ziarnami amarantusa lub
słonecznika. Hitem staje się chleb 
wypiekany z niepalonej kaszy
gryczanej, który nie tylko jest 
smaczny, ale zapewnia również wiele 
cennych składników odżywczych.

Często w naszej diecie
staramy się jeść pięć razy
dziennie oraz sięgać po
przekąski. Ważne jest to,
aby nasze posiłki były
odpowiednio zbilansowane.

Mikrotrend – #koktajle & #smoothie
Zdrowe, smaczne i pożywne, mają dodawać sił, energii i niezbędnych składników odżyw-
czych oraz… dobrze wyglądać na zdjęciach. Kolorowe koktajle i smoothies są bez wątpie-
nia jednym ze smaczniejszych trendów. Mogą być propozycją na śniadanie, formą przeką-
ski lub dodatkiem do lunchu. Według ich zwolenników picie jednego koktajlu dziennie, 
który stworzony został z ulubionych warzyw i owoców, sprawia, że czujemy się zdrowi  
i mamy więcej energii. Najlepiej smakują koktajle zrobione własnoręcznie, przygotowane 
w oparciu o popularne superfoods. Dobrze, aby energetyczne napoje były nie tylko zdro-
we, ale również stworzone zgodnie z panującymi trendami. Muszą być przede wszystkim 
kolorowe. Do tych najpopularniejszych należą: zielone, czerwone, fioletowe i… czarne. 

#Chcemy być fit#Chcemy być fit

Aby być fit i w dobrej 
formie, należy...

100%

69%

56%

26%

9%
6%

być na 
zdrowej 
diecie

regularnie 
ćwiczyć 
w domu

regularnie 
ćwiczyć poza 

domem
regularnie 

ćwiczyć  
z trenerem

odchudzać 
się

Większość badanych jest zdania, że w utrzy-
maniu dobrej formy pomaga w dużej mierze 
bycie na zdrowej diecie. W drugiej kolejno-
ści istotne są regularne ćwiczenia w domu. 
Kobiety częściej decydują się na zdrową die-
tę. Mężczyźni stawiają bardziej na ćwiczenia, 
zarówno w domu, jak i poza domem, które 
pozwalają im być fit.
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Czym tak naprawdę są superfoods? To produk-
ty, które doskonale wpływają na nasze zdro-
wie i samopoczucie. Powinniśmy włączyć je 
do naszej diety ze względu na ich właściwości 
odżywcze, składniki mineralne oraz witaminy. 
Ich lista jest bardzo długa i stale rośnie.

Do popularnych superfoods możemy zaliczyć 
egzotyczne jagody goji, acai, aloes, kolumbij-
skie Złote owoce, czyli miechunkę peruwiańską, 
żurawinę oraz różnego rodzaju ziarna i zboża, 
takie jak quinoa, czyli komosa ryżowa, amarantus czy nasiona 
chia. W zależności od aktualnie panującej mody na dany pro-
dukt czy sposób żywienia na listę trafiają na przykład algi, młody 
jęczmień, moringa. Superfoods możemy szukać również pośród 
naszych rodzimych produktów. Na liście znajdują się na przykład 
jarmuż, dynia, orzechy, buraki, siemię lniane, śliwki lub kapusta. 

W stosowaniu diety opartej na superfoods najważniejsze jest 
wykorzystywanie do przygotowywania posiłków wielu produktów  
z listy i włączenie ich na stałe do naszego jadłospisu. Musimy 
pamiętać o tym, że regularne jedzenie na przykład garści suszo-
nych owoców miechunki peruwiańskiej dostarczy naszemu orga-
nizmowi niezbędnych składników odżywczych i witamin, między 
innymi witaminy C.

Superfoods możemy szukać
również pośród naszych
rodzimych produktów. Na liście 
znajdują się np. jarmuż, dynia, 
orzechy, buraki, siemię lniane, 
suszone śliwki lub kapusta. 

Amarantus
Zboże XXI wieku. Pod względem zawartości żelaza pięciokrotnie przewyższa szpinak. Jest cennym 
źródłem białka, które jest lepiej przyswajalne niż pochodzące z mleka czy soi.

Quinoa (komosa ryżowa)
Roślina bogata w białko, zdrowe kwasy tłuszczowe, witaminy i składniki mineralne, m.in. magnez.

Chia (szałwia hiszpańska)
Nasiona niezwykle bogate w kwasy omega-3, wapń i magnez.

