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Poradnik dla osób cieszących się życiem

Szanowni Czytelnicy,

J

esień to dobry moment, by odwiedzić Amsterdam – stolica
Niderlandów oferuje wiele atrakcji, które nawet przy gorszej pogodzie pozwolą ciekawie spędzić
czas. Szczegóły znajdą Państwo
w kolejnym artykule w ramach
naszego nowego cyklu „Zwiedzamy europejskie stolice”. Właśnie
teraz jest również dobry czas, by
nacieszyć się polskimi warzywami,
które dojrzewały w trakcie sło-

necznego lata – podsuwamy kilka
pomysłów, jak wykorzystać ogórki, paprykę, cukinię i bakłażana.
Moda na seriale trwa w najlepsze, a nasza redakcja przygotowała zestawienie najciekawszych
produkcji, które pojawiły się jak
dotąd w 2022 roku – warto więc
sprawdzić, czy coś interesującego
Państwa nie ominęło.
Redaktor Naczelny
Piotr Jakubowski
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Niezbędnik
kontaktowy
To jasne, że nikt z nas nie chce
korzystać z telefonów alarmowych, ale trzeba przyznać, że
gdy są one potrzebne – nigdzie
nie można ich znaleźć. Dlatego
postanowiliśmy przypomnieć
najważniejsze z nich. Od dziś
będą zawsze pod ręką.

112

ogólnopolski numer
alarmowy
(z telefonów komórkowych)

999
pogotowie ratunkowe
998
straż pożarna
997
policja

Co
WYPŁACONE
18 MILIONÓW ZŁ
NA 14. URODZINY
FUNDUSZU
Dnia 31 października 2008 roku
w Warszawie Aktem Notarialnym
powołany został do życia Fundusz Hipoteczny DOM, którego
założyciele planowali wprowadzić na polski rynek, dobrze znane w innych krajach, rozwiązania
z obszaru hipoteki odwróconej.
Oznacza to, że zbliżają się nasze 14. urodziny. Pozostajemy
pierwszą, najstarszą i największą
w Polsce instytucją wyspecjalizowaną w profesjonalnym świadczeniu usługi renty dożywotniej.
Kilka miesięcy temu na liczniku
wypłaconych przez Fundusz Hipoteczny DOM świadczeń przekroczona została kwota 18 milionów złotych – te pieniądze trafiły
do naszych Klientów pozwalając
im uzyskać większe bezpieczeństwo finansowe.
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nowego w Funduszu?
Zyskaj aż 5000 złotych na start
i rentę dożywotnią co miesiąc!
Promocja „5000 zł na start” obowiązuje do 31.10.2022

Promocja „5000 zł na start”
Podwyżki czynszu i podatku od nieruchomości? Rosnące
rachunki za prąd, gaz i ogrzewanie? Drożyzna w sklepach? Wiele osób staje obecnie przed trudnymi wyborami. Dlatego
warto rozważyć skorzystanie z naszej korzystnej propozycji.
Teraz decydując się na zawarcie umowy z Funduszem mogą
Państwo zyskać aż 5000 złotych na start i rentę dożywotnią
co miesiąc!
A z taką poduszką finansową na koncie z pewnością poczują
się Państwo bezpieczniej. Promocja obowiązuje od 8 sierpnia do 31 października 2022 roku. Warunek uczestnictwa to
zawarcie umowy renty odpłatnej lub umowy o dożywocie z
Funduszem Hipotecznym DOM w okresie trwania Promocji.
Zachęcamy do kontaktu z infolinią – tel. 801 005 801. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie:
www.funduszhipoteczny.pl/promocja-5000-zl-na-start/

Komentarz Prezesa Funduszu
Związek Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) – którego
Fundusz Hipoteczny DOM jest członkiem – opublikował
nowy raport dotyczący moralności finansowej Polaków. Z
jego najnowszej edycji wynika, że rośnie przyzwolenie na
nadużycia finansowe w sferze finansów.
– Seniorzy są odpowiedzialni, mimo że często mają problemy
finansowe. Z najnowszych danych KRD wynika, że zadłużenie emerytów urosło do 10,4 mld zł, a liczba seniorów, którzy
mają zaległości m.in. wobec banków, czy innych instytucji
finansowych wzrosła do 386 tys. Mimo trudnego położenia
osoby starsze starają się, w miarę możliwości, spłacać swoje
zadłużenie, a nawet spłacają raty za własne dzieci lub wnuki. Z naszych cyklicznych badań wynika, że ponad 60 proc.
emerytów decyduje się na rentę dożywotnią, by uregulować
zobowiązania finansowe oraz oddać pieniądze wierzycielom – podsumowuje Robert Majkowski, prezes Funduszu
Hipotecznego DOM S.A.
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AMSTERDAM
Zwiedzamy europejskie stolice

Amsterdam, stolica Królestwa Niderlandów, nie jest oczywistym kierunkiem turystycznym, choć miasto to cieszy się dużym
uznaniem na świecie ze względu spójną architekturę, interesujące muzea oraz otwartych mieszkańców. Amsterdam
położony jest na dwiema rzekami – Amstel i IJ oraz 160 kanałami, które tworzą sieć wodną dzielącą miasto na wiele
wysp połączonych mostami. Dlatego stolica Niderlandów bywa czasem określana mianem Wenecji Północy.

Krakowa, Gdańska, Poznania i Wrocławia. Nasz
narodowy przewoźnik LOT oferuje jedynie takie połączenia z Warszawy. Jeżeli chodzi o tzw.
tanich przewoźników, to zarówno Ryanair, jak
i Wizzair, nie latają do Amsterdamu. W swojej
ofercie mają lotnisko Eindhoven, które położone
JAK DOSTAĆ SIĘ Z POLSKI DO AMSTERDAMU?
jest około 130 km od stolicy. Można też znaleźć
oferty połączeń autokarowych, np. firmy Flixbus
Najszybciej i najwygodniej dostaniemy się do (koszt około 300-400 zł w jedną stronę) – jednak
Amsterdamu samolotem – podróż lotnicza trwa nie polecamy tego rozwiązania, bo podróż autookoło 2 godzin. Najwięcej możliwości oferują ni- karem zajmuje ponad 18 godzin. Podobnie długo
derlandzkie linie lotnicze KLM, które do Amster- może trwać podróż koleją, ale dodatkowo trzeba
damu latają aż z pięciu polskich lotnisk: Warszawy, będzie się kilka razy przesiadać.
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ŚREDNIOWIECZNE CENTRUM AMSTERDAMU

Obecnie nie pełni on już funkcji kościelnych, ale
jest wykorzystywany do wystaw oraz koncertów
organowych.

