
P

GWARANCJA SMAKU

NAJPIERW ZACZĘLI PRODUKOWAĆ TYLKO DLA SIEBIE,

DLA RODZINY, BO ŻYWNOŚĆ SPRZEDAWANA W SKLE-

PACH, NAFASZEROWANA CHEMIĄ, PRZESTAŁA IM

SMAKOWAĆ. TO POCZĄTEK HISTORII EKOLOGICZNEJ

WYTWÓRNI MAKARONU PAŃSTWA BABALSKICH

PO PEŁ NIĆ
BŁĘ DU 

NIE MOŻ NA
NA TYCH STRONACH

PREZENTU J EMY ZDROWE

I SMACZNE POLSK I E

J EDZEN I E PRODUKOWANE

PORZĄDN I E ,  UCZC IW I E ,  

BEZ CHEM I I .  S ŁOWEM

–  EKOLOG I CZN I E .  

TO SPEC JA ŁY,  KTÓRE

NAM SMAKOWAŁY,  I K TÓRE

Z CZY S TYM SUM I EN I EM

CHCEMY PAŃSTWU POLEC I Ć .

CHĘTN I E SKORZY S TAMY

TAKŻE Z WASZYCH

PODPOW I EDZ I –  P I SZC I E

DO NAS NA ADRES :

KUCHN I A@AGORA .PL LUB

ANNA .WRONSKA@AGORA .PL

N I E CH DOBRE J EDZEN I E

WYP I E RA BYLE JAK I E .  

W KOŃCU J E S T E ŚMY TYM ,

CO J EMY.  

Pro wa dze nie ro dzin ne go gos po dar stwa w Po krzy do wie by ło chy ba

Mie czy sła wo wi Ba bal skie mu pi sa ne od za wsze. Tam się uro dził, pra -

co wał w oś rod ku do radz twa rol ni cze go i miej sco wym PGR-ze.

– Pod ko niec lat 70. zro zu mia łem, że to pe ge e row skie rol nic two nie

jest nor mal ne. Za du żo cho rób, szkod ni ków, uza leż nie nie od che mii.

Ta kie gos po da ro wa nie nie ma sen su – wspo mi na pan Mie czy sław.

Wró cił na swo je  włości – jego oj ciec akurat stwier dził, że chce mu

przekazać ziemię. Po cząt ki by ły trud ne. W 1988 ro ku pan Babalski

wy je chał do Szwaj ca rii, że by tam na u czyć się rol nic twa bio dy na -

micz ne go. Wró cił i, opie ra jąc się na me to dach twórcy biodynamiki,

Ru dol fa Ste i ne ra, zmie nił po dej ście do spo so bu upra wy: wprowadził

w czyn steinerowską zasadę, że lu dzie, zwie rzę ta i ro śli ny powinny

koeg zy sto wać, tworząc lokalne ekosystemy. Gdy pan Mie czy sław

zaczął myśleć w ten sposób, zro zu miał, że je mu tu, w Pol sce, przejść

na rol nic two biodynamiczne bę dzie ła twiej niż rolnikom w wie lu

innych kra jach – bo o wiele mniej zdołano tu zepsuć. 
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GRAHAMKI Z BANANEM 

2 szklan ki mą ki ra zo wej Gra ham Bio, 1/2 l mle ka, 1 jaj ko, 1 du że 

jabł ko lub ba nan (starte), sól do sma ku, oli wa do smażenia 

n Skład ni ki ciasta do kład nie ucieramy. Na roz grzanej oli wie ukła-

 da my ufor mo wa ne nie du że pla cusz ki. Smażymy na złoty kolor. 

Po da je my z mu sem owo co wym lub po sy pa ne cu krem pu drem. 

„RI SOT TO” Z KA SZY OR KI SZO WEJ 

1 ce bu la, 1 łyż ka ole ju sło necz ni ko we go, 1-2 ząb ki czos nku, 

1,5 szklan ki ka szy or ki szo wej, 100 g mar chew ki, 2 szklan ki wrząt ku,

sól do sma ku, 2 łyż ki po sie ka nej na tki pie trusz ki

n Ce bu lę sie ka my i sma ży my na ole ju na zło ty ko lor, do da je my

po sie ka ny czos nek i ka szę, chwi lę pod sma ża my. Wle wa my 

2 szklan ki wrząt ku, wrzu ca my po kro jo ną w pla ster ki mar chew i sól.

Go tu je my pod przy kry ciem na bar dzo ma łym ogniu przez 

15-20 mi nut. Go to wą po tra wę po sy pu je my zie lo ną pie trusz ką. 

Na po cząt ku eko pro duk ty Bio Ba bal scy z Po krzy do wa tra fia ły

tyl ko na ro dzin ny stół i do przy ja ciół. Ale wciąż nie moż na by ło ich

prze jeść. Tak że oko licz ni rol ni cy, za chę ce ni przy kła dem, za czę li po -

wo li prze sta wiać się na rol nic two eko lo gicz ne lub biodynamiczne.

