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"JAJKA"
Czego nam
trzeba, aby Dziæki jajkom jestem
super smaczny
zrobiã naleúniki?
i mam
ýóùciutki kolor.

Taki
wybór!
Co tu
kupiã?

Ale skàd
weêmiemy
jajka?

Weêmy te
najtañsze
w ùadnym
kolorowym
opakowaniu.

Nie, przyjrzyjmy siæ
i sprawdêmy,
co sprawia,
ýe sà tak róýne.

Farma Ekologiczna
Roberta

Sùoneczna Farma

Chodêmy
na zukupy
do supermarketu.
,,Sùoneczna Farma",
to brzmi zachæcajàco.
Sùoñce? Wolny wybieg?

Nie jestem
pewien, czy
tak jest.

Ojej, to jest olbrzymi hangar
i bardzo brzydko w nim pachnie.
Czy widzicie tutaj gdzieú sùoñce?

To jest hodowla úcióùkowa.
Kury nigdy nie wychodzà
na zewnàtrz.

Brak sùoñca, okien i drzwi.
A úwiatùo jest sztuczne.

Uýyjæ mojego magicznego pyùku
i polecimy na tæ farmæ.
Takie sà standardy dla hodowli
ekologicznej. Kury dostajà
tylko ekologicznà paszæ.

To czemu nazwali to
,,Sùonecznà Farmà"?
Myúlæ, ýe to dla zmyùki.

Zapraszam
do kurnika.

Te kury mogà swobodnie grzebaã w ziemi.
Ale tutaj jest
fajnie.
Kury wyglàdajà
na szczæúliwe.

Lepiej pokaýæ wam gospodarstwo
Roberta. Uýyjemy magicznego pyùku,
aby siæ tam dostaã.
Wyglàda jak super hotel
dla kur, ze wszystkimi
wygodami.

Ten kurnik mieúci 600 kur.
Ptaki znoszà jajka przez
2 lata i poùowæ ýycia
spædzajà na dworze.

W dzieñ kury sà wypuszczane na ùàkæ.
Tam jedzà robaczki i nawoýà ziemiæ.
Na noc wracajà do kurnika, gdzie sà
chronione przed drapieýnikami.

Ale dlaczego te jajka
sà duýo droýsze
od pozostaùych?

Zajmowanie siæ kurami wolnowybiegowymi wymaga wiæcej pracy, a ekologiczna pasza jest droýsza. Za to
jajka sà peùne wartoúci odýywczych.

Kupmy jajka tutaj,
przyrzàdzimy z nich
super naleúniki.

Dobra decyzja. Dziæki
numerkowi na jajku,
moýemy wybraã sposób
hodowli, z której
pochodzà jajka.
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"MLEKO"
Czy potrzebujemy
mleka do zrobienia
supernaleúnika?

Tak! A ja
jestem gùodna
zjadùabym
jogurt

Ten kefir to
jakaú podróba!

Hej Dzieciaki!
Z tego mleka nie bædzie
kefiru ani sera!

Supernaleúniku!
Dlaczego??

Tak myúlæ.
Co jest
napisane
na pudeùku?

Jogurt i kefir
sà z mleka
prawda?
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Moýe sami
zrobimy kefir
z mleka?

Mleko jest pasteryzowane
w wysokiej temperaturze
i czæsto homogenizowane
pod duýym ciúnieniem

W procesie tym ginà bakterie
dziæki którym mleko moýe zamieniã
siæ w kefir lub ser. Mleko to
nazywa siæ UHT (mleko przygotowane w wysokiej temperaturze).

Pokaýæ
wam.

Ale jeýeli kupicie mleko
ekologiczne, moýecie mieã
pewnoúã, ýe krowa wychodziùa
na ùàkæ. Jeýeli w dodatku
bædzie to úwieýe mleko
prosto od krowy a nie
pasteryzowane...

Na ogóù takie mleko pochodzi od krów, które
sà zamkniæte w kojcach i nigdy nie wychodzà
na zewnàtrz. Nie jedzà úwieýej trawy, tylko
sà karmione paszà z modyfikowanej
genetycznie soji, po to, ýeby produkowaùy
coraz wiæcej mleka.

