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Dlaczego podjęła Pani decyzję o
całkowitym zrezygnowaniu z
produktów pochodzenia zwierzęcego?

Moja historia zaczęła się od tego, że
zostałam wysłana na konferencję. Co
ważne, już wcześniej jadłam mało
mięsa. Na te warsztaty przyjechał też
profesor Campbell z Uniwersytetu
Cornell z Stanów Zjednoczonych.
Profesor Campbell to naukowiec, który
napisał wiele książek o diecie roślinnej,
nieprzetworzonej. Wielokrotnie
prowadził wykłady o tym, dlaczego
warto zrezygnować z mięsa i
pokazywał statystyki. Ukazywał
badania, które zostały opublikowane
między innymi w magazynach
naukowych „The Science”. Jeden z
wykładów dotyczył tego jak
wykluczając mięso i produkty
odzwierzęce można włączać i wyłączać
pierwsze stadium raka, jak można nie
jedząc mięsa uregulować problemy z
cukrzycą albo z reumatoidalnym
zapaleniem stawów. To były fakty, to
nie były rozmowy o dobrostanie
zwierząt tylko twarde cyfry
przygotowane przez lekarza. Ja po
całym dniu słuchania, wróciłam do
domu i po prostu przestałam jeść
mięso.

Czy kiedykolwiek usłyszała Pani
negatywne opinie nt. swojego wyboru
żywieniowego?

Zdarza mi się usłyszeć negatywne
opinie, ale wydaję mi się, że wynikają z
niewiedzy, uprzedzeń czy mitów, które
narosły wokół kuchni roślinnej. 
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Pierwszy taki ważny mit jest związany
z niedoborami, mówiący o tym, że
jeżeli nie będziesz jadł mięsa to
będziesz czuł się słabo, będziesz miał
niedobory żelaza, białka roślinnego.
Zawsze odpowiadam na takie pytania,
że warto pamiętać, że dieta
wegetariańska czy dieta wegańska to
diety wykluczeniowe. Oznacza to, że
wykluczamy coś, ale w zamian za to
musimy włożyć coś innego. Jeżeli
wykluczamy mięso, to musimy
dołożyć tam białko pochodzenia
roślinnego. Jeżeli kiepsko zbilansujemy
taką dietę, będziemy mieć problemy
zdrowotne i tak za każdym razem
powtarzam wszystkim tym, którzy się
dopytują. Zresztą specjalnie dla osób
zaczynających swoją roślinną przygodę
wydałam książkę „Wege w kwadrans”.
Można tam znaleźć ponad sto
przepisów, które uda nam się stworzyć
w przysłowiowy kwadrans.
Zanim zaczęłam rezygnować z mięsa
to zrobiłam sobie uprzednio badania
krwi tak jak cała moja rodzina. Jeżeli
robię rok po roku nowe badania to
mogę sobie zweryfikować, czy się
poprawiają, czy pogarszają. Potrafię
dzięki temu odpowiedzieć, czy to
wynika z diety, czy ze stresu bądź
różnych innych czynników. Patrząc na
moje wyjściowe badania przy dobrze
zbilansowanej diecie roślinnej,
wypadają lepiej niż będąc na mięsnej
diecie. Na pewno zauważam, że
cholesterol jest dużo niższy. Nie mam
problemów z żelazem, z białkiem
roślinnym czy z witaminami. Uważam,
że jest to kwestia dobrego
zbilansowania, wracając do pytania, 
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czy często słyszę negatywne komentarze? Zdarza się, ale
to chyba wynika z tego, że te osoby troszczą się o mnie,
stąd takie słowa skierowane w moim kierunku.

Prowadzi Pani warsztaty kulinarne oraz diet-coaching.
Jak Pani zdaniem dieta wege wpływa na
przyzwyczajenia kulinarne Polaków?

