
Warzywa korzeniowe, 
dyniowate i psiankowate jako 
źródło związków bioaktywnych 

w diecie

dr hab. Ewelina Hallmann
Zakład Żywności Ekologicznej



Warzywa 
korzeniowe



Systematyka
Omawiane warzywa należą do dwóch dużych rodzin botanicznych:

Rodzina selerowate (Apiaceae)
Rodzina astrowate (Asteraceae)

Gatunek: marchew jadalna (Daucus carota L.)
Gatunek: pasternak zwyczajny (Pastinaca sativa)

Inne gatunki warzyw korzeniowych, uprawiane raczej amatorsko w Polsce:

Gatunek: salsefia (Tragopogon porrifolius)
Gatunek: skorzonera (Skorzonera hispanica)
Gatunek: słonecznik bulwiasty, topinambur (Helianthus tuberosus)
Gatunek: salep, bulwy storczyka męskiego (Orchis maculata) 



Kilka pyta ń dotyczących warzyw korzeniowych:

Czy marchewjest tylko pomarańczowa?

Które warzywo jest symbolemniczego?

Czy wężymord uratuje nas od ukąszenia węża?

Czymsą owsiane korzonki i czy mają coś wspólnego z kozą?

Co poza nasionami i olejemmożna wycisnąć ze słonecznika?

Czy storczyki są tylko ozdobą?



Różne typy marchwi:

baby

okrągły                 nantejski                       amsterdamski



Marchew jadalna

Purple Haze           Deep purple                Purple eye

Yellow light                    Yellow stone                   Yellow



Pochodzenie marchwi

Marchew uznawana jest za roślinę azjatycką, jeszcze do tej pory na stepach
azjatyckich występują jej dzicy kuzynowie (bardziej przypominający obecną
marchew pastewną niż warzywną). W starożytności marchew nie miała większego
znaczeniażywieniowego, ze względu na barwę i smak korzeni.

Dopiero w XVI wieku po wyhodowaniu odmiany charakteryzującą się lepszym
smakiem (zwiększono zawartość cukrów) wprowadzona została do wykwintnej
kuchni.



świeży korzeńmarchwi zawiera:
• cukry m.in. sacharozę i glukozę.

• białko

• karotenoidy, a w szczególności α-karoten, β-karoten (decydują o barwie

korzeni a dla człowieka są podstawowymźródłem pro-witaminy A w

organizmie. Zawartość karotenoidów jest w granicach 8 – 22 mg/100g

• luteinę, wpływa na regenerację plamki ocznej i zapobiega rozwojowi AMD

(Age-related Macular Degeneration symptoms). Zawartość luteiny w

marchwi jest w granicach 0,10 – 0,60 mg/100g

• sole mineralne: sód, potas, magnez, wapń, fosfor

• mikroelementy: mangan,żelazo, kobalt, miedź, cynk, fluor, jod,

• witaminy: E, K, H, B1, B2, B3, B5, B6, C,

• kwasy organiczne: foliowy (B9) , szczawiowy.



� cholina (B4) - jest nazywana witaminą ożywiającą umysł. Już w okresie
niemowlęctwa dzięki cholinie znajdującej się w mleku matki rozwija się mózg i
cały system nerwowy. Podczas przemiany materii z choliny wytwarza się także
acetylocholina (neuroprzekaźnik), która jest odpowiedzialna za prawidłowe
funkcjonowanie mózgu i układu nerwowego.

� dzięki temu jesteśmy w stanie skoncentrować się przy wytężonym działaniu i
wykazać pomysłowością.



• Niedobór choliny może obniżać sprawność umysłu, nerwów, pamięci,
możliwość koncentracji, powodować stany lękowe, rozdrażnienie,
bezsenność, dolegliwości sercowe, krążeniowe, bóle głowy, szum w uszach,
nagromadzenie się tłuszczu w wątrobie,

• Cholina spełnia funkcję utrzymywania właściwej lepkości krwi. Niedobór
choliny powoduje,że cholesterol krąży we krwi . Następuje jego jełczenie,
sklejanie się odpadów martwego białka i tłuszczu, w wyniku czego powstają
blaszki miażdżycowe. Następuje blokada transportu substancji odżywczych
do komórek. Nie odżywione komórki tracą aktywność i nie są w stanie
przesyłać sygnałów do mózgu, a nawet obumierają.



� inozytol jest to związek organiczny nazwany witaminą B8, rozpowszechniony w

świecie roślin i zwierząt; stosowany w leczeniu miażdżycy i chorobach wątroby,

� aby nasz organizm mógł wykorzystać inozytol z pożywienia, potrzebny jest

enzym o nazwiefytaza, który znajduje się w soku jelitowym i kosmkach

jelitowych. Dlatego też, jeśli powstają zakłócenia wśrodowisku jelitowym, może

dojść do niedoboru inozytolu. Sytuacja taka może mieć miejsce również wtedy, gdy

niewłaściwie się odżywiamy, korzystając jedynie z półgotowych produktów lub np.

potraw przyrządzanych w kuchenkach mikrofalowych, co może pozbawić produkty

naturalnych substancji bioaktywnych.

