Nie jedz tego na surowo!
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To siedzi w
warzywach

Sa³atê jadamy niemal wy³¹cznie na surowo. Równie¿
marchewkê najlepiej chrupaæ wie¿¹.
Niestety nie jest to zupe³nie bezpieczne. Mo¿emy
wyeliminowaæ ryzyko, jeli
bêdziemy bardzo dok³adnie
myæ warzywa.
- Na surowych lub niedomytych warzywach gruntowych i liciastych mog¹
znajdowaæ siê jaja glisty
ludzkiej lub innych paso¿ytów oraz oczywicie bakterie bytuj¹ce w glebie i w kale
zwierz¹t odwiedzaj¹cych
pole - np. grona eschceri-

chia coli.
Dlatego warzywa gruntowe najlepiej sparzyæ lub
przynajmniej bardzo dok³adnie wyszorowaæ - t³umaczy specjalistka z Dietosfery.
Z innego powodu nie nale¿y jeæ surowych ziemniaków.
Z w³asnej woli raczej tego
nie robimy, ale mo¿e siê
zdarzyæ, ¿e np. w zapiekance warzywnej trafi¹ siê plastry surowych ziemniaków.
- Zarówno surowe bulwy,
jak i ³odygi oraz licie roliny zawieraj¹ toksyczn¹ solaninê - glikozyd powoduj¹cy zatrucie pokarmowe 

ostrzega dietetyk.
Antyjedzenie
- Niektóre produkty zawieraj¹ tzw. substancje antyod¿ywcze, maj¹ce negatywny wp³yw na organizm mówi dietetyczka.
- Substancje wystêpuj¹ce w surowych bak³a¿anach, cukiniach czy dyni
mog¹ powodowaæ ból brzucha i biegunki.
Na surowo nie wolno te¿
jeæ wiêkszoci rolin
str¹czkowych czy kie³ków
cieciorki i soczewicy.
Zawarte w nich substancje antyod¿ywcze hamuj¹
wch³anianie cennych sk³adników, zaburzaj¹ proces tra-

wienia, a nawet mog¹ powodowaæ zlepiania siê krwinek.
Inne kie³ki - np. rzodkiewki, broku³ów czy s³onecznika nadaj¹ siê do jedzenia na
surowo, jednak nale¿y je
starannie op³ukaæ, a najlepiej sparzyæ, bo mog¹ byæ
zanieczyszczone paso¿ytami lub bakteriami - dodaje
Agata Bia³ek.
- Najlepiej zawsze pamiêtaæ o zasadzie, ¿e wszystkie produkty, które jadamy
na surowo trzeba dok³adnie
umyæ, a jeli to mo¿liwe sparzyæ wrz¹tkiem.
AD/mmch

WSPOMNIENIE - (1947-2012)

W poniedzia³ek, 19 listopada 2012 roku, w wieku 65 lat zmar³a po ciê¿kiej chorobie Maria Skornia-Roszij,
radna Miasta O¿arów Mazowiecki, inicjatorka powo³ania O¿arowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Maria Skornia-Roszij urodzi³a siê 16 wrzenia 1947 roku
w Strzelnie k/Inowroc³awia w województwie Kujawsko 
Pomorskim. Z zawodu by³a nauczycielk¹. Ukoñczy³a Podyplomowe Studium Pedagogiczne w Bydgoszczy i od tego
czasu swoje ¿ycie zwi¹za³a z ziemi¹ o¿arowsk¹. Wychowa³a wiele pokoleñ m³odych ludzi, pracuj¹c w szko³ach w O¿arowie Mazowieckim i Macierzyszu.
W latach 1981  2000, a¿ do momentu likwidacji placówki, by³a dyrektorem Szko³y Podstawowej w Macierzyszu. Nastêpnie, ¿eby zachowaæ budynek szkolny do u¿ytku
publicznego mieszkañców zaanga¿owa³a siê w tworzenie
Stowarzyszenia Rozwoju Macierzysza, w którym zosta³a
wybrana do pierwszego Zarz¹du Stowarzyszenia jako wiceprezes.
W latach 2005-2012 prowadzi³a filiê Biblioteki Publicznej w O¿arowie Mazowieckim, w wiêcicach, gdzie tak¿e
da³a siê poznaæ jako zaanga¿owany spo³ecznik i promotorka czytelnictwa wród najm³odszych mieszkañców wiêcic.
W roku 2006 po raz pierwszy wygra³a wybory do samorz¹du gminnego w okrêgu Macierzysz, Szeligi, Mory, Bronisze i Piotrkówek Ma³y. W 2010 roku powtórzy³a swój wyborczy sukces. Mieszkañcy gminy znali J¹ jako niezwykle
pracowit¹, czêsto w sposób bezkompromisowy walcz¹c¹
o sprawy swoich wyborców, radn¹, która pomaga³a ludziom
rozwi¹zywaæ problemy ¿ycia codziennego.

Dziêki Jej staraniom mieszkañcy okrêgu który reprezentowa³a w Radzie Miejskiej maj¹ kanalizacje, ulice, chodniki,
minibus do Warszawy, owietlenie i place zabaw dla dzieci.
Mia³a w planach boisko dla m³odzie¿y w Szeligach i alejkê
spacerow¹. Zainicjowa³a akcje Szlachetna paczka na wiêta
Bo¿ego Narodzenia dla ubogich rodzin, pierwszy raz w tym
roku w O¿arowie Mazowieckim. Wozi³a dary dla orodka Monar. - To by³a radna  gospodarz, która dba³a nie tylko o
swoich wyborców, ale w ogóle o interesy wszystkich. Tak wspominaj¹ zmar³¹ ci, którzy siê z Ni¹ zetknêli, którym zawsze s³u¿y³a skuteczn¹ pomoc¹, a tak¿e s¹siedzi.
Bêdzie brakowaæ Jej oddania ludziom, a tak¿e sprawom,
których siê podejmowa³a, zawsze w imiê s³u¿by, któr¹ jako
radna w³aciwie pojmowa³a, daj¹c temu wyraz w swym dzia³aniu.
Maria Skornia-Roszij by³a kobiet¹ siln¹, do koñca aktywn¹ zawodow¹, z uporem walczy³a z chorob¹. Kocha³a ludzi, a w szczególnoci dzieci choæ nie mia³a w³asnych. Uwa¿a³a, ¿e wszystkie dzieci s¹ w³asne i trzeba siê nimi opiekowaæ. W szufladzie swojego biurka w bibliotece zawsze mia³a
w pogotowiu cukierki dla ma³ych ³akomczuchów. Dla nas jest
wzorem do naladowania jak byæ dobr¹ i m¹dr¹ kobiet¹. Na
zawsze pozostanie w naszych sercach i pamiêci.
8 grudnia, o godzinie 10.00 w Sanktuarium Mi³osierdzia Bo¿ego w O¿arowie Mazowieckim odbêdzie siê msza
w Jej intencji.
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