Zwiedzanie stolicy Niderlandów warto rozpocząć
od historycznego centrum. Najlepszym punktem
orientacyjnym będzie tu Pałac Królewski (Koninklijk Ostatnią atrakcją tej części miasta jest Beginaż, czyli
Paleis) i zawsze gwarny Plac Dam, który znajduje Begijnhof – niepozorny dziedziniec pełen małych
się przed nim. Zwiedzanie tego obiektu jest możliwe, 14-wiecznych domków i ogrodów, gdzie beginki
ale polecamy to jedynie osobom, które mają dużo prowadziły religijne życie bez ślubów zakonnych.
czasu i duży budżet. Przy tym samym placu dla fanów Beginaż był więc swego rodzaju klasztorem.
figur woskowych przedstawiających znane osobistości
NIDERLANDZKIE MALARSTWO I MUZEA
znajduje się Madame Tussauds Amsterdam, czyli
filia znanego m.in. z Londynu muzeum. Bilet kosztuje Kolejny ważny punkt
22 EUR, a znajdziemy tam figury m.in. miejscowej orientacyjny w planie
rodziny królewskiej, brytyjskiego Księcia Harry’ego zwiedzania Amsteri Megan Markle, Baracka Obamy, piosenkarki Beyonce damu to Vondelpark
czy słynnej redaktor naczelnej czasopisma VOUGE znajdujący się w południowej części miai wyroczni w kwestiach mody – Anny Wintour.
sta. Ten wąski i długi
Najstarszym budynkiem miasta jest pochodzący park, to miejsce gdzie
z 1306 roku kościół Oude Kerk, który znajduje się można odpocząć
w centrum cieszącej się złą sławą Dzielnicy Czerwo- w zielni i na spokojnych Latarni. W tym protestanckim kościele znaj- nie poobserwować
dziemy m.in. XV-wieczne organy, nagrobki znanych mieszkańców Ampostaci, a za 8 EUR można wejść na wieżę. Drugi sterdamu w ich conajważniejszy kościół w Amsterdamie to Nieuwe dziennych rutynach,
Kerk, który zbudowano w XV wieku w stylu późnego takich jak jogging,
gotyku przy Placu Dam obok Pałacu Królewskiego. spacer z psem czy
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zabawa z dziećmi. Z Vondelparku możemy łatwo muzeum prezentuje je w sposób chronologiczny
pieszo przemieścić się do muzealnego centrum na czterech kondygnacjach. Zobaczymy tu około
miasta, gdzie znajdują się największe atrakcje 200 obrazów i 500 rysunków Van Gogha i współdla fanów sztuki, a szczególnie malarstwa ni- czesnych mu twórców (np. Gauguin i Monet), m.in.
tak słynne dzieła jak: „Jedzący kartofle” (1885),
derlandzkiego.
„Czaszka z palącym się papierosem” (1886), liczne
Największym i najważniejszym museum w Króle- autoportrety malarza, „Słoneczniki” (1889) czy
stwie Niderlandów jest oczywiście Rijksmuseum, „Pole pszenicy z krukami” (1890).
czyli muzeum narodowe. W tym charakterystyczBROWAR HEINEKENA I REJS ŁODZIĄ
nym, 3-piętrowym budynku z 1885 roku znajdziePO KANAŁACH AMSTERDAMU
my aż 80 sal wystawienniczych, gdzie prezentowane
są najcenniejsze dzieła malarskie, grafiki, rzeźby Jednym z symboli miasta jest także znany na całym
oraz sztuka użytkowa (np. porcelana z Delft czy świecie browar Heineken, który założono w 1864
domki dla lalek). Kolekcja malarstwa Rijskmu- roku. Obecnie piwo pod tą marką jest produkowane
seum obejmuje ponad 5 tysięcy obrazów takich na całym świecie, a historyczny budynek browaru
mistrzów, jak: Frans Hals, Johannes Vermeer, Jan w Amsterdamie został zamknięty w 1988 roku,
Steen, Rembrandt i jego uczniowie, a także kilka a następnie został przekształcony w interaktywobrazów Van Gogha. Najważniejsze obrazy tego ne muzeum pod nazwą Heineken Experience.
muzeum to „Bitwa pod Waterloo” (na I piętrze), Bilet kosztuje 21 EUR i obejmuje również kufel
największy olejny obraz w Rijksmuseum pędzla zimnego piwa na zakończenie zwiedzania oraz
Jana Willema Pienemana z 1824 oraz „Straż nocna” możliwość wyprodukowania unikalnej butelki
Rembrandta z 1642 roku (na II piętrze). Wizytę Heinekena z naszym imieniem.
w Rijksmuseum najlepiej jest zaplanować wcześniej,
a bilety (koszt 20 EUR) kupić przez internet na Po odwiedzeniu browaru możemy się wybrać
stronie muzeum (https://www.rijksmuseum.nl) na malowniczy rejs łodzią po licznych kanałach
Amsterdamu. Po drugiej stronie ulicy przy której
– w ten sposób ominiemy kolejki.
znajduje się Heineken Experience znajduje się
przystań, z której odpływają różne rodzaje rejsów.
Drugie najczęśNajtańsze 1-godzinne rejsy kosztują około 14 EUR
ciej odwiedzai naprawdę warto się na nie wybrać.
ne muzuem
Amsterdamu to
TULIPANY I HOLENDERSKIE SERY
oczywiście Van
Podobno przeciętny Holender zjada 14 kg sera
Gogh Museum,
rocznie, więc z pewnością jest to jeden z najpoktóre znajduje
pularniejszych lokalnych przysmaków. W Amsię w pobliżu
sterdamie znajdziemy wiele sklepów, gdzie można
Rijksmuseum,
nabyć lokalne sery, a najpopularniejszym jest
a więc obie wiDe Kaaskamer, w którym półki uginają się pod
zyty można zaciężarem wielu bardzo różnych gatunków sera.
planować na ten
Warto przywieźć jako prezent taki holenderski
sam dzień. Tu
ser żółty.
również najlepiej jest zakupić
Czym byłyby Niderlandy bez widoku pól pełnych
bilety (20 EUR)
z kilkudniowym tulipanów? Jeżeli szukamy sadzonek tych pięknych
kwiatów, to w Amsterdamie z pewnością takie
wyprzedzeniem
przez stronę internetową muzeum: https://www. znajdziemy. Najlepiej wybrać się na popularny
vangoghmuseum.nl/en. Szczycące się największą targ kwiatowy, czyli Bloemenmarkt, znajdujący
na świecie kolekcją dzieł Vincenta van Gogha się nieopodal Beginażu.
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Jak dbać o nerki?
Wywiad z prof. Bożeną Birkenfeld z Zakładu Medycyny Nuklearnej
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Nerki kojarzone są głównie z funkcją wydalniczą, ale w rzeczywistości odpowiadają za wiele więcej obszarów i funkcji
organizmu. Kiedy chorują, nie bolą, ale to sytuacja tym bardziej groźna! Niepostrzeżenie w ciele może rozwijać się
poważne schorzenie, które nieleczone może doprowadzić do dializoterapii lub przeszczepu. Jak dbać o nerki i na co
zwracać uwagę na co dzień, by cieszyć się dobrym zdrowiem, wyjaśnia prof. Bożena Birkenfeld z Zakładu Medycyny
Nuklearnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Zapraszamy do przeczytania wywiadu z Panią Profesor.
Pani Profesor, jaka jest funkcja nerek w organi- przemiany materii w organizmie człowieka. Nie
zmie człowieka? Kojarzy się głównie z funkcją wszyscy zapewne wiedzą, że nerki biorą udział
filtrującą i wydalniczą. Czy to cała prawda?
także w: metabolizmie, regulacji ciśnienia krwi
Prof. Bożena Birkenfeld: No właśnie – nie do oraz produkują hormony i witaminy. Nerki są
końca. Zacznijmy jednak od początku. Nerki to także niezbędne do utrzymywania prawidłowej
fasolkowatego kształtu narząd parzysty, zloka- gospodarki wodno-elektrolitowej, produkcji krwilizowany w okolicy lędźwiowej, który ma nam nek czerwonych oraz oczyszczania organizmu
służyć przez całe życie. To bardzo skomplikowany z toksyn.
organ, pełniący różne funkcje w naszym organizmie. Jego głównym zadaniem jest wytwarzanie Jak działa ten wielofunkcyjny parzysty narząd?
moczu, z którym wydalane są różne toksyczne Wszystko, co zjadamy oraz wypijamy, jest wchłasubstancje chemiczne, wytwarzane w procesie niane w dużej części z przewodu pokarmowego,

