
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
CUKINIA ZDROWIE KUCHNIA

CEBULA ZDROWIE KUCHNIA

KALAFIOR ZDROWIE KUCHNIA

MARCHEW ZDROWIE KUCHNIA

Cukinia jest źródłem witaminy 
A, która jest niezbędna do praw-
idłowego widzenia, to także wita-
miny z grupy B oraz witamina C, 
która wspiera odporność. Oprócz 
tego, cukinia zawiera składniki 
mineralne takie jak: żelazo, fosfor, 
wapń, sód, czy potas. 
Ponadto cukinię cechuje niski in-
deks glikemiczny.

Cukinia w smaku jest dosyć 
neutralna, dlatego świetnie 
współgra ze wszelkimi rodzajami 
przypraw. Idealnie smakuje 
ugotowana, podsmażona, 
upieczona, czy ugrillowana. Jest 
dobrą bazą do przygotowania 
zup krem, czy placków. 
Można też przygotować makaron 
z cukini i wymieszać z sosem.

Cebulę odznacza wysoki udział 
witaminy C, która wspiera m.in. 
układ odpornościowy. Nie braku-
je jej również witamin z grupy B 
oraz potasu, siarki, wapnia, mag-
nezu, czy żelaza. Dzięki zawar-
tości związków fenolowych i 
siarkowych cebula wykazuje silne 
właściwości antyoksydacyjne i 
antymutagenne.

Warzywo można spożywać  w 
postaci surowej jak i podsmażonej, 
pieczonej, czy ugrillowanej. 
Cebula świetnie współgra 
z mięsem i rybami. Nadaje 
charakteru sosom, dipom oraz 
daniom jednogarnkowym. 
Wykorzystuje się ją również do 
przygotowywania syropów, które 
podaje się podczas przeziębienia.

Warzywo to odznacza się wysoką 
zawartością błonnika, który 
wspiera m.in. mikroflorę jelit i 
chroni przed wieloma chorobami. 
Kalafior jest źródłem cennych 
związków np. witamin:  A, C i E; 
składników mineralnych: wapnia, 
potasu, żelaza, magnezu oraz an-
tyoksydantów. Kalafior wykazuje 
działanie przeciwzapalne.

Kalafior można spożywać 
w postaci surowej jak i 
gotowanej, smażonej, pieczonej, 
blanszowanej, czy grillowanej. 
Warzywo to świetnie nadaje 
się do przygotowywania zup, 
zup krem oraz sałatek. Dobrze 
dopełnia dania. Ostatnim bardzo 
popularnym trendem jest 
przyrządzanie steków z kalafiora. 

Marchew jest źródłem wielu 
cennych antyoksydantów, do 
których zalicza się witaminy A, 
C, E, karotenoidy oraz polifenole. 
Barwniki karotenoidowe w 
połączeniu z innymi związkami 
zapobiegają utlenianiu tak 
zwanego „złego” cholesterolu, 
co w rezultacie przeciwdziała 
zamion miażdżycowym. 

Marchew najlepiej spożywać 
surową, ponieważ w takiej postaci 
zawiera najwięcej składników 
odżywczych. Warzywo to można 
również gotować, piec oraz 
grillować. Świetnie wzbogaca 
zupy, sałatki, czy surówki. Bardzo 
popularnym jest przegryzanie 
marchewki z hummusem.



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
POR ZDROWIE KUCHNIA

BURAK ZDROWIE KUCHNIA

BAKŁAŻAN ZDROWIE KUCHNIA

SELER ZDROWIE KUCHNIA

Por jest niskokaloryczny i 
odznacza się wysoką zawartością 
błonnika. Znajdziemy w nim 
witaminy A, C oraz witaminy 
z grupy B. Przodującymi 
mikroelementami są wapń, 
fosfor i potas. Za działanie 
kardioprotekcyjne odpowiada 
zawarty w porze kemferol. 

Pora najczęściej wykorzystuje 
się do przyrządzania zup. 
Jednak świetnie nadaje się do 
sałatek, kanapek, zup krem, 
czy po prostu do podsmażenia 
na patelni. Por podnosi walory 
smakowe potraw, nadając im 
przyjemnego ostrego posmaku. 

Burak jest bogaty w magnez, 
potas, cynk i żelazo. Wyróżnia 
się ogromną ilością antyoksy-
dantów, które redukują ilość 
wolnych rodników. Wolne rodniki 
to substancje, które powstają w 
organizmie na skutek stresu, nie-
prawidłowej diety czy stylu życia i 
które przyczyniają się do powsta-
wania stanu zapalnego. 

