
Wciąż jemy mało ryb
Polacy jedzą przeciętnie 10 razy mniej ryb niż 
mięsa. Chętniej sięgamy po drób i wędliny. Dla-
czego? Bo tak jest taniej. Wygląda na to, że ryby 
jemy tylko od święta.

W ciągu całego roku statystyczny Polak zjada 
tylko 0,5 kg ryb. I bardzo dobrze! Nie bójmy 

się zrezygnować z ryb całkowicie.
 Ryby uznaje się za nieodzowny element 
zdrowej diety ze względu na wysoką zawartość 
niezbędnych kwasów tłuszczowych. Coraz wię-
cej lekarzy, dietetyków i toksykologów ostrzega 
jednak, że są one również źródłem wielu toksyn,  
w tym  bardzo niebezpiecznej dla kobiet w ciąży  
i dzieci rtęci. Działalność człowieka doprowadziła 
do tego, że wszystkie wody oceaniczne oraz rzeki 
są zanieczyszczone toksycznymi związkami che-
micznymi. Trwałe zanieczyszczenia organiczne 
(POP, persistent organic pollutants) znajdują się 
dzisiaj w większości łańcuchów pokarmowych. 
Substancje te niezwykle trudno ulegają rozkłado-
wi, przez co bardzo długo utrzymują się w środo-
wisku (stąd ich nazwa). 

KUMULACJA W TŁUSZCZU
Substancje toksyczne mają tendencję do odkłada-
nia się w tkance tłuszczowej, a więc ryby oleiste są 
szczególnie podatne na ich absorpcję.
 Trwałe zanieczyszczenia organiczne to 
m.in. polichlorowane bifenyle (PCB) i dioksyny, 
które są głównymi zanieczyszczeniami zawartymi 
w rybach oleistych. 
 .W odpowiedzi na raport brytyjskiej Agen-
cji ds. Standardów Żywności (FSA, Food Standard 
Agency) z 2002 roku Federacja Konsumentów  
w Wielkiej Brytanii ostrzegła, że wysokie stężenie 
dioksyn i PCB w rybach i suplementach opartych 
na olejach rybnych naraża miliony ludzi na ryzyko 
zdrowotne.

RYBY HODOWLANE
W stawach hodowlanych utrzymuje się m.in. kar-
pie, łososie, tilapie, dorsze czy pstrągi. Podobnie 
jak w przypadku innych zwierząt fermowych, in-
tensywna hodowla umożliwia obniżenie kosztów 
produkcji. Za niższą ceną stoi niestety gorsza ja-
kość, dlatego łosoś hodowlany został nazwany 
bateryjnym kurczakiem mórz. W rybach hodow-
lanych całkowita zawartość tłuszczu jest wyższa  
w porównaniu do ich dzikich krewnych, natomiast 
ilość kwasów omega 3 spada.
 Zmiany, jakie dokonały się w ostatnim 
dziesięcioleciu w przemyśle rybnym, doprowadzi-
ły więc do zaburzenia proporcji kwasów omega 6 
i omega 3 w rybach. Uważa się, że profil kwasów 

tłuszczowych tilapii oraz innych ryb hodowlanych 
jest nieodpowiedni pod względem żywieniowym  
i ma działanie prozapalne. Jedyna korzyść płynąca 
z jedzenia ryb (wysoka zawartość kwasów omega 
3) zostaje więc zniwelowana przez metody inten-
sywnej hodowli.
 A co z zanieczyszczeniami? Przykładowo, 
łososie hodowlane są jeszcze bardziej zanieczysz-
czone niż łososie dzikie ze względu na wysokie 
stężenie trwałych zanieczyszczeń organicznych  
w paszy oraz dużą zawartość tłuszczu w ich mię-
sie (trwałe zanieczyszczenia organiczne mają ten-
dencję do odkładania się w tkance tłuszczowej).