7

czyli ich niewydolnością. Ratunkiem
jest wtedy dializoterapia – oczyszczanie
krwi z toksyn z użyciem specjalnego
urządzenia. Niestety, jest to bardzo
uciążliwe dla pacjenta, ponieważ wymaga regularnych, odbywających się
co kilka dni sesji wielogodzinnego leczenia w specjalistycznych ośrodkach,
gdzie realizowana jest tak zwana terapia nerkozastępcza lub zastosowania
przeszczepu nerki – o ile jest to jeszcze
możliwe… Skutki są więc bardzo poważne i warto zrobić wszystko, żeby
nie dopuścić do zaawansowanego
stadium choroby.
metabolizowane, powiemy potocznie: „przera- Jak zatem wcześnie rozpoznać, że z nerkami
biane” przez wątrobę, a produkty szkodliwe dla może dziać się coś złego? Czy to w ogóle możliwe?
organizmu są wydalane przez nerki. Zatem nerki Oprócz wymienionych wyżej objawów, które
to takie pracujące bez żadnej przerwy przez całe możemy sami zaobserwować i które powinny
nasze życie oczyszczalnie oraz producenci niezbęd- wzbudzić nasz niepokój, można wykonać różne
nych do właściwego działania naszego organizmu badania diagnostyczne. Badania umożliwiają dosubstancji. Dla dobrego funkcjonowania nerek precyzowanie, czy rzeczywiście jest jakiś problem,
ważne jest, aby ich nie obciążać: nadmiarem soli, jeśli tak – gdzie jest zlokalizowany i jak bardzo
dietą bogatobiałkową, spożywaniem alkoholu, le- zaawansowany. Badania powinny być wykonywakami przeciwbólowymi czy innymi substancjami ne zazwyczaj na zlecenie lekarza. Najprostszym
– mogą wtedy ulec uszkodzeniu oraz odmawiać i dostępnym badaniem jest badanie moczu oraz
swojej funkcji.
oznaczenie różnych parametrów z pobranej od
pacjenta krwi w tym między innymi: mocznika,
kreatyniny, albuminurii oraz e-GFR. Oznaczanie
Na co mogą chorować nerki?
Nerki mogą chorować na różne schorzenia tych parametrów jest istotne również u pacjentów
obejmujące czynność ich miąższu oraz funkcje z cukrzycą, ponieważ są zagrożeni powikłaniami
wydalnicze. Na powstanie niektórych schorzeń nerkowymi i rozwojem przewlekłej choroby nerek,
mamy wpływ, na niektórych – nie. Do chorób prowadzącej do niewydolności nerek włącznie.
wrodzonych należą różne wady nerek, na przy- Dodatkowo wykonywane są różne badania obrakład zwyrodnienie wielotorbielowate nerek, które zowe. Lekarz decyduje, jakie badania są niezbędskutkuje mniejszą ilością czynnego miąższu i gor- ne. Badanie ultrasonograficzne, czyli tak zwane
szą funkcją narządu. Do chorób nabytych należą: USG nerek, jest bardzo dobrą, szeroko dostępguzy nerek, zapalenia nerek (ostre i przewlekłe), ną, nieinwazyjną metodą, mającą zastosowanie
kamica nerkowa. Często objawem choroby nerek u dzieci i u dorosłych. Kolejną możliwością jest
są bóle w okolicy lędźwiowej, zaburzenia w odda- tomografia komputerowa oraz jej różne odmiany,
waniu moczu, zmiana koloru moczu, krwiomocz, w tym badania naczyniowe z kontrastem. Badanie
obrzęki, nadciśnienie tętnicze.
metodą rezonansu magnetycznego również odgrywa bardzo ważną rolę w diagnostyce chorób
Mówi się, że nerki nie bolą. Łatwo zatem prze- nerek. Jednak pomimo użyteczności powyższych
technik ogromną rolę w ocenie czynności nerek
oczyć chorobę?
Niestety, to prawda. A nieleczone choroby nerek odgrywają badania radioizotopowe, o których
mogą skutkować bardzo poważnymi następstwami, warto powiedzieć nieco więcej.
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Badania radioizotopowe, czyli wykorzystujące A badanie statyczne?
promieniowanie jonizujące?
Badanie statyczne nerek jest wykonywane bardzo
Tak. Badania radioizotopowe polegają na podaniu często nawet u małych dzieci, które przebyły inpacjentowi dożylnie związku chemicznego zna- fekcję nerek lub dróg moczowych – na przykład
kowanego radioizotopem – najczęściej technetem ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek. Umoż– i obserwowaniu, jak związek ten zachowuje się liwia ono bardzo wczesne wykrycie tak zwanych
w organizmie: jak jest wychwytywany przez ner- czynnościowych blizn pozapalnych, które przy
ki i wydalany przez nie z moczem do pęcherza prawidłowym leczeniu mogą się cofnąć. Nie ma
moczowego. Wspomniane badania to najczęściej innej metody nieinwazyjnej, która by to umożliwiascyntygrafia dynamiczna nerek lub scyntygrafia ła. Jest to też bardzo dobre badanie w przypadku
podejrzenia wad wrodzonych nerek, takich jak:
statyczna nerek.
nerka podkowiasta, wielotorbielowatość nerek,
Na czym polegają te procedury? Jakie możli- agenezja lub hipoplazja nerki, ektopowe ułożenie
nerki.
wości dają?
Jak w każdym badaniu w medycynie nuklearnej,
tak i w tych procedurach należy podać pacjen- Czy to badanie wymagające specjalnego przytowi radiofarmaceutyk, czyli związek chemiczny gotowania?
znakowany radioizotopem promieniotwórczym Badania radioizotopowe nerek są bezpieczne
99mTc, który gromadzi się i/lub jest wydalany dla pacjentów, nie niosą za sobą niebezpieczeńprzez nerki. Rozkład podanego radiofarmaceutyku stwa uczulenia na kontrast ani innych powikłań.
w nerkach, szybkość jego wydalania rejestrowane Wykonuje się je u dorosłych i u dzieci – nawet
są z użyciem urządzeń o nazwie gamma kamera. niemowląt. Trzeba się jednak przygotować na
wkłucie dożylne, aby podać radiofarmaceutyk.