MLEKO

Ýeby uprawiaã modyfikowanà
genetycznie sojæ, wycinane sà
tropikalne lasy w takich krajach
jak Brazylia czy Argentyna.
Zobacz, w úwieýym
mleku jest na
wierzchu úmietanka!
Co siæ stanie jeýeli
nie schowamy go
do lodówki?

Po tygodniu

Mleko UHT
brzydko
pachnie jest
na nim pleúñ
i muchy

...to moýna z niego zrobiã
kwaúne mleko, lepsze od jogurtu!

Naturalne
mleko jest
kwaúne, ale smaczne
i smakuje prawie
jak jogurt
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"M¥KA"
W supermarkecie

M¹ka

Màka

Ekologiczna
Màka
z
peùnego
przemiaùu

z
peùnego
przemiaùu

450

Którà màkæ wybraã?
Zapytajmy Supernaleúnika!

Wybierzmy màkæ ekologicznà
z peùnego przemiaùu do naszych
naleúników! Jest zdrowa
i w dodatku chronimy
w ten sposób przyrodæ.

W màce z peùnego przemiaùu
zachowane sà cenne tùuszcze,
witaminy i mineraùy.

Ziarno
Biaùa màka powstaje
z ziarna, które pozbawiono
ùuski i zarodka.
Skùada siæ gùownie
ze skrobii, której nasz
organizm tak dobrze
nie trawi.
Jest teý pozbawiona
waýnych skùadników
odýywczych.
Numer na màce wskazuje
procent mineraùów.
W biaùej màce
z numerkiem 450 jest
ich tylko 0,45%.

Ùuska (otræby)
zawiera pektyny i skùadniki mineralne

Bielmo
zawiera skrobiæ

Warstwa aleunorowa bielma
zawiera: biaùko, skùadniki mineralne,
witaminy i enzymy
a
giczn
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Zarodek
zawiera biaùko, tùuszcze,
skùadniki mineralne i witaminy

Czyli w màce z peùnego przemiaùu jest
o wiele wiæcej cennych rzeczy!
A czy màka ekologiczna nie jest lepsza?
Màka ekologiczna oznacza, ýe ziarno
pochodzi z uprawy bez pestycydów
i sztucznych nawozów, wiæc na pewno nie ma
w niej szkodliwej chemii.
Jednak nawet ekologiczna biaùa màka
nie ma zbyt wielu wartoúci odýywczych.
Póêniej w domu
Im lepszy zapach i smak,
tym zdrowszy naleúnik!

Smaczny i zdrowy,
i o to chodzi!

Jeýeli ciasto naleúnikowe poleýakuje
8 godzin przed smaýeniem,
naleúniki bædà smaczne i pachnàce
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"OLEJ I MAS£O"
Kiedy
zastanawiacie
siæ jaki olej
wybraã,
najlepiej
zdecydowaã
siæ na
ekologiczny
i tùoczony
na zimno.

Zapytajmy
Supernaleúnika!
Jak myúlisz,
co powinniúmy kupiã?

Rozumiem, ýe trzeba
wybieraã oleje tùoczone
na zimno, bo w procesie
tùoczenia nie dodaje siæ
do nich nic sztucznego i nie
niszczy zdrowych tùuszczów.
Ale czy wszystkie oleje
nadajà siæ do smaýenia?

Przyjrzyjcie siæ temu
obrazkowi.

rozpuszczalnik

proces rafinacji oleju
Tùuszcze sà
niezbædne dla
naszego
organizmu,
ale nie wszystkie
sà dobre.

proces tùoczenia
na zimno
Wybierzmy do naszych
naleúników prawdziwe masùo
z t³uszczu mlecznego, poniewaý
moýna na nim smaýyã w wysokich
temperaturach. Uwaga, to nie to samo,
co margaryna ze sztucznie
utwardzanych w fabryce
olei roúlinnych. Na maúle
nasze naleúniki bædà
smaczne i zdrowe!