Sezam
Drogocenne ziarna sezamu znane były już w starożytności ze względu na swoje właściwości zdrowotne. 
Bogate są w witaminy z grupy B oraz magnez, żelazo, mangan i miedź.

Siemię lniane
Ma cenne właściwości zdrowotne i odżywcze, które doceniane są od setek lat. Ziarna bogate 
są w cynk, miedź i żelazo, są także cennym źródłem witaminy B1. 

TOP 5 popularnych superfoods,  których 
nie powinno zabraknąć w twojej diecie
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2

#Chcemy być fit#Chcemy być fit
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Nie ulega wątpliwości, że obecnie zwracamy coraz więk-
szą uwagę na zdrowy styl życia. Być może jest to pewien 
powrót do korzeni i przypomnienie sobie słów kana-
dyjskiego ministra zdrowia – Marca Lalonde’a – któ-
ry stwierdził, że w ponad 50% szansa na zachowanie 
zdrowia leży w naszych rękach i składa się na to głównie 
odpowiednie żywienie i aktywność fizyczna. 

Coraz częściej w Polsce można zauważyć tendencję do bycia fit. 
Ludzie propagują treningi w domowym zaciszu przed ekranem TV, 
na rowerku stacjonarnym, a także intensywnie eksploatują rowery 
miejskie i „siłownie pod chmurką”. Niezmiernie cieszy fakt, że wraz 
z powstaniem trendu bycia fit, czy też „w formie”, równocześnie 
rozwija się świadomość żywieniowa Polaków i coraz częściej można 
spotkać osoby, na które ten styl życia wpłynął dość głęboko. 

Dziś rozmawiamy o swojej diecie zarówno ze znajomymi, jak 
i publikując wpisy w mediach społecznościowych, będąc dum-
nym ze swoich decyzji i dyscypliny. Diety podejmujemy z róż-
nych powodów: chęć schudnięcia, lepsze samopoczucie, ale 
przede wszystkim – zdrowie.

Diety stają się coraz bardziej modnym zjawi-
skiem, a kolorowe magazyny i dietetycy prze-
ścigają się w przedstawieniu najlepszej strategii 
żywieniowej. Nie ulega jednak wątpliwości, że 
powoli zaczynają kształtować się podstawy sys-
temu zdrowej diety na miarę XXI wieku i zalicza 
się do nich z pewnością zmniejszenie ilości sto-
sowanego cukru – oczywiście bez eliminowania 
cukrów naturalnie występujących choćby w owo-
cach i warzywach. 

Cukier jest demaskowany jako główny sprawca pandemii otyłości, 
która kojarzona jest już nie tylko z USA, ale wystepuje także tu, na 
naszym podwórku. Na temat jego szkodliwej działalności powstały 
dziesiątki filmów dokumentalnych oraz książek napisanych przez 
autorytety branży medycznej, w tym dietetyków. Obecne trendy  
i dowody naukowe w kwestii żywienia zmierzają w kierunku wyeli-
minowania cukru z naszej diety i charakteryzują go jako składnik 
antyodżywczy. Sięgamy po produkty pozbawione cukru, dopuszcza-
jąc jednocześnie cukry naturalnie występujące jako dodatek do diety. 

Białko jest kolejnym składnikiem, który przeżywa renesans. Nie-
gdyś białka serwatkowe były stosowane w świecie sportowców,  
a ostatnimi czasy coraz częściej spotyka się je w produktach spożyw-
czych, takich jak najmodniejsze śniadania: koktajle, smoothie bowls, 
owsianki, fit bajaderki i inne. Białko serwatkowe zawojowało rynek 
spożywczy ze względu na swoje wartości prozdrowotne w budowa-
niu szczupłej sylwetki, doskonałe walory smakowe i dobrą ogólną 
przyswajalność. Świetnie sprawdzają się tutaj batony proteinowe 
jako forma przekąski zarówno po treningu, jak i przed ćwiczeniami.

Cieszy fakt, że coraz częściej odrzucamy wypełniacze w naszej żyw-
ności. Uznanie zyskują także superfoods, takie jak jagody goji oraz 
miechunka peruwiańska. Czym jest ta grupa pokarmów? Zgodnie ze 
słowami Bruce’a Lee: „użyj tego, co użyteczne, odrzuć to, co zbędne”, 

Cukier jest demaskowany jako 
główny sprawca pandemii oty-
łości, która kojarzona jest już 
nie tylko z USA, ale występuje 
także tu, na naszym podwórku. 