„tajemniczy związek”  w korzeniach marchwi



„…Figa z makiem i z pasternakiem…..”
czyli wielkie nic…

…?



Pasternak zwyczajny

Pietruszka korzeniowa



Z pietruszką przez historię….

Grecy i Rzymianie cenili wysoko to warzywo, ale bardziej stawiali
ją na… piedestale niż próbowali zjadać. Była to dla nich roślina
poświęcona Persefonie, córce Zeusa i Demeter, i nie wypadało jej
po prostu jeść.

Marzeniem poetów jak i atletów było otrzymanie wianka
pietruszkowego w dowód uznania. Girlandami pietruszkowymi
ozdabiano groby i cmentarze. Rzymianie natomiast odświeżali
pietruszką powietrze w czasie uczt by zabić alkoholowe opary.

Lecznicze właściwości pietruszki znane były Egipcjanom. 
Stosowali wyciągi z pietruszki przeciw bólom żołądka i jako 
środek moczopędny.



� prozdrowotny olejek eteryczny o składzie:
� apiol
� tetrametoksybenzol allilu
� mirystycyna.
� dużo witaminy C i B12

� składniki mineralne: jod,żelazo, magnez.

Skład chemiczny korzeni pietruszki



� przeciwdziała schorzeniom nerek i dróg moczowych oraz dolegliwościom 

żołądka i jelit

� pobudza trawienie i wytwarzanie moczu oraz oczyszcza krew

� działa tonizująco, oczyszczająco i odświeża oddech

� w przeciwieństwie do innych warzyw ma charakter zasadowy, więc może 

odkwaszać organizm

� oczyszcza krew i rozrzedza ją niedopuszaczjąc do tworzenia się zakrzepów, przez 

co zmniejsza ryzyko wystąpienia zakrzepicy żył

� może być wykorzystana w terapii kamicy nerkowej, posiada bowiem właściwości 

rozpuszczania niektórych złogów kamieniowych np. szczawianów

� sok z naci pietruszki ma właściwości uspokajające i wyciszające, dlatego poleca 

się stosować go w terapii walki ze stresem.

Wykorzystanie pietruszki w lecznictwie



Pasternak – pochodzenie i właściwości

Za ojczyznę pasternaku uznaje się stepy Azji, jednak pasternak znany był już w
starożytności. W Europie uprawiano go już we wczesnymŚredniowieczu, ale do
XVIII wieku, kiedy upowszechniła się uprawa ziemniaka i marchwi, częściowo
utracił swoje znaczenie jako pożywienie uboższej części ludności, dla której ze
względu na duże, większe od pietruszki korzenie stanowił często istotny składnik
jadłospisu.

W stanie dzikim obecnie występuje w Europie, Azji, Australii i Ameryce
Południowej.

Co do wartości odżywczych, pasternak zawiera dużo soli mineralnych, witaminę C
i B. Ma właściwości lecznicze - przeciwdziała powstawaniu kamieni moczowych i
żółciowych, obniża ciśnienie, działa przeciwbólowo i uspokajająco.



Właściwości lecznicze (i nie tylko) pasternaku

Liście pasternaku mają działanie alergizujące. Jest to efekt bliskiego
pokrewieństwa tej rośliny z inną bardziej niebezpieczną rośliną zwaną
barszczem Sosnowskiego (Heracleum), który został sprowadzony z Ukrainy w
latach 70-tych jako eksperymentalna pasza dla krów.

Dolegliwości te zwiększają się szczególnie w dni słoneczne, dlatego zaleca
się, aby prace pielęgnacyjne przy tym warzywie wykonywać w dni pochmurne
i z użyciem rękawiczek.

Niezależnie korzenie pasternaku mają działanie lecznicze, zasadotwórcze.
Pasternak odznacza się ponadto właściwościami moczopędnymi, ma działanie
odtruwające, antyreumatyczne. Reguluje procesy trawienia i poprawia
krążenie krwi.



Skorzonera, czyli wężymord lub czarne korzonki

Salsefia czyli owsiane korzonki lub kozibród parolistny



Skąd przywędrowała do nas salsefia?

Salsefia jest nazwana inaczej owsianymi korzonkami, lub
kozibrodem parolistnym. Należy do rodziny złożonych, podrodziny
języczkowatych i pochodzi z obszaru MorzaŚródziemnego, gdzie
była znana już w czasach starożytnych.

Jako roślina jadalna była spożywana już przez starożytnych Greków
i Rzymian i za pośrednictwem legionów rzymskich zawędrowała do
Europyśrodkowej.

W Europie zaczęto ją uprawiać w średniowieczu, największą
popularność zdobyła w XV i XVI wieku. Salsefię zalicza się do
bardzo wartościowych warzyw pod względem smakowym i
odżywczym.

