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Wydanie wiosenne

Egzotyczne owoce Durian

Durian- najdroższy
owoc świata!
Każdemu człowiekowi
wydawać się mogło, że w
naszych sklepach można
już kupić wszystko,
nawet najbardziej
wymyślne rarytasy z
odległych zakątków świata.
Są jednak takie produkty,
których skosztować
możemy jedynie podczas
egzotycznych podróży.

Do takich owoców należy
durian pochodzący z
Tajlandii. Ma on owalny
kształt, jest pokryty
kolcami,
a jego masa dochodzi do 3
kg! Wewnątrz znajduje się
kilka nasion otoczonych
miąższem
przypominającym
konsystencją budyniu.
Jego nietypowy

słodko-kwaśny smak
można opisać jako
mieszankę serka
śmietankowego, migdałów i
cebuli. 
Nie tylko jego cena jest
odstraszająca.Durian ma
bardzo charakterystyczny
nieprzyjemny zapach sera
pleśniowego,który
utrzymuje się w
pomieszczeniach nawet
przez tydzień.

Z tego też względu nie
można rozkoszować się
jego smakiem w naszym
kraju.
Azjaci jedzą owoc na
surowo lub poddają
kulinarnej obróbce.
Delektowanie się durianem
porównują do próbowania
wytrawnych win lub
degustacji francuskiego,
pleśniowego sera.
Trzeba jednak uważać. 

Ze względu na skład
chemiczny nie można
łączyć go z alkoholem, taka
mieszanka może być
śmiertelnie niebezpieczna.
Durian to wielki owoc.
Wygląda jak owalna piłka,
której średnica dochodzi
nawet do 40 cm.
Jest nazywany
powszechnie królem
owoców.
Monika Popiuk kl.1eT :)

Monika Popiuk
q=durian&client=opera&hs=9Re&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=MYWPU_qaN6KE4gSY4oH4Dg&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1366&bih=660#q=durian&tbm=isch&tbs=isz:l&facrc=_&imgdii=_&imgrc=sDK1aii4E7A_UM%253A%3BtNJNH0HH3EFlSM%3Bhttp%253A%252F%252Frnbfitnessworld.vn%252Fen%252Fwp-
content%252Fuploads%252F2014%252F05%252Fdurian_morn_thong_peeled_thailande_view1.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Frnbfitnessworld.vn%252Fen%252F10-awesome-benefits-durian-know%252F%3B1100%3B1100
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Sałatki na letnie dni

Jajo zapiekane w szynce

Składniki na 5
porcji:
JAJKA: 5 szt
SZYNKA: 5
plastrów
SER: 5 łyżeczek
(starty)
PAPRYKA
CZERWONA: 1/3
szt
SZCZYPIOREK:
wg uznania
OLIWA: wg
uznania.

Sposób
Przygotowania:

Paprykę pokroić w
mała kostkę,
szczypiorek drobno
posiekać. Ser zetrzeć
na małych oczkach,
najlepszy będzie
dosyć ostry, ponieważ
jest wyrazisty w
smaku. Formę do
muffinek posmarować
oliwą, układać plastry
szynki tak, żeby
tworzyły koszyczek. 
Szynka jest i na
bokach i na dnie,
większe plasterki
można przekroić i
najpierw obłożyć
ścianki formy, a
potem dno. Koszyczki

wystają trochę na
zewnątrz dzięki temu
łatwiej się je wyciąga.
Na szynkę wsypać
trochę papryki i
żółtego sera. Na
wierzch wybić białko,
a żółtko zostawić w
skorupce tak, żęby się
nie wylało. Formę
włożyć  do piekarnika
nagrzanego do 180
stopni. C i zapiekać
przez około 7 - 8
minut, aż białko
będzie dosyć ścięte.
Następnie na białko
wylać żółtko i
wszystko piec
jeszcze przez kilka
minut, aż żółtko
będzie półpłynne. 

Jeśli ktoś lubi mocno
ścięte żółtko to może
piec dłużej lub od razu
wbić całe jajko. 
Jajka podawać
posypane
szczypiorkiem,nie
trzeba solić ponieważ
są wystarczająco
słone dzięki szynce,
można je popieprzyć. 

ŻYCZĘ
SMACZNEGO

M

M

Smacznego

Sałatka z
truskawkami i
ogórkiem:
Składniki na 2 porcje
:
OGÓREK: 1 szt
SAŁATA
MASŁOWA: 1 szt
SAŁATA RUCOLA: wg
uznania (garstka)
TRUSKAWKI: 250 g
CYTRYNA: 1 szt
OCET
TRUSKAWKOWY:
3 łyżki
OLIWKI: 2 łyżki
Sposób
przygotowania:
Cytrynę sparzyć i
zeskrobać skórkę.
Oliwkę i ocet
truskawkowy
zmiksować. Można
dodać trochę soku z
cytryny, soli i pieprzu.
Na talerzu ułożyć
porwaną sałatę
masłową i rucolę.

