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Veganství − soucitná volba
Přehled ovocných džemů
Novinky na trhu
Rozhovor s Mgr. Martinem Jelínkem:

Laktóza jako problém
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pro Vás to pravé!
V košíku najdete kukuřičné
křupky jogurtové 80g, kakaové 80g, s cukrem 80g, extra
skořicové 80g dále s banánovou příchutí, klasické Naturál
60g a kukuřično-jahelné 60g.
Tyto křupky jsou přírodně
bezlepkové, vyrobené bez
použití tuku, chemických
konzervantů a barviv.

Kukuřičné křupky najdete
v lékárnách a prodejnách
zdravé výživy.
Kompletní sortiment na:

www.darvit.cz
krupky2.indd 1
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www.detiamy.eu

měsíčník psaný odborníky
ročník 41 | cena 46 Kč / 2,62 EU
EUR

7-8/12

Čím nás
ohrožuje
kosmetika?

Nevlastní sourozenci:
Boj o pozici v nové
rodině

Návod na
trvalý vztah
Příběh:
Střídavá péče
nám nefunguje

Téma:

Jaká jste matka?
Otestujte se.

Hledáte pravdivé a kvalitní informace, jak
 naučit děti jíst zdravě a bez „éček“  mít šťastnou a spokojenou rodinu
 jak na přirozený porod  rozvíjet jedinečnou osobnost svých dětíí
 být milující rodič a zůstat sám sebou?

Rodili jsme
ve Vietnamu

Tábory:
Aby se dětem
nestýskalo

Roční předplatné 460 Kč
Půlroční (6 čísel) 250 Kč
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Hodnotné dárky v podobě deskových her
pro celou rodinu pro nové předplatitele!
Deskové hry od společnosti Albi v hodnotě až 450 Kč
pro prvních 100 předplatitelů, kteří do 22. 8. 2012
uhradí celoroční předplatné Děti a My.
Ostatní obdrží knihu z nakladatelství Portál.

OBJEDNÁVEJTE na portal@send.cz, www.send.cz
tel. 225 985 225, fax 267 211 305
SEND Předplatné spol. s r. o.
Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice
Vydává Portál, s.r.o., www.portal.cz/dm

Dárek za
předplatné!

Úvodník

Podle sebe soudím tebe

O tom, že bio podvod není, nemůže pochybovat nikdo, kdo certifikaci svých bio
produktů podstupuje a ví, jaká je situace
na trhu: ten, kdo pravidla bio poruší, je
v podstatě existenčně odepsán - farmy,
které se někdy dopustily podvodu, většinou skončily, protože u svých odběratelů
ztratily důvěryhodnost. Vzhledem k důsledným a pravidelným kontrolám všech
zpracovatelů bio produktů jsou navíc
podvody téměř předem vyloučeny.

protože většina těchto českých „poctivých
farmářů“ sama prohlašuje, jak mají poctivou českou zeleninu, kterou nehnojí chemicky a jejíž kvalita je téměř Bohem zaručena. Výsledky testů však ukazují něco
jiného: zemědělské produkty běžných
českých farmářů obsahují jak pesticidy, tak
rezidua dalších chemických hnojiv a postřiků. Tvrdit pak, že tato zelenina je bez
éček, že je přírodní nebo kvalitnější než
bio, naprosto hraničí s obelháváním nakupujících, kteří v dobré víře farmářské trhy
navštěvují. Obávám se tedy, že právě tito
farmáři postupují podle hesla „podle sebe
soudím tebe“ - pokud oni sami obelhávají
nakupující tím, že do nebe vynášejí kvality
své nejpoctivěji pěstované zeleniny, kterou
přitom bez uzardění hnojí chemicky, aniž
by při těchto lžích byť jen mrkli okem,
mohou mít oni sami pochyby o tom, jak
to jiní vykukové dělají v režimu bio, tedy
kontrolované ekologické produkce.

Pokud tito farmáři prohlašují, že „bio je
podvod“, tak je to do nebe volající drzost,

Jenže ta, už ze svého názvu, je nejen ekologická, ale i kontrolovaná. Pokud si člo-

Je s podivem, kolik „farmářů“, kteří využívají zájmu nakupujících o čerstvé
a kvalitní zemědělské produkty, je přesvědčeno o tom, že „bio je podvod“. To,
že celá, nyní již více než dvacetiletá, česká vlna postupného zájmu nás zákazníků
o kvalitní potraviny jim samotným pomohla k účasti na desítkách tzv. farmářských trhů a výraznému rozvoji jejich zemědělského podnikání, už asi zapomněli.

Bio & Natur - jaro 2012

věk bio zeleninu zakoupí přímo na bio
farmě nebo na bio farmářských trzích,
není co řešit. Mnohem lepší volba než
kupovat chemicky hnojenou zeleninu na farmářských trzích je připlatit si
pár korun za lepší kvalitu a nakoupit si
bio zeleninu v obchodě nebo v supermarketu. Člověk sice nemá ten hřejivý
pocit jako když se vypraví mezi „české
farmáře“, kteří hýří úsměvy, ale alespoň
si může být jist, že ho žádný usměvavý
farmář nebude obelhávat v tom, že zeleninu nehnojí chemicky, když výsledky testů ukazují opak. Chování, které
tito farmáři předvádějí, a jejich hanění
biopotravin, jen ukazuje, že po dvaceti letech zájmu o kvalitnější produkty
máme před sebou ještě hodně dlouhou
a zřejmě komplikovanou cestu.
Příjemné léto Vám přeje redakce
Bio & Natur

3

Novinky na trhu

Řecká biodynamická vína Epikouros

Hygienické potřeby z bio bavlny

Horké sluneční paprsky dávají v historické oblasti Théb růst vínům, z nichž rodina Papakonstantinou vyrábí několik druhů
výborných vín, pěstovaných
biodynamickým
způsobem
v režimu kontrolovaného
ekologického zemědělství. Vyzkoušet můžete nejoblíbenější
řecké víno Retsina, zpracované
tradičním způsobem za použití
vonné pryskyřice z řeckých borovic, suché růžové Syrah Rosé
a bílé Roditis. www.epikouros.cz

Organyc je první kompletní
řada hygienických výrobků
100% z bio bavlny, bělené
bez chlóru. V menstruačních
vložkách je bio bavlna použita vně i uvnitř, jako přijímací
vrstva. Výrobky Organyc jsou
100 % rozložitelné a kompostovatelné. Pomáhají zklidňovat a předcházet
podráždění kůže. Kompletní řada výrobků na: www.bioboutique.cz.
Kontakt pro obchody: www.bonanatura.cz.