Buraki mogą być wykorzystywanie 
na wiele sposobów - jako baza do 
zup, do sałatek czy surówek. 
Z ugotowanych ziemniaków 
można zrobić pesto, które będzie 
dobrze smakować zarówno na 
kanapki, jak i do makaronów.

Bakłażan jest warzywem niskoka-
lorycznym. Wyróżnia się dużą il-
ością związków fenolowych, które 
mają właściwości przeciwutle-
niające, a zatem działają przeci-
wstarzeniowo. Najwięcej tych 
związków znajduje się w skórce, 
dlatego nie warto rezygnować 
z jej spożycia. 

Bakłażany są wykorzystywane w 
kuchni śródziemnomorskiej jako 
dodatek do dań tradycyjnych 
na przykład do greckiej musaki. 
Pieczony bakłażan to dobra baza 
na pastę do kanapek. W sezonie 
wakacyjnym idealnie sprawdza się 
na grilla. 

Seler jest warzywem o dużej 
gęstości odżywczej. Oznacza to, 
że ma niewiele kalorii, 
a jednocześnie bardzo dużo 
składników mineralnych. Seler 
zawiera duże ilości potasu, który 
pozytywnie wpływa na układ 
sercowo-naczyniowy. Poza tym 
seler jest bogaty w wapń, magnez 
i cynk, które pozytywnie wpływają 
na wygląd i kondycję skóry.

Seler stosuje się głównie jako 
dodatek do warzywnych zup, ale 
to nie jedyne jego zastosowanie. 
Pieczony seler może zastąpić 
klasyczne frytki, być dodatkiem do 
sałatek czy stanowić porcję warzyw 
do obiadu.



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
CYKORIA ZDROWIE KUCHNIA

KALAREPA ZDROWIE KUCHNIA

PAPRYKA ZDROWIE KUCHNIA

CHRZAN ZDROWIE KUCHNIA

Cykoria to warzywo niedoceniane 
w Polsce. Jej właściwości 
prozdrowotne są bardzo 
szerokie - chroni wątrobę, 
działa przeciwzapalnie, 
uspokajająco, obniża poziom 
lipidów w surowicy krwi, 
wykazuje właściwości 
przeciwnowotworowe i 
przeciwcukrzycowe.

Cykoria jest najczęściej 
wykorzystywana jako baza do 
sałatek. Poprzez swój kształt i 
sztywność, może być stosowana 
jak tortilla, do której można 
włożyć inne warzywa czy mięso. 
Będzie o wiele mniej kaloryczna 
niż tradycyjna tortilla.

Kalarepa jest warzywem bo-
gatym w witaminy z grupy B, 
E, C i K, a także beta-karoten i 
sole mineralne. Zawiera luteinę, 
która pełni w organizmie funkcję 
ochronną narządu wzroku. Zawi-
era duże ilości błonnika, dzięki 
czemu pozytywnie wpływa na 
układ trawienny.

Kalarepa stosowana jest do zup 
i warzywnych sosów. Przez swój 
orzeźwiający smak, sprawdza się 
jako warzywna przekąska albo 
surówka.

Papryka czerwona to jedno z 
najlepszych źródeł witaminy 
C, dzięki czemu regularne jej 
spożycie może przyczyniać się 
do zmniejszenia ryzyka chorób 
serca i nowotworów. Czerwona 
papryka jest też doskonałym 
źródłem potasu, który wspiera 
układ sercowo-naczyniowy, układ 
nerwowy i gospodarkę płynów.

Papryka to warzywo, które 
dobrze smakuje na surowo, bez 
jakiejkolwiek obróbki. W takiej 
postaci jest idealną przekąską, 
dodatkiem do kanapek czy sałatki. 
Paprykę wykorzystuje się również 
do różnego rodzaju gulaszów, 
sosów, dań jednogarnkowych. 
W sezonie letnim tworzy idealny 
dodatek na grilla. 

Chrzan pozytywnie wpływa 
na układ odpornościowy. 
Dzięki obecności związków 
siarki, wykazuje silne 
działanie bakteriobójcze i 
grzybobójcze. Przypisuje 
również mu się właściwości 
przeciwnowotworowe. Ponadto 
pobudza procesy trawienia, 
wydzielanie soków żółciowych, 
apetyt oraz usprawnia przemianę 
materii.