Uwaga, zapamiætajcie: nie wszystkie tùuszcze
nadajà siæ do smaýenia. Dzielimy je na 3 grupy:
TÙUSZCZE NASYCONE sà staùe, to na
przykùad: prawdziwe masùo, tùuszcz palmowy
i kokosowy. Rozpuszczajà siæ dopiero
po podgrzaniu i sà doskonaùe do smaýenia.
TÙUSZCE MONONIENASYCONE
takie jak oliwa z oliwek i olej migdaùowy.
Po schùodzeniu majà gæstà i zawiesistà
konsystencjæ. Moýna je uýywaã do gotowania ale w niezbyt wysokiej temperaturze.
TÙUSZCZE WIELONIENASYCONE
sà zawsze pùynne: olej lniany,
sùonecznikowy i rzepakowy. Nie powinno siæ
ich podgrzewaã, ale tùoczone na
zimno sà dobre na przykùad do saùatek.

Potrzebny nam teý olej
do polania naszych gotowych
naleúników. Oczywiúcie musi to byã
olej tùoczony na zimno!

Rzuãmy
jeszcze raz okiem
na naszà tabelkæ
z 3 rodzajami tùuszczów

Weêmy ten olej, który nie nadaje siæ
do smaýenia. Smaczny jest
olej lniany, ma peùno niezbædnych
nienasyconych kwasów tùuszczowych,
bardzo zdrowych i potrzebnych
ýeby mieã peùno energii.

Jeúli chcecie mieã
pewnoúã, ýe wasz olej lub
masùo nie zawierajà ýadnych
pozostaùoúci úrodków
chemicznych, wybierajcie
produkty ekologiczne!
A dlaczego
olej powinien byã
ekologiczny?

Oleanjy
lni
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"PRZYRZ¥DZANIE SUPERNALEŒNIKA"
Musimy pamiætaã
o porzàdnym zwiàzaniu
wùosów oraz zdjæciu
pierúcionków i zegarków

Pamiætajmy teý
o umyciu ràk
i zaùoýeniu fartuszka!

MLEK

o
eg
eùn aùu
z p emi
z
pr

O czym
powinniúmy pamiætaã,
zanim zabierzemy siæ
za prace w kuchni?

M¥

KA

O

Przepis
na ciasto naleúnikowe:
3 jajka
350 ml mleka
200 gr ekologicznej màki peùnoziarnistej
szczypta soli
masùo do smaýenia
Rozbiã jajka w misce i wlaã mleko. Kolejno dodawaã màkæ po ùyýce,
caùy czas miksujàc skùadniki mikserem lub trzepaczkà. Naleúniki bædà
smaczniejsze, jeúli ciasto poleýakuje 8-10 godzin przed smaýeniem.

Nie mogæ siæ
juý doczekaã,
aby skosztowaã
naszych supernaleúników.
Na pewno bædà
przepyszne!

To byùa
prawdziwa frajda,
móc przygotowaã
to wszystko z pomocà
naszych przyjacióù.
I spójrzcie, jakà mamy
czystà kuchniæ!

Smacznego,
dzieciaki!

Opracowanie komiksu dofinansowano dziæki wsparciu Komisji Europejskiej w ramach programu "Uczenie siæ przez caùe ¿ycie".
Wyùàcznà odpowiedzialnoúã za treúã ponosi wydawca, KE nie odpowiada za treúã ani wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

Hej, dzieciaki!
Czy zastanawialiúcie siæ
kiedyú skàd
pochodzi miód?
Zróbmy dochodzenie!

O, tak.
Wspaniale!

Jestem pszczoùà
robotnicà i straýniczkà
ula. Królowa juý na was
czeka. Wchodêcie,
zapraszam.

Teraz uýyjæ
magicznego pyùku, dziæki
któremu bædziecie mogli
zwiedziã prawdziwy ul.
Zaplanowaùem teý audiencjæ
u samej Królowej pszczóù.

Wnætrze ula

Co to
za
straszny
zapach?

Uwaga!
Atakujà nas!

...úwiece,
kremy,
farby...

I pieczæcie
woskowe!

Dziækujæ za waszà pomoc. My pszczoùy
musimy magazynowaã ten pyùek w komórkach,
aby móc go potem zjeúã. Czy wiedzieliúcie,
ýe bez naszego zapylania, ýadne
drzewo nie miaùoby owoców?
Spójrz, jaka
biedna, zapracowana
pszczoùa. Pomóýmy
jej z tym ciæýkim
pyùkiem.