Od kilkunastu lat wypiera ją smaczniejsza skorzonera. Do spożycia
przeznacza się żółtawy lub szarawy korzeń długości od 15 do 30 cm
i średnicy od 2 do 3,5 cm, o białym miąższu w smaku
przypominającym pietruszkę.



Skorzonera nazywana również czarnymi korzonkami lub
korzeniami wężymordu, pochodzi z południowej i
środkowej Europy. WŚredniowieczu uprawiano ją w
ogrodach przyklasztornych, w kolekcjach aptecznych.

Skorzonera jest uprawiana dopiero od przełomu XVI i
XVII wieku, przedtem spełniała rolę leczniczą jako środek
przeciwko jadowiżmii.

Obecnie uchodzi za doskonałe warzywo o szerokim
zastosowaniu kulinarnym, zwłaszcza w krajach Europy
Zachodniej.

To cenne pod względem odżywczym i smakowym
warzywo zawiera m.in.: sód, potas, magnez, wapń, żelazo,
fosfor, chlor, karoten, witaminy: E, B1, B2, C oraz kwas
nikotynowy oraz inulinę

Skorzonera



Topinambur, czyli słonecznik bulwiasty



Topinambur, czyli słonecznik bulwiasty

Ojczyzną topinamburu jest Ameryka Północna. Nazwa tego warzywa
wywodzi się od nazwy plemienia północnoamerykańskich Indian
Tupinamba, którzy prowadzili koczowniczy trybżycia i zawsze zabierali ze
sobą bulwy topinamburu. Roślina ta już wtedy często ratowałażycie
zarówno Indian jak i kolonistów w okresach głodu, gdy inne uprawne
rośliny po prostu zawodziły.

Do Europy przywędrował z Ameryki Północnej w XVII w. roślina ta stała
się tak popularna,że szybko zagościła na stołach w wielu krajach Europy i
Azji i przez blisko 200 lat z powodzeniem wykorzystywana była w
żywieniu człowieka.



W Rosji topinambur był znany w XVII w., ale nie jako warzywo, lecz jako
roślina lecznicza. Car Aleksander I polecił swoim podwładnym,aby
dowiedzieli się od znachorów o znane sposoby leczenia ziołami. Niektórzy z
nich podali informację, że
„nalewka na winie z bulwy ziemnej, która leczy dolegliwości sercowe”

W XVIII w., w zwi ązku z rozpowszechnieniem uprawy ziemniaka, wyraźnie
spadło zapotrzebowanie na topinambur, który stał się głównie rośliną
pastewną. Okresowo jednak powracał do łask. Tak właśnie było we Francji
podczas drugiej wojnyświatowej, gdzie powszechnie uprawiano go i
jedzono. W Polsce topinambur był przed wojną popularny naŚląsku.
Obecnie słonecznik bulwiasty uważany jest jako jedno z najbardziej
egzotycznych warzyw. Dania z niego możemy spotkać w
najwykwintniejszych restauracjach, a ich ceny są zbliżone do cen dań z
kawioru lub łososia.



Salep (bulwy storczyków, głównie storczyka męskiego). Napój, przyrządzany ze

sproszkowanych bulw storczyka męskiego, bardzo ceniony w kuchni tureckiej i w

kuchni bałkańskiej. Salep posiada właściwości rozgrzewające.

Współcześnie salep najczęściej jest przygotowany z proszku instant, z mlekiem i

cynamonem. Proszek do przygotowywania salepu (zwany też mączką salepową) służy

do przyrządzania napojów, ale także wykorzystuje się go do przyrządzania lodów i

budyniu.

Salep czyli storczyk bulwiasty



Warzywa 
dyniowate



Systematyka
Omawiane warzywa należą do rodziny botanicznej:

Dyniowatych (Cucurbitaceae)

Gatunek: dynia olbrzymia (Cucurbita maxima L.)
Gatunek: dynia zwyczajna (Cucurbita pepo )
odmiany botaniczne gatunku dynia zwyczajna:
kabaczek
cukinia
dynia makaronowa
dynia bezłupinowa
Gatunek: ogórek (Cucumis sativus)



Kilka pyta ń dotyczących warzyw dyniowatychh:

Jak zrobić spaghetti bez makaronu?

Jak wyglądają pestki dyni dla leniwych?

Czym różni się kabaczek od cukinii?

Czy ogórki mają płeć, dlaczego mają kolce i bywają gorzkie?

Dlaczego dynia jest symbolem Halloween?



Dynia olbrzymia



Dynia olbrzymia czyli……. rodowita Amerykanka

Do czasów wypraw Kolumba dynie były zupełnie nieznane w Europie. Tu trafiły
dopiero 50 lat po jego pierwszej podróży. W swoich zapiskach Jonatan Roberts, znany
amerykański botanik, podaje, że te rdzennie amerykańskie rośliny dyniowate
wykształciły się bardzo wcześnie w Ameryce Środkowej i Południowej z
tykwopodobnych owoców o gorzkim miąższu i jadalnych nasionach.