Ogórek pokroić w
cienkie plasterki i
ułożyć na sałacie.
Dodać pokrojone
truskawki polane
sokiem z cytryny.
Każdą porcję sałatki
polać sosem i posypać
skórką cytrynową.
Sałatka
"wspomnienie
lata"
Składniki na 1 porcję:
SZPINAK BABY: wg
uznania (2 garści
świeżych liści bez
ogonków)
TRUSKAWKI: 2 szt
AWOKADO: 1/2 szt
LICZI: 6 szt
SZYNKA
PARMEŃSKA (lub
serrano) : 
2 plastry
MIĘKKI SER KOZI:
wg uznania
ORZECHY PINOWE:

wg uznania (garść
uprażonych) 
Na sos: 
MIÓD: wg uznania
OCET
BALSAMICZNY: wg
uznania
OLIWA Z OLIWEK: wg
uznania
Sposób
przygotowania:
Wszystkie warzywa i
owoce umyć i
osuszyć. Truskawki
pokroić w ćwiartki,
awokado pokroić w
kostkę, liczi obrać,
szynkę pokroić w
paski. 
Składniki ułożyć na
talerzu i polać sosem.

SMACZNEGO
 

http://cooklet.com/pl/przepis/6773/jajka-
zapiekane-w-szynce

http://cooklet.com/pl/przepisy/salatki-i-surowki
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Promocja Zdrowia:
Tarczyca

Choroby tarczycy
cechują się dużą
różnorodnością,
na pozór
niezwiązanych ze
sobą objawów.
Jakie symptomy
mogą skłaniać
nas do
podejrzeń, że
mamy problem z
tarczycą? Które
sugerują
niedoczynność, a
które
nadczynność
tarczycy?
Powiększona tarczyca
może powodować
uczucie dyskomfortu,
bólu szyi, wrażenie
uwierania przez
kołnierzyk, dławienia w
gardle, kłopoty przy
połykaniu i
oddychaniu. Możemy
sami zauważyć w
lustrze, że tarczyca
jest większa niż
wcześniej lub pojawił
się guzek.
Niepokojący
wytrzeszcz
Charakterystyczny
wytrzeszcz występuje
w nadczynności
tarczycy. Mogą mu
towarzyszyć obrzęki
powiek, utrudnienie w
ich zamykaniu oraz
zaburzenia widzenia.
Nerwy
Zwiększona
drażliwość,
nadpobudliwość,
gonitwa myśli oraz
niemożność skupienia
uwagi występują w
nadczynności
tarczycy. Narastające

spowolnienie myślenia
oraz mowy, osłabienie
pamięci, a także
tendencja do depresji
mogą być
spowodowane
niedoborem jej
hormonów.
Ciepło albo zimno
W chorobach tarczycy
zmienia się tolerancja
temperatury otoczenia.
Niedoczynność
zwiększa wrażliwość
na chłód, natomiast
nadczynność
powoduje nietolerancję
gorąca. Skóra
Jest blada i zimna,
zmniejsza się jej
potliwość, może
pojawić się obrzęk
tkanki podskórnej.
Występuje tendencja
do wypadania włosów i
łamliwość paznokci. 
Odmiennie wygląda
skóra w nadczynności
tarczycy: jest ciepła,
wilgotna, różowa,
aksamitna w dotyku. 
Jod jest
pierwiastkiem
niezbędnym do
prawidłowego
funkcjonowania
tarczycy –
pomaga w
syntezie
hormonów przez
nią
wytwarzanych. Z
kolei witamina D
ma działanie
ochronne dla
wielu narządów,
w tym także dla
tarczycy. 
Jod jest ważnym
składnikiem

budowy hormonów
tarczycowych. Dla
prawidłowego
funkcjonowania
tarczycy konieczna
jest odpowiednia
podaż jodu, która w
codziennej polskiej
diecie niestety zwykle
nie występuje.
Pierwiastek ten
znajduje się jedynie w
śladowych ilościach w
produktach
spożywczych, takich
jak: ryby morskie,
owoce morza, mleko,
jaja.
Witamina D nie tylko
chroni kości przed
krzywicą w wieku
dziecięcym i przed
osteoporozą i
osteomalacją w wieku
dorosłym, ale pełni
istotną rolę w wielu
funkcjach innych
narządów, a jej
prawidłowe stężenie
zapewnia ochronę
przeciwnowotworową i
w zakresie wielu
chorób
cywilizacyjnych. U
osób z deficytem
witaminy D wykazano
zwiększoną częstość
występowania wola
guzowatego i raka
tarczycy. Wykazano
także związek
uszkodzenia genu
regulującego funkcję
witaminy D z
najczęstszym
procesem zapalnym
tarczycy – chorobą
Hashimoto. Również
po zabiegach
usunięcia tarczycy
(zwykle z
sąsiadującymi
przytarczycami)

konieczna jest
suplementacja
witaminy D.