Čerstvé mořské řasy Algues de Bretagne

Obalovací směs Cizrnka BIO

Čerstvé mořské řasy z Bretaně jsou na českém trhu unikátní
– nepotřebují dlouhou úpravu, stačí je odmočit od soli nebo
krátce povařit. V letním období slouží jako součást salátů a zeleninových pokrmů a zároveň jako důležitý dodavatel minerálních látek. Chutnají lépe než sušené! Zakoupíte v prodejnách
BIOOBCHOD.CZ, www.bioobchod.cz.

Zapomeňte na vejce či mléko, zapomeňte na moučnaté chuti jiných obalovacích směsí. Cizrnka BIO
je chuťově výborná obalovací směs
z biosurovin, pro obalování zeleniny, tofu, hub či čehokoliv dalšího, co
máte rádi. Přirozeně bez lepku, bez
éček, laktózy či cholesterolu, chuťově
předčí jiné obalovací směsi na trhu,
doporučená cena 39,90 Kč. Žádejte
ve vaší místní prodejně zdravé výživy nebo na www.bioobchod.cz /
www.cizrnkabio.cz

Žaludovka
lahodná alternativa
k obilným kávám

bio

Žaludovka je překvapující alternativou k obilným i pravým kávám
a spojuje v sobě léčivou sílu přírody s dávno zapomenutou moudrostí
našich předků. Vychutnejte si Žaludovku horkou či vychlazenou, samotnou
nebo s přídavkem mléka či medu, neﬁltrovanou s jemnou usazeninou, která
v dávných dobách sloužila po vypití nálevu i za potravu, nebo ﬁltrovanou
pro opravdový požitek z její chuti.

Žaludy použitéé na výrobu Žaludovky pocházejí z kontrolovaného volného sběru ze zdravých
avých dubů z divoké přírody ekologicky čistých oblastí
střední Evropy. Stejně
jně tak pochází z ekologické produkce i drobný podíl
koření, které Žaludovce
ovce dodává zajímavou nasládlou chuť. Samozřejmě bez
cukru, konzervantů či éček. Nechte se překvapit její chutí i Vy!

www.zaludovka.cz
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YOGI TEA® s ledem.

Chladivé
osvěžení!

www.yogitea.cz / www.yogitee.cz
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SVÉ VL
ASTNÍ
LETNÍ N
ÁPOJE
S ČAJI
YOGI T
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CESTOVNÍ KANCELÁŘ od roku 1998

Laktóza ja
problém
Martin Jelínek je zakladatelem a lektorem vzdělávací společnosti ATAC. Zájmově se již
od dob studií na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity věnoval sportu, což ho
později přivedlo k nutričnímu poradenství a po ukončení sportovní kariéry ke konzultační
a lektorské činnosti v oboru poradenství pro výživu. V současnosti spolupracuje s Českou
televizí na pořadu Pod pokličkou, spolupracuje s řadou aktivních sportovců i reprezentantů, je autorem knih Mámo, táto, nezabíjejte mě!, Kupme si zdraví nebo Pravda o hubnutí. Veřejně jej můžeme znát z řady přednášek nebo i z pořadu Show Jana Krause.

MAĎARSKO - TERMÁLNÍ LÁZNĚ

VISEGRÁD

THERMAL HOTEL
VISEGRÁD
**** SUPERIOR

.12.)
AKCE 4 = 3 (1.6. - 23
.12.)
AKCE 7 = 6 (1.6. - 23
řádné I. ve 2 lůžk. pokoji
1 lůžkový pokoj
přistýlka dítěte do 6 let
přistýlka dítě 6 - 12 let

1.6. - 1.7.
1350,1790,ZDARMA
400,-

3.9. - 5.11.
1450,1990,ZDARMA
490,-

1.7.- 3.9.
1590,2190,ZDARMA
590,-

Poznámka: Výše uvedené ceny a akce neplatí v době svátků.
Svátky: 17.8. - 20.8., 19.10. - 23.10., 1.11. - 4.11.

CK HUNGARIATOUR
PRAHA
tel.: 224 828 205
Dlouhá třída 38
PSČ 110 00

BRNO
tel.: 542 217 671
Solniční 13
PSČ 602 00

OSTRAVA
tel.: 596 115 139
Českobratrská 2227/7
PSČ 702 00

PÍSEK
tel.: 382 213 937
Harantova 1359
PSČ 397 01

info@hungariatour.cz
www.hungariatour.cz

Jaký je váš názor na studie uvádějící, že
až 75% populace má problém s trávením
laktózy?
Výsledky tzv. vědeckých studií jsou vždy
problematické, nikdy nejsou schopny
zohlednit reálný stav v celé populaci.
Faktem je, že nejčastěji se vyskytující
komplikace s trávením laktózy spočívá
v neschopnosti našeho organismu produkovat dostatečné množství enzymu
laktázy, který štěpí laktózu. To je dáno
několika faktory, mezi nejvýznamnější
patří geneticky predisponovaná snížená produkce tohoto enzymu
a nadbytečný příjem laktózy.

vyvstává pak otázka, kdy, kde a na jaké
úrovni vznikne zdravotní problém.
Je pro nás vůbec přirozené jíst mléčné produkty?