Dynia stanowiła podstawę pożywienia Inków oraz,że dowody na jej uprawę znaleziono
na wybrzeżu Peru i pochodzą onesprzed 2000 lat p.n.e.

Indianie zaczęli je uprawiać właśnie ze względu na bogate woleje i białko ziarna.
Odmiany o smaczniejszym miąższu pojawiły się znacznie później. W Polsce dynia
znana była już w XVI w. jako roślina lecznicza i uprawiano ją dla celów medycznych.



Skład chemiczny owoców dyni …  czyli co w niej jest takiego dobrego dla zdrowia

Pomarańczowożółty kolor miąższu nadaje dyni beta-karoten. W organizmie jest
on przetwarzany do witaminy A. Ten naturalny barwnik i antyutleniacz, obecny
również w innych dyniowatych:

• spowalnia tempo starzenia się organizmu

• obniża ryzyko choroby wieńcowej

• zapobiega schorzeniom układu oddechowego

• wspiera system odpornościowy

• jest również ceniony w profilaktyce antynowotworowej



Dynia oraz jej kuzyni to warzywa lekkostrawne, niskokaloryczne, a jednocześnie dzięki

dużej zawartości błonnika bardzo sycące. Diety odchudzające na bazie dyniowatych są

bezpieczne, bo miąższ tych warzyw jest bogaty w niezbędne organizmowi minerały,

takie jak sód, potas, magnez, wapń żelazo i fosfor, oraz witaminy, głównie z grupy B,

witaminę C i kwas foliowy.

Dla przykładu, pół kilograma obranej i wypestkowanej dyni to tylko 100 kcal i 50 mg

magnezu, tyle samo cocztery malutkie kawałki czekolady.
W 100 g.świeżej masy dynia zawiera tylko 17 kcal

90 g. wody

1,3 g. białka

7,7 g. węglowodanów

0,3 g. tłuszczu

2,8 g. błonnika

Rola dyni w diecie



dynia makaronowa

Aby przygotować spaghetti bez makaronumusimy dysponować owocem dyni

odmianyMakaronowa F1. Dynia ta ma tę właściwość, że po krótkim gotowaniu

miąższ się rozpada na cienkie, długie nitki do złudzenia przypominające makaron

(stąd nazwa warzywa). Tak przygotowany miąższ można podawać z sosem

pomidorowym lub duszonymi warzywami. SMACZNEGO



Czym różni się cukinia od kabaczka?

W skrócie:niczym jest to jedna i ta sama roślina. Kabaczek i cukinia są to nazwy
stosowane wymienne (lokalnie) dla formy botanicznejdyni zwyczajnej. Podobna
sytuacja ma miejsce w przypadku gatunkuSolanum tuberosum. Niektórzy z nas
mówią na tę roślinę ziemniak, inni kartofel, a jeszcze inni pyra.

Nie ma możliwości rozpoznania tych dwóch warzyw ani pobarwie, wielkości czy
kształcie owocówna straganie, ani poliściach, kwiatach czy pokroju krzewóww
czasie wzrostu na polu.

kwiat cukinii                kwiat kabaczka             roślina cukinii           roślina kabaczka



kabaczek

cukinia



Czym różni się cukinia od kabaczka?

Nazwa cukinia pochodzi od włoskiego słowazucchini i oznacza formę botaniczną
dyni zwyczajnej. Nazwa ta przyjęła się w Ameryce Pn., Australii, Niemczech i
krajach Skandynawskich.

Nazwa kabaczek pochodzi od francuskiego zapożyczeniacourgette i przyjęło się
powszechnie wWielkiej Brytanii, Irlandii, Nowej Zelandii, Holandii, Pd Afryce
i Indiach.

Po pewnym czasie uprawa cukinii i kabaczków upowszechniła się we wszystkich
wymienionych krajach i zaczęto traktować obie rośliny, jako odrębne gatunki.



Dynia zwyczajna bezłupinowa

nasiona dyni zwyczajnej       nasiona dyni bezłupinowej



Czy zastanawiali się państwo ile czasu i precyzji potrzeba aby wyłuskać
nasiona dyni?

Może i jest to fajne zajęcie, jeżeli chcemy czymś zająć ręce, a i samo dobranie
się do wnętrza nasiona jest osiągnięciem.

Jednocześnie dla tych osób, które lubią jeść nasiona dyni, ale nie lubią ich
skubać (brak cierpliwości), hodowcy wymyślili ciekawą roślinę jaką jest
dynia bezłupinowa.

W tej formie dyni nasiona pozbawione są zewnętrznej, twardej i biało-
kremowej okrywy nasiennej. Powierzchnia nasion jest pokryta jest
„celofanową” cienką warstwą, która można skruszyć w dłoniach po
wysuszeniu



ogórek



Dlaczego ogórki mają kolce i bywają gorzkie?