ZDROWSZE WYJŚCIE
Skąd więc czerpać niezbędne nienasycone kwasy 
tłuszczowe? Ryby nie są jedynym i najzdrowszym 
ich źródłem. W wielu produktach roślinnych znaj-
duje się bardzo wysoka zawartość NNKT. Dobrze 
skomponowana dieta roślinna bogata w zielone 
liściaste warzywa, produkty pełnoziarniste, na-
siona roślin strączkowych, orzechy oraz pestki 
zapewnia wystarczającą ilość niezbędnych kwa-
sów tłuszczowych w odpowiednich proporcjach. 
Bardzo dobrym ich źródłem są: siemię, olej lniany  
i rzepakowy oraz orzechy włoskie. 
 Wybór roślinnych źródeł NNKT wiąże się 
ponadto ze zmniejszonym spożyciem tłuszczów 
nasyconych oraz cholesterolu. W 100g gotowa-
nego karpia znajduje się więcej cholesterolu niż 
w tej samej ilości kurczaka gotowanego ze skórą 
(odpowiednio 84 mg i 78 mg). Produkty roślinne 
w ogóle nie zawierają cholesterolu. 
 Zależy ci na zdrowie i chciałbyś w te świę-
ta zrezygnować z tradycyjnego karpia? 
 Nic prostszego! Zajrzyj do naszych przepi-
sów na ostatnich stronach. Pomożemy ci przygo-
tować przygotować wigilijne menu i podpowiemy 
gdzie szukać dodatkowych inspiracji.                 M.T

Dziennik       Miejski
BEZPŁATNY DODATEK ŚWIĄTECZNY!

SPRAWDŹ NASZE  
ŚWIĄTECZNE PRZEPISY!

Znudziło ci się standardowe, 
świąteczne menu? Lubisz 
eksperymentować w kuchni? 
Zajrzyj na ostatnie strony!

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

WSZYSTKIM 
NASZYM 
CZYTELNIKOM 
REDKACJA 
SKŁADA ŻYCZENIA 
WESOŁYCH  
I SPOKOJNYCH 
ŚWIĄT BOŻEGO 
NARODZENIA

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ŚWIĘTA ZA PASEM. JAK USTRZEC SIĘ PRZED DODATKOWYMI KILOGRAMAMI? SPRAWDŹ NA NASTĘPNEJ STRONIE! 

  20.12.12 
egzemplarz bezpłatny

>>>>>
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Karp  
w Wigilię...
... to dla większości z nas obowiązkowa pozycja w świątecznym 
menu. Kupujemy je w supermarketach, na bazarach i ulicz-
nych stoiskach. Nic nie wskazuje na to, żebymy w najbliższym 
czasie mieli zmienić swoje przyzwyczajenia. Co tak naprawdę 
wiemy o naszych karpiach? Słodkowodnych rybach występu-
jących najczęściej w obszarze morza Czarnego, Kaspijskiego  
i Aralskiego?

Karp został udomowiony po raz pierwszy w Chinach już w 350 
roku p.n.e. W Europie wzmianki na temat karpi pojawiały się 

jeszcze w pismach Arystotelesa i Piliniusza Starszego. Pierwszą 
rybą hodowlaną Europy był właśnie karp!
Po 2 tys. lat nadal jest obecny na naszych stołach. Skąd się tam bie-
rze? Jak wyglądają współczesne praktyki hodowlane?
 Karpie w Wigilię przepycha się przez długą wannę z otwo-
rami, przez które mniejsze ryby wypadają. Niektóre z nich utkną 
w otworach. Te, które przeżyją, zostają wrzucone do zatłoczonych 
zbiorników i przetransportowane. Podczas pobytu w zbiornikach, 
zmuszane są do tymczasowego kontaktu z drapieżnikami bez moż-
liwości ucieczki.
 W kadziach, na ulicach czy targach są bezustannie źle trak-
towane przez pracowników, którzy mieszają wodę (przerzucając 
karpie jeden na drugiego), próbując znaleźć ryby o odpowiedniej 
wadze.  Wyławianie, transport i procedury związane z ulicznymi 
lub sklepowymi rzeziami mogą również prowadzić do poważnych 
uszkodzeń skóry, płetw i skrzeli, czasami nawet mięśni. Głównymi 
przyczynami tej sytuacji są m.in. upadki (karpie rutynowo prze-
lewa się z jednego kontenera do drugiego, jakby były piachem), 
zgniecenia, wysokie zagęszczenie (w szczególności w stawach-
przechowalniach i kadziach, od 50 do 600 ryb na metr sześcienny 
wody, odpowiednio), niebezpieczne narzędzia oraz brutalne trak-
towanie. Nietrudno o znalezienie zranionego karpia w Świątecznej 
kadzi rzeźniczej. 
 Kiedy karpie wybierane są z kadzi, często płetwy utykają 
w sieci. Zabiegani rzeźnicy nie mają czasu na łagodne uwalnianie, 
łamią je więc szarpiąc siecią, czasami nawet obcinają je szczyp-
cami. Niektórym jest łatwiej obchodzić się z karpiem łapiąc go za 
skrzela, co nieuchronnie prowadzi do powstawania ran, jako że 
skrzela nie są w stanie utrzymać wagi całego ciała. Obydwie z tych 
procedur są nielegalne.                                                                            P.K

