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�Spo¿ycie w nadmiernych ilo-
�ciach mo¿e wywo³aæ efekt prze-
czyszczaj¹cy(�)� - taki napis wid-
nieje na jednym z produktów spo-
¿ywczych, u¿ywanym codziennie
przez miliony. Wie Pani, o czym
mowa? Sama go u¿ywam, ale, przy-
znajê, na etykietach interesuj¹
mnie wy³¹cznie daty przydatno�ci
produktu do spo¿ycia. Po pierwsze
� tylko daty s¹ zapisane du¿ymi
literami, a po drugie � pozosta³ych
zapisów nie rozumiem. Przepro-
wadzi³am szybki test na kilku oso-
bach i okazuje siê, ¿e mieszczê siê
w �redniej: te zapisy niewiele
mówi¹ potencjalnym klientom. To
jak � czytaæ te etykiety, czy mo¿-
na spokojnie je omin¹æ?

Jedn¹ z najwa¿niejszych elemen-
tów oznakowania jest okre�lenie daty
przydatno�ci do spo¿ycia. Nie ozna-
cza to jednak ¿e pozosta³e informa-
cje s¹ niewa¿ne. Informacja dotycz¹-
ca zawarto�ci fenyloalaniny czy wy-
wo³aniu efektu przeczyszczaj¹cego
s¹ równie¿ istotne szczególnie dla
osób chorych na fenyloketonuriê. Fe-
nyloalanina wystêpuje w substan-
cjach s³odz¹cych takich jak aspartam
czy acesulfam. Z tego wzglêdu na
opakowaniu musi zostaæ zawarta in-
formacja na temat jej obecno�ci.
Fenyloalanina jest aminokwasem,
który musi byæ dostarczana do orga-
nizmu, gdy¿ cz³owiek sam nie syn-
tezuje tego sk³adnika, a jest on nie-
zbêdny do prawid³owego funkcjono-
wania organizmu. Osoby chore na
fenylokeronuriê nie maj¹ zdolno�ci do
rozk³adania fenyloalaniny. Nadmier-
ny poziom fenyloalaniny w mózgu
mo¿e doprowadziæ do uszkodzenia
mózgu oraz zaburzeñ emocjonalnych,
takich jak depresja. Ponadto, jedno-

Czy wiesz, co jesz,
czyli o po¿ytkach czytania etykiet

Rozmowa z Justyn¹ ¯o³nierz - specjalist¹ ds. ¿ywienia
w PSSE Strzelce Opolskie

razowe spo¿ycie du¿ej ilo�ci fenylo-
alaniny mo¿e mieæ dzia³anie prze-
czyszczaj¹ce. Podobne dzia³anie
przeczyszczaj¹ce maj¹ równie¿ po-
liole, czyli substancje s³odz¹ce, takie
jak np. ksylitom, manitol, w przy-
padku spo¿ycie wiêcej ni¿ 10 %
dziennego zalecanego spo¿ycia. W
produktach zamiast cukru u¿ywa siê
substancje s³odz¹ce w celu nadania
s³odyczy. S¹ one bardziej s³odkie ni¿
cukier oko³o 200 � 300 razy, dlatego
mo¿na ich u¿yæ mniej w produkcie, a
po drugie s¹ mniej kaloryczne. Z tego
wzglêdu s¹ chêtniej wykorzystywa-
ne do produkcji przez producentów.
A co do tego, na jakim produkcie po-
jawi³o siê ostrze¿enie o potencjalnym
dzia³aniu przeczyszczaj¹cym � nie
jest to guma do ¿ucia?
- Rzeczywi�cie jest. Wróæmy do
etykiet. Jeden z moich znajomych
czyta wszystkie napisy na opako-
waniach, ale przede wszystkim
zwraca uwagê na zawarto�æ w kon-
serwach miêsa i ryb. Wybiera oczy-
wi�cie te, w których miêsa i ryb
jest jak najwiêcej: powy¿ej 70 pro-
cent. To powinien byæ istotny
aspekt wyboru?