Patrz, ale
obrzydlistwo!

Czyli stàd siæ bierze
wosk! Wyobraê sobie...

Wcale nie.
To jest pùynna,
pachnàca sùodka
masa.

Ale...
czy to nie jest
aby twój
miùy sàsiad?

Witam w moim królestwie.
Jestem matkà 30 tysiæcy pszczóù,
wùàczajàc w to larwy. Wszystkie
moje dzieci majà swoje zadania
do wykonania. Na pewno
juý je widzieliúcie.
Czy chcielibyúcie spróbowaã
naszego miodu?

Nie jest
taka zùa!

No pewnie!
Hmm,
smakuje duýo lepiej
niý cukierki
czy sam cukier.

Tak,
chodêmy
za nim!
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"MIÊSO"
Ej, zgadnij o czym wczoraj
úniùam? Podsùuchaùam rozmowæ
dwóch úwinek w niebie.

Fajosko,
a co mówiùy?

Moje ýycie byùo straszne. Jedyny raz,
kiedy ujrzaùam sùoñce,
to byùo na chwilæ zanim trafiùam tutaj.

Jak to tak?? Moje ýycie byùo odmienne.
Mogùam caùy dzieñ taplaã siæ w bùocie
razem z moimi kuzynami...
Tak wiæc, po takim
ýywocie twoi konsumenci,
nie bædà potrzebowali wizyty
u lekarza ze wzglædu
na podwyýszone ciúnienie,
zagroýenie cukrzycà, alergià
czy otyùoúcià, prawda?

Zgadza siæ,
zwùaszcza,
ýe nie jadajà
miæsa codziennie.

Witam w niebie!
Po tak marnym ýywocie,
zapraszam do nas.
Jak podróý?

Dziækujæ. Mój opiekun i jego
rodzina zrobili dla mnie duýà
imprezæ poýegnalnà. Zostaùam
przerobiona na kieùbasæ,
wysùana do sklepu miæsnego,
a potem trafiùam tutaj.
A co masz na myúli, mówiàc:
marny ýywot?

Jedzenie nigdy nie byùo úwieýe, bez smaku
i miaùo peùno sztucznych dodatków.

...zajadaã siæ úwieýà trawà oraz
resztkami z kuchni moich opiekunów.
Pysznoúci!

Ej, po takim únie,
Moýe kupimy je
wolaùbym kupowaã miæso
na targu bezpoúrednio
ze szczæúliwej úwinki.
od ekologicznego
rolnika?
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"WIEDZA O MIÊSIE"
Jak ty moýesz ciàgle
jeúã wielkie kotlety bez
ýadnych dodatków?

Lubiæ miæso.

Rozsypiæ
mój magiczny
pyùek i coú
wam pokaýæ.

To smutne, zniszczà
caùy las deszczowy .
Tyle bydùa i za maùo
jedzenia dla krów.
Bædà musieli wyciàã
jeszcze wiæcej drzew.

Ojej, widzæ tylko
wielkie uprawy jednej
roúliny i ogromne
kombajny. Nic wiæcej
tu nie roúnie.

Dzieñ
Wegetariañski
To jest pyszne.

Ten chùopiec wyglàda na
wygùodzonego. Moýe po
zbiorach bædzie miaù
co jeúã?
Niestety wielcy farmerzy
z Argentyny siejà tylko
sojæ i zboýa, które posùuýà
jako pasza dla zwierzàt
hodowanych na miæso
w Europie. Nie starcza
juý ziemi, ýeby uprawiaã
ýywnoúã dla mieszkañców.

Jeúli wszyscy
w Europie jedliby
mniej miæsa,
to pokaýe wam,
co moýna by osiàgnàã.

Dla produkcji i eksportu miæsa, w Brazyli
niszczy siæ wielkie poùacie lasu deszczowego.
Tymczasem te drzewa produkujà tlen
niezbædny do oddychania na Ziemi.
Bez lasu zginie teý masa dzikich zwierzàt,
piæknych ptaków i roúlin leczniczych.
Wyobraêcie sobie - ýeby wyprodukowaã
1kg woùowiny, bydùo potrzebuje zjeúã 6,5 kg ziarna,
36 kg trawy oraz 15 tysiæcy litrów wody.
Z samego ziarna potrzebnego do produkcji 100 gram
miæsa moýna zrobiã 600 gram naleúników!
Mniam,
Ale
zjem te pyszne
szeúã to za
naleúniki
duýo, moýesz
pæknàã!