Ogórki mają płożący system wzrostu. Jest to jedna z cech odziedziczona po dzikich przodkach. W swoim
naturalnym środowisku ogórek jest pnączem i kolce na pędach, liściach i owocach służą mu do
„wspinania” się i „podpierania się” o inne rośliny.

W liściach, pędach i łodygach ogórka znajduje się kukurbitacyna . Jest to bardzo gorzka substancja,
którą rośliny ogórka produkują, w celu odstraszania owadów zjadających liście. Prace hodowlane
doprowadziły do uzyskania odmian ogórka o znikomej zawartości kukurbitacyny w owocach.

Ale…. czasami dzika natura ogórka daje o sobie znać w najmniej odpowiednim momencie, dlatego
należy uważać, gdy się ogórki obiera, szczególnie w przypadku ogórków polowych, należy zawsze
obierać od strony „jasnego końca owocu” ku jego „ciemnej stronie” czyli miejscu gdzie kończy się
szypułka rośliny.

U nasady szypułki jest największe stężenie kukurbitacyny i możemy za pomocą noża „zanieczyścić”
miąższ owocu. Wtedy poczujemy jak gorzki bywa ogórek…..



Czy są męskie i żeńskie ogórki?

Oczywiście nie w dosłownym tego słowa znaczeniu. Rośliny ogórka są jednopienne, ale
rozdzielnopłciowe, co oznacza,że na jednej roślinie występują kwiaty męskie (produkujące
pyłek) i kwiaty żeńskie (dające owoce).

U dzikich form ogórka na roślinie pojawiało się 50% kwiatów męskich oraz 50% kwiatów
żeńskich (wydaje się to całkiem naturalne).

Ponieważ z kwiatów męskich nie ma większego pożytku (….przepraszam wszystkich panów)
oczywiście poza pyłkiem, drogą hodowli i selekcji zmieniono udział męskich i żeńskich. W
nowych odmianach jest 95% kwiatówżeńskich (dających owoce) i 5% kwiatów męskich
(które są w stanie zapylić kwiaty żeńskie).



Historia halloweenowych latarni narodziła się w Irlandii w XIII w. Dawniej robiono je z
brukwi, buraków, rzepy i ziemniaków. Do czasu odkrycia Ameryki w Europie nie znano
dyń. Wielka Brytania pierwsza zamieniła przy produkcjijack-o-lantern rzepę na dynię,
którą łatwiej się rzeźbiło i była większa.
Jack-o'-lantern dla irlandzkich chłopów oznaczałabłędne ogniki uważane za dusze
zmarłych.
W czasie tajemniczych obrzędów miano uwalniać ludzkie dusze z ciałczarnych kotów,
psów i nietoperzy. Obecnie w wyeksponowanych miejscach domów umieszcza się
wydrążone i podświetlone od wewnątrz dynie z wyciętymi kształtami różnych postaci
oraz, w zależności od wyobraźni domowników, imitacje ludzkich czaszek, szkieletów,
manekinów znanych postaci z horrorów.

Dlaczego dynia jest symbolem Halloween?



Druga historia o halloweenowych dyniach pochodzi z irlandzkiej opowieści o Jacku

skąpcu, który był na tyle bezczelny, aby zażycia zakpić z diabła. W chwili śmierci

okazało się, że niebo dla Jacka jest niedostępne, bo zażycia był skąpcem, utracjuszem i

oszustem, a do piekła też nie mógł trafić, bo próbował oszukać diabła. Został więc

skazany na wieczną tułaczkę. Aby mu się lepiej wędrowało Jack trzymał w ręku lampion

wykonany początkowo z rzepy, a później zamieniony na lampion z dyni…..



Warzywa 
psiankowate



Systematyka

Pomidor należy do rodziny psiankowatych (Solanaceae) 

Gatunek: pomidor uprawny (Lycopersicum esculentum L.)
Gatunek: papryka słodka (Capsicum annuum L.)
Gatunek: oberżyna (bakłażan) (Solanum melongena L)

Inne gatunki warzyw psiankowatych, uprawiane raczej amatorsko w Polsce:
Gatunek : pomidor uprawny drobnoowocowy (Lycopersicum esculentum var. cerasiforme 

Mill)
Gatunek: pepino (Solanum muricatum)
Gatunek: miechunka peruwiańska (rodzynek brazylijski) (Physalis peruviana )

Gatunek: miechunka pomidorowa (Physalis philadelphica)



Kilka pyta ń dotyczących warzyw psiankowatych:

Czy kolor robi różnice i jak smakują żółte pomidory?

Mały może więcej, czyli co siedzi w pomidorze drobnoowocowym?

Czym był pieprz turecki?

Dlaczego zielona papryka jest czerwona, a żółta nie może się zaczerwienić?