Dieta wege tak naprawdę otworzyła Polaków. To jest tak,
że daje im alternatywę, żeby zaczęli jeść zdrowo. To nie
jest tak, że dieta wege się jakoś bardzo narzuca. Jest
odwrotnie. Częściej słyszymy o kiepskiej wartości mięsa,
które trudno jest kupić w sklepach, w jakich, niestety
kiepskich warunkach hodowane są zwierzęta. Te
wszystkie informacje sprawiają, że ludzie chętniej
wybierają dietę roślinną. To nie jest tak, że to ona do nich
przychodzi, tylko że to oni sami zaczęli się nią
interesować. Cennym stało się to - jak jeść zdrowo. 
Nie oszukujmy się, nie jest tak jak za czasów naszych
dziadków. W obecnej chwili mamy ogromne hale
produkcyjne, gdzie zwierzęta nigdy nie widziały słońca,
nie jadły trawy, a poziom ich stresu jest bardzo wysoki. I
ten stres niestety zostaje w mięsie, które jemy. Dookoła
mamy bardzo dużo nerwów i stresu wynikających z
przyspieszonego trybu życia, a dodatkowo zjadamy te
hormony stresu, które są w mięsie. I to sprawia, że coraz
bardziej chorujemy. Niestety to się jeszcze bardziej
nakręca. Co ważne - ludzie zaczęli o tym czytać.
Zrozumieli, co mogą z tym zrobić. Rośliny przychodzą
im tutaj z pomocą. O tym jest moja książka „Warzywa
górą! Od korzeni po liście”.
Wiadomo, że z drugiej strony trzeba patrzeć na to, jakie
warzywa i owoce się zjada, bo to nie jest tak, że dieta
roślinna jest jedyną zdrową dietą. Absolutnie się z tym nie
zgodzę. Uważam, że ważnym jest to, aby jeść lokalnie
oraz sezonowo. Należy zwracać uwagę na to co się ma na
talerzu. W zimie nie powinno się jeść malin i truskawek, a
w lecie można sobie podarować marchewkę, chyba że jest
młoda. Podkreślam – lokalnie i sezonowo patrzmy na te 

warzywa i owoce. W przypadku niektórych sugeruję
wybierać opcję ekologiczną. Unikać tych, które mają za
dużo chemii i wtedy taka dieta ma jakiś sens. 

Czy w Polsce kultura "eko" w gastronomii jest
wystarczająco promowana? Jak możemy wpływać na
świadomość Polaków już na poziomie edukacji w
szkołach?

Nasuwają mi się dwa osobne wątki. Jeśli chodzi o ekologię
to ona się do tych restauracji wprosiła sama. Chcemy czy
nie chcemy regulacje unijne są takie, że musimy np.
zrezygnować z plastikowych słomek. Za chwilę będziemy
musieli zrezygnować z plastikowych opakowań i to są
rzeczy, które restauracje muszą zrealizować. Nawet jeśli o
tym nie czytamy okazuje się, że zaczynamy dostrzegać tą
ekologię w życiu restauracyjnym. Natomiast inną sprawą
jest to co ekologicznego trafia na restauracyjny stół. Jest
wielu szefów kuchni, którzy zwracają uwagę na to co
serwują swoim gościom i rzeczywiście szukają lokalnych
dostawców. Zwracają uwagę na to, żeby byli rolnicy,
którzy dostarczają produkty eko i aby były to produkty
lokalne - myślę tu o np. o serach. 
Natomiast nie jest tak, że wszyscy dostawcy dla branży
HoReCa mają w swojej ofercie ekologiczne produkty. To
jeszcze jest przed nami, na dziś idziemy w stronę wege, a
to już jest świetne. Ekologia myślę, że będzie kolejnym
krokiem w ofercie, który będą mogli wybrać goście.
Znam właścicieli jednej restauracji, która będzie w 200%
ekologiczna we wszystkim, ale to są koszty. O ile kuchnia
roślinna może nam obniżyć food cost hotelu czy
restauracji, o tyle za certyfikat z zielonym listkiem już
zapłacimy dużo więcej. 
Druga część pytania o Polakach i edukacji jest strasznie
trudna. Dzieci w szkołach są uczone jak sortować śmieci,
jakimi kolorami są oznaczone opakowania, jaki kolor to
papier czy plastik. Szkoda, że w ogóle nie uczymy dzieci
na temat jedzenia. To jest problem w szkolnictwie. Mało 
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opowiada się dzieciom o tym co i jak
mają jeść. Obecnie nadal wybierają fast
food, nie mając świadomości, że ten jest
absolutną pomyłką. Uważam, że nie
pomagają w tym takie instytucje jak
stołówki szkolne, gdzie dominuje jak
najniższy food cost. Jest to ogromny
problem, bo w serwowanym tam
jedzeniu jest bardzo dużo chemii.
Obecnie nie ma specjalnie
dedykowanych instytucji, które by się
tym zajęły na poziomie krajowym i
powiedziały o ile jesteśmy w stanie
podnieść jakość. Nie wprowadzono
żadnych porządnych regulacji
cateringów przedszkolnych. Myślę, że
istnieje ogromne pole do popisu przez
niektóre instytucje do tego, aby zmienić
regulacje i przyzwyczajać dzieci do
lepszej jakości dań. 

