Ewa Ceborska-Scheiterbauer

Owoce i warzywa egzotyczne
na naszym stole –
co z nich przygotować?
W dzisiejszych czasach dostęp do warzyw i owoców jest praktycznie całoroczny. Dzięki temu
możemy urozmaicać nasz jadłospis egzotycznymi owocami i warzywami. Specjaliści do spraw
żywienia człowieka podkreślają, że im bardziej urozmaicona dieta, tym lepiej. Wynika to przede
wszystkim z faktu, że różne produkty są źródłem różnych składników odżywczych. Poza tym
w obliczu coraz częstszego występowania nadwrażliwości pokarmowych oraz alergii urozmaicenie
na talerzu to istotny czynnik profilaktyczny. Spożywanie produktów z różnych źródeł zmniejsza też
ryzyko kumulowania się w organizmie szkodliwych substancji. Dlatego warto od czasu do czasu
zaprosić na nasze stoły nieco egzotyki.

Egzotyka na talerzu dziecka
Produkty pochodzące z innych rejonów świata to propozycja dla rodziców, którzy chcieliby,
aby dieta ich dzieci była zdrowa i pełna wartości odżywczych. Warto podkreślić, że choć owoce
egzotyczne to bardzo dobre rozwiązanie dietetyczne, ale rekomendowane jest raczej poza
sezonem na rodzime produkty, a więc głównie w okresie zimy, przednówka czy wiosny.
W sezonie letnim, kiedy możemy bez problemu kupować produkty sezonowe, takie jak
truskawki, borówki, jagody, porzeczki, maliny, lepiej się skupić na naszych smakołykach.
Jakie więc owoce i warzywa egzotyczne są godne uwagi i po jakie warto sięgać?
I najważniejsze – co dzieci najchętniej spożywają?
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Owoce
Banan
Banany to ulubione owoce dzieci, cenione głównie za delikatny, słodki smak. Banany są
także pożądanym dodatkiem do różnego rodzaju zielonych koktajli, dzięki czemu maluchy
chętniej po nie sięgają. Z punktu widzenia dietetyki owoce te są bardzo bogatym źródłem
potasu, a także szybko dostarczają energii. Pamiętajmy: im bardziej dojrzały banan, tym
zawartość cukrów prostych jest w nim większa. Poza tym owoce te są łatwostrawne
i działają lekko zapierająco, co szczególnie przydaje się w przypadku biegunek (wywołanych
np. rotawirusem).
Z punktu widzenia tradycyjnej medycyny chińskiej banany działają zaśluzowująco, dlatego
nie poleca się ich w razie infekcji górnych dróg oddechowych.
Polecane przepisy z użyciem banana:
• zielony koktajl – ze świeżym szpinakiem, bananem, jogurtem naturalnym i odrobiną
kłącza imbiru,
• owsianka z bananem i suszoną żurawiną,
• chlebek bananowy,
• krem z banana, gorzkiego kakao i awokado,
• placuszki bananowe z dodatkiem mąki gryczanej.
W ostatnim czasie na polskim rynku pojawiły się platany, które są bardzo podobne do
bananów. Nie wolno ich jednak spożywać na surowo, gdyż powodują silny ból brzucha.
Smakują jednak wybornie po upieczeniu z odrobiną cynamonu.
Ananas
Świeże ananasy, w przeciwieństwie do tych z puszki, są prawdziwym rarytasem. To bardzo
wartościowy owoc – bogate źródło manganu, żelaza, miedzi, a także witaminy C, która jest
szczególnie pożądana w okresie wzmożonej zachorowalności na infekcje górnych dróg
oddechowych.
Dzieci lubią jeść ananasy na surowo, ale także jako słodki składnik smoothie czy w sałatkach
owocowych. Ten owoc dobrze się też sprawdza jako dodatek do sałatki z gotowanym
mięsem kurczaka, ryżem i kukurydzą.
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Gdy kupujemy ananasa, warto zwrócić uwagę na to, aby owoc nie był spleśniały u nasady.
Lepiej jest wybrać owoc zielonkawy i poczekać 2–3 dni, aż dojrzeje, nie dopuszczając do
powstania pleśni. Pleśń bowiem może zawierać rakotwórcze związki, których należy za
wszelką cenę unikać (uwaga, w przypadku pleśni nie wystarczy wyciąć zepsutą część –
należy wyrzucić cały owoc).
Polecane przepisy z wykorzystaniem ananasa:
• zmiksowany świeży ananas jako składnik marynaty do kurczaka lub indyka,
• świeży ananas jako główny składnik smoothie z kwaśnymi cytrusami,
• świeży ananas jako słodki dodatek do sałatki z roszponki.
Persymona (owoc kaki, chińska śliwka)
Persymona to pomarańczowa kula wielkości jabłka, o łagodnym, słodkim, lekko mdłym
smaku. Coraz więcej sklepów oferuje w sezonie zimowym ten owoc, i słusznie, bo jest on
źródłem beta-karotenu, czyli prowitaminy A, która jest niezwykle ważna do prawidłowego,
ostrego widzenia.
Jak się okazuje, dzieci bardzo chętnie sięgają po kaki, gdyż jest to owoc miękki,
bezpestkowy, a przede wszystkim delikatny w smaku. I to właśnie ze względu na ten
delikatny smak można go stosować wymiennie z bananem.