W Polsce chrzan najczęściej 
spożywa się w formie tartej. Można 
z sukces używać go do mięs, 
kanapek, jaj, wędlin, ryb, czy zup. 
By zapobiec ciemnieniu chrzanu, 
można dodać do niego świeży sok 
z cytryny. 



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
BROKUŁ ZDROWIE KUCHNIA

CZOSNEK ZDROWIE KUCHNIA

RZODKIEWKA ZDROWIE KUCHNIA

OGÓREK ZDROWIE KUCHNIA

Brokuł jest warzywem o 
niewielkiej kaloryczności i niskim 
indeksie glikemicznym. Oznacza 
to, że jest bezpieczny dla osób 
z cukrzycą i insulinoopornością. 
Wyróżnia się dużą ilością 
błonnika, który pozytywnie 
wpływa na funkcje jelit oraz 
kwasu foliowego, koniecznego do 
prawidłowej pracy mózgu. 

Wykorzystanie brokuła w kuchni 
może być wielokierunkowe. 
Nadaje się do dań 
jednogarnkowych, jako dodatek 
do obiadu czy baza pod zupy 
warzywne. Ciekawą propozycją 
może być też zapiekanka 
makaronowa z brokułami czy 
kaszotto z dodatkiem tego 
warzywa.

Czosnek wykazuje właściwoś-
ci przeciwzapalne, które ws-
pomagają układ odpornościowy.  
Czosnek skraca długość przezię-
bienia oraz okazuje się być do-
brym regulatorem ciśnienia 
tętniczego oraz cholesterolu. 
Pozytywnie wpływa na pracę 
mózgu oraz prewencję chorób 
degeneracyjnych, takich jak 
Alzheimer czy demencja starcza. 

Czosnek jest dodawany do potraw 
jako przyprawa. Czosnek może 
stanowić bazę wielu sosów, ale 
także zup czy nawet makaronów. 
W zależności od sposobu 
przygotowania czosnek ma 
różny aromat - świeży jest ostry, 
podsmażony ma lekko orzechowy 
aromat, a gotowany lub pieczony 
wydobywa słodkawy posmak. 

Zawarte w rzodkiewkach związki 
bioaktywne wspierają funkcje 
wątroby, dbając o prawidłową 
detoksykacje organizmu. Pon-
adto wiele badań donosi o po-
tencjalnych właściwościach 
przeciwnowotworowych, przeci-
wdepresyjnych, przeciwcukrzy-
cowych oraz antybakteryjnych 
rzodkiewek.

Rzodkiewki, dzięki swoim 
niewielkim rozmiarom, stanowią 
idealną przekąskę. Ich ostry smak 
pozwala na dodanie charakteru w 
sałatkach i surówkach, ale również 
do serów twarogowych czy innych 
produktów nabiałowych. Dodanie 
rzodkiewek do sałatek nie tylko 
dodaje ciekawego smaku, ale też 
tworzy element dekoracyjny. 

Ogórek jest warzywem, którego 
97% masy stanowi woda, 
co sprawia, że jego wartość 
kaloryczna jest bardzo niska. W 
pozostałych procentach znajdują 
się natomiast witaminy A, C, E, 
K i składniki mineralne - żelazo, 
magnez, wapń i fosfor. Przez 
dużą ilość wody regulują pracę 
nerek i układu pokarmowego.

Ogórek to warzywo, które 
jest najczęściej dodawane do 
sałatek oraz kanapek. W sezonie 
letnim świetnie sprawdza się 
do chłodników. Może być też 
samodzielną przekąską.



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
BÓB ZDROWIE KUCHNIA

KUKURYDZA ZDROWIE KUCHNIA

KAPUSTA ZDROWIE KUCHNIA

KAPUSTA 
PEKIŃSKA ZDROWIE KUCHNIA

Bób to warzywo, które wyróżnia 
bardzo wysoka ilość białka. 
Dzięki temu jest bardzo dobrym 
uzupełnieniem diety osób 
ograniczających mięso oraz ma 
wysoki indeks sytości. Zawiera 
duże ilości błonnika, dzięki 
czemu wpływa pozytywnie na 
poziom cholesterolu i cukru we 
krwi. 

Bób przez wiele osób jest 
spożywany bez większej ilości 
dodatków - jako przekąska z 
ziołami i solą. Może być natomiast 
wykorzystywany jako baza do 
past, sałatek czy produktów 
zastępujących mięso.