Jak dokładnie można zaobserwować zmiany Aby wykonać badanie radioizotopowe nerek należy
w metabolizmie podanego pacjentowi radio- mieć skierowanie z poradni specjalistycznej, na
przykład od: nefrologa, urologa, chirurga dziecięfarmaceutyku?
Badanie dynamiczne nerek to seria obrazów re- cego lub innego specjalisty. Badania wykonuje się
jestrowanych przez ok. 25-30 minut w pozycji w zakładach medycyny nuklearnej, które mieszczą
leżącej pacjenta. Uzyskane obrazy umożliwiają się na terenie całej Polski, głównie w większych
ocenę ilościową i jakościową czynności nerek, miastach.
szybkość wydalania moczu, wartość przesączania
kłębkowego i inne parametry ich funkcji. Badanie Co warto wiedzieć przed ich wykonaniem?
to ma zastosowanie u pacjentów z podejrzeniem Badania są nieinwazyjne. Przed badaniem dynerkopochodnego nadciśnienia tętniczego, ale do- namicznym i statycznym nerek nie trzeba być
datkowo musi być wykonane badanie po podaniu na czczo. To dobra wiadomość, szczególnie dla
kaptoprilu – leku który stosuje się też do leczenia małych dzieci i ich rodziców. Wręcz zalecane jest,
nadciśnienia tętniczego. Inną zaletą badania dy- aby dziecko było najedzone oraz wypiło odponamicznego nerek jest możliwość oceny zaburzeń wiednią objętość płynu, bo powoduje to uspokow odpływie moczu z układu kielichowo-mied- jenie dziecka a nawet umożliwia jego zaśnięcie
niczkowego, które występują często w przebiegu w trakcie badania. Co jest bardzo pożądane, bo
kamicy nerkowej u dorosłych lub wad wrodzo- zapobiega ruchom w czasie wykonywania procenych u dzieci. Badania te są bardzo przydatne dury. Warto o tych badaniach wiedzieć, bo mogą
oraz bezpieczne nawet u bardzo małych dzieci: realnie pomóc we wczesnym wykryciu niepramogą być powtarzane, wykonywane w odstępie widłowości w funkcjonowaniu nerek, uratować
czasu, aby lepiej śledzić efekty leczenia na przy- zdrowie, a nawet życie.
kład operacyjnego. W wyniku badania uzyskuje
się dane liczbowe, które umożliwiają porównanie Pani Profesor, dziękuję uprzejmie za rozmowę.
czynności każdej z nerek w odstępie czasu.
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POZIOMO
1. Duże, jesienne kwiaty
2. Frank, słynny hollywoodzki aktor i piosenkarz.
3. Słynny wodospad na granicy Kanady i USA.
4. Rodzaj alarmu lub powiadomienia o zagrożeniu.
5. Dawna nazwa bursztynu lub nazwisko tragicznie
zmarłej polskiej piosenkarki.
6. Jerzy, polski reżyser, twórca takich filmów jak “Faraon”,
“Matka Joanna od Aniołów” czy “Quo vadis”.
7. Rodzaj księgi liturgicznej.
8. Pismo zawierające jakieś żądanie, zwłaszcza
postulujące zmianę przepisów prawa.
9. Popularna szwedzka grupa muzyczna z przełomu lat 70/80-tych.
10. Rodzaj sklepu, w którym kupimy kosmetyki i artykuły chemiii domowej.
11. Inaczej uczulenie na coś, nadwrażliwość.
12. Miękki podpuszczkowy ser produkowany z owczego mleka na Podhalu.
13. Inaczej kiszka, wyrób wędliniarski z kaszy i krwi oraz podrobów.
14. Robert, najpopularniejszy obecnie polski piłkarz.
15. Żółte kwiaty, ale teź słynny cykl obrazów Vincenta Van Gogha.
16. Inaczej odrodzenie – epoka w historii kultury
europejskiej, obejmująca głownie XVI wiek.
17. Więcej niż szkło, ozdoba wielu gablotek, ale też cukier…
18. Wywodząca się z basenu Morza Sródziemnego roślina o
drobnych fioletowych kwiatach i przyjemnym zapachu.
19. Zdalnie sterowany i bezzałogowy statek powietrzny.
PIONOWO
1. Brigitte, słynna fracuska aktorka filmowa,
symbol seksapilu lat 1950/60-tych.
2. Największa z duńskich wysp.
3. Cienki i bardzo przenikliwy dźwięk.
4. Tytułowa nazwa warszawskiej ulicy z kultowego
serialu TV Stanisława Barei z lat 1980-tych.
5. Holenderski malarz XVII-wieczny, autor m.in. “Straży nocnej”
6. Marka polskich samochodów lub mityczna postać
występująca w herbie Warszawy.
7. Pochodzący z Włoch rodzaj warzywa, uprawiny także w Polsce.
8. Słomiany, w tytule filmu z Marylin Monroe.
9. Diamentowy - w piosence Anny Jurksztowicz.
10. Wyspa i miasto na Oceani Indyjskim, należące do
Tanzanii - popularny kierunek turystyczny.
11. Sukcesy i osiągnięcia w życiu zawodowym.
12. Oszlifowany diament.
13. Państwo w Ameryce Centralnej, położone na przesmyku
łączącym Amerykę Północną i Południową.
14. Przyrząd do pomiaru ciśnienia atmosferycznego.
15. Przez przypadki lub przez osoby.
16. Tytuł komedii Aleksandra Fredry.
17. Jeden z instrumentów dętych drewnianych.
18. Tradycyjna polska zupa z kury, podawana z makaronem lub kluseczkami.
19. Kwestionariusz, jedna z metod prowadzenia badań społecznych.
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SEZON
na polskie warzywa
JAK WYKORZYSTAĆ OGÓRKI, PAPRYKĘ, CUKINIĘ CZY BAKŁAŻAN?
Najcieplejsze miesiące oznaczają, że u progu jesieni mamy szczyt sezonu dla większości krajowych
gatunków warzyw. Letnie, dojrzałe w słońcu warzywa są soczyste, dobrze wybarwione, a ich aromat
jest niepowtarzalny. Skorzystajmy zatem z ich obfitości. Cieszmy się różnorodnością form, kolorów,
smaków i zapachów. Obfitość opcji i niższe ceny od krajowych dostawców dodatkowo zachęcają do
kulinarnych eksperymentów. Poniżej przedstawiamy Państwu 5 najlepszych polskich warzyw, których
nie może zabraknąć na naszym stole.
1. OGÓRKI

