
Polska złota…
Upały przestają dawać nam w kość, 
a liście na drzewach zmieniają swo-
je barwy na żółte, pomarańczowe 
i czerwone. Jest i ona - przepiękna, 
złota polska jesień. Jest to czas,  
w którym z jednej strony jesteśmy 
jeszcze przy wakacyjnych wyjaz-
dach i wspomnieniach z urlopów, 
a z drugiej czujemy nieuchronnie 
zbliżającą się zimę, święta i nadej-
ście nowego roku.

Grabienie liści i zabezpieczanie roślin przed 
mrozami, a także ogólne zamieszanie związa-
ne z przygotowaniami do tego szczególnego 
grudniowego czasu, to oczywiście nieodłączne 
elementy ostatnich miesięcy w roku. Może  
w takim razie już teraz warto zająć się tym,  
co możemy przygotować w październiku, zamiast 
czekać na ostatni dzwonek? W tym numerze 
GO! NEWS dowiesz się między innymi o wysyłce  
w święta i dlaczego warto zaplanować ją wcze-
śniej, porównasz naszą ofertę z konkurencją, 
a także dostaniesz prezent w postaci instrukcji, 
jak w ogóle wysyłać paczki z GO!

Mamy nadzieję, że uda nam się ułatwić Ci pracę, 
dzięki czemu najbliższe miesiące przygotowań 
spędzisz choć trochę spokojniej, niż dotychczas. 
Tymczasem ciesz się piękną naturą, gorącą 
kawą i porywającą lekturą październikowego 
GO! NEWS.

Możemy uchylić Wam rąbka tajemnicy - przygotowujemy się do czegoś ważnego. Jako, że jesień 

i zima za pasem, a na dworze zdecydowanie nie jest już ciepło, chcemy zaangażować się w po-

moc. Część z naszych oddziałów regularnie bierze udział w różnego rodzaju zbiórkach, akcjach 

charytatywnych oraz współpracuje ze schroniskami dla zwierząt. Teraz wszyscy razem chcemy 

zewrzeć szyki i zrobić coś wspólnymi siłami. Mamy już na oku kilka placówek i inicjatyw i wiemy, 

że razem możemy zdziałać dużo dobrego. Bądźcie z nami, bo warto pomagać!
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Przygotowanie do zimy

GO! dla tych w potrzebie
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GO! ATM System - współpraca jak z filmu

ZMIANA PLANÓW? CZYLI O NASZEJ WSPÓŁPRACY 
JAK Z FILMU AKCJI!
W ostatnim wydaniu GO! NEWS pisaliśmy o tym, że pracujemy między innymi z firmami zajmu-
jącymi się produkcją i sprzętem filmowym. W tym, które właśnie trzymacie w rękach lub przeglą-
dacie na naszej stronie internetowej, chcemy Wam opowiedzieć trochę więcej o jednej z naszych 
czołowych współprac w tym zakresie.

Jednym z naszych najważniejszych kontrahentów z tej branży jest bardzo dobrze znana ATM 

System, czyli największe niezależne studio produkcyjne w Polsce. Jak możemy przeczytać  

na stronie internetowej firmy, “rocznie produkujemy setki godzin seriali i programów oglądanych 

przez miliony widzów, emitowanych na wielu najważniejszych ogólnopolskich antenach – TVP1, 

TVP2, Telewizji Polsat, Czwórce czy na kanałach premium i tematycznych, takich jak HBO, FOX, 

Canal+ Discovery, TLC i History.” Najprawdopodobniej zatem prawie każdy czytający widział  

już ich produkcje. Rozumiecie więc też wagę sytuacji - nasza współpraca ( jak zresztą każda inna 

w GO!) musi odbywać się na najwyższym poziomie, zawsze w skupieniu na powierzonych nam 

zadaniach i najwyższej czujności.

