
SZPARAGI

Białe szparagi w większości pochodzą z upraw krajowych i  w sezonie cieszą się chyba największą
popularnością. Właśnie z powodu swojej świeżości. Zielone szparagi są sprowadzane z całego świata
i są dostępne również poza sezonem. Jedyna różnica polega na sposobie ich uprawy – białe szparagi
uprawia  się  bez  dostępu światła,  dlatego nie  mają  barwnika.  Szparagi  o  fioletowym zabarwieniu
zawierają z kolei więcej cukru.

Wybierając szparagi, zwróćmy uwagę na ich świeżość. Jeśli wydają się jędrne, a wyginając łodyżkę
mamy wrażenie, że zaraz pęknie, dobrze trafiliśmy. Warto zwrócić uwagę także na dolną część łodygi.
Jeśli występuje na niej pleśń, szparagi były zbyt długo przechowywane.

Szparagi trzymamy w lodówce zawinięte w mokrą ściereczkę. Należy je zużyć w ciągu trzech dni.

Szparagi obieramy z góry na dół, z pominięciem główki. Łykowate części należy odciąć, w przeciwnym
razie potrawa będzie gorzka.

A oto niezwykłe walory tych, obdarzonych wyjątkowym smakiem, warzyw:

 Nie zawierają tłuszczu, mają niewiele kalorii i są bogatym źródłem błonnika, 
witamin,składników mineralnych.

 Obniżają poziom cholesterolu.

 Poprawiają metabolizm.

 Substancje fitochemiczne zawarte w szparagach mają działanie przeciwzapalne.

 Działają moczopędnie, pozwalają pozbyć się nadmiaru wody z organizmu. Działają 
profilaktycznie i wspomagająco w leczeniu infekcji dróg moczowych.

 Szparagi są źródłem witaminy E, która wzmacnia układ odpornościowy.



 Są uważane za naturalny afrodyzjak, stymulują produkcję estrogenu u kobiet i testosteronu 
u mężczyzn.

 Szparagi są źródłem dobrze przyswajalnego kwasu foliowego, którego odpowiednie dawki 
należy zapewnić kobietom ciężarnym i planującym ciążę.

SAŁATKA ZE SZPARAGÓ� W I TRUSKAWEK
I

Szparagi oczyść (białe obierz) i odetnij „zdrewniałe” końcówki. Następnie sparz krótko w lekko osolonej wodzie.
Cukinię przekrój wzdłuż na 4 części, wytnij nasiona i pokrój pod skosem na mniejsze kawałki.

II

3  łyżki  oliwy  z  oliwek  wymieszaj  z  przyprawami  (oregano,  tymianek,  kurkuma,  słodka  papryka,  pieprz)
i zamarynuj szparagi oraz cukinię. Warzywa ugotuj na parze, a następnie wystudź. Szparagi pokrój na mniejsze
kawałki pod skosem.

III

Przygotuj dressing: do słoika wlej wodę, miód, oliwę z oliwek oraz musztardę. Dodaj szczyptę soli oraz  świeżo
mielonego pieprzu. Słoik szczelnie zamknij i energicznie potrząsając wymieszaj składniki sosu.

IV

W  misce  wymieszaj  rukolę,  ugotowane  warzywa  oraz  pokrojoną  kolendrę.  Wymieszaj  delikatnie  i  polej
przygotowanym sosem. Na wierzchu sałatki rozłóż pokrojone w ćwiartki truskawki.

Doskonałym dodatkiem do sałatki mogą być chipsy z batatów.

Opracowanie merytoryczne – lek. med. Beata Chmielewska-Pytka.
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