#Chcemy być fit#Chcemy być fit
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możemy podsumować te pokarmy jako niesamowicie odżywcze przy 
jednoczesnej minimalizacji czynników antyżywieniowych. 

Dodatek suszonych owoców lub orzechów do bato-
nów, ciast czy smoothies to już swego rodzaju tra-
dycja w fit trendach żywieniowych. Nowe trendy 
żywieniowe to z pewnością: smacznie, wygodnie, 
zdrowo, bez dodatku cukru, o wyższej zawartości 
białka w diecie.

Dodatek suszonych owoców 
lub orzechów do batonów, 
ciast czy smoothies to już 
swojego rodzaju tradycja  
w fit trendach żywieniowych.

#Chcemy być fit

Ciekawostki

Ćwiczysz, uprawiasz amatorsko sport, który jest dla ciebie 
prawdziwą pasją? Odwiedź koniecznie fithunter.pl. To blog, 
który zrzesza ludzi pozytywnie zakręconych na punkcie sportu. 
Może znajdzie się na nim miejsce również na twoją historię?

Według danych zamieszczonych na portalu polskabiega.pl 
w naszym kraju zarejestrowanych jest ponad 14 tysięcy 
imprez biegowych, które odbywają się wciągu roku w dużych 
i małych miastach, z czego ponad 3 tysiące stanowią maratony.



#Słodki 
kompromis
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Desery i słodkie wypieki często przygotowujemy na 
wyjątkowe okazje. Kojarzą nam się z urodzinowymi tor-
tami, świętami, spotkaniami z rodziną lub przyjaciółmi. 
Deser jest czymś słodkim, doskonałą przyjemnością, którą 
umilamy sobie popołudnie. Przepisy na najlepsze desery 
przekazywane są z pokolenia na pokolenie, ale dziś, żyjąc 
bardziej świadomie i dbając o swoje zdrowie, modyfikujemy 
tradycyjne przepisy, dodając do nich nutę nowoczesności.  
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Desery i słodkie wypieki często przygotowujemy na 
wyjątkowe okazje. Kojarzą nam się z urodzinowymi tor-
tami, świętami, spotkaniami z rodziną lub przyjaciółmi. 
Dziś staramy się również wyrażać nimi nasze emocje. 
Deser jest czymś słodkim, doskonałą przyjemnością, któ-
rą umilamy sobie popołudnie. Przepisy na najlepsze dese-
ry przekazywane są z pokolenia na pokolenie, ale dziś, 
żyjąc bardziej świadomie i dbając o swoje zdrowie, mody-
fikujemy tradycyjne przepisy, dodając do nich nutę nowo-
czesności.  W jaki sposób? O tym za chwilę…
 
Obecne nasz ulubiony deser możemy przygoto-
wać na tysiące różnych sposobów. Zaczęliśmy na 
nowo odkrywać wypieki. Dziś nie robimy ich tyl-
ko i wyłącznie na specjalne okazje lub jako ruty-
nowy deser, który zawsze powinien znaleźć się 
na niedzielnym stole. Deserami i słodkimi wypie-
kami chcemy też wyrażać nasze emocje. Dlate-
go pieczemy, aby pokazać bliskim osobom, jak 
bardzo zależy nam na nich, chcąc poprawić sobie 

lub im nastrój, a także w chwilach, gdy chcemy celebrować zwy-
kły dzień. Nie ma nic lepszego niż smaczne domowe ciasto przy-
gotowane ze składników, które lubimy i które są dla nas dobrym 
wyborem, filiżanka kawy i popołudnie spędzone z bliskimi lub 
ukochaną książką. Uwielbiamy wyszukiwać nowe przepisy na 
nasze słodkie przyjemności oraz wracać do tradycyjnych receptur, 
dodając do nich nutę nowoczesności. Ostatnio rozkochaliśmy się  
w przygotowywaniu domowych lodów, które tworzymy na pod-
stawie dawnych receptur. Dodanie do nich orzechów, ulubionych 
suszonych owoców, sprawia że nabierają one indywidualnego cha-
rakteru, który wyraża nasze emocje. 

W na nowo odkrytej miłości do pieczenia staramy się wykorzy-
stywać ulubione składniki, które są zdrowe, dobre jakościowo  
i mają obniżoną zawartość cukru. W sklepach istnieje wiele produk-
tów, których producenci dają nam wybór – możemy, ale nie musimy 
dodawać do nich cukru podczas tworzenia deseru.

09Słodki kompromis

Biały cukier skutecznie
zaczęliśmy zastępować
cukrem brązowym, a dziś
często wybieramy również
inne substytuty.