Co jest najważniejsze w przypadku przewozu sprzętu filmowego? Na pewno ogromna ostroż-

ność! ATM System dysponuje najnowszym, najwyższej klasy sprzętem na rynku, a my mamy  

się o niego zatroszczyć w czasie transportu. Ceny kamer, oświetlenia i innych rekwizytów  

są ogromne, a niektóre z nich wymagają najwyższej delikatności. Za każdym razem uczula-

my więc naszych kurierów, aby traktowali je z największą starannością i profesjonalizmem. -  

mówi Sales Manager, Jens-Oliver Macznik, koordynator współpracy z ATM System. - Niezależnie  

co przewozimy, nie rzucamy przesyłkami… prawdopodobnie nie powinniśmy traktować tego jako 

dodatkowej zalety, a jako standard, ale niestety w przypadku niektórych przewoźników wciąż nie 

jest to oczywiste - komentuje Jens.

W naszej współpracy ważna jest również elastyczność i ciągła czujność, ponieważ tego wła-

śnie wymaga praca na planie. Zwykła zmiana pogody może wymusić spontaniczną zmianę 

lokacji i my jako przewoźnik musimy tej zmianie podołać. Dlatego zawsze czuwamy pod 

telefonem, dlatego nie mamy infolinii, dlatego wiemy że czas jest w tym i wielu innych przy-

padkach priorytetem. „W produkcji filmowej liczą się dosłownie sekundy. Wynajęcie studia, 

sprzętu, czas pracy aktorów, operatorów, cała obsługa planu - to wszystko jest bardzo drogie, 

a każda minuta ewentualnego opóźnienia zwiększa te koszty. Dlatego współpracujemy z GO! 

Wiemy, że w kwestii czasu możemy zaufać im jak nikomu innemu” dodaje pracownik ATM 

System. Zawsze cieszymy się z każdego zadowolonego klienta i oczywiście robimy wszyst-

ko, aby każdy kto korzysta z naszych usług właśnie taki był. Mamy nadzieję, że współpraca 

GO! z ATM System będzie kwitła i rozwijała się jak w dobrej komedii romantycznej, bo me-

lodramaty nie są dla nas!
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PRZYGOTUJ SIĘ NA WYSYŁKĘ W ŚWIĘTA!
Do świąt pozostało co prawda jeszcze trochę czasu, ale już teraz warto zadbać o zaplanowanie prze-
syłek. Jeżeli w tym okresie nadajesz paczki do swoich współpracowników lub kontrahentów, albo 
obserwujesz wzmożony ruch w Twojej firmie, przez co zwiększa się liczba zamówień, koniecznie 
pomyśl o tym już teraz!

NA DWORZE CORAZ ZIMNIEJ ALE WCIĄŻ ZA CIEPŁO NA MROŻONKI - MAMY NA TO SPOSÓB

Trzeba przyznać, że robi się już całkiem zimno, a tropikalne letnie upały to już tylko mgliste 

wspomnienie minionych miesięcy. Jednak obecne temperatury wciąż nie umożliwiają przewo-

żenia produktów mrożonych bez dodatkowego zabezpieczenia, a każdy wie, że rozmrożenie 

i powtórne zamrożenie może stanowić zagrożenie dla zdrowia osoby, która będzie te produkty 

spożywać. Nie wspominając już o tym, że przewozimy również próbki laboratoryjne, dla których 

nawet delikatna zmiana temperatury może być szkodliwa i stanowić o ich (bez)użyteczności 

w badaniach. Nawet gdy na dworze jest chłodno, nie powinno się więc przerywać łańcucha 

chłodniczego. Oczywiście mamy na to sposób.

Wszystkie materiały, które tego wymagają, począwszy od ar tykułów spożywczych, 

skończywszy na próbkach medycznych, przewozimy w specjalnych thermoboxach 

z możliwością kontroli temperatur y. Oferujemy przedział temperaturowy od 25  

do aż -78°C. Nasze pojemniki mogą zmieścić nawet do 169 litrów, dzięki czemu opakowa-

nia produktów nie zostaną naruszone ale będą mogły być zapakowane w całości. Dzięki 

temu rozwiązaniu nie musisz już martwić się o swoje produkty, które nie przetrwałyby  

w innej temperaturze, niż ta wymagana. Zadbamy o nie najlepiej jak się da, aby do miejsca 

docelowego dotarły w stanie idealnym.

