
 � Rozmawiała: Anna Kania

Beata SadowSka luBi jeść zdrowo. jak się przekonacie, zdrowe jest 
przede wszystkim jej podejście do siebie, świata i odżywiania. Cztery lata temu znana 

z biegów maratońskich dziennikarka wydała książkę kulinarną „i jak tu nie jeść!”. 
Pokazuje w niej, że można przygotować energetyczne jedzenie w sprinterskim wręcz 
tempie. a od dwóch lat na sumieniu ma powiększającą się grupę mięsożerców, którzy 

regularnie wracają do jej cukierni i restauracji, gdzie rządzą vege i zero waste. 
Bo Beata Sadowska wie, co dobre! 

I jak tu 
nie jeść 

zdrowo?! 
Z wizytą u Beaty Sadowskiej 

w wegetariańskiej GUGA Sweet 
i wegańskiej GUGA Spicy

SPeCjalnie dla Czytelników 
„MiStrza Branży” 

Beata SadowSka opowiada:

• co sprawiło, że przeszła  
na zieloną stronę mocy? 

• jak zrodził się pomysł na cukiernię 
i restaurację: GUGA Sweet 
i GUGA Spicy w Gdańsku? 

• jak stworzyć miejsce autentyczne 
i wewnętrznie spójne  

w oczach konsumenta?
• jak rozkochać konsumentów  
w pysznym, zdrowym jedzeniu? fo
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Anna Kania: Mówi się, że smaki dzie-
ciństwa są w nas najsilniejsze. Jakie 
smaki z rodzinnego domu są u Pani 
mocno zakorzenione? Czy w domu 
królowała tradycyjna kuchnia z ro-
sołem i schabowym w niedzielę? Co 
słodkiego najczęściej przygotowy-
wało się na rodzinne uroczystości? 
Beata Sadowska: Smaki dzieciństwa po-
zostaną ze mną na zawsze. Mój tata robił 
najlepszą zupę jagodową z lanymi kluska-
mi. Tak gęstą, że łyżka stawała. Był też 
schabowy w panierce z pieczarkami – wte-
dy mój ulubiony, dziś już nie, bo od ponad 
dziesięciu lat nie jem mięsa. Rosołu nigdy 
nie lubiłam i zostało mi to do dziś, choć moi 
chłopcy zajadają się tym moim z kurkumą, 
goździkami i imbirem. Mama była i do dziś 
jest mistrzem w kuchni, jej rogaliki maśla-
ne z różą i blok czekoladowy to absolutne 
hity! W piątek zawsze była u nas ryba. 
U rodziców jest tak do dziś. Jako dziecko 
uwielbiałam asystować w kuchni: kręciłam 
ser na sernik, wylizywałam blachy, zawija-
łam rogaliki. To samo robią moi synowie!

Kiedy i pod wpływem czego zmieni-
ła Pani swoją dietę? Skąd czerpała 
Pani inspiracje do tworzenia przepi-
sów, które można odnaleźć w książce 
„I jak tu nie jeść!”?
Kiedyś niespecjalnie zwracałam uwagę na 
to, co jem. Jedno pamiętam: nigdy nie by-
łam fanką mięsa. Nawet w dzieciństwie 
zawsze chętniej wybierałam kanapkę z 
pomidorem niż z szynką. Pamiętam wy-
wiad w TVN Style, który robiłam z Mar-
tą Gładuń, organizatorką detoksów. Tak 

Zdrowy catering otworzyliśmy razem, żeby 
zdobyć pierwsze szlify w branży gastro-
nomicznej. Bo choć każdy z nas uwielbia 
gotować (i jeść!), to nikt nie miał takiego 
biznesu. Ja i Ewa, nasza wspólniczka, od 
lat nie jemy mięsa, więc oczywiste dla nas 
było, że takie menu będzie też w restau-
racji. Gotujemy to, co sami chcielibyśmy 
jeść, więc postawiliśmy na zdrową kuch-
nię: bez ulepszaczy, konserwantów, pół-
produktów i białego cukru. Wszystkie sosy 
i pasty robimy sami. Jak jest się autentycz-
nym, to i ludzie do pracy się znajdą. Tacy 
z pasją i misją. Tacy, którzy lubią słodkie, 
ale przede wszystkim stawiają na zdrowe!

