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DLACZEGO 
ROLNIK SZUKA 

ŻONY 
W TELEWIZJI?

Miliony wyświetleń na YouTubie, miliony widzów przed telewizorami (znaczna grupa to panie 
z miasta), setki tysięcy polubień na Facebooku. To wszystko na swoim koncie zgromadził 

program  „Rolnik szuka żony”. Dlaczego cieszy się on taką popularnością? Dlaczego 
tytułowy rolnik szuka żony w tak niecodzienny sposób? Na te pytania odpowiadają: znany 

seksuolog i uczestnicy show. 

Uczestnicy I edycji 
programu „Rolnik szuka 

żony”: Stanisław, Zbigniew, 
Grzegorz i Adam

Fot. A. Kraśko
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a nami trzy edycje programu. Wkrótce powstanie kolejna. Wszystkie 
budziły niesamowite emocje - nie tylko wśród uczestników show 

i ich najbliższego otoczenia, ale także jego widzów. Świadczy o tym za-
równo wysoka oglądalność formatu w tv, jak i liczne komentarze oraz 
polubienia na oficjalnych fanpage’ach na facebooku  - uczestników show 
i samego programu. Podczas pierwszej edycji rekordową oglądalność 
osiągnęła emisja 23 listopada 2014 r. - ponad 4,8 mln widzów. Finałowy 
odcinek drugiej edycji śledziło przed telewizorami ponad 5,3 mln osób, 
a ostatni odcinek trzeciego sezonu „Rolnika” obejrzało z kolei blisko 5 mln 
widzów. Kanał show na YouTubie zanotował ponad 8 mln wyświetleń, 
a oficjalny fanpage programu na facebooku ma prawie 208 tys. polubień.  
 Szczególnym powodzeniem cieszą się profile tych, którym się powio-
dło w sprawach sercowych i nie tylko. „Rolnik szuka żony” ma bowiem 
„na swoim koncie”: dwa śluby (trzeci prawdopodobnie w czerwcu), 
dwoje dzieci (jedno z nich w drodze?) i wiele skojarzonych par. Nie-
kwestionowaniami ulubieńcami widzów są państwo Bardowscy - czyli 
Ania i Grzesiek, uczestnicy drugiej edycji (wyemitowanej w 2015 r.).  
Oficjalny profil rolnika na fb zanotował już ponad 106 tys. polubień (to 
najwięcej spośród wszystkich uczestników drugiej i trzeciej edycji pro-
gramu). Rolnik właściwie od samego początku - od momentu, w którym 
zobaczył zdjęcie dziewczyny - uznał, że to ta jedyna.  W kwietniu 2016 r.  
para wzięła ślub, a pod koniec roku została rodzicami Jana. Na wiado-
mość o narodzinach potomka, która została opublikowana na oficjalnym 
profilu rolnika na fb, zareagowało 45 tys. osób. Informację na ten temat 
udostępniono przeszło 170 razy.  Komentarze, gównie z granulacjami 
i życzeniami, pod tym wpisem złożyło ponad 1,8 tys. internautów. 

W czym tkwi fenomen programu 
„Rolnik szuka żony”? 
 - Przede wszystkim w tym, że jest prawdziwy. Reżyserka została ogra-
niczona do niezbędnego minimum (...). Dialogi i rozmowy były sponta-
niczne, nikt nie miał wcześniej przygotowanego tekstu. Znajdowaliśmy się 
w konkretnych sytuacjach i wszystko, co działo się w trakcie nagrywania, 
nie było wcześniej zaplanowane. Z jednej strony ludzie chcieli zobaczyć, 
jak wygląda życie na wsi, a z drugiej, jak wskazuje nazwa programu,  
szukaliśmy tam miłości swojego życia - tłumaczy Grzegorz Bardowski, 
uczestnik drugiej edycji show.  - Sami po sobie widzimy, że dla wielu 
osób jesteśmy przykładem na to, że na szukanie szczęścia nigdy nie jest 
za późno. Okoliczności poznania się nie mają znaczenia, ważne, że gdzieś 
tam (czasami po drugiej stronie ekranu) czeka na nas wielka miłość  - do-
daje.  O niesłabnącej popularności „Rolnika” mówi także Adam Kraśko, 
uczestnik pierwszej edycji show.  - Fenomen programu tkwi w natural-
ności, w prawdziwości uczestników, w prawdziwości sytuacji. Pokazani 
byliśmy w sytuacjach codziennych. To właśnie zwyciężyło - zaważyło na 
tym, że program jest popularny - uważa Adam Kraśko. Podobnego zdania 
jest Zbigniew Klawikowski, którego również mogliśmy oglądać w show 
„Rolnik szuka żony” (I edycja).  - To, co zostało pokazane w programie, 
jest naturalne, takie życiowe, nie jest lukrowane, nie jest wyreżyserowane 
- nie mieliśmy napisanych żadnych tekstów, nie mówiono nam, co mamy 
powiedzieć. (…) Wielokrotnie pojawiało się gdzieś zakłopotanie, wyni-
kające z naturalnego przebiegu sytuacji. Zwraca jednocześnie uwagę na 
następującą rzecz: - Obserwuję kolejne edycje programu „Rolnik szuka 
żony” i widzę pewne różnice między tym, jak było u nas w pierwszej edycji, 