Czasami dzieñ
warzywny jest
bardzo zdrowy
i fajny!

Co za piækny
krajobraz.
Byùoby
wystarczajàco
ýywnoúci
dla wszystkich
ludzi na úwiecie.
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Cieszy mnie
widok
jedzàcego
chùopca.

"WARZYWA"
Nienawidzæ warzyw! Sà
bez smaku. Nie znoszæ
gotowanej marchewki,
gotowanego szpinaku
i zupy warzywnej...

To dlatego, ýe jesz
tylko mroýone. Úwieýe
warzywa smakujà
lepiej! Jesienià moýna
je jeszcze kupiã
na rynku.

Te marchewy
sà taakie duýe
i tanie.

Jestem eko marchewkà i pochodzæ z ekologicznego gospodarstwa. Nie karmiono mnie
chemicznymi nawozami i nie pryskano trujàcymi
úrodkami ochrony roúlin. Jestem super zdrowa,
chrupiàca i smaczna. Wybierzcie mnie!

Nie sùuchajcie tej pomarañczowej zazdroúnicy! Spójrzcie
tylko na mnie. Jestem DUUýa, piækna... a wszystkie
moje siostry wyglàdajà tak samo! Od rana do wieczora
wcinamy smaczne nawozy.
Czasem spryskujà nas specjalnymi úrodkami,
abyúmy nie chorowaùy i nie podgryzaùy nas szkodniki.

zwyczajna
marchewka

Eko

No cóý... Te specjalne
úrodki sà bardzo toksyczne!
Ja tego nie potrzebujæ.
Przedstawiam wam
mojà przyjacióùkæ - cebulæ!

Hej, razem sobie roúniemy. Obok
siebie. To siæ nazywa dobre
sàsiedztwo. Wszystkie szkodniki,
które chciaùyby zaatakowaã
marchewkæ, siæ mnie bojà!

Lepiej zjeúã maùe warzywo,
peùne witamin i skùadników odýywczych,
niý jakieú duýe,
ale maùo wartoúciowe !

A na tych jest napisane,
ýe to marchewki ekologiczne. Ale sà mniejsze
i wiæcej kosztujà.
Dlaczego tak jest?

W takim razie
wybieram mniejszà
marchewkæ.
Ma taki ciekawy
ksztaùt.

Doskonaùy wybór, kolego!

Do naleúnika na sùono, proponujæ wam piæknà, zielonà
saùatæ z naturalnej uprawy i ekologiczne pomidory.
W zimie supernaleúnikowe nadzienie to sos pomidorowy
z cebulkà i fasolkà. Fasolka jest peùna zdrowego biaùka.
Pychota!
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"OWOCE I D¯EM"
Nasz supernaleúnik jest juý gotowy.
Teraz trzeba go posmarowaã pysznym
dýemem. Zobaczmy, co kryje siæ
w oferowanych produktach.

Mam pomysù.
Kupmy truskawki
i zróbmy dýem
w domu. Sà jednak
dosyã drogie.

Úwietny
pomysù. Te
jabùka sà
bardzo tanie
i ùadnie
wyglàdajà.

sk
truskùadniki:
sok zawki 15%
ýela jabùek
pekttyyna
konse na
r
barw wanty
cukieniki
syropr

Ojej!
trochæ maùo
jest tych
truskawek,
jak na dýem
truskawkowy.

Póêniej w domu.
Nie smakuje mi
to jabùko,
mdùe
i brzuch
mnie boli.

A dýem
przypomina
jakàú
brejæ.

Moýe
lepiej zróbmy
mus jabùkowy ?

Czy wiecie, ýe jabùka
z sadów przemysùowych sà spryskiwane trujàcymi úrodkami nawet
30 razy albo wiæcej, aby pozbyã siæ
szkodników i chorób?

Myúlæ, ýe ten nowy
rodzaj jabùek, nie
nadaje siæ na dobry,
domowy mus.