Badania behawioralne wykazały, że ryby mają bardzo 
dobrą pamięć i uczą się na własnych doświadczeniach. 
Wyróżniają się również charakterem - niektóre są odważne 
i ciekawskie, inne nieśmiałe i pasywne - i są w stanie rozpo-
znać członków własnej ławicy. W naturalnych warunkach 
karpie mogą przeżyć nawet 45 lat. Posiadają szerokie pole 
widzenia i mogą widzieć również ponad powierzchnią. 

prof. Andrzej Elżanowski, zoolog

Świąteczne 
kalorie

Święta za pasem a ty już zastanawiasz się jak zrzucić zbędne kilogramy jesz-
cze przed sylwestrem? Wiesz jak ważna jest aktywność fizyczna i starasz się nie 
przesadzać z dodatkowymi kaloriami. Mimo to święta wydają się rządzić swo-
imi prawami. 

Nie wszystko stracone! Gdyby tak zaproponowano ci nowy, prosty sposób na po-
zbycie sie zbędnego balastu? Nie musisz wcale ograniczać jedzenia. Wręcz prze-

ciwnie, możesz jeść ile chcesz (nawet więcej niż kiedyś), a mimo to chudnąć. Nie chodzi 
nam o te wszystkie nowomodne diety, na temat których książki nisutannie utrzymują 
się na listach krajowych i światowych bestsellerów. Uważaj na nie. Większość z nich 
nie ma żadnego naukowego uzasadnienia. Popularna, również w Polsce dieta Dukana, 
znalazła się na liście pięciu najgorszych diet na 2011 rok według Brytyjskiego Stowa-
rzyszenia Dietetycznego. 

 Entuzjaści diet wysokobiałkowych zalecają niskie spożycie węglowodanów 
obwiniając je o rosnącą plagę otyłości. W rzeczywistości odpowiedzialne za wzrost 
wagi jest jedynie jeden rodzaj węglowodanów - węglowodany proste zawarte w bia-
łym chlebie, baiłym makaronie, drożdźówkach i innych wyrobach z białej mąki. Wę-
glowodany złożone, które znajdziemy w razowym chlebie, ciemnym ryżu, gryczanym 
makaronie i kaszach gwarantują unormowany poziom cukru we krwi i pomagają nam 
schudnąć, a przy tym są niezbędnym paliwem dla naszego mózgu. 
 Makaron tuczy? Nie, jeśli zamienisz biały makaron na jego razowy odpowied-
nik. Możesz go jeść bez większych ograniczeń. Podobnie jak warzywa, owoce i rośliny 
strączkowe. Tak, jedząc produkty z tych czterech grup pokarmowych, w ich naturalnej, 
nie przetworzonej postaci nie masz najmniejszych szans na przybranie dodatkowych 
kilogramów. Dodaj do tego garść ulubionych orzechów dziennie i ciesz się doskona-
łym zdrowiem. 
 Jak czytamy w raporcie renomowanego Amerykańskiego Stowarzyszenia Die-
tetycznego dieta ta jest „zdrowa, spełniaja zapotrzebowanie żywieniowe i może za-
pewniać korzyści zdrowotne przy zapobieganiu i leczeniu niektórych chorób. Dobrze 
zaplanowana jest odpowiednia dla osób na wszystkich etapach życia, włącznie z okre-
sem ciąży i laktacji, niemowlęctwa, dzieciństwa, dojrzewania, oraz dla sportowców.”  
Identyczny wniosek płynie z jednego z największych badań w zakresie dietetyki w hi-
storii - China Study. Dieta roślinna, pozbawiona produktów pochodzenia zwierzęcego 
jest najbezpieczniejszą i najlepszą alternatywą dla tradycyjnej diety bogatej w tłusz-
cze zwierzęce i cholesterol. A do tego jest bardzo prosta i przyjemna. 
 Sprawdź nasze przepisy na kolejnej stronie i przyjrzyj się podanym przez nas 
odnośnikom, w których dowiesz się jak przygotować świąteczne menu w oparciu o 
produkty roślinne. Gwarantujemy, że zjesz więcej i smaczniej niż dotychczas!          E.S

