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Materiały szkoleniowe 

Warsztaty „Zdrowa żywność to aktywność” 
Mucharz/Jaszczurowa 19.09.215 

 
 
Dieta osób z problemami sercowymi 

Oprócz zmiany w menu należy zmienić przyzwyczajenia związane z samą konsumpcją. Nie jeść 

w pośpiechu, dać sobie trochę czasu by posmakować przygotowanych potraw. 
 

 

Dieta osób z nadciśnieniem tętniczym 

Czego unikać? 

 pacjenci w pierwszej kolejności powinni ograniczyć spożycie soli kuchennej, przypraw które ją 
zawierają oraz konserw, słonych wędlin i marynat. Sól kuchenna (a dokładniej jony sodowe, 

które wchodzą w jej skład) zatrzymuje wodę w organizmie, przyczyniając się do wzrostu 

ciśnienia tętniczego, dlatego też dietetycy zalecają ograniczenie jej spożycia do ok. 6g/dobę. 

 Z menu powinny zniknąć również tłuste mięsa – zmniejszone spożycie tłuszczów nasyconych 

pomoże obniżyć poziom cholesterolu, a także ułatwi walkę z nadwagą. 

Zalecenia: 

 spożywanie kiełków pszenicy oraz ciemnego chleba z ziarnami zbóż, które są bogatym 

źródłem magnezu i błonnika. 

 Spożywanie pokarmów bogatych w witaminę E, tj. oleje roślinne, tran, orzechy laskowe, 
migdały, filety śledziowe, szpinak, brzoskwinie, zielony groszek, czarna porzeczka. Witamina 

E zwana również „witaminą młodości”, oprócz właściwości obniżających ciśnienie krwi i 

działaniu zapobiegającym chorobom serca, wywiera również ogólne dobroczynne działanie na 
organizm. 

 Dieta bogata w magnez, selen i wapń – przyczyniają się do obniżenia ciśnienia krwi i 
normalizują pracę serca. Pamiętaj jednak o zachowaniu równowagi pomiędzy wapniem i 

magnezem - jest to niezwykle istotne w chorobie nadciśnieniowej. Wapń skutecznie obniża 

ciśnienie krwi, jednak zbyt duża jego podaż w stosunku do stężenia magnezu może wywołać 
odwrotny skutek. By zachować równowagę powinno się dostarczać organizmowi ok. 

dwukrotnie więcej wapnia, niż magnezu. Źródłem wapnia w diecie jest mleko i jego przetwory. 

Szczególnie bogate w magnez są zielone warzywa liściaste, produkty zbożowe, orzechy, 
nasiona roślin strączkowych (groch, fasola), czekolada, kasza gryczana oraz pestki dyni.  

 dieta bogata w potas. 

 Czosnek - nie tylko obniży ciśnienie krwi i poziom cholesterolu, ale również pomoże w walce z 
przeziębieniem. W kuchni może posłużyć jako przyprawa, np. do mięs, ryb lub jako dodatek 

do sałatek oraz sosów. 

 Korzeń i natka pietruszki – korzeń pietruszki obniża ciśnienie krwi dzięki swoim właściwościom 

moczopędnym. Zawiera ponadto dużo potasu, magnezu i wapnia. Natka pietruszki jest bogata 

w witaminę C, żelazo, kwas foliowy oraz witaminy z grupy B, czyli niezwykle cenne dla 
organizmu związki. 
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Dieta osób chorych na miażdżycę naczyń 

Pacjenci chorzy na miażdżycę naczyń powinni stosować dietę obniżającą stężenie lipidów, 

głównie trójglicerydów oraz frakcji LDL cholesterolu. Cholesterol odkładając się w ścianach tętnic, 
przyczynia się do ich zgrubienia i zwężenia ich światła, zwiększając ryzyko powstania zatorów i 

zawału serca. 

Czego unikać? 