Gdy zima za pasem

All I want
for christmas

is...
EKSPRESOWA  WYSYŁKA  

NAWET  NA  OSTATNIĄ  CHWILĘ !  

Zwykle w okresie świątecznym - jak na ironię - ciężko o prawdziwy spokój ducha i odpoczynek. 

W tym czasie nakłada się na siebie mnóstwo obowiązków, zarówno zawodowych jak i prywat-

nych. Pracownicy biorą urlopy, niektórzy w związku z warunkami atmosferycznymi idą na L4,  

a w powietrzu unosi się widmo zamknięcia roku i wiążących się z tym formalności. W domu nie 

jest wcale łatwiej - świąteczne porządki, pranie, gotowanie, a jednocześnie łączenie tego z opieką 

nad dziećmi i zwierzętami, przygotowaniem samochodu na zimę, czy zabezpieczeniem ogrodu. 

Późna jesień i początek zimy nie rozpieszczają nas nigdy nadmiarem wolnego czasu, a mimo  

to co roku zapominamy o tym, że przecież część obowiązków możemy wykonać wcześniej, żeby 

odciążyć siebie i swoją firmę w tym najgorętszym okresie.

Dlatego jeśli już teraz wiesz, że musisz zaplanować wysyłkę, nie czekaj z tym na śnieg! Koniecznie 

znajdź chwilę i przygotuj się na to, żeby oszczędzić sobie stresu i ze spokojem móc wykonywać 

pozostałe czynności wiedząc, że to jedno masz już z głowy. Możesz w tym celu skontaktować 

się ze swoim doradcą w GO! albo wejść na naszą stronę general-overnight.pl i tam, w zakładce 

“Zamawianie i śledzenie” zrealizować swoje logistyczne potrzeby.

Jak my radzimy sobie w święta? Przede wszystkim planujemy z wyprzedzeniem wszystko  

co możemy. Oczywiście nie zawsze można przewidzieć, czego będą potrzebowali nasi klienci, 

ale są sytuacje, w których trend utrzymuje się co roku. Wtedy możemy wyjść z ofertą na tyle 

wcześnie, aby zapewnić im i nam brak stresu i pewność, że przesyłka dotrze na czas. Uruchamiamy 

również dodatkowe linie, aby nadążyć z rozwożeniem paczek, nawet w tym najgorętszym czasie. 

Oprócz zaplanowanych wcześniej przesyłek, zawsze realizujemy również te nadane last minute. 

Dlatego zawsze jesteśmy gotowi - musimy przecież sprostać wymaganiom wszystkich klientów.

Robimy wszystko, aby każda wysyłana przez was rzecz dotarła do miejsca przeznaczeniana czas -  

w naszym standardzie GO! Express - również w Święta i Sylwestra.

W naszej ofercie tę usługę znajdziesz pod nazwą GO! Weekend. Gdy większość firm przewozowych 

odpoczywa, my zakasujemy rękawy (w zimę nie zakasujemy, bo jest zimno, ale pracujemy równie 

prężnie) i nieustannie zajmujemy się Waszymi przesyłkami. Chcemy więc żebyście wiedzieli, że w razie 

problemów z wcześniejsza wysyłką, potrzeby nadania last minute lub po prostu w jakiejkolwiek sytuacji 

losowej - damy radę i dostarczymy Wasze paczki na czas - także w weekendy i święta.
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Kolor ma znaczenie!

kontakt
dostawa w święta 
przewóz żywych zwierząt 
kontrolowana temperatura
transport medyczny
pełna elastyczność
maksymalna długość 
maksymalna waga przesyłki ekspresowej

270 cm
50 kg

czas na zmianę barw
ZAMIEŃ FIOLET I POMARAŃCZ 

NA GUSTOWNY BURGUND

Każdy wie, że burgund to nie tylko hit jesieni, 
ale i każdej innej pory roku. 
Może to właśnie dlatego wybraliśmy takie barwy?

