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K
iszona kapusta czy ogórki 
to nie tylko porcja witamin, 
których brakuje nam w chłod-
niejszych porach roku, ale też 
naturalny probiotyk – ponie-

waż zawierają bakterie kwasu mlekowego. 
Kwas mlekowy to substancja, która oczysz-
cza organizm i wzmacnia system obronny, 
chroniąc nas przed chorobami. Kwas mle-
kowy reguluje też florę bakteryjną w jeli-
tach, wspomaga trawienie i wchłanianie 
produktów przemiany materii, zmniejsza 
poziom cholesterolu. Bakterie kwasu mle-
kowego odgrywają też ważną rolę w syn-
tetyzowaniu witaminy K i niektórych 
z grupy B. Kwas mlekowy jest również kon-
serwantem, który zabija bakterie wywo-
łujące procesy gnilne. Z czasem w trakcie 
fermentacji, cenne składniki przenikają 
do zalewy, dlatego jest ona równie war-
tościowa, jak ukiszone warzywa i owoce.

Sekrety udanych kiSzonek
Do kiszenia nadaje się wiele warzyw 
i owoców. Z warzyw - poza kapustą 
i ogórkami - mogą być: buraki, kalafiory, 
papryka, cukinia, kabaczki, marchew, 
biała rzodkiew, cebula, czosnek. Z owo-
ców: jabłka, śliwki, gruszki, winogrona, 
cytryny.  Wszystkie produkty powinny 
być świeże, zdrowe, dojrzałe, ale nie przej-
rzałe. Poza solanką do kiszenia można 
dodać koper, ziele angielskie i  jagody 
jałowca, które nadają smak, ale mają też 
właściwości zdrowotne i konserwujące. 
Bakterie mlekowe należą do beztlenow-
ców, czyli nie tolerują dostępu powietrza. 
Warzywa i owoce powinny być dokładnie 
przykryte sokiem - zabezpiecza to przed 
rozwinięciem się pleśni. Kiszonki dojrze-
wają około 4 tygodni, można je przecho-
wywać do pół roku, a nawet do roku jeśli 
włożymy je do mniejszych słoików i zapa-
steryzujemy. Pamiętajmy, że w procesie 
pasteryzacji część bakterii kwasu mleko-
wego ginie. Kiszonki, które chcemy zjeść 
w pierwszej kolejności, powinniśmy po 
3-5 dniach przenieść w chłodne miejsce, 
aby przerwać fermentację.

Wartości zdroWotne 
kiSzonek
l Kiszonki dostarczają sporo witamin: B1, 
B2, B3, które regulują metabolizm i uła-
twiają trawienie białek, tłuszczów i węglo-
wodanów, wygładzają skórę, wzmacniają 
włosy i paznokcie oraz zwiększają przy-
swajalność żelaza, chroniąc przed anemią.

Jesień na talerzu 
– kiszonki

l Kiszonki są również dość dobrym źró-
dłem witaminy C, A, E, K oraz magnezu, 
wapnia, fosforu i potasu. Jednak wbrew 
powszechnej opinii nie mają więcej wita-
miny C niż świeże owoce i warzywa. 
Zawierają sporo błonnika, który daje 
poczucie sytości, co sprzyja zachowaniu 
prawidłowej wagi.
l Warzywa i owoce w czasie fermenta-
cji tracą kalorie! Jeden średni ogórek lub 
miseczka kapusty to tylko 12 kcal! To sku-
tek spadku zawartości cukru i zwiększe-
nia ilości wody. W czasie kiszenia pod 
wpływem bakterii mlekowych docho-
dzi do przekształcenia cukru zawartego 
w warzywach i owocach w kwas mlekowy.
l Kiszonki są efektem fermentacji i zawie-
rają w sobie mnóstwo bakterii mleko-
wych przez co mają działanie probio-
tyczne. Zawartość kwasu mlekowego 
doskonale wpływa na florę bakteryjną 
i cały nasz układ trawienny. Wpływają 
także na zmniejszenie ilości choleste-
rolu we krwi, regulują poziom cukru. 
Kiszonki zawierają także sole mineralne 
i organiczne związki siarki, które dodat-
kowo wzmacniają skórę, włosy i paznok-
cie. Kiszonki wspierają wchłanianie żelaza 
do organizmu i wpływają korzystnie 
na układ nerwowy.