Jakim produktem zastępujemy cukier?

Najczęściej stosowanym zamiennikiem cukru jest miód. Wśród badanych często używany jest syrop klonowy, stewia i ksylitol. 
26% badanych nie zastępuje cukru.

miód
48%

syrop klonowy

ksylitol

stewia17%

16%

15%

nie zastępuję 
cukru

26%

#Słodki kompromis#Słodki kompromis
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Jeszcze kilka lat temu, kiedy myśleliśmy o słodkich przekąskach, 
przychodziły nam na myśl torty z bitą śmietaną, lukrowane ciasta 
czy desery złożone z kilku warstw słodkich kremów. Zmieniające się 
trendy prozdrowotne zmieniły również nasz sposób postrzegania 
słodkiej przyjemności i od niedawna na naszych stołach zaczynają 
królować produkty, które mają obniżoną zawartość cukru. 

Biały cukier skutecznie zaczęliśmy zastępować cukrem brązowym, 
a dziś często wybieramy również inne substytuty. Dlaczego? Bo 
zaczęła zmieniać się nasza świadomość. Dziś, mając do wyboru sze-
reg zamienników, wybieramy te alternatywy. Ten trend powoduje 
również zmianę naszego spojrzenia na słodkie desery i wypieki. 

Najważniejsze w całej zabawie w pieczenie jest to, żeby mimo 
wszystko nasze desery były smaczne i przywoływały na myśl miłe 
wspomnienia, a dodatkowo cieszyły nasze oko. Pieczenie słod-
kości stało się dziś prawdziwą sztuką, a powstające na ten temat 
programy kulinarne tylko potwierdzają ten trend.  Jeśli chcemy 
poeksperymentować, w naszych przepisach możemy wykorzysty-
wać ciekawe zamienniki w postaci na przykład suszonych owoców. 
Jednym z ulubionych składników, który dodaje wypiekom niepo-
wtarzalnej słodkości, są daktyle. W mediach społecznościowych 
i na kulinarnych blogach pojawiają się wpisy i zdjęcia słodkich 
przysmaków przygotowanych czasem z najbardziej zaskakujących 
produktów. Na zdjęciach królują: słodzony daktylami sernik jagla-
ny, czekoladowe brownie z czerwonej fasoli z dodatkiem orzechów 
lub pudding z chia ze słodkim bakaliowym musem. Propozycje te 
nie zawierają sztucznych produktów i poza tym, że pysznie sma-
kują, są również zdrowe.

Daktyle
Doskonale sprawdzą się jako dodatek do ciast i ulubionych deserów. Dzięki swojej naturalnej 
słodyczy pozwalają osłodzić każdy deser. Doskonały zamiennik dla cukru na co dzień!

Miód
Ten naturalny słodzik wzmacnia nasz cały organizm. Wykorzystywany jest w kulinariach od wie-
ków. Ma silne właściwości antybakteryjne, dlatego warto wprowadzić go do codziennego menu.

Syrop klonowy
To tradycyjny kanadyjski produkt nazywany również kanadyjskim złotem. Jest doceniany nie 
tylko ze względu na swoje walory smakowe, ale również ze względu na właściwości zdrowotne. 
Jest bogaty w magnez, cynk i witaminy z grupy B, dlatego jest bardzo wartościowym zamienni-
kiem cukru.

Inulina
To naturalny wielocukier, który charakteryzuje się licznymi właściwościami prozdrowotnymi. Natu-
ralnie występuje na przykład w korzeniach cykorii, mniszka lekarskiego i topinamburu. Dodawany 
jest do produktów spożywczych, na przykład batonów zbożowych, jako zamiennik cukru.

Rodzynki
Doskonale sprawdzają sie w tradycyjnych wypiekach i nowoczesnych deserach. Nadają naturalną 
słodycz każdemu z nich.

Pomysły na słodkie i zdrowe urozmaicenia 
naszych domowych wypieków 
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88% 
osób wykorzystuje 
suszone owoce 
i orzechy w swoich 
domowych 
wypiekach i deserach

#Słodki kompromis#Słodki kompromis
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Kompromis, to słowo jest dziś bardzo modne. Idziemy na 
kompromis, bo? Bo chcemy dojść do wspólnego mianow-
nika, bo chcemy osiągnąć porozumienie, bo chcemy być 
w kontakcie lub po prostu, bo chcemy dobrze. 

