
WY DAW CA I RE DAK CJA 
Fo rum Me dia Pol ska Sp. z o.o.
ul. Pol ska 13, 60-595 Po znań
Sąd Re jo no wy No we Mia sto i Wil da w Po zna niu
VIII Wy dział Go spo dar czy KRS
KRS nr 0000037307
NIP 781-15-51-223
Ka pi tał za kła do wy: 300 000 PLN

RE DAK TOR NA CZEL NA
Anna Waberska
anna.waberska@forum-media.pl

REDAKTOR PROWADZĄCA
dr n. med. Angelika Kargulewicz
angelika.kargulewicz@food-forum.pl

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY
Magdalena Balanicka

DY REK TOR
CZA SO PISM BRAN ŻO WYCH
Anna Frąckowiak-Kaczmarek

SZEF REDAKCJI
FOOD FORUM
Mariola Zmitrowicz
mariola.zmitrowicz@forum-media.pl
tel. 607 563 894

REKLAMA
Roland Paprzycki
roland.paprzycki@forum-media.pl
tel. 502 237 938

PRENUMERATA
tel. 61 66 55 800 

OKŁADKA
DART STUDIO, 
Dariusz Tuszyński

REDAKTOR TECHNICZNY
Piotr Korytowski
piotr.korytowski@forum-media.pl

DRUK
Usługi Wydawniczo-Poligraficzne Paper & Tinta

ZDJĘCIA
Adobe Stock

LAYOUT MAGAZYNU
feststudio.pl

Nakład: 15 000 egz.

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych  
oraz zastrzega sobie prawo do skrótów i redakcyjnego 
opracowania tekstów przyjętych do druku. 

Jesienna aura…
Skończyło się lato i rozpoczął się okres długich, ciemnych i chłodnych dni. Nad 
miastem zawisła smętna jesienna aura, a ulice stały się bardziej opustoszałe 
i spokojniejsze. Dawniej narzekałam na taką pogodę, że za zimno, że niskie 
ciśnienie, że spadek energii, aż w końcu zrozumiałam, że zmienność pór roku 
to ogromny dar, z którego należy czerpać jak najwięcej obfitości. Nie powinno 
się snuć rozważań o wyższości jednej pory roku nad drugą. Każda potrafi uj-
mować swoim pięknem. A najwspanialsze jest w tym wszystkim nasze ciało, 
nasz organizm, który w cudowny sposób potrafi dostosować się do panujących 
warunków atmosferycznych i wyciągać z natury oraz mądrości medycyny to, co 
najlepsze. Zapraszam Państwa do najnowszej lektury „Food Forum”, w którym 
na pewno nie zabraknie najnowszych i sprawdzonych doniesień z dziedziny 
dietetyki. Z artykułu mgr Darii Kotek dowiedzą się Państwo, co warto włączyć 
do diety, aby wesprzeć swoją odporność i jaki wpływ na budowanie odporności 
mają probiotyki oraz prebiotyki. W tym numerze rozpoczęliśmy także nowy 
cykl pod tytułem: BIOLOGICZNIE AKTYWNE SKŁADNIKI ŻYWNOŚCI – będzie 
to dział poświęcony witaminom, związkom mineralnym, w którym przedsta-
wimy właściwości, naturalne źródła zapotrzebowania, dawki suplementacyjne 
oraz jakie są objawy nadmiaru i niedoboru danego składnika. Mamy nadzieję, 
że będzie to dla Państwa swego rodzaju kompendium pomocne w codziennej 
pracy dietetyka, a także przydatne źródło rzetelnych informacji dla osób świa-
domych żywieniowo.  

Dopiero co opadły emocje związane z naszą październikową konferencją, a już 
pragnę Państwa zaprosić na kolejne nasze wydarzenie, jakim jest konferencja  
„IMMUNODIETETYKA 2019 – Żywienie a odporność”, które odbędzie się  
24 listopada we Wrocławiu. Po więcej szczegółów zapraszam Państwa na stronę 
internetową: www.konferencja.food-forum.pl oraz zachęcam do śledzenia nas 
na Facebooku. 

Życzę Państwu spokojnego czasu przy lekturze najnowszego wydania „Food 
Forum”!

Anna Waberska 
redaktor naczelna
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