CZY WIESZ, ŻE ...„

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Makaron tuczy? Nie, jeśli zamienisz biały  
makaron na jego razowy odpowiednik. 
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Spróbuj przygotować tradycyjne pierogi z kapustą i grzybami na mące razowej. Zmiana tylko jednego składnika fantastycznie wpłynie nie tylko na 
smak i wygląd potrawy, nadając jej powiew nowości ale także pozytywnie wpłynie na twoje zdrowie. Od tej pory wszyscy będą mogli objadać się 
pierogami bez strachu o dodatkowe, po świąteczne, kilogramy. Zobacz nasze pomysły na święta.

SYROP
 1,5 szklanki czerwonego półsłodkiego wina
2/3 szklanki cukru brązowego lub białego
2 kardamony 
parę igiełek rozmarynu
kawałek imbiru
kora cynamonowa
laska wanilii

Wino odmierzamy i wlewamy do rondla. Dodajemy 
cukier i wszystkie przyprawy.  Kardamony po prostu 
zgnieć nożem i dodaj do reszty. Mieszamy drewnianą 
łyżką, aż cukier się rozpuści.  Zostawiamy na małym 
ogniu, niech się powoli zagotuje. Potem od czasu do 
czasu mieszamy.  Płyn powinien zredukować swoją 
objętość i zgęstnieć do konsystencji syropu klonowe-
go.   Przelej płyn przez sitko, wyławiając kawałki im-

biru, rozmarynu itd. Powinno wyjść około 3/4 kubka  
syropu.

PIERNIK  
2 kubki mąki
2 łyżki skrobi ziemniaczanej
1-2 łyżki kakao (do tego piernika użyłam 1 łyżki dla-
tego ciasto ma jaśniejszy kolor)
2 łyżeczki proszku do pieczenia
1/2 łyżeczki sody
szczypta soli
1 kubek mleka sojowego
2 łyżki stołowe octu jabłkowego/malinowego
3/4 kubka syropu na bazie wina
2 łyżki oleju 
garść suszonych jabłek do ciasta i do ozdoby
garść orzechów włoskich
parę suszonych śliwek 
garść wiórek kokosowych

Odlej kubek mleka i dodaj do niego ocet. Wymieszaj 
i odstaw na 10 minut. Mąkę, skrobię, sól, proszek, 
sodę i kakao przesiej przez sito do dużej miski. Zrób 
w suchych składnikach dołek  i wlej zakwaszone 
mleko. Zacznij mieszać i powoli dodawaj syrop. 
Ciasto powinno być mokre i mieć lekką konsysten-
cję. Dodaj olej i wymieszaj wszystko znowu. Dodaj 
parę pokrojonych śliwek, suszonych jabłek i wy-
mieszaj. Przygotuj okrągłą formę. Posmaruj ją oliwą 
lub obłóż dno papierem do pieczenia. W dłoniach 
rozgnieć orzechy na mniejsze kawałki i rozsyp je na 
dno formy. Przelej ciasto do formy, wyrównaj, po-
syp wiórkami kokosowymi i ułóż na nim kawałki 
jabłek. Rozgrzej piekarnik do 170 stopni piecz oko-
ło 40 minut. Sprawdzaj wykałaczką lub zapałką czy 
ciasto w środku jest mokre, powinno być suche. Po 
ostygnięciu oprósz cukrem pudrem. Jeśli masz jesz-
cze trochę syropu z wina, jedz maczając kawałki 
piernika w słodkim, korzennym sosie.

BEZSEROWY SERNIK

120 g orzechów nerkowca 
2 łyżki masła kokosowego
2 niepełne łyżki syropu z agawy
2 garści jagód (mogą być mrożone)

Orzechy nerkowca zalać zimną wodą i odstawić na 
noc. Rano zlać wodę.