Monika Wysocka

Monika Wysocka

q=tarczyca&client=opera&hs=9Xx&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=8KOQU6aILsX14QSSuoGQBA&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1366&bih=660#facrc=_&imgdii=_&imgrc=OgcQZGrn45uiHM%253A%3BNzWHUKGM45TzfM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.thyromine.pl%252Fimg%252Fgruczol-

tbn2.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcRf8ttamq8Sj8F78zxcvmKe6HQMvdJ03Fix1VxdB_jsGasGzEoj2Q%253B294%253B295%253B5NnoJ4VvjPkEaM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fzapytaj.onet.pl%25252FCategory%25252F002%25252C004%25252F2%25252C14423171%25252CUwazasz_ze_to_glupie_rysowac_slonce_w__okularach_przeciwSLONECZNYCH.html&source=iu&usg=__IWCfQ3EcplbLLq-
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Skala Scoville'a

Papryczka chili Papryczka
chili

Za ostry smak papryki
chili odpowiada
zawarta w jej owocach
kapsaicyna, która ma
własności drażniące,
rozgrzewające skórę i
błony
śluzowe wywołuje
uczucie ciepła i
zaczerwienienie skóry. 
Silnie piekący

smak, jaki odczuwamy
przy jej spożyciu
wywołany jest przez
podrażnienie
zakończeń czuciowych
oraz termicznych
nerwów. Powoduje to
rozszerzenie naczyń
krwionośnych, błon
śluzowych i skóry oraz
położonych pod nimi
narządów. Kapsaicyna
drażni błonę śluzową
żołądka, wzmaga
apetyt i wydzielanie
soków żołądkowych,
ułatwiając trawienie.

Gdy dostanie się do
nosa powoduje
kichanie, w krtani
kaszel. 

W 1912 roku została
skonstruowana skala
ostrości pikantnych
potraw, stosowana
głównie do papryk.
Skala ta nosi nazwę
skali Scoville'a,
mierzy ona
koncentrację
kapsaicyny w
potrawie.
Najostrzejszą
papryką chili jest
Carolina Reaper.

CAROLINA
REAPER – 

wyhodowana w
wilgotnym
klimacie stanu
Południowa
Karolina przez
Ed’a Currie z
PuckerButt
Pepper Company.
Z wynikiem
1.569.300 SHU w
listopadzie 2013
roku została
uznana za
najostrzejszą

chili na świecie.
Pobiła tym
samym rekord z
marca 2011 roku
ustanowiony
przez chili
Trinidad Scorpion
Butch T
(1.463.700 SHU).

M

m

m

Pan Ed Currie z
Karoliny Południowej
wyhodował
nowy najostrzejszy
szczep papryki chili!

Swoje dzieło
nazwał
Carolina
Reaper, co w
wolnym

tłumaczeniu
może
oznaczać
ponurego
Żniwiarza
śmierci.

https://www.google.pl/search?q=papryczka+chili&client=opera&hs=mnP&sa=X&tbm=isch&imgil=8mRaD7hjF3cGfM%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencrypted-
tbn2.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcRNul1nApRkrbIhCEyLYxhoHxiX6oGSRw4ZzFstTotiYvx7RtJA7Q%253B600%253B450%253Bw_z-
dhzT3Yv90M%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.zielonyogrodek.pl%25252Fpapryczka-chili-sprzyja-zdrowiu-serca&source=iu&usg=__pgbSqVR0xYMz6R7UFi0l_I817WI%3D&ei=w7iUU-

dhzT3Yv90M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.zielonyogrodek.pl%252Fimages%252Fmedia2%252F4898ostra_papryka%252C_fot._Pawel_Zawistowski%252C_SXC.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.zielonyogrodek.pl%252Fpapryczka-

7UNKWL7Aau6YCQBw&ved=0CDcQ9QEwAw&biw=1366&bih=660#q=Carolina+Reaper&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=jDBYlDK9HL77pM%253A%3BtnFLBQ3Va3Sa1M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.chileseeds.co.uk%252Fimages5%252Fcarolinareaperchiliseeds.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.chileseeds.co.uk%252Fcarolina_reaper_chilli_seeds.htm%3B1720%3B1339

https://www.google.pl/search?q=papryczka+chili&client=opera&hs=mnP&sa=X&tbm=isch&imgil=8mRaD7hjF3cGfM%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencrypted-tbn2.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcRNul1nApRkrbIhCEyLYxhoHxiX6oGSRw4ZzFstTotiYvx7RtJA7Q%253B600%253B450%253Bw_z-dhzT3Yv90M%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.zielonyogrodek.pl%25252Fpapryczka-

7UNKWL7Aau6YCQBw&ved=0CDcQ9QEwAw&biw=1366&bih=660#q=Carolina+Reaper&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=mevnB91pMPOSdM%253A%3Bo8Gi1Mz8lABY6M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.ctvnews.ca%252Fpolopoly_fs%252F1.1608231!%252FhttpImage%252Fimage.jpg_gen%252Fderivatives%252Flandscape_620%252Fimage.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.ctvnews.ca%252Fhealth%252Fpepper-
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