To je otázka do pranice. Když zabrousíme do daleké historie, kdy jsme jako
lidstvo začali domestikovat zvířata, zjistíme, že převážná většina tehdejší populace byla laktózově intolerantní. Matka
příroda nás prostě naprogramovala tak,
že po ukončení 2. až 5. roku života přestává fungovat gen pro enzym laktázu. Dodatečným otazníkem
mohly být ještě alergie
s
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i genetický kód lidí
přest pro enzym
více, než je zdrávo?
a celkově se schopgen ktázu
nost trávit mléčné
la
Ano, přesně tak: krovýrobky na populační
mě genetiky je problém
úrovni výrazně lepšila.
především na straně nadbytku
kravských mléčných výrobků ve stravě. Udává se ale, že asijské nebo africké popuKdyž k tomu připočteme vliv vysoké- lace mají schopnost trávit laktózu na ještě
ho příjmu lepku z pšeničných výrobků, mnohem horší úrovni než populace evropkonzumaci masných produktů a v ne- ská, která si již na mléčné výrobky tisíce let
poslední řadě i sladkostí, vzniká doslova zvyká...
vražedná kombinace způsobující přetížení trávicího traktu. Svým způsobem Zde se spíše bavíme o celkovém průměse tak dostáváme k diskuzi o vlivu mo- ru naší populace. Například Římané při
derní formy obžerství na lidské zdraví - dobývání severských zemí ještě na pře-
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lomu letopočtu byli šokováni, když viděli, že tyto národy běžně konzumují mléko, které se ve starém Římě používalo
pouze pro vyvolání zvracení.
Z tohoto pohledu můžeme v podstatě
vznést tezi, že pro řadu civilizací pít či
jíst mléčné výrobky není a nebylo nijak
přirozené, jejich stravitelnost je dodnes
nedostatečná...
Z historického hlediska došlo v relativně krátkém období několika staletí
ke změnám v našich genech, které vyústily v podstatně vyšší schopnost trávení produktů kravského mléka. Ta je
ale v posledních několika desetiletích
bohužel silně nadhodnocována. Zástupci legislativy se nás – populaci –
snaží nějakým způsobem zaškatulkovat
a „napasovat“ na nás různé normy. Dochází tak k velmi nešťastné situaci, kdy
jsme všichni hozeni do jednoho společného pytle, na který se následně vytváří
různá výživová doporučení. Každý, kdo
používá zdravý selský rozum, musí pochopit, že neexistuje jeden univerzálně
platný a unifikovaný model stravování
– jsme individuality a pro každého platí
trochu něco jiného, včetně vhodnosti či
naopak nevhodnosti konzumace mléčných výrobků.
Řada studií prokazuje spíše negativní
vliv mléčných produktů na naše zdraví,
ale reklamy nás neustále masírují nutností konzumace jogurtů, sýrů a dalších
Bio & Natur − léto 2012

mléčných produktů - proč tomu tak je,
když jejich vliv na zdraví je minimálně
kontroverzní?
Jednoduše proto, že mléčné produkty
umí svým výrobcům vydělat nemalé peníze. Média mají v tomto směru
velkou moc, celoplošně osloví i ty lidi,
kteří o záludnosti pravidelné konzumace mléčných výrobků nic nevědí.
Je vcelku logické, že se na etiketách
těchto výrobků nebudou nacházet informace typu „Pravidelná konzumace
může u části populace způsobit trávicí
potíže“, „Nekonzumujte v zimě z důvodu ochlazujícího účinku“ nebo „Pozor, zahleňuje“. Marketingové strategie
prodejců jsou stále propracovanější
a my spotřebitelé obtížně odoláváme
tvrzením o schopnosti takových výrobků podporovat imunitní systém nebo
předcházet vzniku osteoporózy z důvodu obsahu vápníku.
Vápník v mléčných výrobcích - jak to
s ním vlastně je?
Celá situace s vápníkem v naší populaci je velmi nešťastná. Procesy vedoucí
ke správnému využívání jednotlivých
prvků v našem těle jsou nesmírně složité, ovlivňuje je široká řada různých
faktorů. Lidský organismus nefunguje
jako stroj řízený jednoduchým softwarovým programem, tedy že z jedné
strany do něj něco vložíte a předem
víte, co přesně bude probíhat a s jakým
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výsledkem. Genetika, úroveň funkce trávicího a hormonálního systému,
emoční stres, pohybová aktivita, pitný
režim, kvalita i objem stravy, poměry
mezi jednotlivými přijímanými prvky
a další, to vše jsou pouze některé z mnoha faktorů vstupujících do metabolismu
minerálů. Nikdo nikdy nemůže předem
vědět, jaký bude výsledek. Jakákoli tvrzení, že mléčné výrobky dodávají dostatek vápníku, jsou pravdivá pouze
z jednoho úhlu pohledu. Faktem je, že
kravské mléko a jeho deriváty jsou bohatým zdrojem vápníku, žádná reklama
nám ale neřekne, že celková biologická
využitelnost tohoto prvku je velmi nízká
z důvodu jeho vazby na aminokyseliny
s obsahem síry (ponejvíce methioninu).
Síra funguje jako antagonista (protihráč) vápníku a brání jeho využívání.
Veškerá tvrzení postavená na obsahu
a výhodnosti vápníku v mléce jsou prostě jednostranně zaměřená.
Takže vápník v mléku je, ale jeho využitelnost je sporadická, mnohem lepší využitelnost vápníku je z mnoha rostlinných
zdrojů - například mák, sezamová semínka, kořenová zelenina. Lidé jsou jediný
živočišný druh konzumující mléko jiného
živočišného druhu po odstavení od mateřského mléka, čímž si v podstatě sami sobě
škodí...
Trošku vás poopravím: v dnešní době
už víme, že genetický kód není statickým a pevně daným systémem, ale
vcelku pružnou a adaptivní záležitostí. Z pohledu fylogenetického vývoje lidského rodu se velmi rychle vyvíjí
– typickým příkladem těchto změn je
vývoj laktózové intolerance nebo celiakie. Ještě před několika tisíci lety drtivá většina populace nebyla schopna
krátce po odstavení mateřského mléka
vůbec mléčné výrobky strávit. Hřešíme
na to, že nás příroda obdařila takovou
pružností a jako populace dnes platíme
v oblasti vlastního zdraví nemalou daň.
Samozřejmě by nebylo fér, kdybychom
se na celou situaci dívali jenom tímto
jedním směrem. Mnohé vědecké studie
naopak potvrzují prospěšnost umírněné konzumace kvalitních zakysaných
mléčných výrobků. Je potřeba si ale
uvědomit, že i sebekvalitnější potravina
konzumovaná v nadbytečném množství
vždy škodí. Pokud tedy budeme ctít pravidla střídmosti a pestrosti a takové vý-
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robky zařadíme do stravy 2-3x do týdne,
je možné tvrdit, že jdeme jako všežravci
po správné nutriční cestě. To samozřejmě platí pouze u těch „šťastlivců“, kteří
nemají s trávením mléka žádný problém.
Pro osoby, které mají s trávením laktózy
problém nebo mléčné výrobky nechtějí konzumovat z etických důvodů (vegani), je
zde řada rostlinných alternativ k mléčným
výrobkům - jaké na ně máte názor?
Jednoznačně pozitivní. V devadesátých
letech nebyla na trhu zdaleka taková
nabídka jako je dnes. Sójová, kokosová,
rýžová, mandlová, ovesná a jiná mléka
mají širokou řadu výhod – neobsahují lepek, zastupují snadněji stravitelné
a méně alergenní bílkoviny, lépe využitelný vápník, nezahleňují, nemají tolik
ochlazující účinek a mají řadu dalších
pozitivních vlastností. Pokud navíc volíme biokvalitu, kdy tímto eliminujeme
genetické modifikace a současně preferujeme ty zdroje rostlin, které jsou typické pro naše zeměpisné šířky, máme
vyhráno.
Děkujeme za rozhovor.
(-pš-)