Czy ten termin sprawdza się również w kulinariach? Czy możemy wpi-
sać go do naszego kulinarnego słownika, myśląc na przykład o słod-
kich deserach i smakowitych ciastach? Naturalnie, że tak! Do tego 
doskonale sprawdza się w kontekście spożywania wszystkich słodko-
ści, które przecież tak bardzo kochamy. Desery możemy jeść przecież 
na okrągło, bo je uwielbiamy, albo przeżywać męczarnie, całkowicie 
eliminując je z naszego życia. Ale kompromisem na pewno będzie 
spożywanie słodyczy, które zawierają mniej cukru  
i mniej kalorii. 

Prawdziwym hitem będą słodycze bez cukru! Jak to 
możliwe? To proste, przecież słodycz możemy pozyski-
wać naprawdę w rozmaity sposób. Stewia, gorzka cze-
kolada z dużą zawartością kakao, suszone owoce – to 
tylko niektóre rozwiązania. Proponuję, aby w naszych 
cukiernicach biały cukier zastąpić cukrem trzcino-

wym – to też doskonała forma kompromisu. Zadbaj-
my o przyjemność, ale też pamiętajmy o naszym zdro-
wiu. Trzymając się zasady, „jemy wszystko, ale małą 
łyżeczką”, zapewniam, że osiągniemy kompromis.

Dodatkowo pozbędziemy się wyrzutów sumienia, 
bo to najgorsze, co tylko może być. Jeść możemy na 
ostro i słodko. Tak jak lubimy. I tego się trzymajmy. 

Prawdziwym hitem będą 
słodycze bez cukru! Jak to 
możliwe? To proste, przecież 
słodycz możemy pozyskiwać 
naprawdę w rozmaity sposób. 

Zadbajmy o przyjemność,
ale też pamiętajmy o naszym 
zdrowiu. Trzymając się
zasady, „jemy wszystko, ale 
małą łyżeczką”, zapewniam, 
że osiągniemy kompromis.

Okiem eksperta:
Idziemy na kompromis?
Andrzej Polan

#Słodki kompromis#Słodki kompromis
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Uwielbiamy odkrywać. Kochamy podróżować, poznawać 
nowe miejsca i powracać z nich z niezliczoną ilością wspo-
mnień, inspiracji i smaków. Powroty z dalekich podróży 
rodzą w nas nieustanny głód wrażeń, który zaspoka-
jamy podczas oglądania zdjęć, wracając pamięcią do 
tego, co jedliśmy.



96 97

Uwielbiamy odkrywać. Kochamy podróżować, poznawać 
nowe miejsca i powracać z nich z niezliczoną ilością wspo-
mnień, inspiracji i smaków. Powroty z dalekich podróży 
rodzą w nas nieustanny głód wrażeń, który zaspokajamy 
podczas oglądania zdjęć, wracając pamięcią do tego, co 
jedliśmy. 

Nieustanny głód wrażeń towarzyszył nam od zawsze, a nowe odkry-
cia geograficzne, historyczne czy archeologiczne, które miały miej-
sce w ciągu stuleci, potrafiły na zawsze zmienić nasze myślenie 
o świecie. Odkrywanie, podróżowanie, zapisywanie wspomnień  
z dalekich wypraw i przede wszystkim przywożenie z nich egzotycz-
nych i nieznanych wcześniej produktów sprawiło, że dziś możemy 
cieszyć się smakiem kawy, orientalnych przypraw, herbaty, bakalii, 
warzyw i owoców, bez których nie wyobrażamy sobie współczesnej 
kuchni. 

Niezwykła ciekawość, jaka towarzyszyła odkrywcom przed wiekami, 
powodowała, że na statki wracające do Europy trafiały egzotyczne, 
nieznane produkty.

10Nieustanny głód wrażeń

Hiszpanie, wracając z wypraw do Ameryki Południowej, przywozili 
na przykład owoce, które mieszkańcy tamtych rejonów nazywali zło-
tem Inków. Przypominają one miniaturowe pomidory i początkowo 
traktowano je jako doskonałą ozdobę stołu. Dopiero po upływie kil-
ku stuleci doceniono również ich walory smakowe i zdrowotne. Dziś 
Złote owoce (miechunka peruwiańska) przeżywają swój renesans i są 
wykorzystywanie w kulinariach.

Nie zawsze podróżowanie było tak proste, jak dziś. Dopiero początek lat 
90. sprawił, że masowo zaczęliśmy wyjeżdżać poza granice kraju. Ponadto 
w Polsce zaczęły pojawiać się restauracje serwujące nieznane dotąd sma-
ki. Popularne stawały się kuchnie: wietnamska, chińska czy amerykań-
ska w postaci hamburgerów i frytek sprzedawanych w małych budkach. 
Te wszystkie miejsca były namiastką innego, nieznanego do tej pory kuli-
narnego świata.