 Tłuszcze nasycone (zwierzęce) - ogranicz do max 10% całkowitej zawartości energii i zastąp 

je tłuszczami nienasyconymi (tłuszcze roślinne, tran). W sumie tłuszcze nasycone i 
nienasycone powinny stanowić poniżej 30% energii w twojej diecie; 

 Pokarmy bogate w cholesterol – czerwone mięso (gęś, kaczka, wieprzowina, tłusta wołowina), 

podroby najlepiej zastąpić chudym mięsem z kurcząt, indyka (oczywiście bez skóry), królika 
lub cielęciną. Z diety wykreślić pasztety, konserwy mięsne oraz wędliny z podrobów. Dzienne 

spożycie cholesterolu nie powinno przekraczać 300 mg; 

 sery żółte i topione, masło, śmietana, smalec, 

 Cukier i słodycze – nadmiar węglowodanów prostych w pożywieniu przekształcany jest w 

lipidy, które następnie są odkładane w postaci tkanki tłuszczowej. 

Zalecenia: 

 Główną zasadą jest zmniejszenie ilości spożywanych tłuszczów, przy jednoczesnym 

zwiększeniu ilości węglowodanów, pochodzących z warzyw i owoców. 

 Zmniejsz kaloryczność posiłków – spowoduje to zmniejszenie stężenia triglicerydów we krwi, 
spadek syntezy frakcji VLDL, z której powstaje niekorzystna dla organizmu frakcja LDL 

cholesterolu. Pacjenci z nadwagą mają większa tendencję do rozwoju miażdżycy, dlatego też 
bardzo ważne jest utrzymywanie właściwej masy ciała. 

 Zwiększ spożycie produktów bogatych w witaminy A, C, E, B6, B12 oraz kwas foliowy - 

hamują one rozwój miażdżycy. 

 Dieta bogata w magnez, wapń i selen. 

 Spożywaj produkty tzw. bogatoresztkowe, bogate w błonnik – błonnik wchłania wodę, ułatwia 

wypróżnianie, daje uczucie sytości, eliminuje szkodliwe produkty przemiany materii, zmniejsza 
wchłanianie frakcji LDL w jelitach, zmniejsza stężenie cholesterolu we krwi. Dzienne spożycie 

błonnika powinno wynosić ok. 30 g. 

 Pij minimum 2 litry niesłodzonych płynów dziennie – najlepiej niegazowaną wodę mineralną, 
napar z ziół, soki owocowe (osoby otyłe lub z nadwagą ze względu na kaloryczność soków 

owocowych, powinny je rozcieńczać z wodą). 

 Do obiadu pij czerwone wino. Naukowcy dowiedli, że wypijanie jednej lampki czerwonego 
wina dziennie znacznie obniża ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca i innych 

groźnych chorób tego narządu. Odpowiedzialne są za to zawarte w winie liczne związki 

polifenolowe. Poprawiają one stan naczyń krwionośnych, działają antymutagennie i 
zapobiegają tworzeniu się blaszki miażdżycowej. Ważne jest, by ze względu na zawartość 

alkoholu (który także działa korzystnie w małych ilościach) nie wypijać więcej niż jednej lampki 
dziennie. Związki fenolowe występują również w liściach winorośli, którymi można zawinąć 

mięso mielone robiąc „gołąbki” lub dodać je do sałatki. 
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Dieta dla chorych z niewydolnością krążenia 

Czego unikać? 

 Sól kuchenna (chlorek sodu). Chorzy z niewydolnością serca powinni przede wszystkim 

ograniczyć podaż soli kuchennej (a dokładniej znajdującego się w niej jonu sodowego, który 

zatrzymuje wodę w organizmie prowadząc do powstawania obrzęków) do ok. 1,5-3 g/ dobę, a 
w cięższych przypadkach, gdy obrzęki nie ustępują po przyjęciu leków moczopędnych - nawet 

do 1,2-1,5g/dobę. Najlepiej osiągnąć to rezygnując z dosalania potraw, stosowania mieszanek 
przyprawowych (wegeta, kostki rosołowe, buliony w proszku) oraz spożywania produktów 

bogatych w sól: frytki, chipsy, wędzone potrawy, konserwy, pasztety, oliwki, orzeszki solone, 

sery żółte, kiszonki. Znaczne jej ilości znajdują się także w makaronach, pieczywie, płatkach 
śniadaniowych, kaszkach i musli. Sól kuchenną z powodzeniem można zamienić na zioła 

(lekko słonawy smak nadadzą potrawom bazylia, estragon, tymianek) i przyprawy, które 

rewelacyjnie mogą poprawić smak przyrządzanych przez nas potraw. Ciekawym 
urozmaiceniem może okazać się dodanie do potraw, np. chrzanu, czosnku, koperku, natki 

pietruszki, kminku lub soku z cytryny. Jeżeli nie możemy obejść się bez smaku soli i trudno 

jest tam przyzwyczaić się do jej braku – można zamienić ją na dostępny w aptekach chlorek 
potasu (tzw. sól potasowa). 