Czy pepino to owoc czy warzywo?

Dlaczego miechunki są nie tylko dekoracyjne ale i smaczne?

Czy pomidory tylko się zjada?



Podział  pomidorów standardowych ze względu barwę owoców

fioletowy     ciemnoczerwony    jasnoczerwony     malinowy

ciemnożółty              jasnożółty                          biały



Podział pomidorów  drobnoowocowych ze względu na barwę owoców

brązowy                fioletowy                  ciemnoczerwony

czerwony           pomarańczowy            żółty



Podział pomidorów  drobnoowocowych ze względu na kształt i barwę owoców

śliwkokształtny        gruszkokształtny                       cytrynokształtny

śliwkokształtny            gruszkokształtny



Ciekawe mieszanki kolorystyczne owoców pomidorów

Red Green Tiger

Tigerella                             Red Zebra                           Green Yellow Zebra 



Pomo d’oro lub mela d'oro znaczy „złote jabłko”

Pomidor pochodzi zeŚrodkowej lub Południowej Ameryki, skąd został
przywieziony do Europy i rozprzestrzenił się dość szybko na inne
kontynenty.

Ciekawostką jest, że początkowo był uważany za roślinę truj ącą i
uprawiano ją w ogrodach wyłącznie dla celów dekoracyjnych.

- tomatyna (zielone części i owoce pomidorów)
- solanina (zielone części ziemniaków, owoce, bulwy ziemniaków)

Dziś pomidor należy do najpopularniejszych warzyw na świecie, bez 
których nie może się obejść żadna kuchnia. 

Pomidor  stał się nawet symbolem narodowym wielu krajów…



Francesco Matthioli, włoski badacz, biolog i botanik, lekarz w 1544
nazwał po raz pierwszy owoce przywiezione z Peru, a nieznanewcześniej
we Włoszech – pomo d’oro. („złote jabłko”; francuska nazwa „tomte”,
niemiecka „tomate” itd. pochodzą od używanego w azteckim języku słowa
„Tomatl”).



Zawartość związków w owocach pomidorów

� pomidory są bogate w witaminę C (20 mg), E (0,2 mg)

� stanowią cenneźródło barwników karotenoidowych takich jakβ-karoten (0,8 mg) i
likopen (5-40 mg)

� pomidory, szczególnie typy drobnoowocowe są bogate w flawonoidy (kwercetynę)

� zawierają potas (400 mg) oraz niewielkie ilości wapna (20 mg) i magnezu (30 mg)



Pomidory zawierają również flawonole (kwercetynę)

Związki  z grupy flawonoidów są:

Bardzo wydajnymi przeciwutleniaczami, a ich działanie na organizm
człowieka polega na ochronie przed atakiem aktywnych form tlenu np. na
DNA lub LDL

W pierwszym przypadku zmniejsza się ryzyko wystąpienia mutacji
doprowadzających do powstania nowotworu, w drugim - hamowany jest
proces narastania blaszek miażdżycowych

Ponadto, flawonoidy chronią ważną dla komórki witaminę C przed jej
nadmiernym utlenieniem

Wśród pomidorów najzasobniejsze w kwercetynę są
odmiany pomidorów typu cherry – drobnoowocowe.
Zawierają one nawet 6 razy więcej flawonoli w
porównaniu do odmian tradycyjnych



Właściwości zdrowotne związków czynnych zawartych w 
pomidorach:

Likopen i jego pozytywna twarz 

� Jest bardzo silnym przeciwutleniaczem i może zapobiegać poważnym
schorzeniom jak np. chorobom serca. Większe stężenie likopenu w organizmie w
większym stopniu chroni organizm przed nieinfekcyjnymi chorobami
chronicznymi

� Likopen zapobiega chorobom nowotworowym poprzez to,że oddaje swoje
elektrony wolnym rodnikom neutralizując je, zanim uszkodzą komórki ciała,
będąc donorem elektronu może neutralizować wolne rodniki

� Badania serca i pomiary zawartości likopenu w tkance tłuszczowej wykonane
u 1374 mężczyzn pokazały,że likopen może obniżyć ryzyko ataku serca aż o
50%



� likopen posiada również inne właściwości prozdrowotne. Zaobserwowano,że
likopen zmniejsza ryzyko zachorowania na raka. Podczas sześcioletnich badań
wykonanych u 47 tys. mężczyzn, zauważono, że spożywanie produktów
zawierających pomidory częściej niż 2 razy w tygodniu spowodowało 21-34%
spadek ryzyka zachorowania naraka prostaty

� w 1995 roku w badaniach, które były kontynuacją poprzedniego
eksperymentu, stwierdzono,że mężczyźni, którzy spożywali więcej niż 10
posiłków zawierających produkty pomidorowe w ciągu tygodnia, mieli o 45%
mniejsze ryzyko zachorowanie naraka prostaty, a ci, którzy spożywali tylko 4-
7 takich posiłków , o 20%

� w innych badaniach stwierdzono,że kobiety z wysokim poziomem likopenu
w osoczu krwi, mają 5-krotnie mniejsze ryzyko zachorowania naraka szyjki
macicy, w porównaniu do kobiet o niskim stężeniu tego związku.