Momentem przełomowym i pewnym symbolem, który na zawsze zmie-
nił nasze myślenie o kuchniach świata, było pojawienie się w 2004 roku 
„Kulinarnego Atlasu Świata” wydanego przez wydawnictwo Agora.

Mikrotrend – #fusion
Kuchnia fusion polega na łączeniu tradycyjnych przepisów, które pochodzą z najbardziej 
egzotycznych zakątków świata, w taki sposób, aby stworzyć na ich temat zupełnie nową 
kulinarną wariację. Kuchnia fusion miała swój początek w XIX-wiecznej Ameryce, aby póź-
niej rozprzestrzenić się na inne kontynenty i regiony. Ten mikrotrend stał się popularny  
w Polsce na początku lat 90. i od tego czasu pojawia się na naszych stołach, ulegając nie-
ustannym modyfikacjom uzależnionym od zmieniających się upodobań kulinarnych. Cie-
kawym rozwiązaniem w kuchni fusion może być dodawanie do tradycyjnych przepisów 
zaskakujących smaków w postaci na przykład suszonych owoców lub orzechów. Gołąbki 
nadziewane suszoną żurawiną lub sernik z dodatkiem Złotych owoców (miechunki peru-
wiańskiej) to doskonałe propozycje.

#Nieustanny głód wrażeń#Nieustanny głód wrażeń

Orzech włoski
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Był to wydawany w kilku seriach kolorowy, kilkustronicowy doda-
tek do codziennej gazety, który mogliśmy kolekcjonować w dołą-
czonym do pierwszego numeru segregatorze. Tego rodzaju wydaw-
nictwa, podobnie jak pojawiające się audycje radiowe poświęcone 
kulinariom lub programy telewizyjne, w których kucharze goto-
wali egzotyczne, nieznane potrawy i opowiadali o swoich dalekich 
podróżach, sprawiły, że zdobyliśmy wiedzę o tym, co dokładnie jada 
się w każdym zakątku świata, a książki kucharskie ze zbioru banal-
nych przepisów stały się prawdziwymi przewodnikami po świecie. 

Dziś, tak jak nigdy wcześniej, mamy możliwość podróżowania i odkry-
wania, a turystyka kulinarna to coraz bardziej popularny trend, któ-
ry dotarł również do Polski. Zaczynamy podróżować nie po to, aby 
odpoczywać, zwiedzać zabytki, ale coraz częściej pojawia się w nas 
głód poznawania lokalnej kultury, stylu życia mieszkańców, a tak-
że – co najważniejsze – próbowania i poznawania lokalnych sma-
ków i potraw. Biura podróży zaczynają specjalizować się w orga-
nizacji wyjazdów, w których jednym z punktów jest smakowanie 
i poznawanie potraw kraju lub regionu, do którego się udajemy. 
Decydując się na samodzielne wyjazdy, za punkt honoru stawiamy 
sobie wizytę w modnej restauracji, odwiedzenie lokalnego targu 
czy popularnych budek z ulicznym jedzeniem i posmakowanie dań 
polecanych przez internautów lub mieszkańców.

Dokąd najchętniej podróżujemy, aby poznawać nowe smaki? Jesz-
cze do niedawna prym wiodła kuchnia włoska. Coraz bardziej 
popularne stają się egzotyczne kierunki: Tajlandia, Wietnam, Japo-
nia lub Indie. Nie boimy się próbować również tego, co lokalne.  
Z roku na rok na kulinarnej mapie Polski przybywa festiwali smaków. 
Ich nazwy możemy mnożyć: Dni Śliwki, Święto Gęsiny, Dni Pierogów, 
Święto Papryki. 

Lubimy smakować wszystko to, co dotychczas było dla nas nieodkryte. 
Uwielbiamy sprawdzać nowe formy degustacji jedzenia, a także zapo-
znawać się z egzotycznymi smakami podczas niezwykle popularnych 
targów śniadaniowych lub zlotów food trucków.