www
ww
w.z
.zdro
drowenietrudn
udne
.pl
e.pl

www.FACEBOOK.COM/
KUPIECPL

Polecane przepisy z wykorzystaniem persymony:
• koktajl z persymony i maślanki,
• szaszłyk owocowy z persymoną, jabłkiem i kiwi, polany odrobiną gorzkiej czekolady,
• persymona w owsiance na mleku (lub mleku roślinnym) z odrobiną cynamonu.
Granat
Granat to owoc, który można wykorzystać do bardzo wielu dań – zarówno tych słodkich, jak
i wytrawnych. Granat i sok z granatu to bardzo cenne źródło przeciwutleniaczy, które m.in.
neutralizują zbyt dużą ilość wolnych rodników we krwi, a także działają przeciwzapalnie.
Jak podawać dziecku granaty?
Najprostszą metodą jest podać owoc przekrojony na pół. Okazuje się bowiem, że dzieci
– szczególnie te w wieku przedszkolnym – lubią sobie samodzielnie wydłubywać pestki.
Jest to też doskonała metoda na to, aby zachęcić malucha do pomocy w kuchennych
obowiązkach.
Polecane przepisy z wykorzystaniem granatu:
• pestki z granatu jako posypka na naleśniki z białym serem,
• pestki granatu zmieszane z gęstym jogurtem naturalny i płynnym miodem,
• pestki jako posypka na wierzch dowolnego ciasta (szczególnie dobrze się sprawdza jako
dodatek do ciast z polewą z gorzkiej czekolady),
• pestki jako posypka na zieloną sałatę z dowolnymi warzywami i owocami.
Mango, kiwi, awokado
Owocem godnym zainteresowania jest także bogate w beta-karoten mango. Tradycyjny
indyjski napój – mango lassi – to bardzo dobry sposób na podanie dziecku naturalnego jogurtu.
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Mango lassi
Składniki (na 2 porcje):
• 1 duże dojrzałe mango,
• 1 szklanka jogurtu greckiego,
• 1/2 szklanki chłodnej wody,
• 1 łyżka syropu klonowego lub miodu,
• 1 łyżeczka brązowego cukru,
• szczypta zmielonego kardamonu.
Przygotowanie:
Mango obrać ze skórki. Usunąć pestkę. Zmiksować z resztą składników na
gładką masę.