MASŁO KOKOSOWE: 
100 gram wiórek kokosowych ukręcić w blenderze na 
gładką masę / papkę. Do blendera wrzucamy orze-
chy nerkowca i zmiksować na gładką masę. Dodaje-
my masło kokosowe i syrop. Gotową masę wkłada-
my do formy (wyłożonej papierem do pieczenia lub 
jeżeli ktoś ma, to forma może być silikonowa). Na 
górę układamy jagody. Wkładamy na 2 godziny do 
zamrażarki. Później przestawiamy do lodówki.
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Ryby mają doskonały zmysł słuchu i reagują na każdą, nawet subtelną 
wibrację, dzięki czemu mogą na czas wyczuć niebezpieczeństwo. Mogą 
posmakować pokarm bez wkładania go do ust dzięki kubkom smakowym 
znajdującym się na ich ciele. Możemy sobie tylko wyobrazić, jak smakuje 
krew nasza oraz naszego towarzysza, gdy jesteśmy na wpół uduszeni  
w przepełnionym zbiorniku

prof. Andrzej Elżanowski, zoolog

„

Znasz już wszystkie świąteczne przepisy na pamięć? Spróbuj czegoś 
nowego! Zerwij z kuchenną monotonią. Mąką, jaja, mleko... stop!  
Do przygotowania pysznych, wigilijnych, ciast nie potrzebujesz jajek  
ani mleka. Wypróbuj nasze nowe przepisy i sprawdź jak na nowo 
wyczarować świąteczne pyszności!   

Świąteczne małe co nieco

AROMATYCZNY PIERNIK

Im mniejszy udział żywności odzwierzęcej w diecie, tym 
większe korzyści dla zdrowia - nawet gdy ten udział  
maleje z 10% do 0% kalorii. Optymalny odsetek 
żywności odzwierzęcej w diecie wynosi zero. 

T.Colin Campbell, biochemik, autor jednego  
z największych badań dietetycznych  

w historii „China Study”

„
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CIASTO
2 szklanki mąki  
(jedna pszenna pełnoziarnista i jedna orkiszo-
wa pełnoziarnista - Gdańskie Młyny)
szklanka ciepłej, przegotowanej wody

FARSZ
400 gram kapusty kiszonej
200 gram boczniaków
2 cebule
łyżka oleju do uduszenia cebulki
przyprawy

Składniki na ciasto zagniatamy w misce i od-
stawiamy do lodówki na co najmniej pół go-
dziny.
Kapustę obgotowujemy przez 40 minut. Ce-
bulkę kroimy w drobną kostkę, szklimy na 
patelni z odrobiną oleju, dodajemy pokrojone 
lub potarte boczniaki, dusimy z cebulą przez 
5 minut. Doprawiamy do smaku. Kapustę od-
cedzamy, szatkujemy i dodajemy na patelnię. 
Mieszamy i dusimy ok. 3 minut na dużym 
ogniu (w celu odparowania wody). Czekamy 
aż farsz ostygnie.
 Zimne ciasto wałkujemy, wycinamy kół-
ka, nakładamy farsz i sklejamy pierogi. Gotuje-
my po kilka sztuk w dużym garnku z osoloną 

wodą. Po przestygnięciu rozkładamy na tacę  
i wsadzamy do zamrażarki, po 3 godzinach 
mrożenia można przełożyć pierogi do worecz-
ków i przechowywać max. 3 miesiące. 

MAKOWIEC W POLEWIE  
CZEKOLADOWEJ

CIASTO:
0,5 kg mąki
50g drożdży
250 ml ciepłej wody
3 łyżki cukru lub słodu
szczypta soli
3 łyżki oleju
szczypta kurkumy

MASA MAKOWA:
0,5 kg maku
1/2 szklanki rodzynek lub innych bakalii
5 łyżek cukru lub słodu
1 łyżka mąki ziemniaczanej
4 łyżki kaszy manny
kilka kropli olejku migdałowego
starta skórka pomarańczy
4 łyżki mleka sojowego waniliowego

POLEWA:
Roztopiona gorzka czekolada z odrobiną oleju.