Kukurydza jest z natury zbożem 
bezglutenowym, dlatego z sukce-
sem może być spożywana przez 
osoby na dietach eliminacyjnych. 
Wykazuje silne działanie antyok-
sydacyjne oraz cechuje ją wysoka 
zawartość polifenoli. Kukury-
dza to źródło węglowodanów 
złożonych, białka oraz błonnika. 
Zawiera potas, żelazo, magnez, 
wapń, cynk, witaminy A,E oraz C. 

Ugotowana kolba kukurydzy, 
delikatnie posypana solą lub 
posmarowana masłem, świetnie 
sprawdzi się jako przekąska lub 
dodatek do dań. Spożywa się ją 
również w formie konserwowej 
w puszce, wówczas jest bardzo 
dobrą bazą do zup krem lub dań 
jednogarnkowych.  Z sukcesem 
można ją wykorzystać do sałatek, 
wrapów, pizzy, czy omletów. 

Kapusta zawiera w sobie duże 
ilości witaminy C, a także witaminy 
B, A, E i K. Rutyna, która występuje 
w kapuście to związek chemiczny, 
charakteryzujący się wysokim 
potencjałem antyoksydacyjnym, 
który zwalcza szkodliwe wolne 
rodniki. Co więcej, w kapuście 
znajdują się związki siarki, które 
dobrze wpływają na stan skóry.

Kapusta jest od lat 
wykorzystywana w polskiej 
kuchni na wiele sposobów, 
zarówno w formie surowej, 
jak i przetworzonej. Jest 
stosowana do surówek, zup czy 
gołąbków, a także poddawana 
procesowi kiszenia, który nadaje 
jej dodatkowych, cennych 
właściwości odżywczych.

Kapusta pekińska jest źródłem 
witaminy A, C (co ciekawe, 
zawiera jej prawie tyle samo co 
cytryna) oraz witamin z grupy 
B. Posiada również żelazo, selen, 
magnez, potas. Kapusta pekińska 
to moc antyoksydantów, 
które chronią organizm przed 
rozwojem wielu chorób.

Kapusta jest świetną bazą do 
przygotowania lekkich i świeżych 
sałatek. Dobrze sprawdzi się 
jako dodatek do kanapek bądź 
wrapów. Można ją również 
gotować, grillować i kisić. Kapusta 
długo zachowuje świeżość. 
Przechowywana w lodówce może 
wytrzymać nawet 2 tygodnie.



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
SZPARAGI 
ZIELONE ZDROWIE KUCHNIA

SZPINAK ZDROWIE KUCHNIA

RUKOLA ZDROWIE KUCHNIA

SAŁATA MASŁOWA ZDROWIE KUCHNIA

Szparagi są źródłem cennych 
składników mineralnych: wapnia, 
potasu, fosforu oraz witamin: 
A, C, E, kwasu foliowego. 
Witamina E jest bardzo ważnym 
antyoksydantem. Witamina E 
opóźnia procesy starzenia się 
oraz skutecznie chroni przed 
rozwojem nowotworów. 

Szparagi zielona można jest w 
postaci surowej jak i poddane 
obróbce termicznej np. smażenie, 
gotowanie, duszenie, pieczenie, 
blanszowanie, czy grillowanie. 
Warzywo z sukcesem można 
wykorzystać do przygotowania 
świeżych sałatek, zup, zup krem, 
lub jako dodatek do dania.

Jest źródłem żelaza, magnezu, 
wapnia, potasu oraz witamin: 
A, C, E, K oraz kwasu foliowego. 
Szpinak poza wysoką zawartością 
witamin, które są swoistymi 
przeciwutleniaczami, cechuje 
także bogactwo inny antyoksy-
dantów np. luteina, beta karoten, 
wosaksantyna, czy neoksantyna.

Szpinak można spożywać w formie 
surowej w sałatkach, smoothie 
jak i smażonej, gotowanej, czy 
blanszowanej. Szpinak z uwagi na 
wysoką zawartość żelaza, warto 
spożywać z produktami bogatymi 
w witaminę C, która zwiększa 
przyswajalność jonów żelaza.

Rukola jest źródłem cynku - wz-
macnia układ immunologiczny, 
żelaza, potasu - obniża ciśnienie 
tętnicze krwi, wapnia, który wz-
macnia kości oraz witamin A, 
C, K, E, a także cennego kwasu 
foliowego. Rukola wspomaga 
procesy trawienia i jest przydatna 
w przypadku wzdęć, zgagi, czy 
bólów brzucha. 