–W koń cu prze ko na łem się, że trze ba też po my śleć o klien cie, bo

ktoś mu si jeść to, co pro du ku je my – zdra dza wła ści ciel. Ale nie

wszy scy chcie li ku po wać zbo że, więc za częliśmy je prze ra biać. 

Pan Mie czy sław i je go żo na Alek san dra planowali też pro duk cję se -

rów z mle ka od ho do wa nych u sie bie krów – uznali jednak, 

że naprawdę do bre sery uda ją się tyl ko w górach, na wysokości

przy naj mniej 1000 m n.p.m. Czy li nie na Po je zie rzu Brod nic kim. 

W 1991 ro ku za czę li wy twa rzać ma ka ron ra zo wy. Na wią za li

współ pra cę z war szaw skim Oś rod kiem Edu ka cji Eko lo gicz nej

Eko-Oko i tam, w każ dą śro dę o 13.00, roz sta wia li swój kram.

Z miesiąca na miesiąc przychodziło co raz wię cej ludzi, aby ku pić

ma ka ron Ba bal skich. To, co zo sta ło, sprze da wał Pe ter Stra ten werth,

wła ści ciel eko gos po dar stwa w Grzy bo wie; póź niej zgło si ła się pani

zWarszawy. – Rol nic two eko to in ny spo sób ży cia – tłumaczy pan

Mie czy sław. – Na przykład che mia eli mi nu je szkodniki i chwasty,

a w eko po pro stu nie dopuszcza się do ich nadmiaru. Bo chwa sty

to zio ła le czące gle bę, a szkod ni ki to straż ni cy przy ro dy. Je śli masz

ich za dużo, to coś jest nie tak w gospodarstwie. Po myśl więc, ja -

kie po peł ni łeś błę dy i na praw je: błędy – a nie tylko objawy.

Pan Mieczysław przy zna je, że na po cząt ku po peł niał wie le błę -

dów. Na nich się uczył, wy mie niał też do świad cze nia z in ny mi

eko rol ni ka mi. Obecnie nie uży wa sztucznych na wo zów, ho du je

czer wo ne pol skie kro wy dla obor ni ka, przy oka zji ma więc mle ko.

Trzy ma ku ry zie lo no nóż ki i per li czki, któ re ży wią się ple wa mi, po -

zo sta ją cy mi po oczysz cze niu ziar na (ich ekologiczne jaj ka wła ści -

ciel zja da ra zem ze sko rup ka mi). Wszyst ko ma swo je miej sce i uza -

sad nie nie. Dla te go też sma ku je ina czej niż prze my sło wa ma sów ka. 

Pier wsze pro duk ty to by ło praw dzi we rę ko dzie ło. Ma ka ron wy -

twa rza li w ko ry ta rzu, mą kę meł li na ka mien nych żar nach (uży wa ją

ich jesz cze dziś). Póź niej za ma wia li mą kę w sprawdzonym mły nie.

Pod ko niec lat 90. roz po czę ła się pro duk cja na wię kszą ska lę. Za czę -

ły też po wsta wać hur tow nie z eko lo gicz ną żyw no ścią (jed ną z nich

pro wa dzą cór ka i zięć). – Zde cy do wa liś my, że zaj mie my się sta ry mi

ga tun ka mi zbóż: or ki szem, o któ rym wte dy pra wie nikt nie pa mię -

tał, oraz jesz cze star szą psze ni cą pła skur ką – opo wia da wła ści ciel. 

Oprócz te go ate sto wa ne przez Agrobio test gos po dar stwo i wy -

twór nia ma ka ro nu wy twa rza ją pod mar ką Bio Ba bal scy mą ki ra zo -

we (np. or ki szo we, gry cza ne, jęczmienne, owsiane czy gro cho we),

ra zo we ma ka ro ny, ka sze i płat ki oraz wa rzy wa i owo ce, a na wet po -

dusz ki wy peł nio ne ple wa mi gry ki i or ki szu. Wię cej niż te raz pro -

du ko wać nie chcą, bo prze sta li by sa mi wszyst ko kon tro lo wać. A to

waż ne. – Jeśli ty jesz swo je pro duk ty, mo żesz po le cić je in nym. Jeśli

nie jesz, nie po le caj. I nie wstydź się ich – po da waj adres, te le fon,

że by klient wie dział, skąd po cho dzą i mógł się z tobą skon tak to wać

– radzi Mie czy sław Ba bal ski. 

WY TWÓR NIA 
MA KA RO NU BIO
ALEK SAN DRA

I MIECZYSŁAW BABALSCY

POKRZYDOWO 99 

87-312 POKRZYDOWO

TEL. (+56) 498 59 77

WWW.BIOBABALSCY.PL

E-MAIL:

BIO@BIOBABALSCY.PL

TEKST: MA GDA KŁO DEC KA

ZDJĘCIA: SERWIS PRODUCENTA, SHUTTERSTOCK
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