Czy wśród deserów i dań można zna-
leźć Pani autorskie przepisy, choćby 
te z książki „I jak tu nie jeść!”?
Mamy pudding chia, który jest w książce, 
mamy sezonowe smoothie i rozgrzewają-
ce napary. Reszta to wariacja na temat 
zdrowego jedzenia: tego w wersji SWEET 
i SPICY. W restauracji rządzą nasi kucharze 
z wieloletnim doświadczeniem i ogromnym 
wyczuciem smaku. Przysięgam, że jak zbyt 
długo nie ma mnie w Gudze, tęsknię za 
naszym burgerem z tofu i ramenem. Oczy-
wiście w wersji wegańskiej! Smaki przywo-
zimy z całego świata, ale najbliżej nam do 
Azji: Indii, Tajlandii, Wietnamu czy Chin.

Sporo tych smakowych inspiracji! Jak 
często zmienia się menu w cukierni 
i restauracji? Co jest w stałej ofer-
cie, a jakie produkty pojawiają się 
w sezonie?
Stawiamy na sezonowość: wiosną i latem 
więcej u nas zieloności, mniej rozgrzewają-
cych zup, ale nasz popisowy ramen zjecie 
tu przez cały rok. Jesienią robimy waria-
cje dyniowe, zimą w napojach króluje im-
bir, w daniach – rozgrzewające przyprawy. 
Chipsy z batata – zawsze, zresztą to moja 
wielka słabość, przyznaję. 

Skoro mowa o słabościach…. jakie 
są Pani ulubione potrawy i desery 
podawane w Gudze, a co cieszy się 
dużym zainteresowaniem wśród kon-
sumentów?
Nie starczy nam czasu ani miejsca, że-
bym wymieniła wszystko. Uwielbiam nasze 
mango lassi z GUGA Sweet, czyli napój 
rodem z Indii i Pakistanu, w książce też 
jest ten przepis. Kocham burgera z gla-
zurowanym tofu, trawą morską i chipsami 

mnie zaciekawiło to, co opowiadała o kilo-
gramach toksyn, jakie w sobie nosimy, że 
postanowiłam sprawdzić to na sobie. I tak 
się zaczęło. Na pierwsze oczyszczanie or-
ganizmu pojechałam jakieś piętnaście lat 
temu. Od tamtej pory, mniej lub bardziej 
regularnie (przerwy na ciąże i karmienie), 
jeżdżę na nie do dziś. Jesteśmy tym, co 
jemy, a chyba każdemu z nas zdarzają się 
jakieś grzeszki. Mnie na pewno! Kocham 
tort bezowy z żurawiną i wolę go zjeść, niż 
żałować, że tego nie zrobiłam. Ale na co 
dzień odżywiam się bardzo zdrowo: wa-
rzywa, kasze, owoce. Tylko wody piję za 
mało, ciągle się tego uczę. Nawet teraz, 
odpowiadając na pytania, popijam wodę 
z butli z kryształem górskim. Dla zdrowia! 
Przepisy w książce „I jak tu nie jeść!” też 
są superzdrowe. Do tego – szybkie i nie-
skomplikowane. Nie mam czasu, by spę-
dzać godziny przy patelni. Wszystko, co 
znalazło się w  książce, regularnie trafia 
na nasz rodzinny stół. 

Co dla Pani znaczy zdrowe odżywia-
nie? Czy w takiej diecie jest miejsce 
na tradycyjny chleb? Czy dziennikar-
ka, była redaktor naczelna czasopi-
sma „Dbam o Zdrowie”, mama dwóch 
kilkuletnich chłopców ma czas na 
pichcenie?
Zdrowe odżywianie to przede wszystkim 
zdrowe nawyki. Nie zrywy, diety, głodze-
nie się i potem hulaj dusza, piekła nie ma. 
Wszystko jest dla ludzi, byle z głową i umia-
rem. Jak mam ochotę na wspomnianą bezę, 
to ją zjem, ale nie codziennie przez mie-
siąc. Staram się, żeby w każdym posiłku 

moim i dzieci były warzywa. Soki wyciska-
my sami: z warzyw, owoców, orzechów, 
pestek, zielonych liści. Unikam smażenia, 
jeśli już to robię to na oleju rzepakowym 
albo kokosowym, nigdy na oliwie, która 
jest zdrowa, o ile jest zimna. 
Rzeczywiście, przez kilka lat byłam redak-
tor naczelną „Dbam o zdrowie” – to zobo-
wiązuje (śmiech)! Gotuję. Nie bardzo re-
gularnie, ale gotuję. Piekę warzywa, robię 
zupy, zdrowe naleśniki i placki dla dzieci. 
Nawet nutellę przygotowuję sama z ba-
nanów, awokado, daktyli i kakao. A jak 
jestem w pędzie, ratuje mnie moja mama, 
czyli ukochana babcia Helenka. Wtedy na 
stół wjeżdża krupnik albo pomidorowa i le-
niwe kluski. Chłopcy są w raju! Chleb? 
Ten tradycyjny jest ok. Najlepiej razowy, 
na zakwasie. Jeszcze lepiej ten pieczony 
w domu! Dawno nie robiłam, muszę do 
tego wrócić. 