Jak na przestrzeni lat wzrósł udział
kuchni wege wśród klientów lokali
gastronomicznych?

Odpowiem w trochę inny sposób. Nie
chodzi nawet o kwestię procentów. Tak
samo tłumaczę to szefom kuchni,
dyrektorom hoteli, kierownikom
restauracji. Jeżeli przychodzi do nas do
lokalu sześciu gości, bo chcą zjeść,
przyjść na przyjemną kolację i jedna z
tych osób jest na diecie roślinnej to…
Okazuje się, że w najlepszym
przypadku może zjeść sałatkę, ale nie
ma nic więcej dla niej, czego mogłaby
skosztować. Zwykle w takiej sytuacji
cała szóstka gości wychodzi. To nie jest
kwestia, ile procent wegetarian, wegan 

mamy w Polsce, tylko tego, że weszło
6 osób i wyszło 6 osób, chociaż
wyłącznie jedna z nich była na diecie
roślinnej. To jest zjawisko, które
naprawdę powinniśmy brać pod
uwagę i które często biorą pod uwagę
moi klienci. 
Nie szkolę tylko hoteli wysokiej klasy
(np. z sieci Marriott czy Accor), ale
także małe bistra, pizzerie, które
dostrzegają ten problem. Są to
świadomi przedsiębiorcy, którzy nie
chcą stracić tych 6 klientów, którzy
weszli i wyszli. Stąd szkoliłam w
ubiegłym roku również bary mleczne
Społem w Białymstoku. Okazuje się,
że ludzie chcą zjeść zdrowo nawet w
tym nurcie kuchni tradycyjnej.
Uważam, że tutaj można znaleźć dla
siebie bardzo ciekawe dania. 

Jakie wskazówki/rady może Pani
przekazać właścicielom i szefom
kuchni takich miejsc?

Przede wszystkim warto przejrzeć
swoją kartę menu i zobaczyć czy dania
oznaczone jako wegetariańskie czy
wegańskie są daniami, którymi naje
się osoba na diecie roślinnej. To jest
taka pierwsza moja wskazówka.
Uważam, że nie jest sztuką z sałatki
cezar wyciągnąć kurczaka i inne
produkty zostawiając samą sałatę
polaną octem balsamicznym. Jeżeli
będziemy mieli coś takiego w karcie to
klient nie będzie zadowolony. Warto
byłoby sięgnąć po takie dania, które
mogłyby być daniami głównymi, 
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którymi naje się osoba na diecie roślinnej. 
Warto pamiętać, że osoby, które nie jedzą mięsa muszą je
zastąpić białkiem roślinnym które zaspokoi głód. Warto
też porozmawiać z ekipą na kuchni, czy oni po prostu to
„czują”, bo może się okazać, że potrzebują rozmowy lub
szkolenia. 
Często spotykam się z frustracją szefów kuchni, którzy
otrzymali informację, że przyjeżdża ktoś kto jest na
diecie roślinnej. Cała kuchnia staje na baczność i
przygotowuję świetne roślinne danie, po czym okazuje
się, że na obiadokolacji ta osoba zjadła schabowego albo
golonkę. Zaczyna się więc frustracja na kuchni pt. “po co
my się mamy starać “. Z drugiej strony jednak stare
powiedzenie “klient nasz pan” tutaj absolutnie ma rację
bytu i klient miał prawo zjeść to, co chciał. W Polsce
mamy już 1,5 miliona fleksitarian, czyli osób, które
sezonowo rezygnują z mięsa– nie jedzą go raz na tydzień
lub raz na 2 tygodnie. Z jednej strony uważają, że są
wege, a z drugiej jak będą mieli dobry kawałek mięsa to
też go spróbują. Musimy uszanować i na to zwrócić
uwagę. 

Czy wraz ze wzrostem zainteresowania kuchnią wege i
jej ekspansją na naszym rynku gastronomicznym
rośnie też liczba producentów, dostawców i miejsc,
gdzie możemy zaopatrzyć się w surowce i produkty eko
oraz wege?