Natomiast jabùka
z upraw ekologicznych i sadów przydomowych,
nie zawsze wyglàdajà najlepiej. Czasem moýna w nich nawet
spotkaã robaka. Mimo to, smakujà doskonale. Moýecie
sprawdziã w Internecie, jaka odmiana jabùek nadaje siæ
najlepiej na zrobienie pysznego musu,
szarlotki, a która na sok.

Koszmar!
Dlaczego nie zaprzestanà
tych oprysków?

W sadach przemysùowych sà wielkie
monokultury jednej z nowoczesnych odmian
jabùek. Sà one maùo odporne na choroby
i zmiany pogody. Bez oprysków, szkodniki
czy choroby mogà zaatakowaã
i ùatwo je zniszczyã.

W maùych sadach znajdziecie wiele róýnych
dawnych odmian jabùoni. Sà one bardziej
odporne na choroby. W takich sadach jest
duýo ptaków, zwierzàtek i poýytecznych
owadów, które zjadajà szkodniki.To wùaúnie jest
BIORÓÝNORODNOÚÃ !
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"ZIO£A I PRZYPRAWY"
Hej, czym siæ tak
zajadasz? Zabraùaú
to swojemu królikowi?

Co ty tam gadasz?Ja mam
najlepszy domowy pasztet
ze úwieýà saùatà, prosto
z ogródka mojej
babci. Chcesz spróbowaã?

Hm, za to w skùadzie mojej kanapki
jest napisane: sztuczne aromaty, konserwanty, barwniki, glutaminian sodu... !?
A co oznaczajà te wszystkie E - ?

Dodaùa
wùasne zioùa:
pietruszkæ,
bazyliæ...

Pychota,
jak ona
to zrobiùa?

Dzieciaki, zróbmy úledztwo
skàd pochodzà
prawdziwe zioùa i przyprawy!

A oto Wùochy! Zioùa jak oregano
czy bazyliæ dodajà do prawdziwego
wùoskiego sosu pomidorowego,
pachnie on smakowicie

Masz na
myúli ketchup

Nie,
to zupeùnie
inna sprawa...
pokaýæ ci.

Wùaúnie,

leãmy do Ameryki!

Po co dodajà
do ketchupu tyle
cukru i dziwnych
skùadników...?

Cóý, te wszystkie
skùadniki sà duýo tañsze,
niý wyprodukowanie ketchupu
tylko na bazie
pomidorów i zióù.

A co z podniesionym ryzykiem
wystàpienia alergii
i cukrzycy u klientów?

Wolæ opuúciã juý
to miejsce i przenieúã siæ
w bardziej egzotyczne kraje

Indyjski bazar

U babci w ogrodzie.
Nic z tych rzeczy! To sà
prawdziwe przyprawy. Sam
przygotowujæ je w domu.
Ta ýóùta przyprawa to kurkuma,
ta czerwona to chilli,
a ta pomarañczowa to curry.

Czy to sà
pigmenty
malarskie?

U nas takýe moýna z ùatwoúcià
uprawiaã wiele zióù. Nadajà siæ do
przyprawiania zup, do przyrzàdzania
herbatek zioùowych, do produkcji
pachnàcych mydeùek...

Przepisy babci
sà najlepsze!

Dziæki tym naturalnym
przyprawom, ýywnoúã siæ
nie psuje, nawet kiedy
jest goràco, jak w naszym
kraju. Sà takýe
doskonaùe na trawienie.
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"KULTURA JEDZENIA"

Nie chcæ
jeúã mojego
super naleúnika
w ten sposób.
Zmieñmy to!

Chcæ pomidory
do mojego
naleúnika !

Aleý ty
gùupia
jesteú?!

Blee, to co
jecie jest
obrzydliwe!

Nie przepadam
O, to wyglàda za owocami.
smakowicie! Czy mógùbyú
mi podaã
Masz ochotæ
warzywa,
Wolæ z warzywami, spróbowaã?
proszæ? Tak,
ale ýyczæ wam
oczywiúcie,
smacznego!
bardzo
proszæ
Czym siæ tak
zajadacie?

Czy mogæ prosiã
pomidory?

Tak, jest
super!

Smacznego!
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