Warto

wiedzieć
Twaróg sernikowy
EXTRA to produkt najnowszej generacji, którego najwa¿niejszym
atutem jest jego
naturalnoœæ. Zawiera
wszystkie bia³ka mleka w tym bia³ka serwatkowe: albuminy
i globuliny.
Ze wzglêdu na niepowtarzalny smak
i wysok¹ jakoœæ, produkt ten znajduje
swoje szerokie zastosowanie w sztuce kulinarnej. Nadaje siê idealnie do œwi¹tecznych
wypieków, domowych
pierogów i naleœników.

Podczas targów
POLAGRA−FOOD
− Twaróg sernikowy EXTRA Œredzkiej
Spó³dzielni
Mleczarskiej
„JANA”
zosta³ uhonorowany Z³otym Medalem MTP, jako produkt prezentuj¹cy
najwy¿sz¹ jakoœæ.
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Dobra Marka z Wielkopolski

Warto

wiedzieć
Skąd pewność,
że ekologia
znaczy
zdrowie?
Na
przykładzie
Ekologicznego Sera
Smażonego Bio z Granowa widać, że to
prawda. Zarówno
wiejski twaróg, jak
i prawdziwe masło
extra pochodzą z certyfikowanego,
najzdrowszego mleka od
krów, pasących się na
nieskazitelnie
czystych, mazurskich łąkach. Każdemu etapowi
produkcji,
zarówno mleka jak
i twarogu, masła i serów smażonych towarzyszą ścisłe procedury kontrolne, gwarantujące najwyższą
ekologiczną
jakość
tych specjałów. W połączeniu z tradycją
smażenia sera pozwala to uzyskać prawdopodobnie najsmaczniejszy i najzdrowszy
produkt dla naszego
organizmu. W całej
Polsce tylko firma
Frąckowiak z Granowa może poszczycić
się Ekologicznym Serem Smażonym Bio.
Dbajmy zatem o swoje zdrowie z Serami
Smażonymi z Granowa, a ich oryginalny
smak na pewno
przypadnie każdemu
z Państwa do gustu.
Kto już spróbował,
nie żałuje i poleca innym. Na zdrowie!
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Warto
Warto
wiedzieć
Coraz więcej osób
korzysta z usługi przyciemniania szyb foliami okiennymi np.:
przy
przewożeniu
dzieci, wartościowych
towarów, czworonogów. Decydując się na
przyciemnienie szyb
należy jednak pamiętać, aby wybrać folie
jak najlepszej jakości
renomowanych marek bo jest to inwestycja na lata. Firma
Dyskret Folie Okienne
z Poznania oferuje folie z najwyższej półki,
marki Llumar o światowej renomie, najlepszych parametrach
przeciwsłonecznych,
z warstwą chroniącą
przed zarysowaniem,
np. przy opuszczaniu
szyb lub myciu od
wewnątrz. Zaletą tych
folii są filtry UV, które
gwarantują, że folia
po kilku miesiącach,
a nawet latach nie
zmieni swojego koloru ani właściwości
przeciwsłonecznych.
Decydując się na
zalożenie folii wybierajmy
sprawdzone
warszaty montażowe
oferujące folie marki
Llumar – gwarantującą najlepszą jakość
oraz trwałość. Sprawdzajmy także atesty
folii, gdyż każda folia,
aby byla bezpieczną
musi być przebadana w Instytucie Szkła
i Ceramiki w Krakowie.
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Dobra Marka z Wielkopolski
PROBLEMY Z ŻYLAKAMI