Bez wątpienia sztuka kulinarna prze-
żywa teraz swoje najlepsze lata, a my, 
głodni wrażeń, co chwilę szukamy 
nowych pomysłów i inspiracji. Dzie-
siątki programów telewizyjnych, nowe 
książki kulinarne, kolorowe gazety. Nie 
da się ukryć, że olbrzymi wpływ na to, 
jak postrzegamy kulinaria, wywarły na 

nas telewizyjne programy, które zaczęły pojawiać się w naszym 
kraju w połowie lat 90., a moda na gotowanie rosła wraz z emisją 
każdego nowego telewizyjnego show. Zaczynało się całkiem nie-
winnie – od fascynacji telewizyjnym kucharzem po prawdziwe 
fajerwerki w programach, w których może brać udział każdy. To 
dzięki takim programom zrozumieliśmy, że księgowa z małej miej-
scowości, która skrywała swoje kulinarne talenty, a przygotowane 

Bez wątpienia sztuka kulinarna prze-
żywa teraz swoje najlepsze lata, a my, 
głodni wrażeń, co chwilę szukamy 
nowych pomysłów i inspiracji.

#Nieustanny głód wrażeń

Kuchnie świata 
w praktyce

Głównymi doświadczeniami z kuchnia-
mi świata jest dodawanie do dań przypraw  
i bakalii pochodzących z innych krajów 
oraz odtwarzanie potraw z innych regionów  
w domu. Kobiety częściej niż mężczyźni odtwa-
rzają oryginalne przepisy z innych regionów.

45
%

dodawanie do dań przygotowywanych 
w domu elementów z kuchni innych 
krajów (np. przyprawy, bakalie)

odtwarzanie oryginalnych 
przepisów w domu

jadanie w restauracjach podczas 
podróży zagranicznych

jadanie w restauracjach kuchni 
narodowych w Polsce

jadanie u bliskich, 
którzy są innej narodowości

nie wprowadzam kuchni świata 
do mojego menu

44
%

32
%

31
%

15
%

9%

Plantacja żurawiny
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przez nią dania podbijały serca najbliższej rodziny, może stać się 
gwiazdą i wydać własną książkę kucharską. 

Moda na gotowanie w telewizji doprowa-
dziła do tego, że zaczęliśmy przywiązy-
wać ogromną wagę do stylizacji naszych 
potraw. Dziś przygotowana przez nas 
potrawa to nie tylko doskonały smak,  
ale również pięknie podane danie, idealna 
stylizacja, doskonała kompozycja na talerzu. 
Jednocześnie miejsce receptur ze sprawdzo-
ną co do grama ilością dodawanych skład-
ników zajmuje zabawa w gotowanie. Pro-
gramy telewizyjne stworzyły cały styl życia,  
w którym również zabawa w gotowanie musi mieć odpowiednią 
scenerię. W rezultacie również nasza kuchnia, wcześniej traktowa-
na jako warsztat i miejsce pracy, dziś zyskuje rangę salonu, w któ-
rym uwielbiamy spędzać czas.

Chęć eksperymentowania  i odkrywania nowych smaków dopro-
wadziła na początku lat 90. do rewolucyjnego odkrycia kulinarne-
go, które dziś jest jednym z topowych trendów w sztuce kulinarnej 

– chodzi o food pairing, czyli najpro-
ściej mówiąc, sztukę łączenia nowych 
smaków. Kucharzem, który pierw-
szy odważył się na nowe połączenia  
i zapoczątkował trend food pairin-
gu był Heston Blumenthal. Próbując 
potraw, zrozumiał, że dodanie do słod-
kiej czekolady kryształków soli dosko-
nale podbija jej smak. Najważniejsze 
w tym nowym odkryciu było to, że nie 
poprzestał na jednym smaku, próbo-
wał dalej, między innymi dodając do 
czekolady kawior. 

Ten z pozoru niepozorny eksperyment 
doprowadził do światowej rewolucji i stał się kamieniem milowym 
w myśleniu o nowoczesnej kuchni i kulinarnych inspiracjach. Dziś 
nie boimy się odważnych połączeń i kulinarnych eksperymentów. 
Łączenie smaków słodkich ze słonymi czy dodawanie do deserów 
odrobiny ostrego smaku stało się tak popularne, że nie dziwią nas 
już takie propozycje jak czekolada do picia z dodatkiem chili czy 
lody o smaku słonego karmelu. Kto nie eksperymentuje w kuchni, 
ten wiele traci.

Chęć eksperymentowania  i odkrywania 
nowych smaków doprowadziła na 
początku lat 90. do rewolucyjnego 
odkrycia kulinarnego, które dziś jest 
jednym z topowych trendów
w sztuce kulinarnej – chodzi o food 
pairing, czyli najprościej mówiąc,
sztukę łączenia nowych smaków.