Od  
GUGA Sweet 

do 
GUGA Spicy

Dwa lata temu w Gdańsku, wspól-
nie z przyjaciółmi z firmy cateringo-
wej Guga, otworzyła Pani cukiernio-
-kawiarnię GUGA Sweet, z czasem 
restaurację GUGA Spicy. Miejsca 
wyróżniające się wegańskim i wege-
tariańskim menu, zdrową słodyczą. 
Kto zarządza firmą w Gdańsku, skoro 
Pani mieszka i pracuje w Warszawie? 
Bez naszych przyjaciół z Gdańska nie by-
łoby Gugi. Ktoś musi być na miejscu, na 
co dzień zarządzać, pilnować. Decyzje po-
dejmujemy wspólnie, ale to Ewa i Maciek 
czuwają nad Gugą w Gdańsku. My z Paw-
łem (partner życiowy Pani Beaty – przyp. 
red.) staramy się do nich dołączać raz na 
dwa tygodnie. Codziennie wisimy na tele-
fonach i przegadujemy bieżące sprawy. Je-
steśmy jak rodzina. Nie, jesteśmy rodziną! 
Na dobre i na złe.

Nowa marka od początku postawiła 
na alternatywne cukiernictwo – bez 
cukru, jaj, mąki pszennej, produktów 
odzwierzęcych, zbędnych dodatków. 
Nie było problemu z pozyskaniem wy-
specjalizowanego cukiernika? Kto od-
powiada za zdrowe słodkości?

Od smaków dzieciństwa 
do własnej kuchni

 W GUGA Sweet miłośnicy 
zdrowej słodyczy mogą 
spróbować wypieków według 
przepisu Beaty Sadowskiej 
z książki „I jak tu nie jeść!”

GUGA wiele mówi 
o upodobaniach 
jej właścicieli do 
zdrowego odżywiania 
w wersji słodkiej 
i pikantnej. Bez 
cukru, produktów 
odzwierzęcych, 
polepszaczy, 
półproduktów, 
z naciskiem na 
orientalne smaki. 
Wśród ulubionych dań 
Beaty Sadowskiej są m.in. 
wegański burger z tofu 
i ramenem oraz chipsy 
z batatów 
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z batata (znowu one!), uwielbiam shabu 
shabu, czyli wegański japoński bulion (po-
dawany na kuchence gazowej), do którego 
sami dorzucamy dodatki: zielone liście, 
grzyby, tofu, warzywa, glony. Desery? Mój 
ukochany to latte na podwójnym espresso 
i mleku ryżowym. Wystarczy! Klienci są 
różni i lubią różne rzeczy, ale zazwyczaj 
są bardzo świadomi. Kochają naszą zupę 
kokosową na bazie domowej pasty cur-
ry i tajski makaron ryżowy z warzywami. 
Wiem! Hitem jest burger z grillowanym 
seitanem. 

Obok orientalnych potraw w GUGA 
Spicy można kupić również chleb 
– żytni. Skąd ten pomysł? Wypiek 
chleba odbywa się na miejscu czy jest 
przygotowywany na zlecenie w rze-
mieślniczej piekarni?
Kiedy mówię kuchnia, myślę chleb. To za-
pach świeżego pieczywa jest tym, co nas 
otula i przypomina dzieciństwo. Dobry 
chleb to dziś rarytas! Dlatego zadbaliśmy 
o to, żeby taki był i u nas: ze zdrowej mąki 
i od sprawdzonych piekarzy. Sami nie mie-
libyśmy gdzie go piec. 

Od potrzeb 
konsumentów 
po ochronę 
środowiska
Jak po dwóch latach działalności ka-
wiarnio-cukierni ocenia Pani zainte-
resowanie konsumentów tym miej-
scem, produktami? Jakie potrzeby 
konsumentów zaspokaja Guga?
Ciągle się uczymy, rozwijamy, inwestujemy, 
np. teraz jak dzieci cieszymy się z nowych 
żaluzji, o których marzyliśmy od dwóch 
lat! Biznes gastronomiczny to niezły rol-
ler coaster, ale my chyba lubimy skoki na 
głęboką wodę. Zaryzykowaliśmy z kuchnią, 
która nie była w Gdańsku popularna, ale 
była nasza. Byliśmy i jesteśmy autentycz-
ni i to się sprawdza. Klienci docenili dobre 
ekologiczne produkty, z których gotujemy, 
brak ulepszaczy i konserwantów. Mamy na 
sumieniu niezłą grupę mięsożerców, którzy 
regularnie się u nas pojawiają, mimo że 
jesteśmy vege. Jesteśmy dla tych, którzy 
chcą pysznie zjeść bez wyrzutów sumienia, 
że sobie szkodzą. Słodycze też mogą być 
zdrowe. U nas są!