Likopenodermia – nadmierne stężenie likopenu w organizmie objawiające się
zaróżowieniem skóry. Likopen, najczęściej z suplementów (w naturalnej postaci, jest
bardzo trudno przedawkować ten związek) odkłada się (gromadzi się w tłuszczowej
tkance podskórnej).

Karotenodermia – nadmierne stężenie beta-karotenu w organizmie, zbliżone do
wcześniej opisanej przypadłości. Beta-karoten rozpuszcza się w tkance tłuszczowej,
a także odkłada się w okolicy mieszków włosowych, co daje efekt zażółcenia
struktury włosa.

Osoby palące więcej niż 20 papierosów dziennienie powinny przyjmować
suplementówlikopenu ani beta-karotenu. Może to być związane z większym
poziomem utlenienia karotenoidów. Utlenione karotenoidyprzyspieszają proces
karcenogenezy.

Czy likopen ma również negatywną twarz?



W każdą ostatnią środę sierpnia w miasteczku Buñol (Walencja) w Hiszpanii

odbywa się tradycyjna walka na pomidory. Na ten jeden jedyny dzień zjeżdża do

miasteczka aż 23 tys. turystów z całegoświata, ochotników chcących wziąć

udział w bitwie. Normalnie populacja miasteczka liczy sobie 9 tys. mieszkańców.

Aby móc wziąć udział w „zabawie”, należy już kilka miesięcy wcześniej

zarezerwować sobie hotel w mieście, inaczej grozi nocleg pod gołym niebem lub

zakwaterowanie nawet do 50 km od miasta. Uczestnicy bitwy są odpowiednio

przygotowani, ale istnieje obowiązek noszenia rękawiczek i ochronnych gogli.

Festiwal La Tomatina rozgrywany jest oficjalnie od 1945 roku, gdy całkiem

przypadkowo w trakcie paradygigantes y cabezudos doszło do przepychanek

pomiędzy włodarzami miasta, a miejscową młodzieżą. W ruch poszły pomidory z

okolicznych straganów i tak to się wszystko zaczęło….

W każdej takiej bitwie zużywa się nawet do 115 ton owoców pomidora. I kto

powiedział,że pomidory są niezdrowe??

La Tomatina czyli wielka walka na pomidory







Papryka słodka

Papryka ostra



Papryka dotarła do Europy dwiema drogami; jako
„pieprz turecki ” ze wschodu i jako „indiański pieprz”
z wyprawą Kolumba.

Papryka

Rodzina papryki jest bardzo duża. Dzielimy paprykę się na słodką i ostrą. Każda
z tych odmian występuje w rozmaitych kolorach: biała,żółta, kremowa,
pomarańczowa, czerwona, zielona, brązowa. Warzywo stosowane jest jako
świeże, a także jako przyprawa (wysuszone owoce papryki).

� jeszcze 30 lat temu papryka była w Polsce warzywem mało znanym i
uprawianym, w tej chwili, okolice Radomia są nazywane polskim zagłębiem
paprykowym

�w nasionach papryki jest dość dużo oleju, który konserwuje zawarte w papryce
barwniki oraz posiada właściwości lecznicze

� różnica pomiędzy papryką słodką (łagodną) i ostrą polega na tym, iż papryka
słodka przy mieleniu pozbawiona jestścian dzielących, nasion i częściowo skórki.
W częściach tych zawarta jestkapsaicyna– substancja, która nadaje ostry smak.



� papryka zawiera najwięcej ze wszystkich warzyw witaminy C (nawet do
400 mg), poza tym wit. z grupy B, beta-karoten, jest też cenionym od tysiącleci
lekarstwem

�ma działanie tonizujące, przeciwzapalne, antyseptyczne, przeciw nieżytowe,
pobudzające wydzielanie sokużołądkowego i poprawę apetytu

�stymuluje krążenie krwi, reguluje funkcjonowanie wątroby i układu
trawiennego, a ostatnio udowodnionoże zawartość kapsaicyny i związków
pokrewnych, ma nie tylko właściwości bakteriobójcze, stosuje ją też przy
produkcji plastrów i maści pomagających przy bólach reumatycznych

�ponadto kapsaicyna niszczy komórki nowotworowe. Wiąże się z komórkami
nowotworowymi i niszczy je jednocześnie nie uszkadzając zdrowych
pobudzają komórki nowotworowe do apoptozy (samozniszczenia)

mitochondria.



Bakłażan zwany inaczej oberżyną



Oberżyna (bakłażan)

…zwana jest również gruszką miłości, a w przeszłości 
traktowano ją jako afrodyzjak…

Historia uprawy: pierwsze wzmianki o uprawie bakłażanów pochodzą z Chin

z V wieku p.n.e. Przypuszcza się, że uprawiano je już wcześniej w Indiach.