Oczywi�cie warto czytaæ sk³ad
produktów. Korzystniejsze jest spo-
¿ycie produktów zawieraj¹cych
sk³adniki warto�ciowe ni¿ ich za-
mienniki. np. skonsumowaæ 70 %
miêsa czy ryb ni¿ 35 %, gdzie pozo-
sta³a ilo�æ zast¹piona jest t³uszczem
lub skrobi¹ modyfikowan¹. Po pierw-
sze spo¿ywamy bardziej warto�cio-
we sk³adniki i za takie p³acimy.
- Na innym produkcie � serze
camembert, przeczyta³am jego
sk³ad: brr, te wszystkie E�, no i
strasznie jest kaloryczny. Baæ siê
tych E�?

Pod symbolami E kryje siê bar-
dzo du¿o ró¿norodnych substancji,
które maj¹ ró¿norakie znaczenie funk-
cjonalne np. barwniki, substancje s³o-
dz¹ce, konserwuj¹ce, zagêszczaj¹ce,
przeciwzbrylaj¹ce, ale równie¿ prze-
ciwutleniacze i inne. Niestety musi-
my sobie zdawaæ sprawê, ¿e bez tych
�rodków �rodki spo¿ywcze by³yby
bardzo krótkotrwa³e, nie posiada³y-
by w³a�ciwego koloru, by³yby zbry-
lone, kaloryczne. Zamiast cukru sto-
suje siê, wiêc substancje s³odz¹ce
mniej kaloryczne oraz o wiêkszej s³o-
dyczy, dziêki czemu nie potrzeba ich
dodawaæ w du¿ych ilo�ciach. Ponad-
to substancje dodatkowe mog¹ byæ
dodane do ¿ywno�ci tylko w okre-
�lonych dawkach okre�lonych rozpo-
rz¹dzeniem, których dawka do spo-
¿ycia zosta³a okre�lona na podstawie
badañ naukowych w celu okre�lenia
bezpiecznego poziomu spo¿ycia.
Niektóre korzystne sk³adniki równie¿
opisywane s¹ pod symbolem E takie
jak witaminy czy przeciwutleniacze.
Wiadomo, ¿e im mniej symboli E tym
¿ywno�æ mniej przetworzona i tak¹
nale¿y spo¿ywaæ, ale niekiedy nie
mamy mo¿liwo�ci ustrzec siê od tych
substancji, szczególnie w dzisiej-
szych czasach, kiedy ¿yjemy coraz
szybciej i mamy ma³o czasu na przy-
gotowanie posi³ków.

Niestety na ostanie pytanie nie
mogê Pani odpowiedzieæ, gdy¿ nie
mam wiadomo�ci potwierdzonych
naukowo dotycz¹cych ryby panga i
nie chcê napisaæ nieprawdy. Wiado-
me jest tylko, ¿e ryby nale¿y je�æ 1
do 2 razy tygodniowo, ze wzglêdu
na to ¿e zawieraj¹ korzystne dla or-
ganizmu kwasy nienasycone.

Uczniowski klub Activa przy Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cym im. Miesz-
ka I w Zawadzkiem podpisa³ umowê
o wspó³pracy z czeskim klubem Re-
laks z Ústí nad Labem i klubem z
Otmuchowa �Wszystko Gra�. Umo-
wa zaowocuje projektem miêdzyna-
rodowym wspartym �rodkami finan-
sowymi  PFDiM. Planowanie i przy-
gotowanie projektu odby³o siê na 9.
Seminarium Miêdzynarodowym z
Z³otnikach Lubañskich w dniach  6-
11 listopada 2007. W warsztatach
uczestniczy³y kluby z Czech, Nie-
miec i Polski � razem ponad 60. klu-
bowiczów. Z naszej strony na spo-
tkaniu byli obecni Katarzyna Ginko,
Aleksandra Ma³ek i opiekun Zdzi-
s³aw ¯uchowski.