Liczba producentów rośnie z dnia na dzień. Zauważalne
jest to po ubiegłym roku, kiedy w marcu rozpoczęła się
pandemia i wszyscy byliśmy pozamykani w domach.
Działy marketingu wymyśliły nowe rzeczy, które można
by było wprowadzić, czym można byłoby zachęcić
klientów, ale też najzwyczajniej w świecie zwiększyć
obroty firmy, które spadały i wszyscy wyciągnęli z
kapelusza temat wege. Było to trafionym pomysłem,
szczególnie że Polacy podczas pandemii zaczęli zwracać
uwagę na to, co jedzą. Zaczęli dostrzegać swoje problemy
zdrowotne i wybierać produkty ekologiczne z krótszym
składem. Spore obroty zanotowały sklepy internetowe

W związku z tym producenci żywności stwierdzili
“dobra, no to teraz zrobimy wege“. 
Znam bardzo dużo firm mięsnych, którym też pomagam
w tym, żeby uruchomić linie technologiczne, typowo
roślinne. Z dnia na dzień kilku topowych producentów
postawiło obok fabryki kolejną halę produkcyjną, w
której zaczęli tworzyć roślinne kiełbaski, parówki,
najróżniejsze alternatywy mięsa, ale nie tylko.
Produkowali różnego rodzaju smarowidła albo owocowe
produkty, także naprawdę obserwuję wielki boom w
Polsce, jeśli chodzi o produkcję takich rzeczy, gdzie
jeszcze 3 lata temu mogłam spokojnie wymienić
wszystkich producentów nabiału roślinnego. Było ich
wtedy mniej niż 10, a w tej chwili największe mleczarnie
w Polsce odpalają linie technologiczne dla roślinnych
jogurtów, śmietan czy mleka.

Jaka jest różnica w świadomości ludzi oraz dostępności
produktów pomiędzy dużym a małym miastem?

W tej chwili trudno generalizować i mówić, że na wsi
jedzą tak, a w mieście jedzą tak, ponieważ trzeba by było
dokładnie zapytać się tych ludzi czy oni kupili sobie dom
na wsi, a ich życie toczy się w mieście, czy żyją wyłącznie
na wsi. Natomiast osoby ze wsi i małych miasteczek
częściej sięgają po produkty od lokalnych rolników, bo
mają taką szansę. Wbrew pozorom dużo zdrowiej na tym
wychodzą niż osoby z dużego miasta, które muszą
bardzo świadomie poszukać miejsc, gdzie mogą dostać
produkty od lokalnych rolników. To wymaga czasu, a
także energii. Na szczęście w tej chwili mamy coraz
więcej sklepów internetowych z żywnością ekologiczną
oraz dostawców, którzy dostarczą nam świeże warzywa i
ekologiczne owoce pod drzwi. Nie rozgraniczałabym
więc tego na wieś i miasto, bo każda ze stron ma swoją
świadomość i inne źródła dostępu do zdrowego żywienia.

Czy prognozuje Pani większe zainteresowanie dietą
wegeteriańską na przestrzeni kolejnych 10-20 lat? 
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Nie tylko dietą wegetariańską, ale także
dietą wegańską, typowo roślinną,
nieprzetworzoną. To rzeczywiście
będzie bardzo duży wzrost. Większość
globalnych firm poszukuje alternatyw
mięsa w wersji roślinnej i to się będzie
działo. Z drugiej strony bardzo duży
wzrost zanotujemy dla ekologicznych
produktów. To jest tylko problem
rozwarstwienia społecznego i tego kogo
będzie stać na to ekologię w dłuższej
perspektywie. Cieszy mnie to, że coraz
częściej młode pokolenia zaczynają
dostrzegać walory własnego ogródka.
To jest wspaniałe – takie
zainteresowanie nowoczesnym
ogrodnictwem. Wydaje mi się, że na to
będzie też bardzo duży boom w Polsce i
będą się pojawiać coraz częściej
przeróżne urządzenia, odmiany warzyw
i owoców, które możemy uprawiać nie
tylko na parapecie i balkonie, a także na
miejskiej działce. Jest to coraz bardziej
dostrzegalne na całym świecie i myślę,
że do Polski też mocno przyjdzie.
Będziemy chcieli jeść coraz bardziej
zdrowo. 
Obserwuję też mocne zainteresowanie
dietą raw, czyli surową. Osoby coraz
częściej wybierają prasy do oleju, o
których jeszcze parę lat temu nikt nie
słyszał. Wybierają wyciskarki
wolnoobrotowe do soków, żeby mieć je
w domu. Zaczyna pojawiać się coraz
więcej przepisów na wykorzystanie
resztek warzyw i owoców, więc nurt
zero waste coraz częściej pojawia się w
naszej świadomości i myślę, że to
zainteresowanie zdrowiem zacznie
bardzo mocno dotykać człowieka i 
 nasza dieta rzeczywiście mocno się
zmieni. 