Na tym jednak pomysły na
ogórki się nie kończą. Czy
Chrupiący, słodki, orzeźwiają- próbowaliście już tej pysznej
cy to chyba najlepsze określe- prostej japońskiej przystawki?
nia opisujące świeże, gruntowe Ogórka umyj i nie obieraj, poogórki. Najbardziej znana jest krój na bardzo cienkie talarki.
mizeria z dodatkiem szczypty W miseczce przygotuj 3 łyżki
soli i cukru, podawana z kwaś- octu ryżowego doprawionego
ną śmietaną. Konkurować z nią szczyptą soli i cukru. Polej ogórmoże grecki specjał, czyli sos ki powstałą zalewą, odczekaj 10
tzatzyki z tartym ogórkiem, min., aż ją wchłoną. Całość dodoprawionym solą, pieprzem praw łyżeczką czarnego sezamu
i czosnkiem w gęstym greckim i odrobiną drobno posiekanego
szczypiorku.
jogurcie.
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Ogórek może służyć również
jako baza do letniej zupy warzywnej, takiej jak gazpacho.
Dobrym pomysłem dla osób
chcących się orzeźwić jest napój
ogórkowy. Wystarczy do dzbanka z wodą wrzucić kilka plastrów
ogórka, świeżych listków mięty
i sok z połowy cytryny. Pyszna
alternatywa dla tradycyjnej lemoniady.
Nie pozbywaj się pestek z ogórków, to właśnie w nich kryje się
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najwięcej smaku tego warzywa. 4. KABACZEK
Podając dania z ogórków, pamiętaj o przyprawach. Szczypta Często bywa mylony z cukinią.
świeżego posiekanego koperku, Najłatwiej jest go rozpoznać po
szczypiorku czy listki mięty kształcie i kolorze skórki. Zazwyidealnie dopełnią ogórkowe czaj jest nieco większy od cukinii. W jego miąższu są dobrze
propozycje.
widoczne nasiona, a skórka jest
twardsza. Wystarczy, go obrać,
2. PAPRYKA
zetrzeć na tarce, osolić i osączyć
Królowa lata o przeróżnych z nadmiaru wody. Do powstałej
kształtach, kolorach i ostrości. masy dodać przyprawy, jajko, 2
Co ciekawe, w Polsce uprawia się łyżki mąki, jajko i tarty żółty ser.
jej nawet więcej niż na Węgrzech! Po 20 minutach w nagrzanym pieDlatego nie przegapmy szansy, karniku wyjmujemy chrupiące,
by gościła na naszych stołach. złociste placuszki. Smacznego!
Delektuj się nią w surówkach,
daniach grillowanych, pieczo- 5. BAKŁAŻAN
nych, gotowanych, smażonych.
Przeważnie pierwszym skojarzeLatem zrób zapasy i przygotuj niem jest ten o fioletowej skórce,
marynaty, wielowarzywne sa- ale warzywo to ma bardzo wiele
łatki w słoikach czy wypróbuj
przepis na dżem paprykowy. Nie
do wiary, że można przyrządzić
ją nawet na słodko! Domowa
przyprawa? Nic prostszego! Pokrój paprykę w cienkie paseczki,
wysusz w suszarce do grzybów,
następnie zmiksuj. Słodka papryka w proszku wzbogaci niejeden sos.

się jego lekkiej goryczki. Przed
obróbką termiczną pokrojone
plastry bakłażana oprósz solą.
Gdy pojawią się kropelki, wraz
z nimi zostanie usunięta z miąższu goryczka.
Spróbuj koniecznie złotych
krążków z bakłażana w panierce z parmezanu. Przygotowanie
nie zabierze więcej niż 15 minut.
Soczysty bakłażan w chrupiącej
skorupce to idealne wegetariańskie danie na letni obiad.
Kto woli dania grillowane, niech
spróbuje bakłażanowych roladek z ricottą nadziewanych
orzechami włoskimi. Plastry
bakłażana wystarczy chwilę
grillować i zawinąć w nie ser
i orzechy. Tradycjonalistom zaś

