
ZIELENINA 
na talerzu 

Zielone warzywa liściaste powinny się znaleźć na naszym 
talerzu każdego dnia. Ich wybór, szczególnie w sezonie 
jest tak duży, że każdy znajdzie coś dla siebie. Szpinak, 
rukola, roszponka, jarmuż, sałata, szczypiorek, koperek, 
pietruszka, rzeżucha, kolendra czy botwina – jest w czym 
wybierać. Zielenina to bogactwo witamin, minerałów, 
antyoksydantów i błonnika. Zielone warzywa liściaste 
są bogato odżywcze, a jednocześnie niskokaloryczne. 
Powinny stanowić stały element naszej diety. 

Zielone liście warzyw można wykorzystać na wiele sposobów. Jarmuż 
i szpinak ze względu na dość neutralny smak stanowią doskonałą bazę do 
koktajli. Szczypiorek idealnie pasuje jako dodatek do rozmaitych past czy 
jajecznicy. Koperkiem można obficie posypać ziemniaki, a natkę pietruszki 
dodać do kotlecików czy przygotować tzw. tabbouleh, czyli libańską sałatkę, 
której podstawowy składnik stanowi kasza i właśnie pietruszka. Możliwości 
jest wiele, dlatego zadbajmy, żeby zielenina stale gościła na naszym talerzu, 
nie tylko jako skromny dodatek, ale jeden z istotnych składników. 

ODŻYWIANIE
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ODŻYWIANIE

Zielenina może uchodzić za 
tzw. super food. Zawiera wita-
minę A, C, E, K oraz witaminy 
z grupy B. Jest źródłem żela-
za, potasu, magnezu i wapnia. 
Zawiera błonnik, karotenoidy 
i flawonoidy. 

Zielone warzywa liściaste są świetnym źródłem folianów. Zapo-
trzebowanie na ten składnik u dorosłych wynosi 400 µg u kobiet 
(wzrasta do 600 µg w czasie ciąży i 500 µg w czasie laktacji) 
i 320 µg u mężczyzn. W 100 g szpinaku znajdziemy aż 193 µg 
folianów, w takiej samej ilości jarmużu 120 µg, w rukoli 97 µg. 
Foliany biorą udział m. in. w procesach krwiotwórczych i są 
istotnym elementem diety w kontekście zapobiegania anemii. 
Ponadto ich prawidłowa podaż wpływa na obniżenie poziomu 
homocysteiny, której nadmiar jest uznanym czynnikiem ryzyka 
chorób sercowo–naczyniowych. Niedobory folianów przyczyniają 
się także do zaburzeń pracy układu nerwowego.

Zielone liście powinny się 
znaleźć w naszej diecie tak-
że ze względu na zawarte 
w nich żelazo. W połączeniu 
z innymi składnikami, które 
zawierają m. in. wspomniany-
mi folianami wykazują działa-
nie prewencyjne i pozwalają 
uniknąć niedokrwistości. 

Warzywa liściaste są za-
sobne także w wapń. 
Zapotrzebowanie na 
ten składnik u dorosłych 
między 19 a 50 rokiem 
życia wynosi 1000 mg. 
U kobiet powyżej 50 r. ż. 
i mężczyzn powyżej 65 
r.ż. wzrasta do 1200 mg. 
Tymczasem w 100 g ru-
koli jest aż 160 mg wap-
nia, w jarmużu 157 mg, 
a w szpinaku 93 mg. 
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