Více informací o autorovi
a kontakt:
Mgr. Martin Jelínek
tel. 777 61 81 61
www.kurzyatac.cz
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Bylinky a ovoce
v letní náladě

Ru
O
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Letní snoubení bio - bylinný čaj,
sypaný - 40g
Lípa bio, máta kadeřavá bio, malina list
bio, měsíček bio, verbena
bio, chrpa bio, slunečnice květ bio. Běhat
se
e
t
j
bosí mezi kapkaě
Sm
e
s
e
c
mi letního deště,
od srd m!
ležet na rozkvetlé
e
slunc
louce a užívat si
sladké nicnedělání
– to je léto. A k tomu
šálek čaje Letní snoubení,
který chutná skvěle i ledově vychlazený.
Tip: Ozdobte čerstvou mátou, citronem
nebo ovocem. Ideální s troškou bezového sirupu bez cukru od SONNENTORu – Černý bez květ – koncentrát bio.
Citronové kouzlo bio - zelený čaj
s ovocem, sypaný - 80g
Zelený čaj bio, citronová tráva bio, citronová kůra bio, měsíček bio, chrpa
bio. Lenošit v houpací síti, sledovat
hru barev v lesku slunečných paprsků
a vychutnávat si osvěžující šálek čaje
Bio & Natur − léto 2012

s citronem nebo snítkou meduňky. Co
víc si přát?
Ovocná báseň bio - bylinný čaj s ovocem, porcovaný, 18x2,5g - 45g
Jablka bio, máta kadeřavá bio, lípa bio,
citronová tráva bio, ibišek bio, maliny
bio, černý rybíz bio. En-ten-tý-ky, dva
špalíky…. – kdo by neznal tuto říkanku?
Tak jako ona patří k letním hrám, tak
ani osvěžení pro celou rodinu v podobě čaje Ovocná báseň nesmí v horkém
letním dnu chybět. A zkuste tento čaj
doladit malinami, lístkem máty nebo
citronem.

Více na: www. sonnentor.cz
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Dopřejte si hezké chvilky. SONNENTOR - tradiční výrobce biočajů a biokoření
z jihomoravských Čejkovic, pro Vás připravil nadílku v podobě tří typicky letních
čajů. S našimi pečlivě vybranými bylinkami a ovocem si vychutnáte skutečnou
letní náladu. Protože právě ve chvílích, kdy rtuť teploměru šplhá do závratných
výšin, je ten pravý čas na skutečné letní osvěžení v podobě vychlazeného čaje.

Veganství

Veganství
soucitná volba
Člověk je součástí živočišné říše a ostatní zvířata tak jako my dokážou trpět i radovat se,
cítit bolest, strach, i lásku. Jejich touha žít je stejně silná jako naše. Přesto cenu většiny
z nich posuzujeme jen podle toho, nakolik z nich můžeme mít užitek. Určité živé tvory
jsme redukovali na těla, která pro nás produkují maso, mléko, vejce, kůži. Pokud vůbec
přemýšlíme nad tím, co prožívají, pak jen tehdy, pokud to neomezuje náš užitek z nich.
To spojuje produkci živočišných potravin v ekologickém zemědělství s tím konvenčním.
Každý z nás však máme možnost volby.