3. CUKINIA
Soczyście zielona, błyszcząca
i chrupka. Niewiele osób wie, że
można ją jadać nawet na surowo,
i to bez obierania! Młoda, delikatna cukinia to świetny pomysł kształtów. Jego kolor może być
na obiad. Grillowana, nadzie- zarówno biały, jak i czarny jak
wana czy smażona, a także pod smoła. Niezależnie od tego, jaki
postacią bezmięsnych kotletów wybierzesz, bakłażan to niezwyto idealne danie obiadowe. Dla kle uniwersalne letnie warzywo.
dzieci i osób na diecie łatwostrawnej cukinia na parze będzie Świetnie sprawdzi się grillowany,
nie tylko smacznym, ale i zdro- smażony lub pieczony. Szefowie
kuchni podpowiadają jak pozbyć
wym posiłkiem.

warto podpowiedzieć przepis na
leczo. Bakłażan, cukinię, paprykę, pomidory i cebulę kroimy
w dużą kostkę, gotujemy około
20 min., aż zmiękną. Doprawiamy świeżymi ziołami. Pyszny
sycący obiad w pół godziny?
Z bakłażanem to proste!
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HIPOTEKA ODWRÓCONA W WIELKIEJ
BRYTANII BIJE REKORDY POPULARNOŚCI
Ponad 12 tys. brytyjskich seniorów zawarło umowy
w II kwartale 2022 r.
W II kwartale 2022 roku na hipotekę odwróconą w Wielkiej Brytanii zdecydowało się 12 485 osób – tak wynika
z najnowszych danych opublikowanych przez Equity Release Council, czyli brytyjską organizację zrzeszającą podmioty
działające na rynku hipoteki odwróconej w tym kraju.1 Liczba nowych umów zawartych w II kwartale 2022 roku wzrosła
o 26 proc. względem analogicznego okresu 2021 roku. Oznacza to, że na Wyspach, w każdym dniu roboczym, podpisuje
się średnio 205 nowych umów hipoteki odwróconej.
Brytyjski rynek hipoteki odwró- – Fakt, że setki właścicieli domów latach – mówi David Burrowes,
conej rozwija się od ponad 30 lat, każdego dnia decydują się na przewodniczący Equity Release
a liczba różnych rozwiązań ofe- uwolnienie kapitału zamrożone- Council. Dodaje, że świadczenia
rowanych seniorom oraz usługo- go w nieruchomości i korzystają pieniężne pochodzące z hipoteki
dawców działających w branży ze szczegółowych porad finanso- odwróconej pozwalają seniorom
jest bardzo duża. Tylko między wych oraz prawnych, by wybrać ustabilizować swoją sytuację
kwietniem a czerwcem tego roku najlepsze rozwiązanie, jest dużym finansową, a niejednokrotnie
nowe kontrakty podpisało ponad postępem od czasów, gdy rynek spłacić zadłużenie. Duża część
12 tys. osób uwalniając w ten spo- hipoteki odwróconej uważany był emerytów, dzięki pozyskanym
sób 1,6 mld funtów zamrożonych za słabo rozwiniętą niszę, a nie środkom, chce wesprzeć finanw nieruchomościach.2
główną opcję, którą stał się po sowo najbliższych.
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1

wariantem hipoteki odwróconej, w sposób kompleksowy, cały
na który decydowali się seniorzy rynek i wszystkie podmioty na
była jednorazowa duża wypłata nim działające, stanowi jeden
(tzw. ryczałt), która stanowiła aż z „hamulców” blokujących
54 proc. wszystkich zawartych rozwój branży – mówi Robert
umów. W stosunku do I kwar- Majkowski, Prezes Funduszu
tału 2022 roku nastąpił wzrost Hipotecznego DOM, który jedudziału ryczałtów o 8 punktów nocześnie pełni funkcję Członka
procentowych.
Zarządu EPPARG, organizacji
zrzeszających największych usłu– W najbardziej rozwiniętych kra- godawców z całej Europy.
jach hipoteka odwrócona funkcjonuje od ponad trzydziestu lat, – W Wielkiej Brytanii długoterale dynamiczny rozwój rozpoczął minowe, dopasowane finansosię w 2002 roku. Kluczową rolę wanie od lat było fundamentem
w tym procesie odegrał dostęp rozwoju atrakcyjnego i bezpieczdo odpowiedniego, długotermi- nego dla seniorów produktu. Po
nowego finansowania, wzrost jakimś czasie pojawiła się idea,
standardów oferowania usługi by podobne finansowanie, które
i reputacji usługodawców. Polski z sukcesem stymulowało rozwój
rynek, jeśli przyjrzymy mu się branży brytyjskiej, przeszczepić
przez pryzmat globalny, wciąż na pozostałe rynki europejskie.
jest rynkiem młodym, raczkują- To właśnie się dzieje i powinno
cym, czekającym, a wręcz doma- wpłynąć na zwiększenie atrakZ ciekawostek na temat specyfiki gającym się stosownych regulacji cyjności produktu oferowanego
rynku brytyjskiego, w II kwartale prawnych. Brak odpowiedniej między innymi polskim senio2022 roku najpopularniejszym ustawy rządowej obejmującej, rom – podsumowuje Majkowski.

Warto przypomnieć, że Wielka
Brytania, obok USA, czy Australii jest jednym z najbardziej
rozwiniętych rynków hipoteki
odwróconej na świecie. Z raportu „Global Equity Release
Roundtable 2020” przygotowanego przez Ernst & Young oraz
European Pensions and Property
Asset Release Group (EPPARG)
wynika, że w Anglii usługa jest
dostępna już dla osób w wieku
55+, a najczęściej spotykanym
rozwiązaniem finansowym jest
odwrócony kredyt hipoteczny.
Z analiz opublikowanych w raporcie wynika, że za 10 lat roczny
wolumen przekroczy w Wielkiej
Brytanii 13 mld dolarów, co
oznacza, że Brytyjczycy będą
sprzedawać – tylko w ciągu jednego roku – odwrócone kredyty
hipoteczne o takiej wartości.3