l Dzięki dużej zawartości witaminy C, 
kiszone produkty wspomagają odporność, 
wspierają układ immunologiczny i prawi-
dłowe funkcjonowanie jelit. Prawidłowy 
rozrost flory bakteryjnej chroni przed 
działaniem chorobotwórczych drobno-
ustrojów. Zapobiega to rozwojowi infek-
cji bakteryjnych i grzybiczych. Dlatego 
też kiszonki poleca się przede wszyst-
kim w okresie jesienno-zimowym, kiedy 
ryzyko zachorowania jest większe. Jedze-
nie kiszonek chroni przed przeziębieniem, 
grypą, a także tzw. jelitówką, czyli grypą 
żołądkową.
l  Jedzenie kiszonek wpływa także 
na poprawę ogólnego stanu żołądka i jelit. 
Produkty fermentowane mogą okazać się 
pomocne w przypadku wielu dolegliwo-
ści żołądkowych. Kiszonki likwidują nie-
strawność, pomagają także leczyć zgagę. 
Sok z kiszonek pomoże usprawnić prze-
mianę materii i łagodzi dolegliwości zwią-
zane z chorobą wrzodową i zespołem jelita 
drażliwego.
l Dzięki temu, że kiszonki usprawniają tra-
wienie i przyspieszają metabolizm, mogą 
okazać się skuteczne w walce z nadmier-
nymi kilogramami. Dlatego poleca się 
je szczególnie osobom będącym na diecie 
– można je stosować także w przypadku 

diety dr Dąbrowskiej. Kiszonki stanowią 
więc świetną kurację oczyszczającą.
l Kiszonki odkwaszają organizm, co jest 
szczególnie ważne jesienią i zimą.

Jak Wybierać dobreJ Jakości 
kiSzonki?
Pamiętajmy o tym, iż kapusta, aby była 
dobrej jakości i nie zaczęły się w niej rozwijać 
niekorzystne drobnoustroje, powinna być 
przechowywana w warunkach beztleno-
wych w temperaturze do 10 stopni Celsju-
sza. Ważny jest smak, zapach oraz wygląd. 
Kapusta nie powinna być bardzo jasna. To 
może wzbudzić podejrzenie, że producent 
użył w procesie produkcji octu. Wątpliwo-
ści wzbudza również kapusta mało kwaśna 
– jeśli jest prawdziwie ukiszona (z wyko-
rzystaniem tylko i wyłącznie fermentacji 
kwasu mlekowego) w smaku będzie mocno 
kwaśna – do tego stopnia, że nie zaszko-
dzi przepłukać jej wodą. Warto wybierać 
kapustę pakowaną w małe opakowania, 
która pochodzi od lokalnych dostawców, 
którzy mogą zagwarantować bardziej tra-
dycyjną metodę kiszenia. Dobrze ukiszone 
ogórki charakteryzują się białym, mętnym 
osadem na dnie słoika. Odradza się nato-
miast kupowania ogórków z dużej beczki 
ze względu na częste ich przesolenie. 

Kiszenie to jedna z najstarszych metod konserwowania i przechowywania żywności. W czasie 
kiszenia pożyteczne bakterie zmieniają cukry zawarte w warzywach i owocach na kwas mlekowy.

nietypowa kiszonka - kimchi
Kimchi to tradycyjne danie Koreańczyków - azjatycki odpo-
wiednik naszej polskiej kapusty kiszonej. Jednak do przygo-
towania kimchi potrzebujemy zdecydowanie więcej skład-
ników i nieco więcej pracy. 

Składniki:
l 1 kg kapusty pekińskiej
l 2-3 litry wody
l 5 łyżek soli morskiej
PASTA KIMCHI: 
l niepełna szklanka wody 
l 2 łyżki mąki (najlepsza 
będzie ryżowa) l łyżka 
cukru l ćwiartka cebuli 
l 3 łyżki sosu sojowego  
l po 2 łyżki ostrej i słod-
kiej papryki l łyżeczka 
startego imbiru l szczypta 
soli l opcjonalnie płatki 
chilli.
Dodatkowo można przygo-
tować pół szklanki szczypiorku 
pokrojonego w grube kawałki 
i małą marchewkę pokrojoną w paski 
by dodać do całości.

Wykonanie:
Kapustę należy przekroić wzdłuż na cienkie paski, a następ-
nie poszatkować. Przełożyć do dużej miski, zalać wodą 

z solą, docisnąć talerzykiem i odstawić na około 
godzinę (przyciskając talerz słoikiem lub kamie-

niem). Zagotować mąkę z wodą i cukrem 
i przytrzymać na ogniu przez około 2 

minuty, aż zmieni się w gęsty kleik. 
Odstawić do wystudzenia. Cebulę 

i czosnek bardzo drobno posiekać 
i dodać do kleiku razem z sosem 
sojowym, papryką (słodką 
i słoną) i solą. Dokładnie wymie-
szać. Dodać szczypiorek i mar-
chew i jeszcze raz zamieszać.
Kapustę odcedzić, odcisnąć 
i przełożyć do dużej miski. 

Dodać pastę, ubrać rękawiczki 
i dokładnie wymieszać (pasta 

będzie farbować dłonie). Kapu-
stę należy dokładnie natrzeć. Prze-

łożyć do pojemnika lub słoika, szczel-
nie zamknąć i zostawić na 3 - 5 dni. Kiedy 

zrobi się lekko kwaśna, słoik przełożyć do 
lodówki i wykorzystywać, kiedy tylko chcemy.
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