Rukola najkorzystniej będzie, 
kiedy spożyjemy ją w postaci 
surowej, a nie poddanej 
obróbce termicznej. Rukola 
świetnie pasuje do sałatek lub 
jako dodatek do zup, sosów, 
omletów,wrapów, burgerów, 
pizzy, makaronów, kasz, czy nawet 
jajecznicy.

Sałata dostarcza witaminę K, 
prowitaminę A, kwas foliowy, 
potas, żelazo oraz wapń. 
Poza podstawowymi mikro i 
makroelementami w sałacie 
znajdziemy również luteinę, 
zeaksantynę, chlorofil, a także 
alkaloidy. Sałata dzięki temu, że 
ma niską wartość energetyczną, 
a wysoką odżywczą, powinna jak 
najczęściej gościć w codziennej 
diecie. 

Świeżą sałatę najlepiej wykorzystać 
do przygotowanie odżywczych 
sałatek z dużą ilością różnego 
rodzaju warzyw oraz źródłem 
dobrego tłuszczu np. oliwa z oliwek, 
olej lniany, orzechy, nasiona, pestki. 
Sałata świetnie nadaje się do 
kanapek, wrapów, burgerów, czy 
świeżych springrollsów.



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
DYNIA ZDROWIE KUCHNIA

POMIDOR ZDROWIE KUCHNIA

JARMUŻ ZDROWIE KUCHNIA

ZDROWIE KUCHNIA

Dynia jest bogata przede 
wszystkim w witaminy 
z grupy B, E i C oraz 
bioaktywne karotenoidy. Jest 
źródłem magnezu, wapnia, 
fosforu, potasu, żelaza czy 
selenu. Zawarte w dyni 
związki wykazują działanie 
kardioprotekcyjne - chronią serce 
i naczynia krwionośne przed 
uszkodzeniami.

Dobrze sprawdza się do dań takich 
jak polski gulasz, indyjskie curry 
czy włoskiego risotto. Upieczona 
dynia tworzy puree, z którego 
można zrobić bazę zarówno do 
dań wytrawnych, jak i słodkich. Z 
zależności od doboru przypraw, 
puree z dyni można dodać do 
owsianki (np. z cynamonem), do 
ciast, ale też jako baza pod sos czy 
zupę krem.

Pomidory to bogactwo potasu, 
którego odpowiednie spożycie 
przeciwdziała powstawaniu nad-
ciśnienia tętniczego, miażdżycy, 
zawału serca, czy udaru. Warzywa 
te są szczególnie bogate w wita-
miny rozpuszczalne w wodzie np. 
witamina C i witaminy z grupy 
B. Z witamin rozpuszczalnych w 
tłuszczach w pomidorach przo-
duje witamina K.

Pomidory są idealnym warzywem 
do spożywania na surowo, jak i w 
postaci zup, sosów, przecierów, 
passat, soków, ketchupów, czy 
koncentratów. Stanowią świetny 
dodatek do sałatek oraz większych 
dań. Można je blendować, smażyć, 
gotować, piec w piekarniku, bądź 
grillować. 

Jarmuż należy do rodziny ka-
pustnych i to właśnie on posiada 
najwięcej potasu, wapnia i żelaza 
z tego rodzaju warzyw. Charak-
teryzuje się dużą ilością białka, 
błonnika oraz witamin - szczegól-
nie A, C i K. Posiada też duże ilości 
sulforafanu - przeciwutleniacza, 
który wykazuje silne właściwości 
przeciwnowotworowe.

Jarmuż jest bardzo dobrą 
podstawą do sałatek, świetnie 
łączy się np. z burakiem i kozim 
serem. Sprawdza się również jako 
dodatek do zup. Chipsy z jarmużu, 
które można przygotować w 
domu, sprawdzą się dla osób, 
które nie mogą przekonać się do 
jego smaku, a chcą zyskać cenne 
wartości odżywcze. 



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
BAZYLIA ZDROWIE KUCHNIA

TYMIANEK ZDROWIE KUCHNIA

MELISA ZDROWIE KUCHNIA

MIĘTA ZDROWIE KUCHNIA

Bazylia jest bogata w witaminę A, 
która odpowiada za prawidłowe 
widzenie, odpowiednią kondycję 
skóry i wspieranie układu odpor-
nościowego. Poza tym, to cenne 
źródło witaminy C i B5, a także 
wapnia i magnezu.Olejek etery-
czny zawarty w bazylii polepsza 
trawienia i działa przeciwbólowo.