Kiwi to wspaniałe źródło witaminy C. Dzięki jednemu kiwi można dostarczyć organizmowi
dzienną dawkę tej witaminy. Owoc ten warto podawać zawsze w wersji bardzo dojrzałej
(jest słodsze); dobrze się komponuje z serkiem wiejskim lub naturalnym serkiem
homogenizowanym.
Awokado to kolejna propozycja godna uwagi rodziców. Awokado zawiera olbrzymią
dawkę witamin rozpuszczanych w tłuszczach i przy okazji charakteryzuje się dobrym profilem
tłuszczowym. Dzięki dużej zawartości tłuszczu jest bardzo dobrym nośnikiem smaku, co
w przypadku dzieci ma ogromne znaczenie. Pasta z awokado, gorzkiego kakao i prażonych
orzechów laskowych posłodzona ksylitolem to bardzo dobra alternatywa dla gotowych
kremów czekoladowo-orzechowych. Awokado można także stosować zamiast masła.
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Warzywa
Kalafior romanesco
Warzywa, które przybywają do nas z daleka, także są godne zainteresowania. Wykorzystajmy
je, aby dziecko spróbowało czegoś nowego. Przykładem może być kalafior romanesco, który
ma wszystkie zdrowotne walory kalafiora, różniąc się od niego wyglądem. Okazuje się, że wiele
dzieci chętniej sięga właśnie po romanesco z Sycylii. Zarówno kalafior romanesco, jak i nasz
typowy kalafior nadają się doskonale do zagęszczania zup. Kalafior bowiem po ugotowaniu
i zmiksowaniu staje się bardzo aksamitny, dlatego może zastąpić śmietanę.
Batat – słodki ziemniak
Batat to warzywo podobne do naszego ziemniaka. Zawiera jednak więcej beta-karotenu,
a poza tym jest nieco bardziej słodki. Dlatego też można go wykorzystać jako bazę do słodkich
kulek, mokrych ciast i ciasteczek. Bataty, doprawione odrobiną cukru waniliowego, można
także upiec na deser w piekarniku. Mistrzowie kuchni karmelizują ugotowane słodkie ziemniaki
i podają z lodami waniliowymi.
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Imbir
Imbir to przyprawa, która powinna zagościć w każdej kuchni – szczególnie w okresie
jesienno-zimowym i wczesną wiosną. Imbir ma bowiem właściwości rozgrzewające, a także
przeciwzapalne. Dlatego też warto go stosować w razie przeziębienia, grypy, a nawet przy
ogólnym wychłodzeniu organizmu.

Rozgrzewający napój zimowy
Składniki:
• świeży imbir (1–2 cm),
• 300 ml wody,
• 2 łyżeczki prawdziwego miodu,
• 4 łyżki soku z cytryny,
• 2–3 goździki.
Przygotowanie:
Wodę zagotować ze świeżym imbirem startym na tarce o drobnych
oczkach. Do wody dodać goździki. Gotować przez około 15 min na
wolnym ogniu. Następnie nieco wystudzić, wyjąć goździki, dodać miód
i sok z cytryny. Dobrze wymieszać, aby miód się rozpuścił. Popijać
(na ciepło) w ciągu dnia.