Dlaczego GO!?
komunikacja z dedykowanym doradcą bez infolinii
bezproblemowa integracja z procesami w Twojej firmie
tylko 0.02 % uszkodzeń i strat
maksymalna elastyczność oferty
specjalne rozwiązania branżowe

doręczenie w weekendy i święta
kontrolowana temperatura
transport żywych zwierząt
wszystkie niezbędne certyfikaty
transport ponadgabarytowy

Nie jesteśmy wielką korporacją, ale już od prawie 40 lat doskonale radzimy sobie we
współpracy zarówno z największymi graczami na rynku jak i małymi i średnimi firmami. Dzięki
takiemu doświadczeniu, doskonale rozumiemy swoje wzajemne potrzeby. Przez ten czas i
dzięki zdobytej wiedzy, zdołaliśmy wypracować specjalne rozwiązania transportowe dla
konkretnych branż oraz szereg usług dodatkowych. Mogą być one oczywiście dowolnie
optymalizowane, w zależności od indywidualnych potrzeb klienta. 

dedykowany konsultant w standardzie - brak infolinii

brak sztywnych procedur korporacyjnych

usługa GO! Weekend
usługa GO! Transport Zwierząt 

od 25 do -78°C
usługa GO! Life Science 
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które dotrze na e-mail przy składaniu
zamówienia pocztą elektroniczną.
W przypadku zamówienia przez
interfejs online, zobaczysz je od razu 
na ekranie

Znam mój 
numer klienta
do zamówienia mailowego 
lub telefonicznego

Jak zamówić przesyłkę z 

Znam dane 
do logowania
do zamawiania przez
interfejs online

1

2
Zamów wysyłkę

info@general-overnight.pl
225 345 000
www.general-overnight.pl

3

Nie zapomnij podać
ważnych informacji

adres odbioru
adres dostawy
imię i nazwisko oraz numer telefonu nadawcy
imię i nazwisko oraz numer telefonu odbiorcy
wielkość przesyłki
waga przesyłki
ilość opakowań

Poczekaj 
na potwierdzenie 4

Zobaczysz go jak tylko
wprowadzisz przesyłkę 
do interfejsu online.

W przypadku zamówienia e-mail,
dotrze on w załączniku wraz 
z potwierdzeniem wysyłki.

List przewozowy dołącz 
do przesyłki.

Wydrukuj list
przewozowy 5

Dane logowania do mojego konta
klienta:

Wyjeżdżasz na urlop, a tylko Ty w firmie zajmujesz się wysyłką paczek? A może chcesz nauczyć 
nowego pracownika jakto robić? Cenimy sobie przejrzystość i lubimy ułatwiać Ci pracę. Przygoto-
waliśmy więc instrukcję, którą możesz powiesić na firmowej tablicy ogłoszeń lub przekazać osobie, 
która ma Cię zastąpić. Wysyłka paczek z GO! jeszcze nigdy nie była tak łatwa!

W przypadku problemów z logowaniem, zamówieniem transportu lub wyborem usługi, zadzwoń: 225 345 000

Instrukcja wysyłania paczek z GO!
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WHO RUN THE WORLD? GO! GIRLS!
Kolejnym z cyklu wywiadów z pracownikami GO! jest rozmowa z Izabelą Radwańską - Operations 
Leader z naszego warszawskiego oddziału. Iza zgodziła się opowiedzieć o szczegółach swojej pracy, 
o sytuacji kobiet w (stereotypowo) męskiej branży logistycznej oraz zdradziła nam co nieco o sobie. 
Poznajcie się bliżej!

Jak długo pracujesz już w GO! i dlaczego wybrałaś branżę 

logistyczną?

