
OWOCE ŚWIATA

 
Dynia jest niskokaloryczna w 100 g ma zale-
dwie 26 kilokalorii. Jednocześnie ma bardzo 
dużo wartości odżywczych. Zawiera aż 340 
mg potasu podczas gdy jeden z najbardziej 
zasobnych w ten pierwiastek owoców ba-
nan, ma 358 mg w tej samej ilości. Dynia jest 
też jednym z najlepszych roślinnych źródeł 
witaminy A w formie beta karotenu – w 100 g  
zawiera jej aż 8513 IU. Dla porównania mar-
chew zawiera 21 384 IU, a mango 1082 IU.

Niezwykle cenne są również pestki dyni. Za-
wierają witaminy z grupy B, witaminę E,  a tak-
że magnez, potas, fosfor czy cynk. Ponadto są 
znane jako domowy środek na pozbycie się 
pasożytów. Pestki dyni zawierają bowiem ku-
kurbitacynę znaną z właściwości przeciwpa-
sożytniczych. Ponadto substancja ta wpływa 
na wydzielanie soku żołądkowego pobudza-
jąc trawienie. Należy jednak pamiętać, że naj-
cenniejsze są świeże pestki dyni!

Czy wiesz, że w Polsce istnieje farma dyń, 
która jest otwarta dla chętnych? Farma przy-
gotowuje edukacyjne wycieczki dla dzieci 
w czasie których organizowane jest wyjście 
na pole dyniowe, gdzie dzieci zbierają swoje 
dynie. Farma znajduje się w Warszawie, a or-
ganizatorzy zapraszają w sezonie dyniowym 
między 15 września, a 31 października.

Dynia - nie 
tylko na 

Haloween
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SKŁADNIKI: 
•	 Bulion warzywny 3 l
•	 Kiełbasa chorizo
•	 Mleko kokosowe 250 ml
•	 Dynia 400 g
•	 Ziemniaki 3 szt.
•	 Marchew 2 szt.
•	 Pietruszka 1 szt. 
•	 Kurkuma 2 łyżeczki
•	 Sól himalajska
•	 Pieprz
•	 Papryka chili mielona
•	 Sos sojowy 1 łyżka
•	 Pestki dyni 

Ugotować bulion dodając do 
niego dodatkowo ziemniaki 
oraz dynię. Gdy warzywa będą 
miękkie, wyjąć nadmiar wa-
rzyw, a pozostałe zmiksować 
blenderem. Wlać mleko koko-
sowe. Do zupy dodać przypra-
wy: kurkumę, pieprz, sos so-
jowy. Posolić według uznania. 
Gotować przez chwilę. 

Kiełbasę chorizo pokroić na 
półplasterki i podsmażyć. Zupę 
nałożyć do naczyń, dodać kieł-
basę, dodać łyżkę mleka koko-
sowego, posypać odrobiną pa-
pryczki chili oraz pestkami dyni.

 Zupa dyniowa z mlekiem kokosowym
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