
KOLOROWE
WITAMINY

POMARAŃCZOWE WARZYWA

Korzeń marchwi ma wielorakie korzystne dla zdrowia właściwości, ale przede wszystkim 
ceni się go za działanie przeciwcukrzycowe i przeciwpasożytnicze. Działa także rozkurczo-
wo, obniża poziom cholesterolu we krwi, a ponadto pozytywnie wpływa na proces regu-
lacji trawienia. Stanowi także bogate źródło wielu witamin i soli mineralnych. Marchew 
pozwala zwiększyć odporność immunologiczną organizmu. Jej regularne spożywanie 
sprawia, że skóra i błony śluzowe zyskują znacząco na elastyczności. Marchew wykazuje 
także działanie rozkurczowe na naczynia krwionośne, wiatropędne i pobudzające układ 
moczowy do prawidłowego funkcjonowania.

Papryka, marchew, żółte pomidory czy dynia zyskują swoje ubarwienie dzięki 
beta-karotenowi, będącemu prowitaminą A, która w ludzkim organizmie ulega 
przekształceniu w witaminę A. Witamina ta odpowiada za powstawanie nowych 
komórek, stąd jej wielka rola w procesie wzrostu u dzieci. Zapobiega też „kurzej 
ślepocie” i buduje wysoką odporność. Wpływa na właściwy stan błon śluzowych 
i na wygląd skóry, zapobiegając rogowaceniu naskórka. Beta-karoten będąc prze-
ciwutleniaczem, neutralizuje wolne rodniki, wykazując działanie antynowotwo-
rowe. Ta grupa warzyw obfituje w witaminę C, która jest niezastąpiona podczas 
zimowej obrony przed infekcjami. Zawarte w tych warzywach składniki odżywcze 
pozwalają zredukować poziom cholesterolu i obniżyć ciśnienie, a także wspierają 
tworzenie kolagenu.

BIAŁE WARZYWA  

Pietruszką warto wspomagać leczenie dróg moczowych i kamicy nerkowej. Wykazuje tak-
że właściwości antynowotworowe. Zawarte w niej witaminy i minerały (magnez, wapń  
i potas) usprawniają krążenie krwi, a żelazo pomaga zapobiegać anemii oraz ją zwalczać. 
Ponadto pietruszka przyczynia się do usuwania toksyn z organizmu. Z uwagi na działanie 
rozkurczające korzystnie wpływa na mięśnie miednicy. Przy problemach z pęcherzem, 
prostatą i nerkami zaleca się systematyczne picie wywaru z pietruszki. Korzeń z kolei ma 
właściwości moczopędne, dzięki czemu można go stosować przy obrzękach i innych obja-
wach zatrzymania płynów w ciele.

Białe warzywa jak cebula, pietruszka korzeniowa czy kalarepa posiadają właściwo-
ści antybakteryjne oraz antywirusowe, a także wzmacniają odporność. Zapobiega-
ją przeziębieniu i grypie. Zawierają takie składniki odżywcze, które mogą obniżyć 
ryzyko raka piersi, prostaty i okrężnicy. Równoważą także poziom hormonów, za-
pobiegając wystąpieniu chorób nowotworowych na tle hormonalnym. Warzywa  
o barwie białej są też bogate w przeciwutleniacze i siarkę, odpowiedzialną za ba-
lans pomiędzy cholesterolem LDL i HDL.
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CZERWONE WARZYWA  

Świetnym źródłem likopenu są pomidory, ale jeszcze lepszym uzyskiwane z nich: pulpy, 
przeciery i soki. Pomidor zawiera ogromne dawki witaminy C oraz E. Ponadto obfituje  
w witaminy z grupy B, a także witaminy PP i K. Z minerałów najwięcej w nim potasu, 
a także żelaza, wapnia i magnezu. Można w nich znaleźć nawet kobalt, miedź i man-
gan. Pomidory królują, jeśli chodzi o obecność likopenu, odpowiedzialnego za czerwoną 
barwę warzywa. Likopen to anmtyutleniacz, który zabezpiecza przed ryzkiem wystą-
pienia zawału serca i rozwoju miażdżycy. Dzięki sporej ilości beta-karotenu słynie z neu-
tralizacji szkodliwego działania wolnych rodników, opóźniając procesy chorobotwórcze  
i starzenia się.

Czerwone warzywa działają przede wszystkim na serce, szczególnie te o inten-
sywnej barwie. Dzieje się tak za sprawą zawartego w nich likopenu. Jest on an-
tyutleniaczem, usprawniającym pracę naszego serca i obniżającym poziom złego 
cholesterolu. Dzięki dużej zawartości potasu wpływają na nasze serce regulując 
jego rytm i stabilizując ciśnienie krwi. Czerwone warzywa to grupa bogata rów-
nież w antocyjany, będące naturalnymi barwnikami wzmacniającymi naczynia 
krwionośne. 