Diety wykluczeniowe - trend, moda
czy rzeczywiste "obostrzenia" ze
strony naszych organizmów?

To nasze organizmy nam narzucają w
większości te wykluczenia. Widać to
po dzieciach alergikach, które się
rodzą. Często jest tak, że to nie jest
wybór mamy, że cała rodzina będzie
żyła na diecie bezglutenowej, a wynika
stąd, że dziecko, które mają w domu
jest alergikiem. Wydaje mi się, że
nasze organizmy po prostu
powiedziały dość i przestają chcieć
trawić pewne substancje. Z jednej
strony staramy się czytać składy
produktów i zapamiętać substancje,
które są dobre, a które nie, ale ich
pojawia się coraz więcej. Przemysł
spożywczy karmi nas sporą chemią.
Często nie mamy nawet świadomości
jakie substancje pojawiają się w
produktach, w związku z czym
zjadamy coś i mamy uczulenie nie
wiedząc nawet na jaki składnik. Po
prostu musimy uważać i powoli
wprowadzać pewne produkty do
naszego organizmu. Owszem - część
diet jest modą i będą się pojawiać
sezonowo, ale z drugiej strony to, że
ktoś wyklucza jakieś produkty ze
swojej diety może mu tylko wyjść na
zdrowie, jeżeli to odpowiednio
zbilansuje. 

Jest Pani autoryzowanym audytorem
marki „V-label”. Jakie korzyści
nabywają restaurację, które
rozpoczynają z Panią współpracę?

V- Label to szwajcarski znak jakości
oznaczający, że dania czy produkty, 
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które mają to oznaczenie nie zawierają
produktów odzwierzęcych, ale też w
procesie produkcji nie pojawiły się
żadne odzwierzęce substancje i nie
został w żaden sposób naruszony
dobrostan zwierząt. Osobiście
certyfikuję restauracje i menu
restauracyjne tym znakiem. Szczególnie
sprawdza się on w przypadku
zagranicznych turystów. Wybierając
danie z tym oznaczeniem mają
absolutną pewność, że zostały użyte
deski, na których nikt nie kroił
wcześniej mięsa, że te produkty były na
osobnych półkach lub w osobnej
lodówce i nie miały styczności z
mięsem i to jest absolutna gwarancja
jakości. My też sprawdzamy każdy z
tych lokali czy rzeczywiście przestrzega
certyfikatu, który otrzymuje, więc tak
naprawdę przede wszystkim zaletą jest
to, że klient, który przychodzi i
oczekuje roślinnych dań ma pewność i
gwarancję tego, że te dania są absolutnie
bez jakichkolwiek produktów
odzwierzęcych, ale z drugiej strony
same restauracja czy hotel, który ma ten
znak może zostać wypromowany, a
klienci mogą te miejsca w łatwy sposób
wyszukać na mapie. 

Prowadzi Pani diet coaching zielonej
kuchni - na czym polega sukces? Jak
radzi sobie Pani z motywowaniem
Polaków do zmiany?

Przede wszystkim staram się tłumaczyć
osobom, które chciałyby przejść na
dietę roślinną, że ona może być zdrowa,
szybka i sezonowa. To są trzy hasła,
którymi się kieruję. Można naprawdę
jeść zdrowo wykluczając kiepskie 

produkty z diety. Te dania, które
przygotowujemy można zrobić w
szybki sposób, a mitem jest, że
kuchnia wege jest skomplikowana. Z
tego też powodu jedna z pierwszych
moich książek roślinnych „Wege w
kwadrans” to jest książka pokazująca
jak można w 15 minut zrobić
naprawdę pełnowartościowy posiłek.
Trzecia część, czyli jedzenie sezonowe
to znaczy abyśmy jedli to co w danym
momencie roku mamy dostępne. 

Jest Pani wykładowcą uczelnianym –
czego ostatnio Pani nauczyła się od
młodego pokolenia?