Swoją historię w firmie rozpoczęłam w czerwcu 2018, więc 

pracuje przeszło 3 lata. Gdy zapoznałam się z ofertą pracy  

w GO! Express, postanowiłam spróbować swoich sił i aplikowałam 

początkowo na stanowisko specjalisty do spraw operacyjnych. 

Zostałam wybrana spośród pozostałych kandydatów i tak zaczęła 

się moja przygoda w GO! Dlaczego akurat branża logistyczna? 

Odpowiedź jest bardzo prosta - jest ona bardzo dynamiczna 

i o nudzie tutaj nie ma mowy. Każdy dzień to nowe wyzwania, 

kontakt z ludźmi, sytuacje, które przynoszą nowe doświadczenia 

i umiejętności. Jako osoba ambitna oraz pełna energii, mogę 

śmiało uznać, że to idealna branża dla mnie. Dodatkowym 

ogromnym plusem pracy w tej firmie jest fakt, iż każdego dnia 

mam kontakt z pracownikami niemieckich oddziałów GO!, 

co daje mi możliwości rozwoju znajomości języka. Jako absol-

wentka germanistyki nie mogłam wybrać lepiej 

Na czym polega Twoja praca?

Jak już wspomniałam, pracę w GO! rozpoczęłam w 2018 roku. 

Początkowo pracowałam na stanowisku specjalisty do spraw 

operacyjnych. Do moich głównych obowiązków należała ob-

sługa zleceń wprowadzanych przez naszych klientów. Byłam 

również odpowiedzialna za przyjęcie przesyłek importowych 

oraz rozdysponowanie ich na poszczególnych kurierów celem 

doręczenia. Zajmowałam się również przygotowywaniem przesyłek 

eksportowych, zarówno wysyłanych za pomocą naszej sieci GO!, 

jak i poza nią. Kolejnym zadaniem było terminowe wprowadzanie 

potwierdzeń doręczeń przesyłek. Z biegiem czasu zostałam 

kierowniczką działu operacyjnego i tę funkcję pełnię do dziś. 

Wraz z Dariuszem i Malwiną dbamy o profesjonalną obsługę 

zleceń od rozpoczęcia podróży przesyłki, aż po jej doręczenie. 

Jako osoba odpowiedzialna za dział operacyjny w Warszawie, 

zajmuję się głównie kontrolą, aby nasz oddział wykonywał 

swoją pracę jak najlepiej. Każdego dnia wychodzimy naprzeciw 

oczekiwaniom naszych klientów aby sprostać ich wymaganiom 

i staramy się zaproponować najlepsze dla nich rozwiązania. 

W sytuacjach losowych wspólnie szukamy rozwiązania, aby jak 

najszybciej i najskuteczniej zażegnać niepożądane zdarzenie. 

Jako team leader odpowiadam również za przygotowanie sta-

tystyk, kosztów dla klientów, za zrealizowane zlecenia, zajmuję 

się także rozliczaniem zleceń realizowanych naszą siecią dla 

pozostałych stacji w Polsce. Praca w branży logistycznej jest 

bardzo dynamiczna, więc jako zespół często spotykamy się 

z sytuacjami dla nas nowymi, oprócz wspomnianych obowiązków, 

nie mamy szablonowego układu dnia.

Masz jakieś rady dla klientów, które mogłyby być pomocne 

w kontakcie z wami?

Jedyne, czego oczekujemy od klientów to otrzymywanie  

od nich klarownych informacji dotyczących zleceń i oczekiwań 

(zlecenie zawierające pełne dane odbiorcy, nadawcy, liczba 

paczek, pożądana usługa). W ten sposób usprawnimy naszą 

komunikację i unikniemy ewentualnych niedomówień. Całą 

resztą zajmiemy się my.

Patrząc stereotypowo jest to branża zdominowana przez 

mężczyzn, czy to w jakikolwiek sposób sprawia Ci trudność?

