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K
orzystajmy więc z  tego, 
co teraz najlepsze. Wrzesień 
to ostatni dzwonek, by skosz-
tować produktów, które już 
niebawem będziemy musieli 

zastąpić mrożonkami lub przetworami.
Jesienią nie tylko za oknem dominują 

kolory Ziemi. Na talerzu znajdziemy takie 
produkty jak: dynia, ziemniaki, jabłka, 
marchew, pomidory, cukinia, grzyby, orze-
chy oraz śliwki. Jesienią przygotowujemy 
się do zimy, robiąc zapasy oraz zabezpie-
czamy nasze zbiory przed niską tempera-
turą. Aby wydłużyć okres przydatności 
do spożycia, zalecane jest suszenie owo-
ców i grzybów w specjalnie do tego przy-
stosowanych suszarkach oraz mrożenie 
i kiszenie produktów.

Jakie produkty warto jeść we wrze-
śniu i październiku?

Orzechy
Orzechy włoskie – chociaż dostępne 
są cały rok, to świeże zbiera się we wrze-
śniu i październiku. Jadane na surowo sta-
nowią smaczną, zdrową przekąskę. Są źró-
dłem znacznych ilości witamin: E oraz 
witamin z grupy B oraz soli mineralnych: 
magnezu, potasu, żelaza oraz fosforu, który 
wspomaga pracę mózgu. Posiadają także 
przeciwutleniacze oraz błonnik wspoma-
gający prawidłowe trawienie.

Orzechy laskowe – zbiera się 
je we wrześniu. Najczęściej spożywane 
są na surowo i takie też są najzdrowsze. 
Orzechy laskowe obfitują w witaminy: 
C, B1, B2, PP oraz E. Zawierają także sporo 
błonnika i kwasu foliowego.

Wrzesień
Owoce: gruszki, jabłka, morela, malina, 
poziomka, brzoskwinia, pigwa, śliwki, 
mirabelki, jeżyny, aronia, borówka brusz-
nica, owoc czarnego bzu, winogrona 
domowe, żurawina

Warzywa: bakłażan, brokuł, bru-
kiew, brukselka, burak ćwikłowy, botwina, 
cebula, cykoria (liść), czarna rzepa, czo-
snek, fasola, fasola szparagowa, jarmuż, 
kabaczek, kalafior, kalarepa, kapusta biała, 
kapusta czerwona, kapusta pekińska, kar-
czochy, marchew, ogórek, papryka, pie-
truszka, pomidor, por, sałata, seler, szpi-
nak, ziemniak, cukinia

Październik
Owoce: aronia, borówka brusznica, 
gruszki, jabłka, malina, pigwa, śliwki, 

Jesień na talerzu – 
warzywa i owoce

Metody przedłużania trwałości warzyw i owoców
Mrożenie
Mrożenie polega na obniżeniu tem-
peratury produktu poniżej -18 stopni 
Celsjusza. Jest to najmniej inwazyjna 
metoda przechowywania, która nie 
wpływa znacząco na zmianę składu 
chemicznego produktów roślinnych. 
Proces ten spowalnia procesy życiowe 
w tkankach roślinnych oraz hamuje 
wzrost mikroorganizmów, powodują-
cych psucie się.

suszenie
Suszenie polega na usunięciu wody 
z żywności, dzięki czemu zahamo-
wany jest wzrost mikroorganizmów 
oraz zatrzymane są niepożądane pro-
cesy biochemiczne i fizjologiczne. 
Wykorzystuje się je w wielu sektorach 
przemysłu owocowo-warzywnego, 
dzięki czemu otrzymujemy produkt 
o specyficznym smaku, jedyną wadą 

może być niewielka zmiana barwy. 
Dzieje się tak, gdyż zawarte w owo-
cach i warzywach naturalne barw-
niki, takie jak karotenoidy i antocy-
jany, łatwo ulegają przemianom i roz-
padowi.

kiszenie
Kiszenie to jedna z najstarszych 
metod konserwowania i przechowy-
wania żywności. W czasie kiszenia 
pożyteczne bakterie zmieniają cukry 
zawarte w warzywach i owocach na 
kwas mlekowy, który jest świetnym 
konserwantem. Kwas mlekowy jest 
konserwantem, który zabija bakte-
rie wywołujące procesy gnilne. Z cza-
sem w trakcie trwania procesu, który 
nazywa się fermentacją, cenne skład-
niki przenikają do zalewy, dlatego jest 
ona równie wartościowa, jak ukiszone 
warzywa i owoce.

żurawina, owoc dzikiej róży, owoc czar-
nego bzu.

Warzywa: brokuł, brukiew, bruk-
selka, burak ćwikłowy, cebula, cykoria, 
czarna rzepa, czosnek, fasola, jarmuż, 
kabaczek, kalafior, kalarepa, kapusta biała, 
kapusta czerwona, kapusta pekińska, kar-
czochy, marchew, ogórek, papryka, pie-
truszka, pomidor, por, seler, szpinak, ziem-
niak, cukinia.

Ważne – warzywa i owoce należy 
spożywać przez cały rok!

Warzywa i owoce są podstawą pira-
midy żywienia. Powinniśmy je spożywać 
w ilości minimum 400 gramów dziennie, 
w tym 3/4 powinny stanowić warzywa 
a 1/4 owoce. Warzywa i owoce mają wiele 
właściwości zdrowotnych i dostarczają 
do organizmu substancje odżywcze oraz 
witaminy, takie jak witamina B, C, E, K 
oraz substancje mineralne: sód, potas, 
wapń, mangan, żelazo, cynk, fosfor fluor 
i jod. Spożycie warzyw i owoców prowa-
dzi do obniżenia ciśnienia, ustabilizowania 
poziomu cukru we krwi, wspomaga prace 
układu trawiennego, sercowo-naczynio-
wego oraz układu nerwowego.

Owoce to prawdziwa bomba wita-
minowa oraz cenne źródło antyoksydan-

tów dlatego należy jeść je przez cały rok! 
Choć kojarzą nam się głównie z miesią-
cami letnimi, to kalendarz sezonowości 
owoców pokazuje, że nie tylko podczas 
wakacji możemy nacieszyć się ich pysz-
nym smakiem!

Warto wykorzystać jesień na tale-
rzu! Owoce zerwane prosto z krzaka lub 
drzewa, warzywa dopiero co wyrwane 
z ziemi – ich smak zdecydowanie różni się 
od tych, które trafiają na sklepowe półki 
spod folii lub ze szklarni.

Wielkimi krokami zbliża się jesień, która kojarzy nam się z szarością, krótszymi i deszczowymi 
dniami. Z jesienną chandrą można walczyć skutecznie na wiele sposobów. Jednym z nich jest 
zapoznanie się z kalendarzem sezonowości owoców i warzyw, a następnie przygotowanie z nich 
kolorowych i zdrowych dań, które sprawią, że jesień będzie kipiała złotem.
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