Bazylia doskonale łączy się 
z kuchnią włoską, to świetny 
dodatek do makaronów, sałatek, 
pizzy czy grzanek. W kilka chwil 
można też zrobić orzeźwiające 
pesto, które uzupełnia smak 
pieczonego mięsa, pieczywa czy 
warzywnych przekąsek.

Tymianek to zioło, które bogate 
jest w witaminy A, B, C oraz 
kwas foliowy. Kwas foliowy jest 
niezbędny do prawidłowej pra-
cy układu nerwowego, krwiot-
wórczego oraz sercowo-naczynio-
wego. Szczególne znaczenie ma 
dla kobiet planujących ciążę, 
gdyż jego niedobór może pow-
odować nieprawidłowy przebieg 
ciąży. 

Tymianek wykorzystuje się w 
kuchni szczególnie często jako 
marynata do mięs i ryb. Jego 
aromat pozwala na wydobycie 
smaku z tych produktów. W 
kuchni francuskiej i włoskiej 
dodawany jest do zup i sosów. 

Melisa od wieków była stosowana 
jako środek na uspokojenie, stres 
i lęk. Pewne badania dowodzą, że 
ma również wpływ na poprawę 
koncentracji, a także może być 
pomocna w walce z chorobą 
Alzheimera. Melisa jest też po-
mocna w niestrawnościach oraz 
pobudza apetyt. 

Melisę stosuje się głównie 
jak napar do picia, ale jej 
orzeźwiające nuty będą dobrze 
komponować się z letnimi 
sałatkami czy deserami.

Mięta to jedna z najstarszych 
roślin leczniczych. Olejek 
miętowy zawarty w liściach ma 
zastosowanie w bólach brzucha 
i nudnościach. Działa na układ 
pokarmowy wspierając procesy 
trawienne, a także regulując 
perystaltykę jelit. 

Mięta to zioło, które pasuje zarówno 
do dań słodkich, jak i wytrawnych. 
W połączeniu ze świeżymi owocami 
stworzy letni deser, a poprzez 
dodatek do mięs nada orzeźwiający 
aromat. 



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
OREGANO ZDROWIE KUCHNIA

LUBCZYK ZDROWIE KUCHNIA

ESTRAGON ZDROWIE KUCHNIA

ROZMARYN ZDROWIE KUCHNIA

Oregano ma szerokie 
zastosowanie jako świeże i 
suszone zioło. Okazuje się, że 
jest świetny źródłem błonnika 
pokarmowego, bowiem w 100g 
ma go ponad 42g. Ponadto 
organo dostarcza witaminy A 
oraz E, a także magnez, żelazo, 
wapń, potas i fosfor.

Oregano stanowi świetny 
i aromatyczny dodatek do 
sosów, zup, marynat, omletów, 
pieczonych czy gotowanych 
warzyw, mięs oraz ryb. Zioło 
idealnie nadaje się również do 
rozgrzewajacych naparów bądź 
herbat. 

Lubczyk pozytywnie wpływa 
na układ pokarmowy, regulując 
jego procesy trwaienne a także 
moczowy - działa moczopędnie 
i wiatropędnie. Wykorzystuje się 
go również do zwlaczania infek-
cji górnych dróg oddechowym, 
bowiem działa wykrztuśnie.

W kuchni wykorzystuje się 
głównie liście lubczyku, które 
idealnie zastępują niepochlebnie 
opiniowane maggi. Świeże 
bądź ususzone listki świetnie 
komponują się z zupami - 
szczególnie z rosołem, flaczkami, 
czy gorchówką. Lubczyk dobrze 
łączy się z sosami, mięsem, 
rybami oraz świeżymi sałatkami. 

Estragon posiada właściwości 
żółciopędne, wzmaga wydzie-
lanie soku żołądkowego, dzięki 
czemu sprawdza się w niestrawn-
ościach. Przeciwzapalny, uspo-
kajający i rozkurczowy. W jego 
smukłych liściach znajdują się 
prowitamina A i C, które wykazu-
ją silne właściwości antyoksyda-
cyjne

Estragon jest szczególnie 
polecany do białych mięs, ryb oraz 
dziczyzny. Jego aromat jest lekko 
anyżowo-bazyliowy. Z estragonu 
można zrobić gruzińską 
lemoniadę - tarhun, która dobrze 
gasi pragnienie w upalne dni. 