Faktycznie można pomyśleć iż branża logistyczna jest zdomi-

nowana przez mężczyzn, czego najlepszym przykładem jest 

chociażby oddział w Warszawie. Oddział składa się obecnie z 5 

mężczyzn oraz 2 pań. Przewaga mężczyzn w składzie nigdy nie 

była dla mnie problemem oraz nie sprawiała żadnych trudności 

- wręcz przeciwnie, są oni bardzo potrzebni i pomocni. Wraz 

z Malwiną cieszymy się, że są w naszym składzie. Nigdy też nie 

zdarzyło się, aby nasi klienci podważali nasze kompetencje czy 

profesjonalizm z powodu płci. Myślę, że ten stereotyp, na całe 

szczęście, powoli odchodzi do lamusa.

Czy uważasz, że w tej pracy płeć ma jakiekolwiek znaczenie?

Uważam że płeć w mojej pracy nie ma żadnego znaczenia. 

W oddziale warszawskim przewagę stanowią mężczyźni, 

a ja od samego początku zostałam przyjęta w bardzo miły 

sposób. Koledzy z oddziału byli bardzo pomocni i cierpliwi, 

za co jestem im wdzięczna. Krok po kroku wprowadzali mnie 

w moje obowiązki. Myślę także, iż to wielka zaleta, że mamy 

mieszaną grupę w oddziale. Możemy wymieniać się swoimi 

poglądami z różnych perspektyw i to jest super 

Jak oceniasz atmosferę w pracy w biurze WAW i współpracę 

z pozostałymi oddziałami i kurierami?

Obecnie w oddziale w Warszawie pracuje 7 osób, które tworzą 

w moim odczuciu naprawdę zgrany zespół. Myślę, że mogę 

śmiało stwierdzić, iż spędzając czas w pracy, każdy z nas czuje 

się jak w domu. Staramy się dbać o atmosferę w biurze, aby 

była naprawdę przyjemna. W związku z tym, organizujemy 

spotkania, na których integrujemy się, rozmawiamy o swoich 

planach, pasjach oraz gramy w planszówki. Oczywiście zdarzają 

się gorsze dni, drobne sprzeczki, jednak są one szybko rozwią-

zywane aby każdy w naszym zespole mógł czuć się komfortowo 

i dobrze. Szczerze mówiąc, jestem szczęśliwa, że jestem częścią 

tego zespołu. Ale rodzina GO! to także pozostałe oddziały  

i ich pracownicy, z którymi każdego dnia mamy kontakt. Staramy 

się zachowywać pełen profesjonalizm oraz utrzymywać kontakt 

w miłej atmosferze.

Czym zajmujesz się w wolnych chwilach?

Jeśli chodzi o mój czas wolny, staram się planować go do granic 

możliwości i wykorzystywać jak najpełniej. Moją wielką pasją 

jest sport i wszelka aktywność ruchowa. Swój dzień zaczynam  

od treningu przeważnie siłowego i nie wyobrażam sobie 

obecnie lepszej dawki endorfin oraz pozytywnego nastawienia  

na cały dzień. Moim drugim hobby, które stosunkowo niedawno 

odkryłam jest taniec, a dokładnie pole dance. Jest to dla mnie 

rodzaj sztuki, ale także lekcja pokory i cierpliwości. Trenuję także 

akrobatykę, jogę oraz łapię potocznie zwane zajawki na które  

w danym momencie najdzie mnie ochota  Kolejna pasja, którą 

odkryłam w sobie już jako dziecko to gotowanie. Uwielbiam 

testować nowe smaki, tworzyć, kombinować. Może wydawać się 

to dla większości osób niezrozumiałe, ale gotowanie naprawdę 

jest odprężające.

Poznajmy się!

6



Zmieniamy się dla Was

OD CZEREŚNI DO SZYSZEK, CZYLI O NOWOŚCIACH 
W ODDZIALE GO! WARSZAWA
Zmiany, zmiany, zmiany… jeśli są na lepsze, jesteśmy jak najbardziej za! Już w najbliższym miesiącu 
takie duże zmiany na lepsze nastąpią w naszym warszawskim oddziale GO! A czego będą dotyczyły?