Bakłażany zawędrowały do Europy z Azji. Bardzo dobrze przyjęły się na pł.

Iberyjskim. Hiszpański klimat jest na tyle łagodny,że bakłażany mogły rosnąć

na dworze, w ogrodach lub na polach. W chłodniejszych rejonach Europy, np.

Wielkiej Brytanii czy Holandii uprawia się je w szklarniach, na małą skalę



Świeży owoc zawiera około90% wody,
niewielebiałka i tłuszczu,
około2 % cukrów (głównie glukozę i fruktozę), oraz
karotenoidy (0,2 mg)
sole mineralne(dużo potasu, wapń i żelazo),
witaminę E (0,1 mg)
witaminy z grupy B (B1, B2 i B6)
witaminę C (4 mg/100g)
kwasy fenolowe(w miąższu)
antocyjany (w skórce).

Dojrzałe bakłażany zawierają solaninę. Jest ona trującą substancją, dlatego
owoce zbiera się we wczesnej fazie (niedojrzałe) zanimsolanina się zgromadzi
w owocach. W pełni dojrzałe owoce są gorzkie i niesmaczne.
100 g owocu dostarcza 25 kalorii, owoce są lekko strawne i bardzo smaczne



Bakłażany można przygotować na wiele sposobów:

Puree z oberżyny

Zapiekanka z oberżyny

Sałatka z oberżyny z seremfeta

Pizza z bakłażanami

Musaka (tradycyjne danie Greckie)

W niektórych państwach10 marca obchodzone jest tzw. "święto
oberżyny", tego dnia spożywa się dania z bakłażanów.



Pepino



Pepino (Solanum muricatum)

Pepino pochodzi z Peru i Chile, obecnie najlepiej zadomowiło się na
Florydzie oraz masowo uprawiany jest w Izraelu.

Pierwsze wzmianki o uprawie tej rośliny pochodzą z 1889 roku, z zapisków
znalezionych w San Diego i Santa Barbara (1897)

Owoc podobny do małego melona, chociaż może też przybierać kształt
wydłużonej papryki chili, czasem jest wielkości jabłka, skórkę ma kremową
w fioletowe pasy lub jest jednolicie fioletowy Miąższ barwy blado-żółtej lub
pomarańczowej, soczysty, wśrodku znajdują sięmałe jadalne nasiona.

Bardzo delikatny smak przypomina połączenie smaku ananasa, cytryny
i melona. Nie mniej po skonsumowaniu na języku pozostaje lekkie uczucie
pieczenia, charakterystyczne dla owoców papryki.
Owoc pepino zawiera liczne cukry, karotenoidy (beta-karoten i zeaksantynę)
oraz antocyjany jak też flawonoidy. Jest bogaty w liczne sole mineralne
(magnez, potas, wapń)



Miechunka rozdęta, ozdobna, 
pomarańczowa



Miechunka pomidorowaMiechunka peruwiańska = jagoda Inków,
jagoda andyjska, rodzynek andyjski 



Miechunka peruwiańska (Physalis peruviana) jest to bylina jadalna z rodziny
psiankowatych. Ten znany także jako miechunka peruwiańska, rodzynek
brazylijski czy wiśnia peruwiańska owoc, od tysięcy lat jest ceniony za swoje
właściwości prozdrowotne w kulturach południowoamerykańskich.

Wysuszone owocemiechunki peruwiańskiej po wysuszeniu są w smaku
podobne dorodzynek z winogron. Są mniej słodkie.

Owoce miechunki zawierają:
beta karoten, kwercetynę i jej pochodne (>50 mg/100 g suszonych owoców)
witaminę C,
niacynę i fosfor.
Posiadają także bardzo dużą zawartość białek, stanowiących około 16% ich
całkowitej wagi po wysuszeniu. Jest to wśród warzyw jeden z najlepszych
wyników naświecie.



W Polscemiechunka pomidorowa (Physalis philadelphica) zwana jest także
skórzastą - od skórzastego kielicha otaczającego owoce, lub lepką - od
pokrywającego je wosku. W rodzinnych stronach określa się ją mianem
pomidorka (tomatillo ) lub zielonego pomidora (tomate verde). Również
Brytyjczycy używają nazwy tomatillo lub po prostu „meksykański pomidor”.

Owoce są drobne, kuliste,żółte lub jasnopomarańczowe. Na surowo raczej
niesmaczne, za to wspaniałe powysuszeniu.

Owoce zawierają głównie
kwercetynę 25-85 mg w 100 g suszonych owoców;
witaminę C 70-150 mg na 100 g suszonych owoców;
luteinę 5-10 mg na 100 g suszonych owoców.



Dziękuj ę za uwagę
i zapraszam do dyskusji