Warto

LECZENIE
ŁAGODNE
Wiosną, gdy grube rajstopy i spodnie idą w kąt,
trudno ukryć niebieskawe żyłki na nogach.
Jeszcze trudniej o nich zapomnieć,
bo stanowią nie tylko problem natury estetycznej.
Przez całe lata naczynia
krwionośne na łydkach, podudziach, wokół kostek, a czasami i na udach w ogóle nie były
widoczne. Co się takiego stało,
że w tych miejscach pojawiły
się najpierw niebieskie ślady,
a z czasem przybrały wyraźny
kształt żył i wreszcie zamieniły
się w paskudne guzki?
O żylakach mówimy wtedy,
gdy naczynia krwionośne nadmiernie się rozszerzają. Przyczyną ich powstawania jest
osłabienie ścianek żylnych, lub,
co występuje częściej, awaria
zastawek żylnych. Albo więc
przewód, którym płynie krew,
traci swoją pierwotną elastyczność, albo wysiada automatyczna bariera regulująca przepływ krwi do serca i z powrotem. W tym drugim przypadku
krew przestaje regularnie cyrkulować na trasie goleń - serce
i zaczyna opadać pod własnym
ciężarem, gromadzi się w żyłach i przestaje w ogóle płynąć.
Poszerzona żyła do nienaturalnych rozmiarów prześwituje
przez skórę, a ponieważ otaczające ją tkanki zaczynają zanikać, staje się bardziej narażona na urazy oraz infekcje.
Zastój krwi nie jest tylko
sprawą dla chirurga zajmującego się medycyną estetyczną,
który usunie szpecące ślady,
czyli zlikwiduje objawy. Choroba i przyczyna pozostanie
w organizmie nadal, narażając
nas na powstawanie zakrze-
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pów, a w konsekwencji i zakrzepicy żył. Jeżeli krew gromadzi się tylko w żyłach powierzchownych, niebezpieczeństwo groźnych powikłań
jest niewielkie. Wzrasta ono,
gdy dotyczy żył głębokich.
Żylaki wywołuje wiele
przyczyn. Na wrodzoną słabość naczyń może się nakładać długotrwałe stanie, siedzenie w jednej pozycji,
zwiększone ciśnienie w jamie
brzusznej
spowodowane
dźwiganiem ciężarów, ciążą
itp. Także nieodpowiednia
dieta, w której brakuje białka, może mieć w tym udział.
Nie ma cudownych leków,
które podobnie jak antybiotyk likwiduje bakteryjną infekcję, błyskawicznie usuną
żylaki. Proces ich powstawania jest długotrwały, więc lepiej się przygotować na zapobieganie, a kiedy już się pojawią, leczyć środkami łagodnymi, nie dającymi objawów
ubocznych. Początkiem dla
takiej kuracji jest uczucie ciężkości, obrzęki, pieczenie
nóg, ból, uczucie szczypania i świąd skóry. Sprawdzonym i praktykowanym od lat
lekiem na żylaki jest kasztanowiec. Z jego owoców uzyskuje się substancję o nazwie
escyna. Jej przeciwobrzękowe
i przeciwzapalne działanie
najbardziej jest skuteczne
w początkowym stadium żylaków.

Dobra Marka z Wielkopolski

Warto

wiedzieć
Fermy Borkowski

Hodowla kur prowadzona jest z godnie z surowymi wymaganiami Unii
Europejskiej i służb weterynaryjnych.
Lokalizacja
ferm nie stwarza zagrożenia ekologicznego są one
bowiem oddalone od siedlisk ludzkich.
Wprowadzona automatyka zapewnia wysoką
wydajność produkcyjną jak
i bezpieczeństwo pracy.
Dobrze zorganizowana
praca to połowa sukcesu,
którą zapewniają profesjonalni, wyspecjalizowani
pracownicy.
Różnorodność wiekowa stad pozwala na zapewnienie pełnego
asortymentu
wagowego jaj
brązowych i białych w ilości ok. 2
milionów produkcji dziennej. Nowoczesne urządzenia sortujące pozwalają na
szeroką gamę opakowań
w zależności od potrzeb
odbiorców hurtowych i detalicznych. Firma dysponuje nowoczesna baza magazynową o powierzchni
5.000 m2, sortownią jaj
i pakownią.

Dbamy o zachowanie
najwyższej jakości proponowanych produktów, posiadamy system zarządzania jakością HACCP oraz
ISO. Otrzymujemy liczne
nagrody, w tym tytuł: „Solidna Firma 2006” „Certyfikat Wielkopolska Jakość”.
Firma przez cały okres
swej działalności rozwija
się dynamicznie.
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