
Wraz z końcem lata ze straga-
nów znikają polskie sezo-

nowe owoce, takie jak 
truskawki, maliny czy 

borówki. Natomiast 
jesień i zima to do-
skonały czas, aby 
w naszym jadłospi-

sie pojawiły się nie 
tylko jabłka, gruszki 

i śliwki, ale także cytru-
sy! Choć cytrusy są do-

stępne przez niemal cały 
rok, to sezon na te owoce 

rozpoczyna się właśnie jesie-
nią, a już pod koniec listopada 

w wielu domach panuje mandaryn-
kowe szaleństwo, trwające przez cały 
grudzień. I słusznie!

ODŻYWIANIE

SEZON 
NA

cy trusy
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ODŻYWIANIE

Owoce cytrusowe są źródłem cennych 
olejków eterycznych mających m. in. 
działanie uspokajające i odprężające. 
W czasie obierania cytrusów, np. po-
marańczy czy mandarynek uwalniane 
są one ze skórki owoców, wypełniając 
swoim intensywnym zapachem całe 
pomieszczenie. 

Cytrusy są źródłem m. in. magnezu, potasu, wapnia, folianów i witaminy C. W jednej 
sztuce 200 g pomarańczy (część jadalna), znajdziemy 98 mg witaminy C, podczas 
gdy zapotrzebowanie dorosłej osoby na ten składnik wynosi 75 mg u kobiet i 90 mg 
u mężczyzn. Ponadto jedna sztuka tego owocu ma prawie 4 g błonnika. Z tego 
względu zdecydowanie cenniejsze będzie spożywanie owoców w całości zamiast 
picia soków – nawet tych wyciskanych w domu. Soki są skoncentrowanym źródłem 
cukru i pozbawione są tego cennego włókna roślinnego. Dla porównania, jedna 
pomarańcza to 94 kilokalorie, prawie 19 g węglowodanów przyswajalnych i 4 g 
błonnika, podczas gdy jedna 250 ml szklanka soku to 112 kilokalorii, 25 g węglo-
wodanów i tylko 0,5 g błonnika. Owoc zjedzony w całości, oprócz większej wartości 
odżywczej, daje także nieporównywalną sytość w stosunku do soku. Wbrew pozo-
rom soki nie powinny codziennie gościć w menu zarówno dzieci, jak i dorosłych, 
natomiast owoce jak najbardziej tak!

Należy pamiętać, aby nie łączyć żadnych leków 
z grejpfrutami i zachować kilkugodzinny odstęp 

między ich zjedzeniem lub wypiciem soku 
a zastosowaniem leków. Grejpfruty 

mimo tego, że zawierają bardzo 
liczne substancje cenne dla na-

szego zdrowia, mogą wchodzić 
w interakcje z różnymi prepa-
ratami m. in. osłabiając ich 
działanie. 
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