Dane za II kw. 2022 roku, dotyczące rynku hipoteki odwróconej w Wielkiej Brytanii, Equity Release Council.
Szczegóły: https://www.equityreleasecouncil.com/news/q2-2022-equity-release-market-statistics/
2
Tamże.
3
Raport Global Equity Release Roundtable 2020, przygotowany przez EY i EPPARG, opublikowany 28.01.2021.
Link: http://epparg.org/news/global-equity-release-market-forecast-to-more-than-treble-by-2031/
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Najlepsze seriale
2022 roku
czyli co warto obejrzeć na platformach
Netflix, HBO Max, Disney+ i player
Mamy za sobą trzy kwartały 2022 roku i można już pokusić się o pewne podsumowanie oferty nowych
seriali. Jak co roku stacje TV oraz coraz liczniejsze i rosnące w siłę platformy streamingowe przygotowały
dla widzów nowe produkcje w odcinkach. Niektóre z nich zachwyciły nas, a inne rozczarowały. Dla
naszych czytelników przygotowaliśmy listę seriali, które jak na razie najbardziej nam się spodobały
i możemy je Państwu z czystym sumieniem zarekomendować.
ZACHOWAJ SPOKÓJ

w realizacji nowej kryminalnej że adaptacja wydanej w USA
serii „Zachowaj spokój”. W obu w 2008 roku powieści Cobena
(Netflix)
serialach pojawia się też kilka pt. „Hold Tight”. Akcja seriaKolejna polska produkcja ser- wspólnych postaci i typowy lu rozgrywa się na zamożnym,
wisu Netflix to także już dru- dla Harlana Cobena motyw ekskluzywnym osiedlu domów
jednorodzinnych w Warszawie,
ga serialowa adaptacja prozy zaginięcia.
którego mieszkańcy – dorośli, ale
Harlana Cobena w wykonaniu
polskich filmowców. Poprzed- „Zachowaj spokój” to zgrabne też ich nastoletnie potomstwo –
ni serial „W głębi lasu” (2020) połączenie kryminału, thrille- mają różne tajemnice, a ich życie
odniósł spory sukces i pomógł ra i filmu obyczajowego, a tak- nie jest wcale tak szczęśliwe, jak
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mogłoby się z pozoru wydawać.
W obsadzie serialu zobaczymy
wiele znanych twarzy: Magdalena Boczarska, Grzegorz Damięcki, Leszek Lichota, Agnieszka
Grochowska, Jacek Poniedziałek
i Bartłomiej Topa.

bo młodsze rocz- Mamy tu młodego lekarza poniki nie doceniają łożnika (w tej roli Ben Whishaw),
dowcipu starze- duży publiczny szpital, który
jącej się kome- polskim widzom może wydać
diantki. Dlatego się niezwykle podobny do wielu
Deborah decyduje polskich szpitali. Brakuje w nim
się zatrudnić mło- wszystkiego – lekarzy, pielęgniadą scenarzystkę rek, a czasem nawet czystych farz Hollywood, która tuchów lekarskich! Personel jest
ma odświeżyć pro- przemęczony i popełnia błędy.
gram jej występów Główny bohater próbuje prowaoraz pomóc trafić dzić życie osobiste, ale za każdym
do młodszej pub- razem, gdy chce poświęcić nieco
czasu bliskiej osobie, okazuje się,
liczności.
że musi pilnie wziąć dodatkowy
Starcie przeciw- dyżur. A gdy kończy pracę jest
stawnych charak- tak zmęczony, że zasypia w swoterów oraz poko- im samochodzie na parkingu.
leniowe różnice Czyżby publiczna służba zdromiędzy dwiema wia w Polsce i Wielkiej Brytanii
kobietami będą była równie niedofinansowana,
przyczyną wielu a braki lekarzy równie wielkie?
zabawnych sytuacji, ale
ostatecznie obie panie
znajdą też nić porozumienia, która pozwoli im
spojrzeć na siebie z sympatią i zrozumieniem.

HACKS

BĘDZIE BOLAŁO

(HBO Max)

(CANAL+ lub player)

„Hacks” to amerykański serial ko- Ta brytyjska produkcja
mediowy, który dostępny jest na zaskoczy skalą realizmu
platformie HBO Max. Powstały wielu fanów seriali mejuż dwa sezony i zapewne będą dycznych! Wynika to po
też kolejne, bo oglądanie pery- części z faktu, że serial
petii dwójki głównych bohaterek oparty jest na autobiogradostarcza widzom dużo przy- ficznej książce-pamiętniku
Adama Kaya, który porzujemności.
cił karierę lekarza, by zoJest to historia Deborah Van- stać pisarzem i scenarzystą.
ce (w tej roli fantastyczna Jean Adam Kay odpowiada też
Smart) – popularnej i nieco apo- za scenariusz serialu, a pedyktycznej gwiazdy stand-up’u, rypetie głównego bohatektóra ma swoje show w Las Vegas, ra wzorowane są na jego
ale jej kariera stopniowo słabnie, historii.
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ODWILŻ