Projekt miêdzynarodowy to
czê�æ zadañ realizowanych w klubie
przez kilkunastu uczniów. Tym bar-
dziej nale¿y podkre�liæ fakt, ¿e to ju¿
trzecia umowa miêdzynarodowa od
chwili powstania klubu w 2004 roku.
Dzia³alno�æ klubu opiera siê na wo-
lontariacie. Organizujemy w szkole
rozgrywki pi³ki siatkowej, wieczorki
i dyskoteki, przygotowujemy impre-
zy �rodowiskowe typu miko³ajki,
spotkanie wigilijne czy te¿ wieczory
filmowe. Mamy w³asne pomieszcze-
nie � klub w liceum, gdzie co tydzieñ
spotykamy siê po lekcjach. Udostêp-
niamy nasze pomieszczenie wszyst-
kim uczniom w czasie zajêæ. Mo¿na
tu odpocz¹æ, jak i spotkaæ siê na prze-
rwach.

Miêdzynarodowy projekt to re-
alizacja zaplanowanych dzia³añ przez
oko³o 30 klubowiczów w czerwcu
przysz³ego roku. Umowa przewidu-
je wspólne przygotowanie zajêæ dla
uczestników spotkania w Z³otym
Stoku tak, by zarówno zwiedziæ Dol-
ny �l¹sk, jak i wypracowaæ materia-
³y ukazuj¹ce wspólne zainteresowa-
nia oraz kulturowe korzenie. Efektem
naszych dzia³añ bêdzie film, zdjêcia,
plakaty, no i wspomnienia. Semina-
rium miêdzynarodowe to nie tylko
towarzyskie spotkanie.

Polska Fundacja Dzieci i M³o-
dzie¿y zaprosi³a nie tylko klubowi-
czów z trzech pañstw. Zajêcia pro-

klub-net Activa podpisa³
umowê miêdzynarodow¹

wadzili trenerzy z Polski, Czech i
Niemiec. Program by³ przygotowa-
ny w taki sposób, by ka¿dy uczest-
nik mia³ okazjê zaprezentowaæ swój
klub i region w jak najciekawszy spo-
sób. Powsta³o kilkana�cie stanowisk,
gdzie plakaty, ulotki, jak i sama in-
formacja o dzia³alno�ci klubu mia³a
zachêciæ do wspó³pracy. Warsztaty
obejmowa³y gry i zabawy integracyj-
ne, po których nastêpowa³a praca w
zespo³ach przygotowuj¹cych podpi-
sanie umowy o wspó³pracy. Klubo-
wicze pos³ugiwali siê najczê�ciej jê-
zykiem niemieckim i angielskim. Nie
by³o ¿adnych k³opotów z porozu-
mieniem, bo w razie konieczno�æ po-
magali t³umacze i opiekunowie. Naj-
ciekawsza jednak by³a praca nad
przygotowaniem spotkania ju¿ sa-
mych klubowiczów - w przysz³ym
roku. Tu nastêpowa³a praca nad pro-
jektem w zespo³ach cztero- i sze�cio-
osobowych. Nale¿a³o zaprojektowaæ
nie tylko cel i temat spotkania. Ka¿-
dy zespó³ musia³ szczegó³owo zapla-
nowaæ ka¿dy dzieñ oraz efekty spo-
tkania. Problemem by³ te¿ bud¿et
projektu. Okaza³o siê, ¿e wiele klu-
bów bêdzie musia³o szukaæ dofinan-
sowania lub innych sposobów pozy-
skania dodatkowych �rodków.
Oprócz pracy nad projektami uda³o
nam siê zwiedziæ Jeleni¹ Górê, za-
mek Czocha, przez co jeszcze lepiej
poznali�my siê. By³a dyskoteka i
ognisko. Wymienili�my siê adresami,
a obecnie przygotowujemy szczegó-
³y wymiany. Szczególnie cieszy nas
fakt spotkania siê z klubem z Otmu-
chowa �Wszystko Gra�, z którym ju¿
w zesz³ym roku byli�my na wyciecz-
ce w Beskidzie ¯ywieckim.