#Nieustanny głód wrażeń

Źródło czerpania inspiracji kulinarnych

przyjaciele, rodzina – wykorzystuję sprawdzone przepisy

korzystam z blogów kulinarnych

media społecznościowe – śledzę profile kulinarne 
na Instagramie czy Facebooku

książki kulinarne, gazety z przepisami

programy kulinarne, rekomendacje szefów kuchni, 
znanych kucharzy

korzystam z przepisów zamieszczonych 
na opakowaniach produktów

korzystam tylko ze starych, własnych przepisów

51%

41%

37%

36%

31%

18%

11%

41%

37%

36%

31%

18%

źródło
inspiracji

11%
51%

Dziś, tak jak nigdy wcześniej, mamy 
możliwość podróżowania  
i odkrywania, a turystyka kulinarna 
to coraz bardziej popularny trend, 
który dotarł również do Polski. 



Okiem eksperta:

Odkrywanie z podróży
Zuzanna Skalska
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Muzeum Narodowych Archiwów w Hadze zorgani-
zowało wystawę o historii Holenderskiej Kompanii 
Wschodnioindyjskiej (VOC), która pokazuje złoty wiek 
Królestwa Niderlandów. 

To również złoty okres dla pozostałych krajów, które podbijały  
w tym czasie dalekie ziemie. Przywożone z dalekich rejsów aroma-
tyczne przyprawy, takie jak pieprz, wanilia, goździki, kurkuma, gał-
ka muszkatołowa, a także egzotyczne bakalie na zawsze zmieniły 
smak naszych potraw. 

Ogromny wpływ na kuchnię i kulinar-
ne inspiracje wywarły wielkie odkrycia 
archeologiczne. Zaczęliśmy na własne 
oczy widzieć starożytne zastawy stoło-
we, sztućce, puchary do picia. Następna 
zmiana przyszła do nas wraz z dobroby-
tem lat 90. ubiegłego stulecia. To roz-
kwit wielkich korporacji, nowych eks-
pansji na świat. Lata 90. i dwutysięczne 
to boom turystyczny. Czas, w którym 
bogaty Zachód zaczął odkrywać wszystkie 

Przywożone z dalekich rejsów
aromatyczne przyprawy, takie jak 
pieprz, wanilia, goździki, kurkuma, 
gałka muszkatołowa, a także
egzotyczne bakalie na zawsze 
zmieniły smak naszych potraw.

kontynenty. Pojawiło się wiele programów telewizyjnych o tema-
tyce podróżniczo-krajoznawczej, powstawały serie książek podróż-
niczych, a w codziennych gazetach opisywano relacje z różnych 
miejsc na świecie. Wreszcie kucharze-celebryci zaczęli gotować  
w najdalszych plenerach… świat był na wyciągnięcie ręki. Dzisiaj 
nie możemy wyobrazić sobie ulubionych dań bez orientalnych 
dodatków, braku restauracji specjalizujących się w kuchniach świa-
ta, stacji benzynowych bez sushi i supermarketów bez egzotycznych 
owoców. Coraz trudniej jest i będzie znaleźć nowe miejsce, poznać 
nieodkryte smaki, zakochać się w nowych owocach i potrawach. 
Zaczynamy mieć głód wrażeń kulinarnych i smakowych.

Ciekawostki

„Annie Hall” (reż. Woody Allen, 1977) – scena, w której głów-
ny bohater stara się we własnej kuchni przygotować na kolację 
homary. Nieznajomość produktu, a jednocześnie nieodparta 
pokusa kulinarnego eksperymentowania, popycha go do naprawdę 
interesujących rozmyślań. 

Najmodniejsze zestawienia smaków, według trendu food pairin-
gu, to dziś dodanie do kawy czosnku i szczypty soli, truskawki w 
czekoladzie z odrobiną gruboziarnistej soli czy bakaliowe sosy z 
dodatkiem chili. Te połączenia warto wypróbować podczas kuli-
narnych eksperymentów nie tylko po to, aby zaskoczyć gości, ale 
też po to, aby cieszyć się tymi niepowtarzalnymi smakami.

1

2
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Lata historii i doświadczeń pokazują, że jedzenie zmienia się wraz ze zmianami 
stylu życia, niezwykłymi odkryciami geograficznymi, czy rozwojem nowych 
technologii. W ten sposób zmianie co jakiś czas ulegają nasze kulinarne upodoba-
nia, ulubione składniki lub smaki. 
www.bakalland.pl 
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