ZIELONE WARZYWA

Sałata swój kolor zawdzięcza chlorofilowi, który ma działanie bakteriobójcze, przyspiesza 
gojenie, chroni przed zarazkami, pomaga pokonać infekcje. Sałata zawiera m.in. luteinę  
i silne przeciwutleniacze, które chronią przed zwyrodnieniem plamki żółtej. Dostarcza też 
sporo kwasu foliowego i witamin z grupy B wzmacniających system nerwowy. Ma tez 
dużo witaminy E i C, potas, żelazo, mangan, magnez, kwasy organiczne. Jest niskokalo-
ryczna. Poprawia trawienie i odkwasza.

Takie warzywa jak sałata, seler naciowy, roszponka, pietruszka naciowa zawierają 
trzy wartościowe składniki: błonnik, kwas foliowy i przeciwutleniacze. Posiada-
ją też foliany współtworzące kwasy DNA i RNA, odpowiedzialne za ich właściwe 
funkcjonowanie oraz za produkcję czerwonych krwinek. Foliany znakomicie zapo-
biegają anemii, regulując procesy wzrostu i podziału komórek organizmu. Kwas 
foliowy jest z kolei niezbędny ciężarnym kobietom. Zielone warzywa liściaste 
to bogate źródło witaminy C i B6 oraz żelaza. Chronią skórę przed starzeniem,  
a siatkówkę oka przed uszkodzeniami. Wspierają proces oczyszczania organizmu  
z toksyn, pobudzają trawienie i zwiększają koncentrację. Wykazują działanie prze-
ciwnowotworowe, pomagają obniżyć ciśnienie i poziom cholesterolu. Źródłem 
wielu witamin i składników mineralnych są również świeże zioła oraz kiełki, któ-
rych nie powinno zabraknąć w naszym jadłospisie.

FIOLETOWE WARZYWA  

W skórce bakłażana znajdują się związki fenolowe, które są zdolne poprawić funkcjono-
wanie całego organizmu. Wśród tych związków obecne są między innymi antocyjany  
o silnym działaniu antyutleniającym. To dzięki nim bakłażan posiada fioletowo-grana-
towy kolor skórki. Konsumpcja bakłażanów, a zwłaszcza ich skórki pozwala zapobiegać 
nowotworom. Działanie antyrakowe oberżyny potwierdzili naukowcy. Wyodrębnili oni 
nasuninę, który to związek ogranicza angiogenezę – proces związany z rozwojem ko-
mórek rakowych.

Filetowe warzywa (np. oberżyna, czy rabarbar) dzięki zawartym w nich antocy-
janom pomagają niszczyć wolne rodniki, dbać o zdrową siatkówkę oka i sprawny 
układ moczowy oraz redukować nadciśnienie. Korzystny wpływ antocyjanów na 
organizm człowieka wynika z ich działania przeciwzapalnego. Spowalniają proces 
zlepiania się płytek krwi oraz wzmacniają naczynia krwionośne włosowate. Ist-
nieją badania naukowe dowodzące, że antocyjany potrafią też przyczyniać się do 
samozniszczenia komórek nowotworowych. 

Natura nie bez powodu bogato obdarzyła wszystkie rośliny różnymi barwami. Ta cudowna gama kolorów to nie tylko ich zewnętrz-
ny atrakcyjny wygląd. Rośliny te posiadają także wspaniały i niepowtarzalny smak oraz tysiące bioaktywnych substancji. Chlorofile, 
karotenoidy, antocyjany, betalainy i wiele innych poza funkcjami jakie pełnią w fizjologii rośliny mają znaczący wpływ na procesy 
zachodzące w organizmie człowieka. Jako lekarz od wielu lat stosuję właśnie takie kompozycje różnobarwnych warzyw i owoców 
jako terapeutyczną dietę. W swojej praktyce mogłam się wielokrotnie przekonać o potężnej ich leczniczej mocy, która wiąże się z: 
odmładzaniem, oczyszczaniem, ale także ze spektakularnymi uzdrowieniami. Badania naukowe dokonane zwłaszcza w ostatnich 
latach wykazały, że roślinne bioaktywne substancje, które zawierają zwłaszcza kolorowe rośliny, mogą bezpośrednio wpły-
wać na nasze geny i je prozdrowotnie przestrajać. To niezaprzeczalnie prawdziwy cud natury! Pięknie wyglądające kompozycje 
sałatek przyrządzone z różnokolorowych warzyw i owoców powinny często gościć na naszych stołach, gdyż ich korzystne działania są 
wszechstronne: zwiększają odporność, obniżają ciśnienie, wspierają dobry wzrok, obniżają cholesterol, hamują nowotwory, a przede 
wszystkim pozwalają nam cieszyć się dobrym samopoczuciem i witalnością. 

 Firma Vilmorin zaproponowała Państwu kolekcje nasion różnokolorowych roślin. Z serca polecam Państwu te nasionka, bo nic lepiej 
nie smakuje niż własnej produkcji kolorowe i ekologiczne warzywa, które są gwarancją zdrowia i długowieczności. 

Polecam
Ewa Dąbrowska

Od lat dziwięćdzisiątych XX wieku rozwija dietę  
warzywno-owocową, jako metodę wspomagającąc leczenie. 

DR EWA DĄBROWSKA
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