 Obfite posiłki. Pacjenci z zaawansowaną niewydolnością krążenia powinni unikać spożywania 
obfitych posiłków, gdyż mogą one nasilać duszności i zwiększyć obciążenie serca. Najlepiej 

jeść mniej, ale częściej, pamiętając zarazem by nasza dieta była odpowiednio zbilansowana o 

wymaganej wartości energetycznej. 

 Duża ilość napojów. Kolejnym ważnym zaleceniem jest ograniczenie podaży wody (do ok. 1-

1,5 litra/dobę), gdyż w zaawansowanej niewydolności serca dochodzi do jej zatrzymania w 

organizmie. W pierwszej kolejności można np. zrezygnować z przyrządzania zup. 

 Kofeina. Powinno się również rezygnować z napojów zawierających kofeinę (kawa, herbata, 

napoje energetyczne), gdyż przyspiesza ona pracę serca, może powodować niemiarowość 

jego pracy, co jest bardzo niebezpieczne w tej jednostce chorobowej. 

 Wysokokaloryczne potrawy. Ze względu na ograniczoną aktywność fizyczną, jak również 

półleżący tryb życia zapotrzebowanie energetyczne organizmu pacjenta z niewydolnością 

serca jest niższe, niż u zdrowego człowieka. Według specjalistów, by zapobiec odkładaniu się 
tkanki tłuszczowej dieta pacjenta nie powinna przekraczać 1500-2000 kcal/dobę. Osoby z 

nadwagą lub otyli powinni stosować jeszcze bardziej restrykcyjną dietę, gdyż obniżając masę 
swojego ciała zmniejszą obciążenie serca, co jest bardzo ważne w niewydolności tego 

narządu. Zmniejszenie kaloryczności potraw można osiągnąć poprzez spożywanie chudych 

mięs, chudych gatunków ryb (dorsz, mintaj) oraz produktów mlecznych o obniżonej zawartości 
tłuszczu. 

Zalecenia: 

 Potas - bardzo ważne jest uzupełnianie niedoboru tego pierwiastka, gdyż zażywane w 
chorobie niedokrwiennej serca leki moczopędne obniżają jego stężenie w organizmie. 

Bogatym źródłem potasu są pomidory, sok z pomidorów (naturalny lub kupny, ale bez 

zawartości soli!; 1 szklanka soku pomidorowego zawiera ok. 650 mg potasu), buraki, fasola, 
owoce (pomarańcze, banany, melony, awokado, brzoskwinie), soki owocowe, suszone owoce, 

ziemniaki, mięso. 
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 Witamina C - jest antyoksydantem, który bierze udział w procesach detoksykacyjnych, chroni 

tkanki organizmu przed wolnymi rodnikami oraz zmniejsza uszkodzenia komórek powstałe np. 

w wyniku chorób serca. Obniża ciśnienie krwi, zapobiega nadciśnieniu, wpływa na syntezę 
oraz przemianę cholesterolu w składniki żółci, obniża poziom LDL, podwyższając poz iom 

HDL. Hamuje odkładanie się cholesterolu w ścianach naczyń krwionośnych. Poprzez wzrost 

produkcji prostaglandyn obniża ryzyko zachorowania na choroby serca, miażdżycę i udar. 
Pacjenci z chorobami serca mają szczególnie duże zapotrzebowanie na  witaminę C. Ich dieta 

powinna być bogata w takie produkty jak: natka pietruszki, brokuły, szpinak, produkty 
zbożowe, ziemniaki, seler, papryka, kalarepa, pomidory, owoce cytrusowe, czarna porzeczka, 

dzika róża, które są bogatym, naturalnym źródłem tej witaminy. 