Rozmaryn dzięki wysokiej 
zawartości związków biologicznie 
czynnych np. falownoidy, 
terpeny, kwasy fenolowe, 
działa przeciwutleniająco, 
przeciwzapalnie, abiotycznie. 
Regularne jego spożywnie może 
poprawić profil lipidowy krwi, 
tym samym chroniąc orgaznim 
przez powstaniem miażdzyczy, 
nadciśnienia, zawału serca bądź 
udaru.

Rozmaryn to bardzo aromatyczne 
zioło, które podrasowuje 
smakowitość dań. Dobrze łączy 
się z pieczonymi warzwami, czy 
świeżymi sałatkami. Pasuje również 
do róznego rodzaju mięs oraz ryb. 
Ponadto, rozmaryn znajduje swoje 
zastosowanie w przypadku słodkich 
deserów, koktajli, czy drinków. 
Dodatek rozmarynu do wody 
zachęca do odpowiedniej podaży 
płynów. 



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
SZCZYPIOR ZDROWIE KUCHNIA

KOPER ZDROWIE KUCHNIA

KOLENDRA ZDROWIE KUCHNIA

ROZMARYN ZDROWIE KUCHNIA

Szczypior mimo, że smukły 
i niepozorny jest źródłem 
wielu witamin i składników 
mineralnych. Okazuje się, 
że znajdziemy w nim sporo 
witaminy C, która wspiera 
układ immunologiczny, a także 
witaminy A, K, B1, B2 oraz kwas 
foliowy. Ponadto jest źródłem 
potasu, żelaza, sodu, magnezu, 

Szczypiorek najlepiej spożywać 
na surowo, wówczas zachowuje 
on swoje cenne wartości 
odżywcze. Idealnie nadaje się do 
świeżych kanapek, pomidorów, 
jajecznicy, past, zup, sałatek, czy 
sosów.  

Koper jest stosowany w dolegli-
wościach układu trawiennego, 
przy niestrawnościach i wzdęci-
ach. Ma też właściwości przeci-
wdrobnoustrojowe. Olejki etery-
czne zawarte w koperze łagodzą 
skurcze jelit, dzięki czemu są 
stosowane w łagodzeniu kolek 
u dzieci.

Koperek jest stosowany w wielu 
daniach kuchni polskiej. Dobrze 
sprawdza się do sosów, sałatek, 
marynat, ale także jako dodatek 
do domowych przetworów 
warzywnych. Koper może być 
wykorzystywany nie tylko jako 
przyprawa, ale również napar.

Liście kolendry zawierają duże 
ilości antyoksydantów, dzięki 
czemu jej spożycie może się 
przyczyniać do obniżenia ciśnie-
nia tętniczego oraz poziomu 
cholesterolu. Co ciekawe, nie 
wszyscy odbierają smak kolendry 
tak samo. Te różnice są uwarun-
kowane genetycznie. 

Kolendra króluje w daniach 
kuchni azjatyckiej jako dodatek 
do zup, makaronów, curry czy 
orzeźwiających sałatek. Spotykana 
jest również w kuchni Ameryki 
Południowej i Meksyku, gdzie 
tego zioła używa się do tortilli, 
dań jednogarnkowych czy pasty z 
awokado.

Rozmaryn dzięki wysokiej 
zawartości związków biologicznie 
czynnych np. falownoidy, 
terpeny, kwasy fenolowe, 
działa przeciwutleniająco, 
przeciwzapalnie, abiotycznie. 
Regularne jego spożywnie może 
poprawić profil lipidowy krwi, 
tym samym chroniąc orgaznim 
przez powstaniem miażdzyczy, 
nadciśnienia, zawału serca bądź 
udaru.

Rozmaryn to bardzo aromatyczne 
zioło, które podrasowuje 
smakowitość dań. Dobrze łączy 
się z pieczonymi warzwami, czy 
świeżymi sałatkami. Pasuje również 
do róznego rodzaju mięs oraz ryb. 
Ponadto, rozmaryn znajduje swoje 
zastosowanie w przypadku słodkich 
deserów, koktajli, czy drinków. 
Dodatek rozmarynu do wody 
zachęca do odpowiedniej podaży 
płynów. 