Dámské hygienické potřeby
z ekologických surovin

Co je veganství?

Veganství znamená nepoužívání, tam,
kde je to možné, produktů pocházejících
ze zvířat. Naprostá většina jich je totiž
spojena s utrpením. Platí to pro maso,
mléko, vejce, oděvy z kůže, srsti, peří či
vlny. Utrpení zvířat nevyhnutelně provází také pokusy na zvířatech, proto se vegani a veganky vyhýbají výrobkům, které
byly na zvířatech testované. S aktivním
postojem vůči zneužívání zvířat se pojí
také odmítání „zábavy“ jako jsou cirkusy,
mořské parky, dostihy apod.

vdechnou čistý vzduch, neuvidí slunce
a nepoznají nic jiného než znečištěné
betonové podlahy či klece. Kuřata držená pro maso jsou geneticky manipulována k extrémnímu růstu prsní svaloviny.
Jejich kostra a orgány nejsou schopny se
tomu přizpůsobit a zcela selhávají. Kuřata trpí chronickými bolestmi a v době
odvozu na jatka se často již nejsou
schopna udržet na nohou. Podestýlka
je po týdnech silně znečištěná výkaly
a způsobuje kuřatům infekce kůže, očí
a dýchacího ústrojí.

Většina živočišných potravin dnes pochází z tzv. velkokapacitních chovů.
V nich jsou zvířata držena po stovkách
až tisících v přeplněných klecích, kotcích nebo stísněných stájích. Zacházeno je s nimi jako s komoditami a jejich
nejzákladnější životní potřeby jsou jim
odepřeny. Intenzivním šlechtěním jsou
jejich těla manipulována často až k hranici přežití. Za celý svůj krátký život ne-

Tzv. obohacené klece, ke kterým měly
rokem 2012 země EU přejít, jsou od těch
předchozích téměř k nerozeznání. Slepice se i zde téměř nemohou hýbat, jsou
ve velkém stresu a vzájemně se zraňují.
Intenzivní produkce vajec tělo slepice
velmi vyčerpává. Většina z nich na jatkách skončí se zlámanýma nohama a křídly a zcela orvané z peří. Chovy slepic
na podestýlce nejsou o mnoho lepší, jsou

z biobavlny šetrné k Vám
i k našemu životnímu prostředí
neobsahují chlór ani škodlivé
chemické látky
neobsahují plasty
zcela rozložitelné v přírodě
doporučeno gynekology
Dovozce do ČR a SR:
BIOOBCHOD.CZ s.r.o.
www.bioobchod.cz
tel. 773 509 809
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feel beautiful

age
miracle

svými podmínkami srovnatelné s chovy
kuřat držených pro maso. Navíc počet
zvířat v hale je pro ně obzvlášť stresující.
Na každou jednu slepici připadá jeden
narozený kohoutek, který však nemá
žádnou cenu pro vaječný ani masný
průmysl. Hned po vylíhnutí jsou všichni kohoutci zlikvidováni, většinou jsou
udušeni v pytlích či plynem.
Ryby, jak potvrzují současné vědecké poznatky, vnímají bolest ve srovnatelné míře
jako savci. Rybářské
lodě loví pomocí obrovských sítí, které
pustoší mořská dna.
Ryby a další živočichové se v sítích dusí
a zoufale se snaží vyvléci. Při vytahování
z hlubin utrpí těžká
zranění a na palubě jsou
ponechány pomalé smrti
udušením a umačkáním. Jelikož
oceánské ekosystémy nezvládají nápor
rybolovu, čím dál více ryb je drženo v intenzivních farmách.
Krávy tvoří mléko pouze poté, co porodí tele. Narozené telátko je pár chvil
po narození matce odebráno a už se
nikdy neuvidí – to jim způsobuje těžko
představitelný žal. Používaná plemena
krav jsou šlechtěna k obrovské produkci mléka, což jejich tělo obrovsky zatěžuje. Jakmile produkce mléka poklesne,
asi po pěti telatech, jsou vyčerpané krávy
zabity na jatkách. Prasnice jsou po většinu života drženy v izolovaných kotcích.
Jsou udržovány permanentně těhotné
pomocí umělé inseminace. Genetika
vytvořila plemena s velkou chutí k jídlu
– ta je ale žádoucí jen u vykrmovaných
selat. Prasnice proto dostávají mnohem
méně potravy a trpí chronickým hladem.
Všem narozeným selátkům jsou uštípnuty ocásky a zuby, spolu s tím jsou bez
jakéhokoli umrtvení vykastrována. Tento
Bio & Natur − léto 2012

zákrok je nepředstavitelně bolestivý a je
ročně prováděn stovkám milionů selat.
I v biochovech jsou dojnice a nosnice
většinou poslány na jatka v okamžiku,
kdy přestanou být produktivní a stejně
tak jsou zabíjeni kohoutci a matkám
odebírána telata – nechtěné vedlejší produkty „výroby“ biomléka a biovajec. Zvířatům nabízí ekologické zemědělství jen
dílčí zlepšení životních podmínek.
Např. kuřata a slepice zde
mohou být dvě třetiny
života drženy v halách
po tisících s hustotou až 16 kuřat či 6
slepic na m2; předepsaný prostor pro
jedno prase ve stáji
je 1,3 m2. Samozřejmě, že je možné
najít zemědělce, kteří
se ke zvířatům chovají
lépe a umožňují jim do určité míry žít tak, jak by měla.
To je však možné jen u opravdu malých
farem, jejichž produkce nemůže pokrýt
naši současnou ohromnou konzumaci
živočišných produktů. Radikální omezení či vypuštění těchto produktů z naší
stravy se tak jeví jako nejschůdnější řešení, chceme-li opravdu omezit utrpení
těchto tvorů.
Přední světové výživové organizace potvrzují, že správně sestavená veganská
strava je nejen naprosto bezpečná, ale
i zdravá a může pomoci v prevenci či
léčbě některých civilizačních nemocí.
Svými výkony to mimo jiné dokazují
i mnozí vrcholoví sportovci. Nezapomínejme prosím, že o životech zvířat
rozhodujeme každým jídlem a každou
svou volbou. Každé zmenšení poptávky
znamená méně utrpení a je pozitivním
vykročením správným směrem.
Více na www.goveg.cz, Otevřioči.cz.

nové

BIO anti-ageing
kosmetika!

