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Panga ryba ze ścieków
kontra nasza płotka

Choć polski Bałtyk i jeziora rybami stoją, jaką rybę Polacy jedzą najchętniej?
Suma rekiniego, zwanego popularnie pangą! I robią błąd. Bo jej hodowlana
odmiana, sprowadzana z Wietnamu, nie cieszy się dobrą reputacją. Oj, nie!
Mówi się o niej: ryba ze ścieków. Prawda jest taka, że wody Mekongu, z których
się ją wyławia, dla tamtejszych mieszkańców są niemal jak śmietnik. W dodatku
legendy głoszą, że aby zmusić pangi do rozmnażania, hodowcy ostrzykują
je hormonami z moczu ciężarnych kobiet. Ale co do tego, że na czas hodowli
zamykają je potem w malutkich klatkach – wątpliwości nie ma. Jakby tego było
mało, młode osobniki szpikują różnymi „odżywkami”,
co sprawia, że w ścisku rosną nienaturalnie jak
na drożdżach. Czy taka ryba może mieć dla jej
zjadacza w ogóle jakieś wartości?
Właśnie zaczyna się w Polsce sezon połowów
naszych ryb słodkowodnych. Prym wiodą o tej
porze płotki. Smaczne, naturalne, nieduże
rybki. Idealne. Warto zadać sobie trud,
by je zdobyć. Dla zdrowia i dla rozkoszy
podniebienia.
UrszUla DUDa-szelińska

Płotki na krążkach
ziemniaczanych
Weź: •1 kg świeżych płotek •2 łyżki
klarowanego masła •½ kg ziemniaków
•olej do smażenia •sól i pieprz do smaku
Spraw świeże płotki, lekko natrzyj solą, oprósz mąką
i smaż na dobrze rozgrzanym, klarowanym maśle
z obu stron na złoty kolor. Obrane ziemniaki pokrój
na cienkie krążki i usmaż na oleju na złoto, tak jak
frytki. Do smażenia ziemniaków lepiej użyć oleju
z pestek winogron, ryżowego lub dobrego
rzepakowego. Ułóż stos z ziemniaczanych krążków
i rybek. Do tego sałata. Super!
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OCZYSZCZANIE URZkDZENIEM QUANTEC POMAGA NAM ZNORMALNIEm
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byï wnÚtrem, nikt nie chciaï nabnim jeědziÊ, bo miaï
ruchome podniebienie miÚkkie ibCOPD – niby-nieuleczalnÈ chorobÚ pïuc. Miaï ciÈgle spoconÈ gïowÚ
ibszyjÚ. Oddaïam go wbrÚce doskonaïego czïowieka
ibtrenera. Podczas treningów byï naĂwietlany wibracjÈ
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go, ĝe siÚ nie pomyliï, bo Quantec oceniï, ĝe byïo
takie schorzenie. UstÈpiïo pocenie gïowy ibszyi, bo
podczas infekcji uszkodzony zostaï trzeci nerw czaszkowy. Wiele osób boryka siÚ zbtakÈ dolegliwoĂciÈ,
ale jak widaÊ jest ona dobnaprawienia.
Po piÚciu latach terapii koniowi pozostaïo tylko sporadycznie chrobotanie wbnosie (wczeĂniej sïychaÊ je byïo
caïy czas), którego nikt nie umiaï zdiagnozowaÊ. Quantec potrafiï dobieraÊ ibwysyïaÊ takie wibracje, które coĂ
usunÚïy ibcoĂ zregenerowaïy. KiedyĂ samochód otarï siÚ
obprzyczepÚ, wbktórej przewoĝono konia. Wymieniano
koïo. Indian Wells staï bardzo spokojnie. Skan zdjÚcia
pokazaï jednak lÚk przed ĂmierciÈ ibto bardzo silny, bo
jego usuwanie trwaïo dziewiÚÊ miesiÚcy. LÚk to uczucie, które nam bardzo przeszkadza wbĝyciu. Czasami
jest niewiadomego pochodzenia, abczasami sami sobie
go tworzymy. Klientka, której usuniÚto jakÈĂ naroĂl,
martwiïa siÚ, ĝe moĝe to byÊ rak ibwywoïaïa wbsobie
silnÈ nerwicÚ. Po roku ta osoba powiedziaïa, ĝe da
radÚ ĝyÊ bez pomocy Quanteca. Moĝna pozbyÊ siÚ
lÚków przed dentystÈ, lotem samolotem, nabwidok
myszy, pajÈka itd. Na przykïadzie konia pokazaïam
Pañstwu, ĝe moĝna wyjĂÊ zbkaĝdej dolegliwoĂci, ale
potrzebne sÈ czas, dobra energia ibcierpliwoĂÊ, której
nam, ludziom, brakuje.

STEFANIA ¿AK

tel. 22 847 25 54, 512 301 331
www.quantec.manifo.pl
e-mail: stefaniazak@gmail.com