Drożdże zalewamy niewielką ilością letniej wody z 1 ły-
żeczką cukru i pozostawiamy je na 15 minut w ciepłym 
miejscu. Mąkę łączymy z olejem i dokładnie mieszamy 
ugniatając ręką. Dolewamy do ciasta drożdże i dodaje-
my pozostałe składniki. Ciasto powinno być wilgotne, ale 
nie może kleić się do rąk. W razie potrzeby można dolać 
wody lub dodać mąki.
 Ciasto ugniatamy aż pojawią się pęcherzyki po-
wietrza. Tak powstałą masę pozostawiamy do wyro-
śnięcia na około 1 godzinę pod przykryciem w ciepłym 
miejscu. W tym czasie zalewamy wrzątkiem rodzynki  
i mielimy maszynką do mielenia 3 razy mak. Do maku 
dodajemy następnie rodzynki i resztę składników masy 
makowej dobrze wszystko mieszając.
 Ciasto wałkujemy mniej więcej na kształt prosto-
kąta. Następnie na wszystko kładziemy masę makową  
i zawijamy w rulon jak na zdjęciu:
 Z podanych przez nas proporcji dostaniemy 2 ru-
lony przyszłego makowca.
 Gdy już jesteśmy gotowi do pieczenia, smaruje-
my olejem blachę, wkładamy do niej ciasto, które także 
smarujemy olejem na wierzchu pędzelkiem. Pieczemy  
w temp. 170’C przez około 45 min aż makowiec nie na-
bierze pięknego rumianego koloru. Gdy ciasto ostygnie 
możemy je udekorować polewą czekoladową.
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TOFU PO GRECKU

1 opakowanie naturalnego tofu
maka ciemna lub ziemniaczana  
do panierowania i olej do smazenia
korzen selera i marchew
pomidory lub koncentrat
sól pieprz do smaku

Tofu pokroić w plastry posypać solą i pieprzem, 
pozostawić doprawione na około 30min. Po-
tem panierować i smażyć. Warzywa zetrzeć na 
tarce i dusić do miękkości wraz z koncentratem  
i odrobina wody, lub z posiekanymi pomido-
rami bez skórki. Doprawić solą i pieprzem do 
smaku. Układamy w naczyniu warstwę warzyw 
i warstwę tofu.

MAJONEZ Z... FASOLI

100g suchej białej fasoli
niecała połowa szklanki wody
1/4-1/3 szklanki oleju (na przykład nierafino-
wanego rzepakowego, tłoczonego na zimno)
2 łyżki soku z cytryny
2 łyżki musztardy 
łyżeczka octu jabłkowego lub winnego
po szczypcie soli i cukru trzcinowego

Fasolę moczyć przez noc, opłukać, zalać wodą 
w garnku, posolić i ugotować. Ziarenka po-
winny być wręcz lekko rozgotowane. Osączyć 
i lekko przestudzić. Umieścić w pojemniku do 
miksowania, dodać wszystkie składniki poza 
olejem. Zmiksować na gładką masę na wyso-
kich obrotach blendera. Miksować dalej pod-
lewając cienką stróżką olej, aż masa zrobi się 
puszysta i delikatna. Przechowywać w lodów-
ce pod przykryciem, a najlepiej w szczelnie za-
kręconym słoiczku.

RAZOWE PIEROGI

NADZIEWANE DAKTYLE

porcja daktyli z pestkami
wiórka kokosowe
żurawina
popping z amarantusa
orzechy: brazylijskie, włoskie, pistacjowe, 
laskowe, pekan, nerkowca, migdały
2 banany lub odrobina wody
     
Z orzechów pozostawić po 2-3 łyżki pistacji  
i migdałów. Pozostałe namoczyć na noc. 
 Następnego dnia moczone orzechy 
zblednować z bananem, żurawiną i wiórka-
mi kokosowymi, w razie konieczności dodać 
odrobinę wody. Masa powinna być grudko-
wata.
 Z daktyli usunąć pestki tak by owoc 
był przekrojony na pół. Nadziewać każdy 
daktyl masą orzechową, tak by delikatnie 
wychodziła na brzegi. 
 Pistacje posiekać, a migdały zemleć 
w młynku na mąkę. Ciasteczka obtaczać  
w pistacjach, mączce migdałowej lub pop-
pingu. Przechowywać w lodówce.
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WIĘCEJ PRZEPISÓW  
ZNAJDZIESZ NA puszka.pl
WEJDŹ TEŻ NA vegespot.pl
Koniecznie sprawdź portal: zostanwege.pl
Skontaktuj się z nami pod adresem:  
biuro@viva.org.pl
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