Prawdopodobnie każdy domyślił się tego już po obrazku. Tak, przeprowadzamy się! Od listopada 

nasza siedziba po ośmiu latach znika z ulicy Czereśniowej - znajdziecie nas od wtedy na Szyszkowej 

35/37. “Będzie nam niezmiernie miło powitać Was w nowej lokacji. Przygotowywaliśmy się do tej 

przeprowadzki od dłuższego czasu, bo na Czereśniowej powoli zaczynało brakować nam miejsca  

na przesyłki naszych klientów. Będziemy mogli dzięki temu zaoferować lepsze magazynowanie  

na dużo większej powierzchni niż dotychczas” mówi Mateusz Kiraga, dyrektor oddziału GO! 

Warszawa. Nowa lokacja jest również zlokalizowana dużo wygodniej pod względem dojazdu. 

Leży na terenie parku przemysłowego Warsaw Distribution Center, a zatem cała infrastruktura jest 

doskonale przygotowana na tego typu działalność. To położenie ułatwi nam oczywiście wydostanie 

się z miasta, co w stolicy, zwłaszcza w godzinach szczytu, jest ogromnym plusem. Zwłaszcza dla nas, 

bo jak doskonale wiecie - czas jest naszym priorytetem. Teren centrum jest ogrodzony i chroniony, 

dzięki czemu każda powierzona nam przesyłka będzie objęta dodatkowym zabezpieczeniem.

Wybraliśmy to miejsce, ponieważ chcemy być zawsze tam, gdzie i kiedy nas potrzebujecie, a także 

dać Wam jeszcze lepszą możliwość magazynowania. Mamy nadzieję, że zmiany które wprowadzimy, 

będą prowadzić do jeszcze lepszych wyników i optymalizacji współpracy z naszymi klientami.

~ 170m2 powierzchni biurowej

~  500m2 magazynu wysokiego składowania

rampa dla busów

rampa dla samochodów ciężarowych
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Sudoku

Strefa relaksu

WITAJ KRÓLOWO JESIENI!

Jesień upływa nam pod znakiem napojów rozgrzewających (bez 

prącu, bo jesteśmy samochodem!), pięknych, złocistych barw 

za oknami oraz… zbiorów halloweenowych owoców. Nawet 

jeżeli szczękające łańcuchy, duchy, wampiry i czarownice to nie 

Twoja bajka, na pewno docenisz ciasto z miąższu tego składnika.

Dynia, bo o niej mowa, to niewątpliwa królowa jesieni. Wiele 

osób boryka się w jej aspekcie z wątpliwością, czy to właściwie 

owoc, czy warzywo. Spieszymy więc z wyjaśnieniem - z bio-

logicznego punktu widzenia, dynia jest… jagodą, w kulturze 

jednak zakorzeniła się jako warzywo.

Jak wykorzystać ten smakołyk? Naszym faworytem jest nie-

zastąpione ciasto dyniowe, przepyszna zupa krem i pumpkin 

spice latte, czyli najlepsza jesienna kawa, jaką dane nam 

było pić (do kupienia w popularnej kawowej sieciówce lub 

samodzielnego przygotowania w domu). Dynia doskonale 

nadaje się również jako składnik obiadowego drugiego dania, 

na przykład w połączeniu z makaronem, warzywami i tofu, 

a także jest dobrym materiałem na sos.

A może jako dekoracja? Jasne, że tak! Niepokrojone dynie 

mogą stać dość długo, dzięki czemu idealnie nadają się  

na jesienne dekoracje domu. Istnieje wiele odmian dekoracyj-

nych, które można zakupić w supermarketach, wystarczy potem 

ułożyć je w misie i voila! A dla osób obchodzących Halloween,  

to oczywisty must have i masa zabawy przy wycinaniu upior-

rrrrnych kształtów.
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