S vysoce účinnými extrakty z bledule,
plamatky zelené a kyseliny hyaluronové
rostlinného původu.
Zpomalte proces stárnutí pleti!
Řada age miracle pomáhá Vaši pleť vypínat,
zároveň ji také dobře hydratuje a vyživuje.
Působení řady age miracle proti vzniku vrásek
je dermatologicky ověřeno.

www.farfalla.cz
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certifikovaná
biokosmetika
vegan

Vzorková prodejna: Praha 2, Bělehradská 71, www.bioobchod.cz

Domácí džem

Džem

Ochrana a péče o pokožku
pro milovníky slunce
Vyrobeno podle nových přísných kritérií EU!

jako od babičky

Máte na zahrádce ovocné stromy, dostali jste chemicky neošetřené ovoce, nebo jste si
koupili bio ovoce na trhu? Vyrobte si vlastní domácí biodžem s želírovacím třtinovým
cukrem NATURATA v bio kvalitě ...

Základní a praktický recept na džem
z jakéhokoliv druhu ovoce jistě najde
v domácí kuchyni své uplatnění. Použití želírovacího třtinového cukru má
nesporně několik výhod. Vyhnete se
použití rafinovaného cukru, který kromě prázdných kalorií neobsahuje žádné
další nutričně hodnotné látky. Také samotná chuť třtinového cukru je oproti
cukru bílému o poznání jemnější, nu
a jistě ne poslední výhodou je fakt, že
tento třtinový cukr již obsahuje jableč-

Nový:
SPF 50+í
traln
CO 2- neu a
výrob

ný pektin v optimálním poměru, takže
není třeba mít obavy z toho, že se džem
nepodaří.
Práci s vařením džemu ulehčí i mnohé
moderní kuchyňské přístroje, například
automatické pekárny chleba mají zpravidla jeden z programů přímo pro přípravu ovocného džemu. Vykouzlete si
vlastní domácí džem, který bude stejně
úžasný jako ten od babičky.

� Ovocný džem �
Na 1 kg ovoce potřebujete
500g třtinového želírovacího cukru BIO od NATURATY

Obsah sáčku 500g smíchejte s 1kg ovoce, za stálého
míchání přiveďte směs k varu. Vařte přibližně 2-3
minuty, poté přidejte 100ml citronové šťávy a vařte
další 2 minuty. Poté rychle plňte čisté sklenice a víčka
pevně utáhněte. Přibližně na 5 minut naplněné sklenice
obraťte dnem vzhůru.
Tip: Pro přípravu ovocné šťávy potřebujete
na 0,75l šťávy 500g třtinového želírovacího cukru
NATURATA.

Chuť
ě léta
a vůn ná
a
uchov u
i
na z m
Optimální ochrana před slunečním zářením
s maximální péčí o pokožku.
eco cosmetics nabízí kompletní vysoce

zinkfrei

kvalitní péči, certiﬁkát ECOCERT garantuje
100% přírodní kosmetiku a kvalitní suroviny.
 CO- neutrální výroba
 certiﬁkát ECOCERT nedovoluje
použití nanotechnologií
 100% minerální ochrana

oo

p e r a t i o n wi

t
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tral
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Péče pro děti a kojence | Ochranná sluneční řada

e it

P RI

Péče o pleť | Péče o tělo | Péče o vlasy |

h

c

 netestováno na zvířatech

A -we

Výhradní dovozce: BIOOBCHOD.CZ
tel.: 773 509 609 | www.bioobchod.cz

www.eco-kosmetika.cz
www.bioobchod.cz
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Ovocné džemy

Ovocné džemy

... bez konzervantů a éček

• Aróniová pomazánka BIO
Aronia Original

• Borůvkový džem BIO
Dennree

• Brusinkový džem BIO
Allos

Složení: aróniová šťáva* 65%, zahuštěná agávová

Složení: borůvky* 55%, surový třtinový cukr*, voda,

Složení: brusinky* 55%, zahuštěná agávová šťáva*,

ARÓNIE je bohatým zdrojem antioxidantů. Dále má
blahodárný vliv na krevní oběh, snižuje hladinu cholesterolu v krvi i krevní tlak. Konzumace arónie je vhodná při
diabetu a pro obsah rutinu je vhodným doplňkem stravy
pro posílení žilních stěn.

BORŮVKY zlepšují noční vidění a šeroslepost,
posilují imunitu a pomáhají při průjmech a dalších střevních
onemocněních. Mají diuretické účinky, snižují hladinu
cholesterolu a tuků v krvi. Chrání tělesné buňky proti volným
radikálům a také zvyšují odolnost vůči radiaci.

BRUSINKY jsou známým a osvědčeným přírodním
prostředkem při zánětech močových cest a močového
měchýře. Obsahují velké množství antioxidantů. Pomáhají
snižovat cholesterol, chrání srdce a cévy. Brusinky také
uleví při bolestech žaludku.

• Třešňový džem
St.Dalfour

• Rakytníkový džem BIO
Allos

• Meruňkový džem BIO
Dennree

šťáva*, citrónová šťáva*. *= suroviny BIO.

koncentrovaná citrónová šťáva*, želírující látka: jablečný
pektin. *= suroviny BIO.

hroznová šťáva*, zahuštěná jablečná šťáva*, želírující
látka: jablečný pektin, citrónová šťáva*, tužící prostředek:
citrát vápenatý. *= suroviny BIO.