Do kogo adresowana jest oferta obu 
lokali? I jak skutecznie dotrzeć do 
konsumentów w dzisiejszych cza-
sach?
Z naszego doświadczenia wynika, że tra-
fiamy do tych, którzy już są po zielonej 
stronie mocy, ale też do tych, którzy są 
otwarci na nowe smaki, poszukują, próbu-
ją, testują. W naszym przypadku najlepiej 
działa marketing szeptany, rekomendacje 
na TripAdvisorze i oczywiście media spo-
łecznościowe: nasz Instagram, Facebook, 
strona internetowa. Nie kupujemy wirtu-
alnych followersów, jesteśmy prawdziwi. 
Wierzymy, że jakość sama się obroni. 

Myślę, że obroni się nie tylko jakość, 
ale też autentyczność konceptu! Guga 
jest spójna z Panią, wiele mówi o sty-
lu życia i wartościach właścicielki. 
Otwartość na zdrowe smaki, potrze-
by osób z małymi dziećmi i czworono-

gów. Dużo o miejscu mówi używanie 
jadalnych talerzy, drewnianych sztuć-
ców czy słoików do deserów. Czy za 
tym kryją się szersze działania w du-
chu zero waste?
Razem ze wspólnikami mamy świra na 
punkcie ekologii. Nie ma u nas plastiku, 
od razu zaangażowaliśmy się w akcję bez 
słomek, mamy opakowania jadalne i biode-
gradowalne z mączki kukurydzianej. Anga-
żujemy się w akcje na rzecz ochrony naszej 
planety. Ideałem byłoby zero waste, ale 
wierzę, że każdy krok w kierunku eko to 
już coś. Od czegoś trzeba zacząć.

Czy według Pani weganizm, żywność 
ekologiczna, minimalizowanie ilości 
odpadów to przyszłość, czy chwilo-
wa moda?
Zdecydowanie przyszłość, jeśli chcemy, 
żeby nasz gatunek przetrwał. Bez tego udu-
simy się w smogu i utoniemy w śmieciach. 
Wie Pani, że co roku do naszych oceanów 

trafia 8 milionów ton plastiku?! 
Po Pacyfiku pływa plastikowa 
wyspa trzykrotnie większa od 
powierzchni Francji. Już teraz 
przeszło 30% ryb, które trafia 
na nasze stoły, zjadło w życiu 
coś plastikowego. Naprawdę 
takiej przyszłości chcemy dla 
naszych dzieci? To nie może 
być moda, to musi być pospo-

lite ruszenie. Tu potrzeba podejścia syste-
mowego, świadomych polityków i mądrych, 
niekoniecznie popularnych, decyzji. 

Na początku była GUGA Sweet, z cza-
sem pojawiła się GUGA Spicy z kuch-
nią orientalną. Czym jeszcze zaskoczy 
nas lokal Beaty Sadowskiej i Przyja-
ciół? Sekcją BAKERY?
Byłoby wspaniale, ale powierzchnia – póki 
co – nam na to nie pozwala. Nie chcemy 
też łapać zbyt wielu srok za ogon. Lepiej 
skupić się na tym, co jest, dobrze tym za-
rządzać i ciągle udoskonalać. Wyłapywać 
błędy i poprawiać je. Tak jak wspominałam, 
ciągle się uczymy (pokory też), słuchamy 
naszych klientów, walczymy o to, żeby było 
lepiej i smaczniej. Choć czy te pyszności 
mogą być jeszcze smaczniejsze (śmiech)?

Dziękuję za rozmowę, a naszych Czy-
telników zapraszamy na zdrowe de-
sery według najbardziej rozbieganej 
dziennikarki w Polsce!  �

Dla Beaty Sadowskiej każdy krok 
do minimalizowania odpadów we 
własnym lokalu ma realny wpływ 
na globalną mentalną zmianę. 
W Gudze zapobiega się marnowaniu 
jedzenia, opakowania są przyjazne 
środowisku, a klienci z własnym 
kubkiem są mile widziani
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