 Lekkostrawna dieta. W niewydolności krążenia zalecane jest spożywanie takich pokarmów, 
które nie będą zalegały w żołądku, powodowały wzdymania lub innych zaburzeń przewodu 

pokarmowego. Nie poleca się więc spożywania warzyw strączkowych i kapustnych. Zaleca się 

spożywanie 5 niewielkich posiłków, przy czym ostatni nie później niż 2-3 godziny przed snem. 
Potrawy mięsne smażone najlepiej zastąpić pieczonymi w folii (kurczak pieczony w folii jest 

również bardzo smaczny, a przede wszystkim soczysty) lub duszonymi bez uprzedniego 

podsmażania. Poleca się również gotowanie w wodzie (np. ryba gotowana po grecku, pulpety, 
wołowina) lub na parze. 

 
Dieta dla chorych po zawale mięśnia sercowego 

Ze względu na przyczynę zawału serca (przeważnie zawał jest następstwem miażdżycy tętnic 

wieńcowych) posiłki powinny charakteryzować się niską zawartością cholesterolu oraz sodu.  
Czego unikać? 

 Potraw z dużą zawartością cholesterolu, tłuste potrawy – szczególnie te bogate w tłuszcze 

nasycone pochodzenia zwierzęcego (tłuste mięso, smalec, masło, śmietana, pełnotłuste 
mleko). Powodują one wzrost stężenia frakcji LDL cholesterolu, z którym wiąże się ryzyko 

wystąpienia miażdżycy naczyń. 

 Obfite posiłki. 
Zalecenia: 

 Produkty bogate w błonnik (surowe warzywa, np. kukurydza; owoce, np. jabłka; suszone 

śliwki, gruboziarniste pieczywo, ryż niełuskany, kasza). 

 Witaminy A, C i E, zaliczane do antyutleniaczy (witamina A: wątroba wieprzowa, wątroby ryb, 

tran, żółtko jaja kurzego, marchew, sałata, szpinak, dynia, liście pietruszki, ziarna zbóż, 
brokuły, pomidory, porzeczki, maliny; witamina E: oleje roślinne, tran, orzechy laskowe, 

migdały, jaja, szpinak, brzoskwinie, zielony groszek, brokuły, suszone śliwki, czarna 

porzeczka, kiełki pszenicy, zielona herbata). 

 Magnez i potas. 
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PRZEPISY KULINARNE 

 
Nadziewane bakłażany 

 1 czerwona papryka,150g kaszy kuskus,2 średnie bakłażany,50g orzechów włoskich uprażonych 

i grubo posiekanych,125g koziego sera 

 
Paprykę opiec, aż zaciemnieje skórka. Obrać za pomocą woreczka. Usunąć pestki i pokroić w 

paski. Kaszę kuskus zalać gorącą wodą i odstawić na 30min. Piekarnik rozgrzać do 
190st.Bakłażany przekroić wzdłuż na połowę. Delikatnie usunąć miąższ i pokroić go w kostkę. 

odsączyć kaszę i połączyć z bakłażanem, papryką, orzechami i pokruszonym kozim serem. 

Nałożyć farsz do skórek z bakłażana  i piec ok. 30 min. 
 

 
Pasztet z soczewicy 

500 g czerwonej soczewicy, 2 marchewki, 1 cebula, 1 ząbek czosnku, 2 łyżeczki utłuczonych 

nasion kolendry, 2 łyżeczki curry, ok. 2 cm korzenia imbiru, 2 jajka, garść pistacji, sól i pieprz  

 
Marchewkę zetrzeć na tarce o dużych oczkach. Cebulę drobno pokroić i podsmażyć na oliwie, 

dorzucić marchewkę i przyprawy kolendrę i curry, chwilkę podsmażyć. Dodać soczewicę, starty 
imbir i czosnek. Całość zalać wodą i posolić. Gotować aż całość uzyska konsystencję gęstej 

papki. W razie potrzeby dolewać wodę. Masę wystudzić, dodać jajka i posiekane pistacje. 

Keksówkę wyłożyć papierem do pieczenia i piec w piekarniku nagrzanym do 160 stopni przez ok. 
30 minut. 

