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Papryka uzyskała 366 punktów w tzw. skali ANDI 
(Agregate Nutrient Density), która określa gę-
stość odżywczą żywności w skali od 1 do 1000 
w 100 kilokaloriach produktu, na podstawie za-

wartości składników mineralnych, karotenoidów, 
błonnika, witamin czy antyoksydantów. 

Dla porównania, jarmuż w skali ANDI otrzymał 
1000 punktów, pomarańcza 109, filet z kurczaka 
27, pełnotłuste mleko 20, piwo 7, a cukier brązo-

wy no cóż… 2.

Papryka czerwona jest jednym 
z najbogatszych źródeł witaminy C 
wśród warzyw. W 100 g zawiera jej 
128 mg. Dla porównania w takiej 

samej ilości cytryn znajdziemy  
53 mg, a w 100 g brokułu 89 mg. 

Tymczasem średnia papryka  
to około 200 g. 

Papryka w 100 g zawiera zaledwie 
39 kilokalorii, a jest przy tym nie-

zwykle odżywcza. Zawiera znaczne 
ilości witaminy A, a ponadto wita-

minę E, K i witaminy z grupy B. 

Odkryj 
pieprzowiec!
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Papryka pojawiła się w Europie z końcem XV wieku  i zawojowała naszą kuchnię. Największą ka-
rierę zrobiła na Węgrzech stając się symbolem narodowym tego kraju.  Co ciekawe witamina C 
została wyodrębniona po raz pierwszy właśnie z papryki przez węgierskiego biochemika Al-
berta Szent-Györgyi, który został za to odkrycie uhonorowany nagrodą Nobla. Nic dziwnego, 
że to warzywo jest dumą narodową Węgrów, którzy używają papryki pod każdą postacią:  
świeżej, sproszkowanej, słodkiej, ostrej…Paprykę dodaje się do wszystkiego począwszy od 
kiełbas, słynnego salami Pick, poprzez tradycyjny gulasz czy leczo. Niewątpliwie nie da się być  
na Węgrzech i nie zjeść czegoś z dodatkiem papryki. 

Warto pamiętać, że papry-
ka choć zdrowa i bardzo 
odżywcza nie będzie słu-
żyć każdemu. Należy ona 
bowiem do rodziny roślin 
psiankowatych, do której 
należą także: pomidory, 
ziemniaki, cukinia czy bakła-
żan. Produkty te zaleca się 
wykluczyć przynajmniej na 
jakiś czas u osób cierpiących 
na choroby autoimmuniza-
cyjne takie jak Hashimoto 
czy reumatoidalne zapale-
nie stawów. Warzywa psian-
kowate zawierają m. in. lek-
tyny, które mogą podrażniać 
układ pokarmowy przyczy-
niając się do rozszczelnienia 
bariery jelitowej, a tym sa-
mym nadmiernej stymulacji 
układu odpornościowego. 


