
Rośliny 
to moje siostry

Jest Pan autorem autorskiej koncepcji Żywie-
nia Terapeutycznego. Kucharz terapeutyczny 
to nowy zawód? Takie połączenie kucharza, 
aptekarza i psychologa? 

Irek Ciara, Szef Irek: TeraŻywienie, czyli TeraFood 
to system powrotu do zdrowia lub polepszenia 
formy poprzez przewód pokarmowy. Tera-kucharz 
to kucharz terapeuta, który zna i rozumie anato-
mię i fizjologię ciała ludzkiego, szczególnie przewo-
du pokarmowego. To też znawca produktów 
spożywczych i ziół, znawca nie tylko ich smaków, 

Kucharz terapeuta, znawca nie tylko smaków ale i składu biochemicznego produktów spożywczych i roślin, autor koncepcji 

Żywienia Terapeutycznego. Poleca chwasty, nie przepada za bananami. Opowiadam nam, co jeść i pić, aby zapewnić sobie 

zdrowie i szczęście. 

ale i ich składu biochemicznego i tego, jak działają 
na nasze ciało. Łączą się tu dwie pasje, z jednej 
strony jest prawdziwa chęć pomocy innym, czyli 
intencja uzdrowiciela, z drugiej zaś stoi radość 
prawdziwego kucharza, który wie, że bardzo 
smakowało i że klienci są najedzeni i szczęśliwi. 
Tera-kucharz to rzadki zawód, ale myślę, że bardzo 
stary.
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Dlaczego nie je Pan bananów? 

Jem wszystko, ale banany są na samym końcu 
mojej listy. Banan to najtańszy i odżywczo 
najmniej atrakcyjny znany mi owoc. Banan to 
skrobia i cukry proste, czyli wspaniała pożywka dla 
grzybów i pleśni, ale nie dla ludzi. Drzewa banano-
we to klony, które od lat nie zmieniają się gene-
tycznie, przez co zatraciły odporność na różne 
pasożyty i choroby. O tyle są więc mniej cenne na 

naszym talerzu, bo tej odporności nie mogą nam 
przekazać. W efekcie banan jest wielokrotnie 
spryskiwany pestycydami, fungicydami i innymi 
toksycznymi środkami ochrony. W okolicach 
plantacji bananowych zatruta jest woda, gleba         
i powietrze, ginie życie, chorują ludzie i zwierzęta. 
W Costa Rica np. jako skutek uboczny uprawy 
bananów masowo giną krokodyle.

Wiem, że ceni Pan polskie rośliny, których 
Polacy nie jedzą na co dzień. 

Roślinki to nasze ciche i piękne uzdrowicielki, 
proszę popatrzeć, jaką piękną jest nasza pokrzywa 
lub skrzyp, wielka sosna i malutka borówka, to są 
nasze prawdziwe skarby. Roślinki nie tylko są 
często niedoceniane, ale i zbędnie niszczone. 

Chwasty pojawiają się w glebie, aby ją wyleczyć         
i dostarczyć jej odpowiednich minerałów, a ludzie 
je wyrywają albo nawet pryskają herbicydami. 
Rośliny to moje siostry i trzymam z nimi sztamę, 
nie tylko z tymi polskimi ale ze wszystkimi, tymi 
jadalnymi i tymi terapeutycznymi.
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Jest środek zimy. Co w tej chwili powinniśmy 
jeść, aby zapewnić sobie zdrowie? 

W sezonie zimowym w naszym klimacie powinni-
śmy zadbać o dobrą cyrkulację krwi i wody                
w organizmie, czyli jeść pikantnie i słono oraz dbać 
o uwodnienie tkanek, pamiętać, żeby pić najlepiej 
ciepłe, rozgrzewające napoje, ponieważ naturalnie 
w zimie mamy mniejsze pragnienie. Oczywiście ze 

względu na mniejszą ilość lokalnych świeżych 
warzyw i owoców należy jeść też bakterie, czyli 
pożywienie fermentowane, kapustę kiszoną czy 
kimchi. My w Polsce zawsze to wiedzieliśmy                
i tradycyjnie przestrzegaliśmy tych zasad, ale teraz 
wiele rzeczy się zmienia i o tym zapominamy.

Na koniec deser. Proszę opowiedzieć  
o terapeutycznej mocy Pana deserów. 

TeraDeser to deser bliski ideału, pyszny i jednocze-
śnie dobry dla ciała, nie toksyczny, poprawiający 
trawienie i wchłanianie pokarmu, odżywczy.            
O TeraDeserach piszę książkę i mogę też o nich 

dużo rozmawiać, ale wolałbym nimi poczęstować, 
niektóre będą już w krótce dostępne na naszym 
stoisku na warszawskim BioBazarze, z lodami 
włącznie, zapraszam.

www.szefirek.pl