 

 
Risotto z krewetkami i kurkumą 

Kurkuma,1l bulionu rybnego, jarzyna do wywaru, 60g masła, 400g ryżu, ok. 20 krewetek (mogą 
być koktajlowe). 

 

Ugotować bulion i dodać do niego kurkumę(na kolor).Roztopić masło i chwilę przesmażyć na nim 
ryż. Dolewa sukcesywnie bulion do momentu, aż ryż go wchłonie. Na koniec dodać krewetki i 

pogotować całość 3-5 min. Posypać parmezanem. 

 
 
Sałatka  morze i ziemia 

Sałata zielona mix, puszka tuńczyka w oleju,10 oliwek,1 puszka białej fasoli,1 cebula czerwona, 
ocet balsamiczny, oliwa z oliwek, tymianek suszony. 

 
Sałatę porwać, dodać resztę składników, a cebulę pokroić w piórka i zalać trochę octem 

balsamicznym. Odcisnąć. Całość wymieszać z oliwą i doprawić solą i tymiankiem. 

 
 

Sałatka szpinakowa z kiełkami sojowymi 
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200g świeżego szpinaku,100g kiełków sojowych,5 niewielkich kapeluszy pieczarek,1 ząbek 

czosnku, sok i otarta skórka z ½ cytryny,1gałązka świeżego tymianku,1/4łyżeczki pieprzu,2 

niewielkie marchewki,2 jajka ugotowane na twardo. 
Sos:3 łyżki oleju,1łyżka octu winnego,1łyżka białego wytrawnego wina,2łyżki sosu 

sojowego,1łyżeczka miodu, sól, pieprz, szczypta pieprzu cayenne. 

 
Bardzo dokładnie połączyć składniki sosu i schłodzić. Posiekany czosnek utrzeć ze skórką  z 

cytryny i pieprzem. Pieczarki pokroić w paseczki i skropić sokiem z cytryny. Wymieszać z 
czosnkiem i tymiankiem. Włożyć do lodówki. Osobno na wrzątek wrzucić szpinak i kiełki na ok. 1 

min. Przelać zimną wodą i osuszyć. Marchewkę pokroić w cieniutkie paseczki, połączyć ze 

szpinakiem, kiełkami i pieczarkami. Polać sosem. Wymieszać. Przed podaniem posypać 
posiekanymi jajami. 

 

 
Sałatka z wędzonego łososia i kaparów 

90ml soku z cytryny, 90ml oliwy z oliwek, ok.20 kaparów, 100g rukwi wodnej,10 plasterków 

łososia wędzonego 
 

Wymieszać sok z cytryny z oliwą w misce, dodać kapary, rukiew wodną. Rozłożyć plastry łososia i 
na środku każdego plastra ułożyć porcję sałatki. 

 
 
Zielona pasta z tuńczykiem 

4  jaja na twardo, puszka tuńczyka w oleju,100g szpinaku,2łyżki posiekanej natki,1 ząbek 

czosnku,1 łyżka soku z cytryny,3łyżki  jogurtu, sól pieprz, troszkę musztardy, bagietka 
 

Szpinak wrzucić na osolony wrzątek na 2 min. odcedzić i utrzeć na masę z sokiem z cytryny, 
czosnkiem i tuńczykiem. Połączyć z drobno posiekanymi jajami, doprawić i schłodzić. Posypać 

natką pietruszki. Podawać z bagietką. 

 
Koktajl jarmuż – banan-kiwi 

4 liście jarmużu, 2 banany, 2 kiwi, 2 łyżki soku z cytryny, 1 łyżka miodu, sok z pomarańczy 

 
Liście jarmużu myjemy i oddzielamy od twardej łodygi. Wrzucamy do naczynia blendera. Banany i 

kiwi kroimy na mniejsze kawałki i wszystko razem łączymy. Całość miksujemy z sokiem z cytryny i 

miodem do otrzymania jednolitego koktajlu. Jeżeli jest zbyt gęsty, można go rozcieńczyć sokiem z 
pomarańczy. 