Zagrożenia związane ze spożywaniem egzotycznych warzyw i owoców
Produkty egzotyczne mają także kilka wad, z których warto zdawać sobie sprawę.
Przede wszystkim warzywa i owoce pochodzące z odległych miejsc na świecie muszą być
zabezpieczone przed zepsuciem. Wiele z nich przypływa do Europy wielkimi kontenerowcami,
których rejs trwa bardzo długo, dlatego zrywane są one jeszcze niedojrzałe, co wpływa nie
tylko na ich smak, ale także na wartości odżywcze. Przykładem tego są banany – praktycznie
wszystkie banany, które trafiają na europejski rynek (z wyjątkiem tych pochodzących
z Hiszpanii i Wysp Kanaryjskich) są zrywane jako zielone. Dojrzewają dopiero w specjalnych
dojrzewalniach poddane działaniu etylenu. Warto także wiedzieć, że banany uprawia się
na olbrzymich plantacjach, gdzie nie ma bioróżnorodności gatunkowej, a przez to ilość
szkodników może szybko wzrosnąć. Dlatego też w takich monokulturach stosuje się dużo
chemicznych środków ochrony roślin.
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Dostęp do egzotycznych owoców, warzyw, przypraw to duże udogodnienie w dzisiejszych
czasach. Warto jednak zastanowić się, jak są one uprawiane, czy są hodowane w odpowiednich
warunkach, czy przy uprawie stosowane są silne środki chemiczne, które wpływają negatywnie
na zdrowie pracujących tam ludzi, w tym także dzieci…
Krótka ściągawka, czyli jak włączać egzotyczne produkty do jadłospisu rodziny
• Korzystajmy z europejskiej egzotyki – cytrusy, awokado, banany, imbir rosną także na
terenach UE. Po nie warto sięgać w pierwszej kolejności.
• Wybierajmy produkty z upraw ekologicznych – w ten sposób ochronimy swoje zdrowie,
ale także zdrowie rolników, którzy przestawiają się na uprawę ekoproduktów.
• Jeśli nie mamy możliwości wyboru ekologicznych produktów, wybierajmy te oznaczone
znaczkiem fair trade. Dotyczy to w szczególności kakao i czekolady.
• Poza sezonem warto jeść rodzime owoce w formie mrożonek, jest to dużo bardziej
korzystne dla zdrowia niż jedzenie borówki amerykańskiej albo truskawek pochodzących
z południowej Europy czy północnej Afryki. Owoce jagodowe bardzo szybko ulegają
zepsuciu, więc są obficie traktowane środkami grzybobójczymi.
• Gdy komponujemy jadłospis, warto od czasu do czasu sięgnąć po nowy, egzotyczny
smak. Jednak podstawą żywienia całej rodziny powinny być w dalszym ciągu produkty
rodzime – nawet jeśli ich wybór poza sezonem jest nieco skromniejszy.
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Ewa Ceborska-Scheiterbauer to dietetyk, który
wie co dobre. Oprócz wyczucia smaku, posiada
akademicką wiedzę i zbierane przez lata doświadczenia
w zakresie żywienia, dzięki którym opracowywane
przez nią dania i diety zawierają kompletny zestaw
składników odżywczych.
Ukończyła SGGW na Wydziale Żywienia
Człowieka i od 9 lat prowadzi z licznymi sukcesami
Poradnię Dietetyczną Food&Diet. Jej przepisy na zdrowe
i pyszne jedzenie są łatwe w przygotowaniu i doskonale
spełniają stawiane przed nimi cele. Swoją wiedzę
i doświadczenie przekuła w sukces zawodowy – opiekowała się działem
eksperckim onet.pl,abczdrowie.pl. Wielokrotnie gościła w programach
telewizyjnych (m. in. na antenie TVP, TVN, TVN 24, TVN Style), gdzie jako
ekspert podpowiadała i pomagała znajdować optymalne rozwiązania
stawianych przed nią wyzwań. Na łamach Urody, Shape’u, Życia Warszawy,
Dobrych Rad oraz wielu innych radziła, jak zmieniać nawyki żywieniowe i co
zrobić, by zdrowa dieta stała się źródłem codziennej przyjemności.
Jest głodna wiedzy i zawsze ma apetyt na więcej.
Chętnie i często uczestniczy w konferencjach naukowych, sympozjach
oraz warsztatach z zakresu dietetyki. Zdobytej wiedzy nie chowa w spiżarni,
a z prawdziwą pasją przekłada na warsztaty, zajęcia dla dzieci, przepisy
i indywidualne konsultacje – wszystko to po to, by każdy otrzymał poradę
w jak najbardziej apetycznej formie.
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