W tej chwili od młodego pokolenia
najbardziej uczę się otwartości. Tego,
że już pewne konwenanse mogą być
przestarzałe i że im bardziej będziemy
otwarci na nowe tematy i projekty
tym nam to wyjdzie bardziej na
zdrowie. Młode pokolenie z jednej
strony podchodzi do zdrowia w
sposób bardzo zaangażowany, z
drugiej strony to jest pokolenie, które
żąda prawdy i trudno młodych ludzi
oszukiwać, ponieważ są to absolutnie
świadomi ludzie i są w stanie wszystko
znaleźć w Internecie. To nie jest tak,
że będziemy opowiadać im bajki, a
oni w te bajki uwierzą. Żądają
twardych faktów, które później będą
weryfikować. 

Znalazła Pani rynkową lukę i
proponuje Pani profesjonalne
szkolenia dla restauracji i hoteli
dotyczące kuchni roślinnej. Czy
uważa Pani, że ta luka nadal jest
widoczna i w Polsce nadal jest
miejsce na rozwój tej formy kuchni? 
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Tak – restauratorzy i hotelarze nadal potrzebują kuchni roślinnej.
Wynika to przede wszystkim z faktu, że w szkołach
gastronomicznych nie uczą kuchni roślinnej, więc młodzi ludzie
opuszczając taką szkołę dalej nie mają pojęcia o produkcie.
Potrafią lepić pierogi na czas i zrobić naprawdę cudowne rzeczy,
ale nie wiedzą, jak zbilansować dietę roślinną. Gości na diecie
roślinnej przybywa, w związku z tym miejsca, które dotąd nie
miały takiej potrzeby nagle muszą wprowadzić jedno, dwa czy trzy
dania roślinne. Dla mnie też ważne jest budowanie świadomości w
takich miejscach. To nie jest tak, że szkolę tylko kucharzy. Bardzo
często zdarza mi się szkolić działy marketingu i rezerwacji,
baristów, kelnerów, czyli wszystkie osoby, które w tym momencie
mają do czynienia z takim klientem na diecie roślinnej. W ten
sposób świadomość całego obiektu wzrasta. Warto podkreślić, że
szefowie kuchni potrafią mieć bardzo dużą wyobraźnię w
tworzeniu dań i trzeba pozwolić na użycie wyobraźni. Gdy później
obserwuje przez lata moich klientów i to jak ciekawe rzeczy
pojawiają się w menu to jestem z nich naprawdę, naprawdę
dumna. 

Ma Pani 20 lat doświadczenia w mediach. Jakie kompetencje
pomagają w rozwinięciu swojej marki?

Z jednej strony wydaje mi się, że to co teraz robię to jest suma
różnych doświadczeń, które pojawiły się na przestrzeni ostatnich
lat. Z drugiej strony pracowałam w gazecie, zarówno codziennej,
jak i w magazynach ogrodniczych oraz kulinarnych i to wszystko
sprawia, że wiem czego pragnie klient, czego pragnie odbiorca.
Media z jednej strony mi pomagają i jest mi prościej wystąpić np.
w programie telewizyjnym „Pytanie na śniadanie”. Mogę stworzyć
danie i  jednocześnie o nim opowiadając dotrzeć do gości
indywidualnych, którzy oglądają telewizję, a także do hotelarzy
oraz restauratorów. Moje umiejętności medialne sprawiają, że
mogę pomóc innym pisząc o nich i wspierając w różnych
eventach. Nie jest tak, że przyjeżdżam do jakiegoś obiektu, szkolę
go i wyjeżdżam. Często zostaję z moimi klientami przez kolejne
lata, pomagam w organizacji różnych eventów albo wspólnie
piszemy teksty promujące zmianę w danym hotelu/restauracji. To
jest taka wartość dodana - nie jestem zwykłym szkoleniowcem,
który tylko przychodzi. Bardzo zależy mi na tym, żeby wspierać
rozwój klientów, na który ciężko pracują. Trzymam za nich
wszystkich kciuki. 

M A R Z E C  2 0 2 1  V O L .  1 1

Copyright © 2021 hoteliershub.pl

" G o ś c i  n a  
d i e c i e  r o ś l i n n e j

p r z y b y w a ,  
w  z w i ą z k u  z
t y m  m i e j s c a ,  
k t ó r e  d o t ą d  

n i e  m i a ł y  t a k i e j
p o t r z e b y  

n a g l e  m u s z ą
w p r o w a d z i ć
j e d n o ,  d w a  

c z y  t r z y  
d a n i a  r o ś l i n n e . "