Podsumowuj¹c mo¿na powie-
dzieæ, ¿e dziêki opiece PFDiM jak i
naszego Stowarzyszenia na Rzecz
Rozwoju Edukacji i Kultury w Po-
wiecie Strzeleckim mo¿emy rozpla-
nowaæ nasz bud¿et na  7000 z³,  a na
projekt miêdzynarodowy otrzyma-
li�my do dyspozycji na trzy kluby
4500 euro. Liczymy, ¿e nasze dzia³a-
nia bêd¹ docenione i ¿e uda siê po-
móc wielu uczniom spêdziæ czas
wolny w sposób aktywny.

Nowa korzystna oferta dla przed-
siêbiorców � niskooprocentowana
po¿yczka na dzia³alno�æ gospo-
darcz¹ wraz z porêczeniem fundu-
szu porêczeniowego.

8 listopada 2007 r.  zosta³a pod-
pisana umowa o wspó³pracy pomiê-
dzy Opolskim Regionalnym Fun-
duszem Porêczeñ Kredytowych Sp.
z o.o. (funduszem porêczeniowym)
w Opolu a Fundacj¹ Rozwoju �l¹-
ska oraz Wspierania Inicjatyw Lo-
kalnych (funduszem po¿yczko-
wym). Przynosi ona przedsiêbiorcom
wymierne korzy�ci:
* mo¿liwo�æ uzyskania przez mi-
kro i ma³e przedsiêbiorstwa nisko-
oprocentowanej po¿yczki z fundu-
szu po¿yczkowego (dzia³aj¹cego w
strukturze FR�oWIL) �oprocentowa-
nie na poziomie stopy referencyjnej
-  aktualnie 5,94 % w stosunku rocz-
nym,
* mo¿liwo�æ uzyskania porêczenia
funduszu porêczeniowego � na po-
ziomie 70 % kwoty po¿yczki, a co

za tym idzie mo¿liwo�æ unikniêcia
przez przedsiêbiorców w czê�ci lub
w ca³o�ci konieczno�ci ustanowienia
kosztownych  i wymagaj¹cych cza-
su zabezpieczeñ tzw twardych np hi-
poteki, zastawu rejestrowego, prze-
w³aszczenia wraz z cesj¹ polisy ubez-
pieczeniowej,
* mo¿liwo�æ sfinansowania po-
¿yczk¹ wraz z porêczeniem wk³adu
w³asnego przedsiêbiorców w proce-
sie wnioskowania o �rodki z Progra-
mu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2007-2013 w
szczególno�ci poddzia³ania 1.1.2.
Inwestycje w mikroprzedsiêbior-
stwach, 1.3.2. Inwestycje w inno-
wacje w przedsiêbiorstwach,    1.4.1.
wsparcie us³ug turystycznych
�wiadczonych przez przedsiêbior-
stwa,
* mo¿liwo�æ udzielania wsparcia
finansowego przedsiêbiorcom o rela-
tywnie dobrej kondycji finansowej ale
o krótkiej historii prowadzenia dzia-
³alno�æ gospodarcz¹.

Oferta dla przedsiêbiorców

Opolski Regionalny Fundusz
Porêczeñ Kredytowych

45-064 Opole, ul. Ko³³¹taja 11/28
 tel. 077/44-15-620 ,fax. 071/

7231351
  e-mail: biuro@orfpk.opole.pl

Umowa upro�ci i skróci proce-
durê  sk³adania wniosków o po¿ycz-
kê i porêczenie. Wnioski obydwu in-
stytucji bêd¹ dostêpne zarówno w
siedzibie funduszu porêczeniowego
jak i funduszu po¿yczkowego. Po-
nadto fundusz porêczeniowy bêdzie
korzysta³, w oparciu o krótkie o�wiad-
czenie przedsiêbiorcy, z czê�ci do-
kumentacji ekonomiczno-finansowej
sk³adanej przez po¿yczkobiorcê w
funduszu po¿yczkowym (przedsiê-
biorca sk³ada cze�æ ekonomiczno-fi-
nansow¹ dokumentacji tylko w jed-
nej  instytucji co przek³ada siê na du¿¹
oszczêdno�æ czasu).

Wszelkie dodatkowe informacje:


