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Wrocławiu, na Universita di Ferrara
w Italii oraz City University of New York
w USA. Uczył się od uzdrowicieli, zielarzy, bioterapeutów, lekarzy i profesorów na całym świecie (Europa,
Nowy Jork, Ameryka Południowa
i Australia, Nowa Zelandia).
W Nowym Jorku pracował jako
kucharz terapeuta w słynnej Restauracji „Jubb’s Longevity” gdzie u boku
genialnego Davida Jubb krystalizowały
się teoria i praktyka żywienia terapeutycznego.
Szefirek jest twórcą receptur znanego
w USA napoju terapeutycznego Turmeric Alive.
Obecnie, wraz z żoną Daviną i synem Ilią żyje pomiędzy
Nowym Jorkiem i małą wsią na Dolnym Śląsku.
Kontakt: 797-841-761, irek@szefirek.pl, www.szefirek.pl

ec

Szefirek (Irek Ciara) to kucharz terapeuta
i fizjolog przewodu pokarmowego. Jego
narzędziem pracy jest głęboka znajomość i zrozumienie fizjologicznych/
biochemicznych procesów trawienia
oraz wiedza o składnikach spożywczych i pokarmach, które mają terapeutyczne oddziaływanie.
Tą wiedzę łączy w atrakcyjnej formie smacznych posiłków bazujących
na pokarmach pochodzenia roślinnego, które są żywe, czyli jak najmniej przetworzone, dzięki temu najbardziej wartościowe.
Szefirek praktykuje to co sam nazwał żywieniem terapeutycznym, koncepcję, która powstała
na bazie jego doświadczenia nabytego w wielu różnych miejscach. Studiował na Akademii Rolniczej we

Czym jest zdrowie?
Z punktu widzenia kucharza terapeuty
Jako terapeuta często pytam o to samego siebie i moich klientów.
Odpowiedzi, które otrzymuję są wielce zróżnicowane: zdrowe ciało,
dobry wygląd, lepsze samopoczucie… Czy wystarczy zdrowe ciało abym
mógł powiedzieć że jestem zdrowy? A może ważniejszy jest zdrowy
umysł? Czy możliwy jest zdrowy umysł w chorym, zaniedbanym ciele, lub
odwrotnie szalony umysł w zdrowym ciele? Uważam że zdrowie to życie
i jest ono procesem, strukturą dynamiczną, złożoną z wielu części. Dobre
zdrowie to dobre życie a brak zdrowia to brak życia.
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T

woje zmarszczki to twoje życie i żaden krem ich nie ciało chce być zdrowe i dba samo o siebie, ale czasem potrzewygładzi, twoje chore serce to też twoje życie i same buje pomocy terapeuty, aby wrócić na właściwą ścieżkę.
leki mu nie pomogą. Jeśli chcesz wszystko możesz zmienić
Jestem kucharzem terapeutą, nie kucharzem, fizjologiem
– choroby nieuleczalne nie istnieją! Uważam, że zdrowie przewodu pokarmowego, nie dietetykiem. To czym zajmuję
choć trudne jest do zdefiniowania, jest tym lepsze im więcej się na co dzień to żywienie, nie dieta, żywienie terapeutyczzdrowych części składa się na jego całość. Z drugiej strony ne. Lubię słowo „żywienie” ponieważ ma w sobie „życie”
zdrowie może być tylko tak dobre jak jego najsłabsza część i daje życie; przypomina mi jak wiele zależy od tego co jem.
i dlatego myślę że warto być
Żywienie terapeutyczne to
zdrowym w jak najszerszy
jeden z wielu wspólnie prasposób i żyć tak aby ten najcujących elementów zdrowia,
słabszy element stał się mocobok aktywnego trybu życia,
niejszy a liczba tych mocnych
zdrowych związków z innymi
wzrastała. To holistyczne poludźmi i otoczeniem, odpodejście do zdrowia akceptuje
wiedniej ilości i jakości snu
niezliczoną ilość fragmentów
lub stanu umysłu czy odpoi ujmuje je w jedną całość.
wiedniej pracy. Jako kucharz
Kim jest tu terapeuterapeuta koncentruję moją
ta i jakie jest jego zadanie?
uwagę na układzie trawienCzy każdy musi znać się na
nym, ale rozumiem też, że to
wszystkim? Cudowna terapia
tylko jeden z wielu współprauzdrawiająca nie istnieje – są
cujących systemów. Bardzo
jedynie terapie wzmacniamnie interesuje relacja zdrojące się nawzajem, tworzące
wia przewodu pokarmowego
holistyczną całość. Samotna,
i jego wzajemne oddziaływapojedyncza terapia, wsparta
nie z innymi systemami ciała.
nawet o najwspanialszą teoNa przykład – od dawna
rię jest tylko malutkim fragwiadomo, że aktywny tryb
mentem prawdy. Aby stała
życia poprawia trawienie,
się skuteczna, potrzebna jest
stymulując perystaltykę jepomoc z różnych stron. Im
lit, przyspieszając przemianę
więcej synergicznie współpramaterii oraz krążenie limfy
cujących ze sobą elementów
i krwi. Lepiej strawiony potym większe prawdopodokarm oznacza mniejsze zabieństwo poprawy jakości żypotrzebowanie na jedzenie,
cia lub wyzdrowienia. Nawet
mniej niestrawionych resztek
znając źródło problemu teraw jelitach i mniej zakwaszony
peuta może pomóc swojemu
organizm. To z kolei dodaje
klientowi dopiero w momennam energii, poprawia jakość
cie, kiedy ten wykaże chęć
snu i koncentrację, zwiększazmiany życia. Będzie ich teraz
jąc tym samym chęć do ćwidwóch. Terapeuta leczy tych,
Diety, które obiecują szybkie i radykalne czeń. Mamy tu do czynienia
którzy leczą siebie sami.
sprzężeniem zwrotnym,
schudnięcie, wyrwane są z kontekstu życia ze
W mojej pracy ważna jest
w którym jeden system poi działają krótkoterminowo.
świadomość całości; doświadmaga sam sobie poprzez
czać i rozumieć zdrowie jako
wzmacnianie aktywności inwiele współpracujących ze
nych. To tylko jeden z wielu
sobą zdrowych części, a brak zdrowia jako obecność w syste- przykładów holistycznej pracy naszego ciała, gdzie poprawa
mie części zaniedbanych, odmawiających współpracy z całą jednego elementu wpływa na wszystkie inne – holos czyli
resztą. Pojedyncze schorzenia nie istnieją. Chorują systemy, całość zdrowia.
ponieważ dobre lub złe działanie jednego elementu wpływa
Samo trawienie to też proces holistyczny, złożony z duna inne. Np. przyczyną nieprawidłowego funkcjonowania żej liczby współpracujących ze sobą elementów. Zaczyna się
systemu trawiennego może być ilość i jakość pożywienia ale już w jamie ustnej, kiedy pożywienie dotyka naszego języka,
także zbyt szybkie go połykanie lub nadmierny stress. Nasze zęby rozdrabniają pokarm a wydzielana ślina i towarzyszące
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jej substancje rozrzedzają go i zaczynają trawienie. Dopieon zaniedbany lub chory. Żywienie terapeutyczne zawiera
ro po latach dotarło w końcu do mnie jak ważna jest ślina.
w sobie także specjalne produkty i procedury oczyszczające
Okazuje się, że żucie pokarmów jest bardzo istotnym eleposzczególne narządy układu pokarmowego, tak aby mógł
mentem w procesie trawienia, ponieważ stymuluje wydzieon optymalnie trawić i wchłaniać dobrą żywność.
lanie śliny, co z kolei ułatwia połykanie pokarmu i trawienie
Tak zwane diety, które obiecują szybkie i radykalne
go w następnych częściach układu. Ślina przekazuje bodźce
schudnięcie, wyrwane są z kontekstu życia i działają krótkosmakowe z pokarmu, a te chemicznie stymulują jej wydzieterminowo. Efekt ich jest krótki, ponieważ nie są elementem
lanie; chroni też powierzchnię zębów i błon śluzowych jamy
holistycznie funkcjonującego systemu żywienia. Kilku moustnej, czyli te które ją wydzielają. Moja ślina dba o mnie!
ich klientów padło ofiarami takiej diety, chwilowo stracili
Kucharz terapeutyczny jest świadomy roli jaką ślina odgrywa
nadwagę, ale ona szybko powróciła, z dodatkowym kilow procesie trawienia i chce aby jego dania smakowały wygramami. Nawet najbardziej zdeterminowanym ciężko jest
śmienicie a jego klienci mieli usta pełne śliny.
dotrzymać swoich dietetycznych postanowień, szczególnie
Kucharz terapeuta dba też o to, aby okres trawienia przejeśli brak jest wsparcia ze strony otoczenia. W tym kontekdzielony był długimi przerwami pozwalającymi na odpoście otoczenie to: klimat, woda, dostęp do
czynek i regenerację systemu
informacji, do produktów, wsparcie
trawiennego. Ważne jest,
najbliższych lub lokalnego społeaby nie jeść zbyt późno, ani
czeństwa, zakorzenione tradycje;
zbyt wcześnie, tak aby przeto wszystko oddziaływuje z tym
wód pokarmowy miał co
co wkładamy do ust.
najmniej dwanaście godzin
Długotrwałe zmiany żyna odpoczynek w ciągu
wienia i życia wymagają świadoby. Przynajmniej raz
domego wysiłku. Zmiany te
w roku każdy przewód pozaczynają się od świadomego
karmowy potrzebuje też
kupowania i dalej poprzez redłuższego odpoczynku a kuorganizację kuchni i codziennych
charz świadomy powinien rozwyczajów osiągamy oczekiwane
zumieć i akceptować tę potrzerezultaty. My z żoną inwestujemy
bę. Na wiosnę, oboje z moją żoną
w polskie produkty lokalne, najlepiej
Daviną głodujemy przez tydzień lub
sezonowe oraz najmniej przetworzone,
dwa. Głodówki to dla nas czas odnow miarę możliwości takie, które nie
wy biologicznej jelit i całego ciała, piękny
zawierają zanieczyszczeń chemicznych.
czas bez jedzenia, kiedy pijemy świeży sok
Gotowanie zaczyna się na targowisku,
z brzozy i z pokrzyw. Podczas głodu ciało
potem to już tylko sięganie do lodówki
intensywnie produkuje grelinę (tzw. hormon
lub na półkę, ciach, ciach i danie gotogłodu) a ta z kolei stymuluje wydzielanie
we. Zmiany żywienia muszą mieć czas
odmładzającego hormonu wzrostu. Najdłui przestrzeń, żeby się w nas zakorzenić.
Żywienie terapeutyczne
żej i najzdrowiej żyjący ludzie to ci którzy to holistycznie działający system W przeciwnej sytuacji stare nawyki
najmniej jedzą. Ile? Ogólna zasada to: im
okazują się mocniejsze od chęci zmiany
bardziej świadomego życia.
mniej tym lepiej.
i zbyt trudne do złamania.
Żywienie terapeutyczne to sztuka OŻyŻywienie terapeutyczne to piękna
wiania i ODŻywiania przewodu pokarmowego. To pierwsze
całość, holistycznie działający system. Powiedzenie, że „jesteto stymulacja do lepszej pracy, budzenie go ze snu i detox;
śmy tym, co jemy” stało się w ostatnich latach popularnym
a to drugie to poprawa jego właściwej, codziennej pracy czyli
sloganem i częściowo zgadzam się z nim, ale uważam go za
trawienia i wchłaniania. W sztuce uzdrawiania chodzi o to
częściową tylko prawdę. Nasze życie oczywiście zależy też od
aby tak stymulować nasze ciało aby samo mogło wyzdrowieć
tego co jemy, ale nie tylko. Życie to proces holistyczny, cai funkcjonować optymalnie. Prawdziwy kucharz to uzdrołokształt naszych działań, nie tylko związany z pożywieniem.
wiciel przewodu pokarmowego, który potrafi go oczyścić
Myślę, że jesteśmy tym i wyglądamy tak, jak żyjemy. To żyi stymulować do lepszego działania. Czysty, prężny żołądek
cie odzwierciedla się na mojej twarzy i zdrowiu – jestem taki,
pełen kwasu solnego i piękna, rytmiczna perystaltyka jelit
jak żyję. Życie holistyczne to życie świadome, pełne szans
to objaw zdrowia. Sama zmiana jakości pożywienia może
i nadziei na poprawę. Każdy ma równe szanse. Co dzień,
nie wpłynąć znacząco na ogólny stan zdrowia, jeśli będzie
co minutę wybieram, podejmuję świadome decyzje, stawiam
źle funkcjonował układ trawienny. Wchłanianie nawet najświadome kroki i zadaję ważne pytania. Wszystko po to by
wspanialszych pokarmów jest znacznie utrudnione, jeśli jest
być lepszym człowiekiem i lepiej, zdrowiej żyć.
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Nori
TeraRyż*
Świeży ogórek
Avocado
Seler naciowy
Słodka, świeża papryka
Płaty nori
Ostry nóż
Mata do „kręcenia” nori
Wasabi albo chrzan do przyprawy
Namashoyu do moczenia gotowych nori rolls