a tym, co w kolejnych. Wydaje mi się, że program zaczy-
na być taki trochę jakby „pod widza”. Nie ma w nim już 
takiej naturalności, jak wcześniej, dlatego najciekawsza 
była chyba pierwsza edycja. My nie wiedzieliśmy, tak 
na dobrą sprawę, czego mamy się spodziewać, mieliśmy 
pierwszy kontakt z kamerą. Do drugiej i trzeciej edycji 
zgłaszały się już osoby, które - tak mi się wydaje - już 
bez problemu znalazły sobie drugie połówki bez udziału 
w programie. Zgłaszały się osoby, które gdzieś chciałyby 
zaistnieć, wypromować się czy coś takiego. Jak sam - na 
przykład - nie zgłaszałem się do programu. Kto zatem to 
zrobił? - Pan z ODR-u mnie zgłosił. Później, jak rozma-
wiałem z dyrektorem ODR-u w moim rejonie - z Gdańska, 
to mówił, że z naszego województwa pomorskiego było 12 
chłopaków zgłoszonych. Telewizja zapukała do ODR-ów, 
bo one mają najbliższy kontakt z rolnikami. Było przecież 
dużo rolników-kawalerów, ale oni nie chcieli wystąpić  
- opowiada Zbigniew Klawikowski. 
 Adam Kraśko pytany o to, czy programy pod ty-
tułem „Kominiarz szuka żony” bądź „Murarz szuka 
żony” też cieszyłyby się takim samym zainteresowaniem, 
odpowiada: Wydaję mi się, że na popularność „Rolnika” 
wpłynęło to, że wielu widzów ma korzenie na wsi. Dzięki 
temu programowi przypominali sobie, jak się wcześniej 
mieszkało na wsi, wspominali wakacje u dziadków czy 
wujostwa  i - co za tym idzie - stare dobre czasy. To - moim 
zdaniem - odegrało dużo rolę. A co o tym sądzi Zbigniew 
Klawikowski? - „Kominiarz szuka żony” też mógłby cie-
szyć się powodzeniem,  ale czy życie/praca kominiarza jest 
tak samo ciekawe, jak życie/praca rolnika? - odpowiada 
rolnik. 

Dlaczego o serca rolników 
walczą panie z miasta?
 Adam Kraśko przyznaje, że do programu zgłaszało 
się dużo pań z miasta (kandydatek na żony rolników). 
Dlaczego? - Dziewczyny z miasta szukają odskoczni na 
wsi. (…). Poza tym szukają chłopaków, którzy znają ciężką, 
fizyczną pracę, którzy dbają o rodzinę, dla których rodzi-
na i tradycyjne wartości są ważne - sądzi Adam Kraśko. 
Zbigniew Klawikowski nie ukrywa, że był zdziwiony 
tym, iż o względy farmerów ubiegało się dużo kobiet 

Z

Grzegorz i Anna Bardowscy - uczestnicy 
II edycji programu „Rolnik szuka żony”. 
Para wzięła ślub w kwietniu 2016 r. Są już 
szczęśliwymi rodzicami Jana
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Dlaczego program „Rolnik 
szuka żony” cieszy się taką 
popularnością i dlaczego 
tytułowy rolnik szuka żony 
w tak niecodzienny sposób? 
Poprosiliśmy Jacka Masłowskiego, psychoterapeutę, współ-
założyciela Fundacji Masculinum, znawcę męskiej duszy, by 
pomógł nam odpowiedzieć na to pytanie

- To, że mężczyzna szuka żony nie jest żadną nowością, 
przeciwnie, naturalnym porządkiem rzeczy, skąd, więc 
to całe zamieszanie? 
J.M.: Fenomenalna popularność programu jest tak napraw-
dę odpowiedzią na kilka bardzo aktualnych problemów 
psychologicznych i socjologicznych.
Życie mężczyzny w mieście i na wsi znacznie się różni i to 
nie tylko ze względu na specyfi kę wykonywanej pracy. Pano-
wie mieszkający w dużym mieście mają „większy komfort”, 
na jednego samotnego mężczyznę może przypadać nawet 
kilkanaście samotnych kobiet. Wcześniej to on musiał się 
starać, zapracować, żeby zdobyć wybrankę serca. Teraz 
sytuacja się zmieniła.
Na wsi jest odwrotnie . Wolne, wykształcone kobiety, 
wyjeżdżają, żeby realizować swoje ambicje, marzenia. 
Mężczyźni zostają. Znacznie zmienił się, od lat dziewięć-
dziesiątych, wizerunek rolnika. Dziś to zazwyczaj dobrze 
wykształcony, przedsiębiorczy mężczyzna, który oprócz 
pracy ma także czas na realizację pasji i marzeń. Dzięki 
mechanizacji praca na gospodarstwie stała się łatwiejsza. 
Zjawisko ogromnej popularności programu „Rolnik szuka 
żony” jest odpowiedzią na zachodzące zmiany. Programy, 
dające możliwość „podglądania innych”, zawsze cieszą się 
ogromną popularnością, co jednak ciekawe, w przypadku 
tego cyklu, większość widzów to kobiety z miast. Rolnik re-
alizuje stereotypowy ideał silnego, sprawczego mężczyzny, 
bardzo rzeczywistego, dającego poczucie bezpieczeństwa, 
stabilizacji, swoistego spokoju. Frustrację, wśród współcze-
snych kobiet rodzi brak sprawczości „miejskich” mężczyzn, 
mężczyzn nijakich, stąd projekcja na „ rolnika”, realizująca 
potrzebę rzeczywistego tu i teraz.

- Jak Pan uważa, co jeszcze wpływa na tak dużą popular-
ność programu „Rolnik szuka żony?”
J.M.: Drugą przyczyną takiego zainteresowania programem 
jest ogólnoświatowy trend „skrętu w prawo” wartości 
i światopoglądów. Ostatnie kilkanaście lat to deprecjonowa-
nie wszystkiego tego, co było. Mówienie ludziom, że mogą 
wszystko, że nie ma żadnych granic, żadnych fundamen-
talnych wartości, wszystko jest relatywne. Ludzie najpierw 
uwierzyli, przyjęli bezkrytycznie wolność bez granic, ale...
paradoksalnie brak granic wywołuje lęk, spowodowany 
brakiem oparcia, przewidywalnego porządku. Urzeczywist-
nieniem tęsknoty za stabilnością, jaką daje przywiązanie do 
ziemi, do wartości katolickich, do określonego porządku 
determinowanego przez pracę jest... rolnik. Mimo wie-
lu zmian wymuszonych przez rozwój cywilizacji i postęp 
techniczny, wieś jest nadal bardziej konserwatywna. Daje 
możliwość sięgnięcia po stare, dobre sposoby wartościowa-
nia czy organizowania rzeczywistości według ustalonego 
etosem pracy porządku, dającego tak pożądane poczucie 
bezpieczeństwa. Dlatego też widzowie oglądając program 
odzyskują niejako poczucie, że wszystko znowu jest na 
właściwym miejscu, że wśród ogólnego chaosu zapanował 
spokój. To tak trochę jak powrót do... domu.

spoza wsi. - Może im się wydawało, że wieś jest taka sielankowa. Program 
tymczasem pokazał nas w takich codziennych obowiązkach. (…) Panie, 
które zgłaszają się do programu, powinny być świadome tego, że rolnik 
i gospodarstwo to już jest pewnego rodzaju małżeństwo, że gospodarstwo 
to ciężka praca, że małe gospodarstwa nie są całkiem zmechanizowane, 
jest też dużo pracy ręcznej, głównie przy hodowli zwierząt, i są małe do-
chody   - zaznacza Zbigniew Klawikowski. - Poza tym, jeśli ktoś chce się 
zgłosić do programu, to powinien być sobą. Nie powinien nikogo udawać. 
Nie powinny się też zgłaszać osoby, które chcą się po prostu pokazać i za-
istnieć, bo to prędzej czy później i tak wychodzi, czy ktoś się zgłasza po to, 
żeby odnaleźć tę miłość czy tylko przeżyć przygodę - dodaje. 

Skąd tyle odsłon i komentarzy? 
 W rozmowie z Adamem Kraśko poruszyliśmy również sprawę licz-
nych odsłon i komentarzy na oficjalnych profilach społecznościowych 
głównych bohaterów programu „grubo” po emisji show. Czemu ludzie 
tam nadal zaglądają. - Myślę, że jest to zwykła ludzka ciekawość. Wiele 
osób chce się dowiedzieć, jak program wpłynął na nasze życie, czy udało 
nam się odnaleźć miłość, czy robimy coś w tym kierunku, aby o nas nie 
zapomniano - przyznaje Adam Kraśko. Zdradza przy tym, że sam jest na 
dobrej drodze do ułożenia sobie życia. - To moje życie „pozaprogramowe” 
zmieniło się całkowicie. Nie ukrywam, ta popularność bardzo mi pomaga, 
choć czasami trochę przeszkadza, ale jest dobrze. (…) Można powiedzieć, 
że mam drugą połówkę - cieszy się nasz rozmówca. Jeśli jednak chodzi 
o walentynki, to nie ma szczegółowych planów na spędzenie tego świę-
ta. - Nic nie planuję, idę na żywioł, lubię działać spontanicznie - stwier-
dza Adam Kraśko. Zbigniew Klawikowski także nie jest singlem, choć 
szczęścia w sprawach sercowych nie odnalazł w programie. Czy planuje 
ślub? Tego nie chce zdradzić. 

Marianna Kula, Mariola Długaszek

Źródło: Wikipedia, fanpage programu „Rolnik szuka żony”, kanał programu na 
YouTube; ofi cjalne profi le uczestników show; dane zebrano 7 lutego 2017 r.
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Zdjęcie wykonane w siedlisku Słoneczny Stok w Półtkotach 
koło Sejn. - Lubię odwiedzać gospodarstwa znajomych 
i siedliska turystyczne - mówi Adam Kraśko
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ajwiększe targi ekologiczne 
świata pobiły swój własny 
rekord sprzed roku. Wy-
stawców przyjechało 2.785 
z 88 krajów - przed rokiem 

było ich 2.544 z 77 krajów. Odwiedzających 
naliczono ponad 50 tysięcy ze 134 krajów, 
co stanowi zwyżkę o 2 tysiące i dwa kraje. 
Asortyment spożywczy zajął 7, a kosme-
tyki - jedną halę o łącznej powierzchni ok. 
47.500 m². Cena biletów również poszła 
w górę i wzrosła z 37 na 38 euro za jeden 
dzień. Zmodyfikowano formę zakupu bi-
letów - można było to zrobić (najpóźniej 
na tydzień przed rozpoczęciem targów) 
wirtualnie i zaoszczędzić w ten sposób 
długiego czekania w jednej z wielu kolejek 
na miejscu. Nie uniknęło się za to indywidu-
alnej kontroli bezpieczeństwa. Każdy z od-
wiedzających mógł przez moment poczuć 
się jak na lotnisku. Na lotnisku, na którym 
kontrola osobista oraz podręcznego bagażu 
przebiega szybko i sprawnie. Po raz pierwszy 
również obowiązywała opłata za garderobę: 
2 euro za wieszak. Zanim jednak dotarło się 
pod niego, nieźle trzeba było naszukać się 
wolnego miejsca parkingowego, którego 
brakowało w wielopiętrowych parkingach 
już godzinę po otwarciu targów.
 A propos biletów: przed wyjazdem skar-

Bio-logicznie
 w Norymberdze

BioFach i Vivaness 
w Norymberdze to 
nadal największe targi 
ekologiczne na świecie. 
Organizowane tradycyjnie 
przez 4 dni w połowie 
lutego obchodziły w tym 
roku 28-lecie. W ich ramach 
wystawiali się producenci 
artykułów spożywczych oraz 
kosmetyków. Rok 2017 był 
znowu rekordowym pod 
wieloma względami.

TEKST I ZDJĘCIE Anna Malinowski

żyło mi się dwóch rolników - jeden z Polski, 
drugi z Niemiec, że nie mogą jako indywi-
dualni rolnicy wejść na targi, ponieważ te 
są przewidziane wyłącznie dla firm. Sły-
sząc to, poczułam oburzenie i przyrzekłam 
sprawdzić temat pachnący dyskryminacją. 
Pierwsze kroki na targach skierowałam więc 
do jednego z punktów informacyjnych, aby 
z pierwszej ręki otrzymać wytłumaczenie. 
Zapewniono mnie, że również rolnicy indy-
widualni są mile widziani jako goście, tyle 

tylko, że muszą udowodnić, iż rzeczywiście 
są rolnikami. Wystarczy w tym celu przed-
łożyć jakikolwiek dokument stwierdzający 
ich status: akt notarialny, potwierdzenie 
zapłacenia podatku rolnego, zaświadczenie 
z urzędu skarbowego lub gminy czy podać 
adres internetowy gospodarstwa. To nie 
była dyskryminacja, tym bardziej, że inni 
producenci czy handlowcy również muszą 
się wylegitymować.
 W informacji prasowej targów wyczy-

N

Autorka tekstu z żywą reklamą jednego z wystawców
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tałam, że niemieckie markety oraz drogerie 
zanotowały w 2016 roku 14,6% zwyżki ob-
rotów produktami ekologicznymi, a prze-
ciętna rodzina wydała prawie 10% więcej 
na produkty ekologiczne niż rok wcześniej. 
Ta wzrastająca koniunktura dała się odczuć 
również podczas tegorocznych targów. 
Niemcy byli nie tylko gospodarzami, lecz 
także krajem występującym w roli partne-
ra. Ich hasło brzmiało: „Ekologia tworzy 
przyszłość”. Nie chodziło tylko o „zwykłą” 
ekologię, ta jakby już nie wystarczała. Dał 
się odczuć trend ekskluzywności i luksusu. 
Regionalność zastąpiona została egzotyką, 
jak chociażby algami, kokosem, chia, mat-
cha czy moringa. Również w dziedzinie 
kosmetyków dał się zaobserwować nowy, 
bo wegański trend. Ekologia trafiła na sa-
lony.

Bio-logiczni Polacy
 Nie uległa za to zmianie zasada uczestni-
czenia producentów w targach. Możliwości 
były dwie: można było skorzystać z zapro-
szenia ministerstwa, marszałka wojewódz-
twa lub zaprezentować się indywidualnie. 
W przypadku Polski nie było marszałkow-
skiego zaproszenia i to już drugi rok, za 
to Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
zaprosiło do współpracy Związek Rolników 
Ekologicznych BIOPOLSKA, Kujawsko- 
Pomorskie Stowarzyszenie Producentów 
Ekologicznych EKOŁAN, Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie Przetwórców i Producen-
tów Produktów Ekologicznych POLSKA 
EKOLOGIA, Polską Izbę Żywności Eko-
logicznej PIŻE oraz Związek Zawodowy 
Rolników Ekologicznych św. Franciszka 
z Asyżu. W ten to sposób zagwarantowa-
no na targach w Norymberdze miejsce dla 
ponad 50 firm i gospodarstw.
 Druga grupa, czyli ta, która za swoje 
stanowisko zapłaciła z własnej kieszeni, była 
znacznie mniejsza, ale za to dysponowała 
większą przestrzenią wystawienniczą i była 
bardziej zauważalna poprzez indywidualny 
wystrój stanowiska oraz prezentację swoich 
produktów. W ramach BioFach naliczyłam 
łącznie 15 polskich firm, za to na kosme-
tycznej hali Vivaness nie zastałam po raz 
pierwszy w tym roku nikogo...
 Polscy wystawcy rozproszeni byli po kil-
ku halach, nieraz w dużych odległościach od 
siebie, ale infrastruktura targów zasługiwała, 
jak co roku zresztą, na wielki komplement. 
W sprawny zatem sposób dotarłam do Bio 
Berry Poland z Warszawy, firmy, która na 
targach była po raz czwarty. Stanowisko wy-
najęli razem ze swoimi partnerami, którym 
sprzedają mrożone owoce i razem z nimi są 
certyfikowani przez tę samą jednostkę cer-
tyfikującą, a mianowicie Naturland. Marta 
Ziółkowska mówi mi, że 90% ich sprzedaży 
kierowane jest za Zachód. W Polsce zostaje 
reszta, czyli ok. 10%. To odzwierciedla status 
naszej ekologii.
 W hali po sąsiedzku trafiłam na również 
warszawską firmę Euroser Dairy Group. 
Pracujący w niej Marc Benning jest Ho-

lendrem mieszkającym w Polsce od 24 lat. 
Opowiada mi o asortymencie firmy, który 
składa się z krowich i kozich serów, oczy-
wiście ekologicznych. Firma istnieje od  
15 lat a jej klienci znajdują się we wschodniej 
i środkowej Europie. Na BioFach przyjechali 
po raz pierwszy z nadzieją na powiększenie 
kręgu odbiorców o tych z zachodu.
 Zajmująca się zielarstwem firma Runo 
z Hajnówki jest doświadczona zarówno 
w tym, co robi od 26 lat, jak również w wy-
stawiennictwie w Norymberdze, ponieważ 
przyjechała tutaj po raz dziesiąty. Piotr Gry-
ka nie bez dumy opowiada, że ich suszone 
zioła trafiają do 21 krajów na całym świecie. 
Pytam zatem, po co przyjeżdżają do No-
rymbergi, skoro ich interesy idą tak dobrze 
i słyszę, że BioFach to optymalne miejsce, 
aby spotkać się z wszystkimi aktualnymi 
partnerami oraz tymi potencjalnymi, bo na 
tutejsze targi przyjeżdża cały świat. Od pana 
Piotra dowiaduję się, że istnieje coś takiego 
jak moda na poszczególne zioła. Tak było 
z miętą czy z ostropestem, ale moda, jak 
to moda: nadchodzi i znika. W przypadku 
ziół są to mniej więcej 3-4 lata.
 Po sąsiedzku napotykam się na Dary 
Natury z Podlasia, które znane są mi z po-
przednich targów. Mirosław Angielczyk  
- szef grodziskiej firmy, która powstała 
w 1990 roku, przyjeżdża ze swoimi produk-
tami do Norymbergi od 10 lat. Na początku 
korzystał z gościnności Urzędu Marszałkow-
skiego, ale od 4 lat usamodzielnił się. Do 
asortymentu firmy należą: zioła, przyprawy, 
oleje, soki, dżemy, pasty, kawy, herbaty i inne. 
Ekskluzywną nowością są przetwory z żo-
łędzi, które znane są z regionalnej kuchni. 
Wśród żołędziowych produktów znajduje 
się mąka, ciastka, kawa sypana i rozpusz-
czalna oraz piwo. Mój rozmówca mówi mi, 
że taką sypaną kawę miał bardzo chętnie 
pijać Chopin. Kroniki przekazują, że pijał jej 
6 do 8 filiżanek dziennie. Dlaczego akurat 
żołędzie stały się tak interesujące dla firmy? 
Otóż okazuje się, że mąka z żołędzi zawie-
ra kilkakrotnie więcej magnezu, wapnia, 
potasu, fosforu niż mąka pszenna oraz ma 
w sobie 5% nienasyconych kwasów tłusz-
czowych. Produktem ubocznym jest mydło 
żołędziowe, które ma działanie odkażające. 
 Na kolejnym stanowisku pachnie czeko-
ladą. To firma SuroVital z Warszawy. Karol 
Szwed mówi mi, że na BioFach przyjechali 
po raz piąty. A jak długo są na rynku?... 
Sześć lat. To się chwali! Mój rozmówca kom-
plementuje targi, ich organizację, ciekawy 
rynek, odwiedzających. Zainteresowanie 
ekologiczną czekoladą jest duże i to pomimo 
że jej cena może być w porównaniu z cze-
koladą z supermarketu nawet kilkakrotnie 
wyższa. Odbiorcami są Niemcy, kraje skan-
dynawskie, Francja, Holandia, Słowacja, 
Bułgaria, a w kraju firma BioPlanet.
 Ze smakiem bakalii w czekoladzie opusz-
czam stanowisko SuroVital i udaję się do 
Lyovit i Lyofood z Daleszyc koło Kielc. 
Również te firmy kojarzę z poprzednich 
lat. Lyovit zajmuje się liofilizacją owoców, 

warzyw i ziół, czyli metodą pozbawiającą 
surowce wody za pomocą sublimacji. Ewa 
Janik-Kosakiewicz tłumaczy mi powiązanie 
pomiędzy Lyovit a Lyofood: -To proste: Lyovit 
założył szef przed 25 laty. Firma dostarcza swoje 
surowce do firmy Lyofood, której właścicielkami 
są córki założyciela Lyovit. Tak, to proste i bar-
dzo mądre. Od pani Ewy dowiaduję się, że 
kolejny rok mają to samo miejsce wystawien-
nicze w tej samej hali. Taka jest organizacja, 
logistyka i tak jest bardzo korzystnie, ponie-
waż klienci kojarzą ich z tym miejscem. To 
fakt. Dopiero teraz uzmysławiam sobie, że 
odwiedzane przeze mnie firmy są niejako 
„przypisane” do swojego stanowiska, któ-
rego lokalizacji i tak nie sposób zapamiętać 
pośród 2.784 innych.
 Jednym z tych 2.785 wystawców jest 
producent herbaty firma BIFIX. Na stanowi-
sku pachnie intensywnie owocami, ziołami, 
a szczególnie miętą. Maciej Kufel chętnie 
opowiada o 25-letniej firmie, dla które pracu-
je od 10 lat i jak tylko może sięgnąć pamięcią, 
zawsze z nią przyjeżdżał na BioFach. BIFIX 
jest jednak nie tylko producentem herbaty, 
lecz również dżemów i koncentratów. Ich 
konikiem są herbaty owocowe, które znajdu-
ją swoich odbiorców na zachodzie Europy. 
Surowce dostarczane są przede wszystkim 
z ich własnej 600-hektarowej plantacji owo-
ców.
 Po całodniowej wędrówce zaglądam na 
stanowisko wielkopolskiej firmy Scorpion 
z Rozdrażewa, która nie produkuje niczego 
do jedzenia czy picia, lecz maszyny do ob-
róbki ziół, herbat i przypraw. Rozmawiam 
z Łukaszem Stasikiem, którego ojciec założył 
firmę w 1997 roku. Oprócz niego pracuje 
jeszcze dwóch braci i zatrudnionych jest 
dokładnie 55 pracowników. Maszyny są 
w firmie nie tylko budowane, lecz również 
konstruowane i serwisowane. W Norym-
berdze są 6. rok z rzędu i bardzo chwalą 
sobie decyzję wystawiania się na tych tar-
gach. Wspominam o wysokich kosztach 
wystawienniczych, na co słyszę zdumio-
na: - Wystawiamy się również w Warszawie 
czy w Poznaniu na Polagrze, za dwa tygodnie 
jedziemy do Dubaju, a w marcu do Kalifornii, 
ale muszę powiedzieć, że targi BioFach są szcze-
gólne i najlepsze z wszystkich. Ich wielkość jest 
imponująca, a jeżeli chodzi o stronę finansową, to 
nie odbiegają zbytnio od Polagry. Nie posiadam 
się ze zdziwienia!

Lawenda na koniec
 Pomimo że w hali kosmetycznej Vivaness 
nie mam nikogo z Polski, nie mogę odmówić 
sobie przyjemności poleżenia przez chwilę 
w zapachu lawendy. Dyktafon jest pełen na-
grań, aparat wypełniony zdjęciami, żołądek 
broni się przed kolejnym kawałkiem sera, 
szynki czy czekolady. Dwa dni spędzone na 
BioFach upewniły mnie kolejny raz o mocnej 
pozycji ekologii w świecie. W świecie, któ-
rego tradycją stały się rokroczne spotkania 
w Norymberdze. Na następne organizatorzy 
zapraszają na czas od 14 do 17 lutego 2018. 
Znowu będzie światowo i bio-logicznie.
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PRZEPISY KULINARNE

 W krajach Pacyfiku, skąd pochodzi, palma kokosowa jest nazywana 
„drzewem tysiąca zastosowań” lub po prostu „drzewem życia”. Twarde 
orzechy kokosowe kryją w swoim wnętrzu bogactwo witamin i skład-
ników mineralnych. W tym miesiącu proponuję przepisy z dodatkiem 
wiórków lub mleczka kokosowego, bo kokos jest nie tylko smaczny 
i aromatyczny, lecz także bardzo wartościowy. 

Honorata Dmyterko

Z KOKOSEM 
W ROLI GŁÓWNEJ

KOKOSOWE NUGGETSY
Składniki: 
 5 2 piersi kurczaka, 
 5 2 łyżki mąki, 
 5 1 jajko, 
 5 100 g wiórków kokosowych

Przygotowanie:
 Składniki na marynatę dokład-
nie mieszam. Piersi kroję na po-
dłużne kawałki. Dokładnie mieszam 
w  marynacie i  odstawiam przynaj-
mniej na godzinę. Mięso obtaczam 
w  mące, następnie w  roztrzepanym 
jajku, a na końcu w wiórkach kokoso-
wych. Smażę na gorącym tłuszczu na 
złoty kolor. Podaję z dowolnym sosem  
- najlepiej dość pikantnym.

Składniki na marynatę: 
 5 sól, 
 5 pieprz, 
 5 2 łyżki miodu, 
 5 2-3 krople sosu tabasco 

ZUPA KOKOSOWA
Składniki: 
 5 2 łyżeczki oleju kokosowego (można go zamienić 

na inny tłuszcz roślinny), 
 5 2 łyżeczki tajskiej pasty curry (można ją zrobić 

samemu mieszając 2 łyżeczki startego obrane-
go imbiru, 1 ząbek czosnku i posiekaną połowę 
papryczki chili), 
 5 1 pierś z kurczaka, 
 5 1/2 cebuli, 
 5 1/2 czerwonej papryki, 
 5 1,5 litra bulionu drobiowego, 
 5 150 g pieczarek, 
 5 250 ml mleka kokosowego, 
 5 sok z limonki, 
 5 pomidor koktajlowy do dekoracji

Przygotowanie:
 Na oleju podsmażam pastę curry, dodaję pokrojoną na małe kawałeczki pierś kurczaka 
i podsmażam, co chwilę mieszając. Dodaję drobno pokrojone: cebulę i paprykę. Podsma-
żam ok. 2-5 minut. Wlewam gorący bulion i zagotowuję. Pieczarki kroję na cienkie plasterki 
i dodaję do zupy. Gotuję kilka minut, po czym dodaję mleko kokosowe i dokładnie mieszam 
z zupą. Doprawiam solą i pieprzem oraz odrobiną soku z limonki. Dekoruję pomidorkami 
i zieleniną. Gotową zupę można podawać z makaronem ryżowym.

KOKOSANKI

Składniki: 
 5 3 białka, 
 5 150 g cukru, 
 5 200 g wiórków  

kokosowych, 
 5 szczypta soli

Przygotowanie:
 Białka ubijam na sztywno z dodatkiem szczypty soli. 
Cały czas ubijając, stopniowo dodaję cukier. Do sztywnej 
i błyszczącej piany dodaję wiórki i delikatnie mieszam. Na 
blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia kładę małe por-
cje masy łyżką lub przy użyciu rękawa cukierniczego. Ko-
kosanki piekę w 180 stopniach około 10-12 minut.  
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KOKOSOWIEC
Składniki: 
 5 biały biszkopt upieczony z 4 jajek, 
 5 20 dag cukru, 
 5 2 cukry waniliowe, 
 5 200 dag wiórków kokosowych, 
 5 1,5 kostki masła lub margaryny, 
 5 1 litr mleka, 
 5 2 budynie śmietankowe lub waniliowe na 3/4 litra, 
 5 4 łyżki cukru do budyniu

Przygotowanie:
 Do gotującego się mleka z cukrem dodaję rozmiesza-
ny proszek budyniowy. Do ugotowanego, gorącego budy-
niu dodaję kostkę masła lub margaryny. Energicznie mie-
szam do uzyskania jednolitej masy. Budyń wylewam na 
biszkopt. Na patelni rozpuszczam resztę masła lub marga-
ryny, dodaję cukier, cukier waniliowy, a na końcu wiórki ko-
kosowe. Podsmażam cały czas mieszając. Jeszcze gorące 
rozsypuję na masę budyniową. Odstawiam do całkowitego 
przestudzenia.

SERNIK
Składniki na ciasto: 
 5 1,5 szklanki mąki, 
 5 0,5 szklanki cukru, 
 5 2 żółtka, 
 5 20 dag masła lub margaryny, 
 5 2 łyżeczki proszku do pieczenia, 
 5 2 łyżki kakao

Przygotowanie:
 Składniki na ciasto zagniatam i dzielę na dwie części. Jedną wkładam do za-
mrażalnika. Składniki na masę (oprócz białek) ucieram. Na końcu dodaję ubite na 
sztywno białka. Na wysmarowaną tłuszczem blachę rozkładam połowę ciemnego 
ciasta. Na nie wylewam białą masę. Na wierzch ścieram na tarce zamrożone ciasto. 
Piekę około 60 minut w 180 stopniach. Po upieczeniu można ciasto polukrować lub 
posypać cukrem pudrem.  

Składniki na masę: 
 5 0,5 kg drobno mielonego sera, 
 5 0,5 szklaki cukru, 
 5 2 żółtka, 
 5 4 łyżki kokosu, 
 5 2 łyżki roztopionego masła, 
 5 kilka kropel olejku cytrynowego, 
 5 1 łyżka mąki ziemniaczanej, 
 5 4 białka 

ZIELONO-BIAŁY 
KOKTAJL

Składniki: 
 5 200 ml jogurtu greckiego, 
 5 100 ml mleka kokosowego, 
 5 2 łyżki wiórków kokosowych, 
 5 1 banan, 
 5 3 kiwi, 
 5 150 ml soku jabłkowego

Przygotowanie:
 Jogurt miksuję z  połową bana-
na i mlekiem. Na końcu dodaję wiórki 
kokosowe i mieszam. W razie potrze-
by można masę dosłodzić. W drugim 
naczyniu miksuję kiwi i resztę banana 
oraz sok jabłkowy na mus. Rozlewam 
masy po równo do szklanek lub prze-
zroczystych pucharków. Dekoruję we-
dług uznania i od razu podaję.

LODY 
BANANOWO- 
KOKOSOWE
Składniki: 
 5 1 duży dojrzały banan, 
 5 200 ml mleka kokosowego, 
 5 100 ml ubitej śmietany kremówki, 
 5 50 g cukru pudru, 
 5 2-3 łyżki wiórków kokosowych

Przygotowanie:
 Banana miksuję z cukrem. Dodaję 
mleczko kokosowe i śmietanę, a na koń-
cu wiórki kokosowe. Zamrażam - najle-
piej w specjalnej maszynce.  
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