dziecko zmarłej żyje i nie spo- (Birgitte Hjort Sørensen) – była
cznie dopóki go nie odnajdzie. sekretarz prasowa Birgitte – wra(HBO Max)
W pozostałych rolach występują: ca do dziennikarstwa i zostaje
„Odwilż” to pierwsza polska Cezary Łukaszewicz, Bartłomiej redaktor naczelną najważniejprodukcja serialowa dla nowej Kotschendoff, Sebastian Fabijań- szego w Danii programu inplatformy HBO Max, której ak- ski, Bogusław Linda i Andrzej formacyjnego w TV. Okazuje
cja rozgrywa się w Szczecinie. Grabowski.
się, że zdolności dziennikarskie
Utrzymana w stylistyce skandyBirgitte nie przekładają się na
nawskiego kryminału historia za- RZĄD: KRÓLESTWO, WŁADZA
umiejętność zarządzania ludźczyna się od wyłowienia z Odry I CHWAŁA
mi, co prowadzi do poważnego
ciała młodej kobiety. Okazuje (Netflix)
kryzysu w stacji TV.
się, że zamordowana kobieta
była córką znanego w mieście Duński serial „Rząd” skupia
prokuratora, a tuż przed śmiercią się na walce o władzę i tym, PRAWNIK Z LINCOLNA
urodziła dziecko. Dochodzenie co władza robi z ludźmi. Kilka (Netflix)
w tej sprawie prowadzi aspirant naprawdę udanych sezonów
„Rządu” mogliśmy oglądać już Jeśli szukają Państwo tradycyjnedobrych parę lat temu, a teraz go serialu prawniczego w starym
serial ten powraca po dłuższej dobrym stylu, to dostępny na
przerwie w zupełnie nowym Netflixie „Prawnik z lincolna”
wcieleniu i pod tytułem „Rząd: zapewne przypadnie Państwu
Królestwo, władza i chwała”. do gustu. Jest to adaptacja
Większość znanych nam bo- jednej z serii książek Michaela
haterów pojawi się z nowymi Connelly’ego, których bohateproblemami, a wszystko to na rem jest adwokat Mickey Haller
tle meandrów duńskiej sceny (w tej roli Manuel Garcia-Rulfo).
politycznej. Nowy sezon „Rzą- Adwokat ten wyróżnia się tym, że
du” wykracza jednak poza we- swoje usługi prawnicze świadczy
wnętrzną duńską politykę, gdyż z samochodu marki Lincoln.
na należącej do Danii wyspie Serialowa opowieść zaczyna się
Grenlandia odkryto nowe zło- w momencie, gdy Mickey znajża ropy. W efekcie Dania musi duje się na uboczu prawniczego
zdecydować, jak zareagować życia. Po tragedii, która go spotna niepodległościowe ambicje kała, jego kariera stanęła w miejGrenlandii oraz rywalizację scu. Los bohatera odmienia się,
supermocarstw (Rosja, Chiny gdy okazuje się, że jego kolega
i USA) o kontrolę nad Arktyką po fachu został zamordowany
i — nie mniej ważny — kryzys i to właśnie jemu przypadną jego
wszyscy klienci – w tym milioner
klimatyczny.
Katarzyna Zawieja (w tej roli
oskarżony o zabójstwo żony.
Katarzyna Wajda), trzydzie- Birgitte Nyborg właśnie obejmustokilkuletnia policjantka, która je funkcję minister spraw zagra- RÓD SMOKA
niedawno przeżyła osobisty dra- nicznych, gdy na peryferyjnej (HBO Max i player)
mat – jej mąż (także policjant) Grenlandii mieszkańcy z rapopełnił samobójstwo. Zawieja dością dowiadują się o odkry- Po zakończeniu w 2019 roku
– wbrew przekonaniom swoich ciu nowego złoża ropy naftowej. serialu „Gra o tron” opartego
współpracowników – wierzy, że Tymczasem Katrine Fønsmark na prozie George’a R. R. Mar-
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tina, stacja HBO postanowiła
powtórzyć sukces i rozpoczęła
prace nad nową produkcją osadzoną w tym samym uniwersum.
„Ród smoka”, który zadebiutował
w HBO w sierpniu to prequel
w stosunku do „Gry o tron”, czyli
pokazuje on wydarzenia wcześniejsze.
Zanim Westeros pochłonęła kolejna krwawa wojna o władzę, na
tronie zasiadał ród Targaryenów,
mający kontrolę nad potężnymi
smokami. Serial osadzony 200
lat przed wydarzeniami znanymi
z „Gry o tron” ukazuje Targaryenów u szczytu ich potęgi,
władających Siedmioma Królestwami wraz z 17 smokami.
Król Viserys, dobry i szlachetny
władca, jest pozostawiony bez
następcy tronu. Niezdolność do
dokonania wyboru pomiędzy
jego córką a młodszym bratem
skutkuje początkiem brutalnej
wojny domowej o sukcesję, która zapoczątkowała upadek rodu,
później znanej jako „taniec
smoków”.

historię wprowadzenia
w 1995 r. na amerykański rynek „innowacyjnego” opioidowego
leku przeciwbólowego
OxyContin. Prywatny
koncern farmaceutyczny, który opracował
tabletkę OxyContin,
wprowadzał w błąd
lekarzy, pacjentów, jak
i instytucje dopuszczające farmaceutyki na
rynek. Utrzymywał, że
jest to bezpieczny lek,
który nie ma działania
uzależniającego i możLEKOMANIA
na nim leczyć także umiarkowane bóle. Zażywający nową
(Disney+)
pigułkę szybko się od niej uzaTen 8-odcinkowy, nagrodzony leżniali, a ich organizmy ciągle
Złotymi Globami serial z ubie- domagały się większych dawek,
głego roku można w Polsce co doprowadziło do wybuchu
oglądać na nowej platformie kryzysu opioidowego w USA
streamingowej Disney+ (www. i fali zgonów na skutek przedisneyplus.com). Powstał on na dawkowania.
podstawie książki Beth Macy
pt. „Lekomani. Jak koncerny W „Lekomanii” występują wyfarmaceutyczne i lekarze po- bitni aktorzy, m.in. Michael
trafią uzależnić pacjentów od Keaton, Rosario Dawson i Peter
leków” i opowiada prawdziwą Sarsgaard.
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Przepis z tradycją

Papryka to jedno z najzdrowszych warzyw, które jest bogatym źródłem antyoksydantów mających prozdrowotny
wpływ na organizm człowieka. Jest to również warzywo, które po upieczeniu zachowuje większość swoich składników
odżywczych. Dlatego zachęcamy do wykorzystania przepisu na pyszne, jesienne danie, które sprawdzi się zarówno na
lekki obiad, jak i kolację w gronie znajomych.

Papryka faszerowana fit
Składniki:

Przygotowanie:

•
•
•
•

Przygotowanie farszu zaczynamy od rozgrzania oliwy na patelni.
Następnie dodajemy drobno posiekaną cebulę i czosnek, które
powinny się zeszklić. Następnie dodajemy mięso, przyprawy oraz
koncentrat pomidorowy. Gdy mięso nabierze brązowego koloru,
dodajemy jeszcze kukurydzę i fasolę.

•
•
•
•
•

Papryka czerwona – 2 szt.
Cebula – 1 szt.
Czosnek – 2 ząbki
Mięso mielone
z indyka – 200 g
Kukurydza
konserwowa – 100 g
Fasola czerwona – 100 g
Koncentrat pomidorowy
lub passata – 2-3 łyżki
Ser mozzarella – 2 plastry
Oliwa z oliwek,
przyprawy do smaku

Z papryki ścinamy górną część z ogonkiem (około 2 cm), a następnie oczyszczamy wnętrze z gniazd nasiennych i białych włókien.
Nakładamy przygotowany farsz do środka wydrążonych papryk,
na wierzchu kładziemy plaster sera mozzarella. Tak przygotowane
papryki układamy w szklanym lub ceramicznym naczyniu żaroodpornym, skrapiamy oliwą i wstawiamy do piekarnika rozgrzanego
do temperatury 180°C z termoobiegiem na 40 minut.

