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Zywnosc pochodzaca z upraw ekologicznych
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stanowi najtanszy i jednoczesnie bardzo
skuteczny sposób profilaktyki zdrowotnej!

UB
POLSKI KL

E

Polski Klub Ekologiczny Ko³o Miejskie w Gliwicach
ul. Kaszubska 2 (wejœcie od ul. Akademickiej)
44-100 Gliwice, skr. poczt. 489
tel./fax: (032) 231 85 91,
e-mail: biuro@pkegliwice.pl
www.pkegliwice.pl
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spó³czesne metody wytwarzania ¿ywnoœci d¹¿¹ce do ci¹g³ego
wzrostu wydajnoœci przez chemizacjê rolnictwa nie zapewniaj¹
produktów o wysokiej wartoœci od¿ywczej. Produkty te czêsto
zawieraj¹ nadmiar azotanów, pozosta³oœci pestycydów, metale
ciê¿kie,
wêglowodory aromatyczne i wiele
innych szkodliwych
dla zdrowia
zanieczyszczeñ chemicznych.

Wielu konsumentów poszukuje ¿ywnoœci o wysokich walorach, jakie
zapewniaj¹ tylko produkty z upraw ekologicznych. Rolnik ekologiczny nie
stosuje wcale nawozów sztucznych. W przypadku deficytu jakiegoœ sk³adnika
dodaje zmielone minera³y, jak margiel, dolomit czy kredê. Nie stosuje pestycydów,
dziêki czemu nie zanieczyszczaj¹ one p³odów rolnych, wód powierzchniowych
i gruntowych. Ochronê roœlin zapewniaj¹ metody biologiczne i mechaniczne.

¯ywnoœæ pochodz¹ca z gospodarstw ekologicznych:
Metale ciê¿kie (o³ów, kadm, rtêæ) powoduj¹ tzw. choroby cywilizacyjne, to znaczy
choroby kr¹¿enia, cukrzycê, nowotwory i mia¿d¿ycê.
Pozosta³oœci pestycydów wywo³uj¹ alergie i zmniejszaj¹ odpornoœæ organizmu.
Nietoksyczne azotany w przewodzie pokarmowym redukuj¹ siê do niebezpiecznych
(szczególnie dla niemowl¹t) azotynów, a te przekszta³caj¹ siê w kancerogenne
nitrozoaminy.
Wêglowodory aromatyczne (m.in. rakotwórczy benzo(a)piren) mo¿na znaleŸæ
w nieprawid³owo suszonym ziarnie zbó¿ i niew³aœciwie wêdzonych przetworach
miêsnych.
Cech¹ wiêkszoœci zanieczyszczeñ ¿ywnoœci jest to, ¿e ich obecnoœæ jest
niezauwa¿alna! Ska¿ony produkt nie staje siê niesmaczny!
Niestety, ostrzegawcze funkcje smaku i powonienia w tym przypadku zawodz¹.

jest pe³nowartoœciowa - wykazuje zbilansowan¹ zawartoœæ sk³adników
pokarmowych,
jest ma³o przetworzona - tylko w niezbêdnym stopniu (rozdrobniona,
suszona, kiszona) i nie zawiera szkodliwych dodatków chemii
spo¿ywczej (konserwantów, barwników, spulchniaczy),
nie zawiera zanieczyszczeñ chemicznych ,
warzywa i owoce d³ugo zachowuj¹ œwie¿oœæ.
W rolnictwie ekologicznym nie akceptuje siê organizmów genetycznie
modyfikowanych!
Na podstawie porównania cech po¿ytecznych produktów z upraw
ekologicznych i konwencjonalnych, stwierdzono znacznie wy¿sze walory smakowe
tych pierwszych, wiêksze zawartoœci witaminy C, cukrów, wartoœciowego bia³ka
i sk³adników mineralnych.