Složení: třešně, nepřislazená koncentrovaná hroznová Složení: rakytník* 40%, jablečný protlak* 15%, zahuššťáva, pektin, citronová šťáva.

těná agávová šťáva*, hroznová šťáva*, zahuštěná jablečná
šťáva*, želírující látka: pektin, karobová moučka*, citrónová
šťáva*, tužící prostředek: citrát vápenatý. *= suroviny BIO.

Složení: meruňky* 55%, surový třtinový cukr*, voda,

TŘEŠNĚ jsou bohaté na draslík a obsahují rovněž jód.

RAKYTNÍK obsahuje 10x více vitaminu C než pomeranče.
Podporuje imunitu a má celkově tonizující účinek na lidský
organismus. Napomáhá hojení tkání a je vhodným potravinovým doplňkem při rekonvalescenci. Snižuje hladinu
cholesterolu v krvi, pozitivně působí na srdce a cévy.

MERUŇKY obsahují velké množství antioxidantů,
minerálních látek a stopových prvků, proto jsou vhodnou
potravinou pro ženy v těhotenství. Zvyšují imunitu
a podporují krvetvorbu. Mají vliv na kvalitu vlasů, nehtů
a pokožky. Pozitivně působí na peristaltiku střev.

Mají protizánětlivé a protirevmatické účinky. Podporují
trávení a díky přirozenému obsahu vlákniny pozitivně
ovlivňují peristaltiku střev. K další příznivým vlastnostem
třešní patří detoxikační účinky.

koncentrovaná citrónová šťáva*, želírující látka: jablečný
pektin. *= suroviny BIO.

Všechny uvedené džemy zakoupíte na www.bioobchod.cz
Bio & Natur - jaro 2012
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Inzerce

Bio Point
na vaší cestě

www.bulgaricus.cz tel. 721 434 616
Nalaďte se s námi na zdravou notu

Čím dál tím více lidí začíná vyhledávat zdravější potraviny, a proto i nabídka
v této oblasti značně narůstá. Obchůdků s bio a jinými racionálními produkty
v současné době stále přibývá. Toto však úplně neplatí pro místa, jakými jsou
vlaková a autobusová nádraží. Společnost JPServis se proto rozhodla vyjít
vstříc i cestujícím zákazníkům a na hlavních vlakových nádraží otevřela vedle
svých konvenčních obchodů PONT také prodejny Bio Point, zcela zaměřené
na zdravou výživu a zdravý životní styl.
V současné době můžete Bio Pointy navštívit celkem na 4 místech, a to
na hlavním nádraží v Brně, Olomouci a v Praze a na Masarykově nádraží
v Praze. Nabízený sortiment je opravdu široký. Manažerka nákupu společnosti
JPServis, paní Blanka Štulíková, nám k nabídce sdělila: „Snažíme se nabízetd
zákazníkům zajímavé výrobky z této oblasti. V našem zájmu je rovněž podpora
kvalitních domácích producentů. Hitem letošního léta v našich prodejnách je například v Čechách vařený čaj True Tea , vyráběný dle tradičních receptur z vybraných
lístků nejvyšší kvality a dalších čistě přírodních surovin. Prodávaný ve skle ve třech
příchutích. Výběr dalších nápojů je však veliký, takže věřím, že dokážeme uspokojit
mnoho chutí i mnoho zákazníků.“
Prodejny mají velmi příjemný vzhled, milou a kvalifikovanou obsluhu a širokou nabídku sortimentu. Pro zákazníky se společnost snaží připravovat různá
zpestření, například v podobě nejrůznějších ochutnávek zajímavých a méně
známých produktů nebo novinek, které teprve vstupují na trh.
Více o nabídce Bio Pointů naleznete na webových stránkách www.bio-point.cz

e-shop s biopotravinami,
bezlepkovými produkty a ekodrogerií

www.zdravanota.com

Chcete náš časopis do vaší prodejny,
čajovny, infocentra?
1

Kontaktujte nás, rádi vám jej budeme pravidelně zasílat.
21.2.2011
(Individuálním čtenářům nezasíláme). Stáhněte si starší čísla
časopisu Bio & Natur z archivu na www.bionatur.cz.
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Lidé odedávna využívali bylinné prostředky k léčbě či ozdravění. Byliny mohou být zpracovány různým způsobem, buď užívány vnitřně, nebo z venčí potíráním, oblíbené jsou i byly v minulosti koupele z bylin.
Jestli na problémy pohybového aparátu, spolu s vnitřním užíváním, použijeme na potírání mast z kostivalu, kaštanu, olej
z vyluhované túje nebo třezalky, nebo lihovou tinkturu ze smrku, kostivalu, můžeme hojení problému urychlit. Toto všechno jsou oblíbené prostředky, které jsou odedávna využívány
a chváleny.
Také na ekzémové problémy a další kožní jsou bylinné výluhy a mastě prostředkem, který zlepší tyto problémy bez vedlejších účinků - je to mast z lopuchu, měsíčku, lnice a řebříčku, dále
lopuchový olej.Někdy zaberou velice rychle i těžké problémy,
které by často byly řešeny i kortikoidy. Vždy si ale u těchto problémů musíme uvědomit, že problém je uvnitř organizmu, očistit hlavní orgány, játra, ledviny a odplísnit.
Na plísňové problémy po celém organizmu je účinný olej
z grepových jader.
V poslední době přibývá čím dál tím více problémů
z vypadáváním vlasů. Kromě bylinek, které nám mohou pomoci
vnitřním užíváním, je výluh z kořene lopuchu, kopřivy a lichořeřišnice tím, co někdy samo na problém zabere prostým vtíráním
do pokožky vlasů.
Dalším velkým problémem dneška jsou různé zduřeniny, cysty, které neléčené mohou přejít v nádorová onemocnění. Pomocnou bývá bezová tinktura a dále směs čagy , bezu a lopuchu zvaná mammagel.
To je jen malý výčet z prostředků bylin, které nám mohou pomoci vyřešit a zlepšit některé zdravotní problémy.



