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Nowalijki – 
dobre czy złe?

Warzywa są dostępne przez 
cały rok, jednak czekamy 
wiosny, żeby zjeść te młode, 
czyli nowalijki. Niektórzy 
dodają je do swojej diety 
chętnie, inni zastanowią się 
sto razy, czy warto po nie 
sięgnąć, badając ich wartości 
odżywcze. Zatem: czy 
nowalijki są zdrowe 
czy szkodzą?
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CO TO SĄ NOWALIJKI?
Nowalijki to wczesne wiosenne warzywa. 
Znajdują się w  sklepach od marca 
do czerwca. Nowalijki, które można kupić 
wczesną wiosną, są hodowane w szklar-
niach. Dopiero od czerwca w sklepach 
pojawiają się warzywa z upraw polowych.

Warzywa zaliczane do nowalijek 
wiosennych to:
  szczypiorek,
  rzeżucha,
  sałata,
  ogórki,
  rzodkiew,
  buraki,
  marchew,
  cebula,
  pietruszka.

NOWALIJKI – ZA I PRZECIW
Z  jednej strony warzywa zaliczane 
do nowalijek mogą być źródłem cen-
nych składników odżywczych wzmac-
niających organizm, natomiast z drugiej – 
ilość związków azotu zawartych w warzy-
wach pochodzących z niesprawdzonych 
źródeł może między innymi zwiększać 
ryzyko zatrucia. Szkodliwość azotanów 
jest wynikiem możliwości przekształ-
cania ich w żołądku na azotyny, które 
biorą udział w powstawaniu rakotwór-
czych nitrozoamin. Na poziom azotanów 
w warzywach oprócz warunków pogo-
dowych oraz nawożenia wpływają rów-
nież typ gleby czy termin zbioru. Wyso-
kie ich spożycie zwiększa ryzyko wystą-
pienia nowotworów przewodu pokarmo-
wego, zwłaszcza żołądka i jelita grubego. 
Innymi ujemnymi skutkami, które mogą 
wywołać w ludzkim organizmie są: utle-
nianie witaminy A i karotenoidy; utlenia-
nie witamin z grupy B; utlenianie hemoglo-
biny do methemoglobiny, która utrudnia 
hemoglobinie transport tlenu w organi-
zmie, w wyniku czego może dojść do nie-
dotlenienia ośrodkowego układu nerwo-
wego i mięśnia sercowego.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE 
ZAKUPU I PRZECHOWYWANIA 
NOWALIJEK
  Młodych warzyw nie powinno się 

przechowywać w foliowych worecz-

kach bez dostępu powietrza. Brak 
dostępu tlenu może przyspieszać prze-
kształcanie azotanów do azotynów.

  Azotany rozpuszczają się w wodzie, 
dlatego przed spożyciem należy 
je dokładnie wymoczyć.

  Zawartość azotanów zmniejsza 
się podczas gotowania, natomiast 
część z nich przedostaje się również 
do wywaru, dlatego wodę po goto-
waniu nowalijek należy koniecznie 
odlać.

  Warzywa korzeniowe przed spoży-
ciem należy koniecznie obrać, ponie-
waż zarówno najwięcej azotanów, 
jak i metali ciężkich gromadzi się 
w skórce.

  Kupując sałatę należy zwracać uwagę 
na jej głąb – jeśli jest nadgniły może 
to świadczyć to o tym, że była zbyt 
długo przechowywana i straciła swoją 
świeżość. Liście sałaty powinny być 
mocno skupione wokół głąba.

  Niskiej jakości nowalijki możemy roz-
poznać po tym, że szybko więdną, 
mają zbyt nasycony kolor i mogą mieć 
nienaturalną wielkość – na skutek 
dodatkowego stosowania stymulato-
rów wzrostu i nawozów. Lepiej wybie-
rać warzywa mniejsze, o naturalnym 
wyglądzie i aromacie. Bezpiecznym 
wyborem będą warzywa sezonowe 
lub mrożone, które wcale nie cha-
rakteryzują się gorszą jakością niż te 
świeże.
Na przykład rzodkiewka, która jest 

w sklepach prawie cały rok, w okresie 
od jesieni do wczesnej wiosny bardzo słabo 
fotosyntetyzuje i przetwarza związki azo-
towe, dlatego powinno unikać się spoży-
wania dużych ilości rzodkiewek.

Pamiętajmy, że w  domowych 
warunkach można wyhodować zdrowe 
warzywa. Bez problemu powinno udać się 
wyhodowanie cebuli, szczypiorku, natki 
pietruszki, rzeżuchy czy kiełków. Alter-
natywą dla ogólnodostępnych nowalijek 
uprawianych w rolnictwie konwencjonal-
nym mogą być warzywa z upraw ekolo-
gicznych, w których nie powinno stosować 
się łatwo rozpuszczalnych nawozów che-
micznych. Warzywa z własnego ogródka 
są najlepszą alternatywą.
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Oklejanie vanów, ubrania robocze z nadrukiem, szyldy i witryny 
sklepowe, hoardingi, boardy, banery i wszelkiego rodzaju
naklejki.
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