 
 
Zupa krem z papryki i pomarańczy 

2 pomarańcze, 2 łyżki oliwy extra vergine, 2 duże czerwone papryki,  sól i pieprz  
 

Pomarańcze dokładnie wyszorować, wcześniej można wymoczyć je w zimnej wodzie. Zetrzeć 

skórkę z (tylko zewnętrzna pomarańczowa część i wycisnąć sok). W garnku na oliwie na średnim 
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ogniu pod przykryciem dusić przez ok. 10 minut pokrojoną w kosteczkę paprykę, od czasu do 

czasu zamieszać. Dodać 2 łyżeczki startej skórki, wymieszać i gotować przez kolejne kilka minut. 

Zmniejszyć ogień do minimum, przykryć i gotować na wolnym ogniu przez ok. 20 minut, od czasu 
do czasu mieszając. Dodać sok z pomarańczy i zmiksować w blenderze. Przelać z powrotem do 

rondelka, doprawić solą i pieprzem. Podawać na ciepło lub jako chłodnik. 

 
 
Szybkie placki z tartej dyni i cukinii 
2 szklanki startej na tarce dyni, 1 szklanka startej na tarce cukinii, 1 mała cebulka, 3 łyżki mąki 

ziemniaczanej, 1 małe jajko,  1/3 łyżeczki mielonego imbiru,  1/3 łyżeczki kurkumy, 1/3 łyżeczki 

słodkiej papryki, kawałeczek posiekanej ostrej papryczki lub szczypta chili w proszku 
 

 

Na tarce zetrzeć obraną dynię, cukinię i cebulę. Dodać mąkę ziemniaczaną, przyprawy (oprócz 
soli) i jeśli chcemy trochę szczypiorku, wymieszać. Dodać jajko i wymieszać. Rozgrzać patelnię z 

dodatkiem oleju i nakładać porcje warzyw (po około 2 łyżki), rozpłaszczyć na patelni i smażyć na 

złoty kolor, doprawić solą morską, przewrócić na drugą stronę i zrumienić. Odkładać na ręczniki 
papierowe. Następnie powtórzyć z kolejną partią warzyw. Posypać szczypiorkiem, bazylią i 

podawać z dowolnymi dodatkami. 
 

 

 
WŁAŚCIWOŚCI ODŻYWCZE PRODUKTÓW WYKORZYSTANYCH PODCZAS WARSZTATÓW 

 

Jarmuż – jego liście są skarbnicą białka, błonnika, witamin - przede wszystkim C i K, a także soli 

mineralnych - zwłaszcza wapnia i potasu, oraz sulforafanu - silnego przeciwutleniacza. Jarmuż, 

jest skarbnicą sulforafanu - przeciwutleniacza, który ma działanie antynowotworowe. Poza tym 
jarmuż zwiera karotenoidy (beta karoten, luteinę, zeaksantynę) - przeciwutleniacze, które również 

hamują szkodliwe procesy oksydacyjne, a co za tym idzie - mogą zapobiegać rozwojowi chorób 

nowotworowych. Poza tym jarmuż zwiera karotenoidy (beta karoten, luteinę, zeaksantynę) - 
przeciwutleniacze, które również hamują szkodliwe procesy oksydacyjne, a co za tym idzie - 

mogą zapobiegać rozwojowi chorób nowotworowych. 

 
Cukinia – jej owoce są zasobne w składniki odżywcze, w tym w witaminy C, A, K i witaminy z 

grupy B, beta-karoten, flawonoidy i sole mineralne (magnez, potas i żelazo), wpływają więc 

korzystnie na odporność organizmu. Cukinia gromadzi mało metali ciężkich z gleby. Cukinia w 90 
proc. składa sie z wody, jest więc warzywem niskokalorycznym - ma zaledwie 15 kcal na 100 g - i 

lekkostrawnym. Daletgo często używana jest w dietach.  Spożywanie cukinii pozytywnie wpływa 
na układ krążenia i pokarmowy, łagodząc objawy nadkwaśności, sprzyja przemianie materii. 

 
Papryka jest nieocenionym źródłem witaminy C. Zawiera jej cztero-pięciokrotnie więcej niż 

cytryny. Witamina ta w innych warzywach i owocach ulega zniszczeniu pod wpływem procesów 

kulinarnych. W papryce nie. Cenne są zarówno świeże strąki spożywane w sałatkach jak i różne 

przyrządzane z nich potrawy i przetwory. Zawarty w papryce likopen wychwytuje wolne rodniki. 