P

ociąć ogórek, paprykę i avocado na długie, cienkie
paski; pokroić seler na drobne kostki. Ułożyć płat nori
na macie, nałożyć trzy pełne łyżki teraryżu na płat nori,
w środku ułożyć pasek ogórka, papryki i avocado oraz
rządek selera, wciskając w ryż skręcać swobodnie. Zakleić, zwilżając wodą ostatnie dwa centymetry płata nori.
Praktyka jest matką perfekcji… pociąć na 6 lub 7 krążków. Przyprawić odrobiną wasabi lub chrzanem, moczyć
w namashoyu i… smacznego…
Wspaniałe jako zakąska lub jako główne danie, właściwości terapeutyczne patrz: TeraRyż

„TeraRyż”*
Kalafior
Nasiona słonecznika
Nasiona sosny (pignoli)
Cebula biała
Tahini
Olej z oliwki
Sok z cytryny
Pietruszka, natka
Sól nierafinowana

N

asiona słonecznika namoczyć w dobrej wodzie
na 4 godziny, wypłukać i odcedzić. Pokroić kalafior i cebulę na drobne kawałki wielkości ugotowanych
ziarenek ryżu. Wsypać wszystkie składniki do misy,
przyprawić sokiem z cytryny, solą i natką pietruszki, dobrze wymieszać. TeraRyż powinien mieć lekko lepką
konsystencję tak aby łatwo można było skręcić z niego
nori. Przechowywać w lodówce.
TeraRyż można użyć jako dodatek do zup, sosów, do robienia nori lub gdziekolwiek użylibyście ryżu. Jest piękną,
bezskrobiową alternatywą dla białego ryżu; znakomitym
źródłem tłuszczy, białka i minerałów; stymuluje wydzielanie żółci, poprawia pracę wątroby i trawienie, mineralizuje i odkwasza organizm.

przygotował Szefirek