   

ničí plísně a pomáhá při různých kožních problémech, křečových žilách,
opruzení, hemoroidech, dostatečně nezhojených poruchách na kůži, odstraňuje kožní defekty včetně akné. Výborný prostředek při mazotoku a
kožních afekcích. Zjemňuje a zaceluje rozpraskané ruce a paty.


    

napomáhá při revitalizaci zlomenin, pohmožděnin, krevních podlitin nejrůznějšího původu a při tvorbě kalusu. Příznivě působí i při výskytu hemoroidů, kožních problémů, při řídnutí kostí. Brání otokům, změkčuje zatvrdliny, doporučuje se použít i na křečové žíly a při poruchách periferního prokrvování. Výrazně omezuje nežádoucí mikrobní procesy.


 

velmi účinný prostředek při bolestech zad, kloubů a na otoky, zklidňuje
místa s nervovým podrážděním a působí blahodárně při výskytu nežádoucích bakteriálních procesů.


   

má velice široké spektrum působení při vnějším použití. V ústní dutině
blahodárně působí na bolavé a podrážděné dásně, krvácivost, afty a na
zubní kazy. Na pokožce odstraňuje opar, používá se na rozmanité spektrum kožních potíží virového, bakteriálního či plísňového původu. Ničí plísně rovněž v pochvě. Kapky aplikované do nosní dutiny pomáhají při rýmě
a obnovují normální stav vedlejších nosních dutin. Na bolesti v krku a hrtanu je vhodný roztok tohoto přípravku aplikovaného kloktáním. Používá
se i při bolestech uší a nežádoucích jevech ve středním uchu a jeho roztok
ve vodě slouží též dobře k obkladům poškozených míst a nežádoucích žilních útvarů na nohou.


 

Má zklidňující účinek na nadměrně citlivá a podrážděná místa na kůži,

pomáhá čistit tělo od škodlivých zplodin metabolismu, podporuje dobrou průchodnost lymfatických cest. Příznivě působí při akné a ekzémech.


 

Působí blahodárně na funkci lymfatických žláz a na čištění lymfatických
cest. Zklidňuje podrážděnou pokožku, podporuje její revitalizaci a pomáhá ji udržovat ve zdravém stavu. Příznivě působí na stav a funkci kloubů.
Chrání před nežádoucími procesy v tkáních.


 

Mamma gel je určen k péči o lymfatické tkáně, zvláště vhodné je jeho užití u prsní žlázy. Má zklidňující účinek, stimuluje odvádění škodlivých zplodin metabolismu z těla ven, pomáhá udržovat dobře průchodné lymfatické cesty a čisté tkáně bez usazenin. Obsahuje kořen lopuchu, bez černý, čagu.


PSORIKALIS MAST

Aktivní látky obsažené v extraktu z kalísie a dalších složek masti zklidňující podrážděnou a svědivou pokožku. Příznivě působí při lupénce a
při akné, podporují revitalizační procesy při poškozeném povrchu kůže,
urychlují opětovné nabytí vzhledu a kvality kůže po zhojení ran. Pomáhají udržovat pokožku ve svěžím stavu, oddalují projevy její degenerace a stárnutí.


KARLOVARSKÉ BYLINNÉ MAZÁNÍ

Obsahuje léčivou vodu z Karlových Varů a léčivé byliny, které napomáhají
ke zmírnění bolestí zad a kloubů.
Vyvinuto ve spolupráci s lázeňskou klinikou Luxury Spa & Wellness Hotelu Prezident, Karlovy Vary.
www.hotelprezident.cz

... a další, které naleznete v našem katalogu, který Vám
zašleme na požádání

Nabídkové katalogy, ceníky a podrobnější informace: 798 46 Brodek u Konice 3 tel. 582 391 254, 582 391 207
e-mail:j.podhorna@nadeje-byliny.eu www.nadeje-byliny.eu

Tyto přípravky jsou notiﬁkovány na Ministerstvu zdravotnictví ČR jako doplňky stravy a kosmetické přípravky.

SPECIÁLNÍ MASTI A OLEJE
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100% rostlinné sýry VEGANLINE
výborné a pizu, d tosů, zakaných pormů i zsea

Všechny sýry VEGANLINE jsou: 100% rostlinné • bez mléka • bez laktózy
• bez cholesterolu • bez sóji • bez nasycených tuků • vhodné pro vegany
Až 75% populace má problém s trávením laktózy.
Rostlinné sýry VEGANLINE neobsahují ani laktózu a mléčné složky,
ani GMO, cholesterol nebo nezdravé transmastné tuky.
• alternativa k běžným sýrům typu eidam • výborně se rozpékají při tepelné
úpravě • s lahodnou chutí i zastudena • vyrobeno z čistě rostlinných olejů
• bez mléka a laktózy,
pro vegany
y ip
g y
I:
Vyzkošejt někteé z laodných ýrů VEGANL
• original • mozzarella • uzený • s olivami • s bylinkami

VEGANLINE zakoupíte ve všech
dobrých prodejnách zdravé výživy
a ve vzorkových prodejnách:
Praha 2 – BIOOBCHOD.CZ, Bělehradská 71,
Praha 4 – BIOOBCHOD.CZ, metro C - Háje.
Hledáme nové prodejce! obchod@bioobchod.cz

www.veganline.cz