 
 

 

 
 
 

 
 
Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i Województwa Małopolskiego.  

Papryka dostarcza sporo witamin z grupy B oraz potasu, fosforu, żelaza i magnezu i niewiele 

kalorii (25 kcal w 100 g). Najzdrowsza jest papryka surowa, ale duszona lub pieczona też 

zachowuje sporo składników odżywczych. 
 
Bakłażan – jego zaletą jest niskokaloryczność - w 100 g tego warzywa zawiera się jedynie nieco 

ponad 20 kcal. W 90% zbudowany jest z wody, a tylko 2% to cukry. Zjadając oberżynę 
dostarczymy organizmowi potasu, wapnia i magnezu. To także dobre źródło błonnika. W 100 

gramach bakłażana będzie go dwukrotnie więcej niż w jabłku czy brzoskwini. Witaminy C, A i 
witaminy z grupy B warzywo zawiera w znikomych ilościach. Bakłażany jednak są ciężkostrawne. 

 
Soczewica charakteryzuje się niskim indeksem glikemicznym, przez co ma zastosowanie w 

diecie osób chorych na cukrzycę. Ponadto jest bardzo dobrym źródłem pełnowartościowego 

białka (100g soczewicy ma 25,4 g białka, dla porównania 100g mięsa z piersi indyka – 19,2 g 

białka). Bogata jest również w błonnik, witaminy z grupy B oraz wiele cennych minerałów. 
Soczewica jest źródłem obniżającego ciśnienie krwi potasu i niezbędnego dla kobiet w ciąży 

kwasu foliowego. Natomiast naukowcy znaleźli w soczewicy taniny - związki mogące chronić 

organizm przed nowotworami, m.in. spowalniając tempo podziału komórek nowotworowych. 
Jednak najzdrowsze są kiełki soczewicy. W porównaniu z ugotowanymi nasionami zawierają 

więcej witamin oraz składników mineralnych. Soczewica może być alternatywą dla białka 
pochodzenia zwierzęcego, czyli tego znajdującego się w mięsie. 
 

Cebula zawiera witaminy: A, B1, B2, B6, C, E, K, PP, cenne dla zdrowia minerały: potas, wapń, 

sód, żelazo, magnez, fosfor, mangan, cynk, fluor, jod, miedź, kobalt, cukry, białko, tłuszcze, 

błonnik, karoten, kwas foliowy i nikotynowy, saponiny, flawonoidy, glikozydy, olejki eteryczne, 

związki siarki, kwercetynę. 
Cebula: zwiększa odporność organizmu, zapobiega zakażeniom, zwalcza infekcje wirusowe, 

grypę, różnego rodzaju kaszel, zapobiega zapaleniu płuc, oskrzeli i tchawicy, leczy zatoki, 
wspomaga pracę tarczycy, wzmacnia wzrok, wspomaga pracę wątroby i trzustki, działa 

moczopędnie, usuwa nadmiar wody z organizmu, leczy kamicę nerkową, leczy nieżyt jelit, 

zwalcza zaparcia, przyśpiesza gojenie ran, oparzeń, odmrożeń, leczy odciski, zmniejsza ból  
i obrzęki po ukąszeniu owadów, zwalcza pasożyty, leczy dolegliwości dermatologiczne, korzystnie 

wpływa na cerę, wzmacnia włosy, paznokcie, zwalcza trądzik. Cebula jest warzywem chroniącym 

przed rakiem, pomaga zahamować rozwój guzów nowotworowych. 
 
Czosnek - roślina przyprawowa i lecznicza o działaniu antybakteryjnym i przeciwgrzybicznym.  

Właściwości czosnku: działanie antyoksydacyjne, regulacja działania insuliny, redukcja tkanki 
tłuszczowej, hamowanie zmian miażdżycowych, pobudzanie procesów trawiennych i działanie 

immunostymulujące, wzmacniające organizm. Czosnek wpływa korzystnie na pracę układu 
oddechowego.  Aby długo cieszyć się zdrowiem, należy spożywać profilaktycznie jeden ząbek 

czosnku dziennie, natomiast przy zwalczaniu chorób dawkę należy zwiększyć do 3-4 ząbków 

dziennie. 
 

 
 


