
Do Polski przyjechał w XVI wieku 
na jednym wozie z sałatą, kapustą 

i pomidorami, przywieziony przez wło-
ską księżniczkę Bonę, zaślubioną królo-
wi Zygmuntowi Staremu. Bona, pocho- 
dząca z ciepłego Bari na południu Włoch, 
nienawidziła tłustej, mięsnej kuchni 
polskiej. Kazała więc uprawiać znane jej 
rośliny i zmuszała szlachtę do ich jedze-
nia. O siłą narzucanych warzywach mó-
wiono „włoszczyzna” od nazwy ojczyste-
go kraju Bony. I nie była to nazwa dobrze 
się kojarząca. W końcu jednak ziemniak 
rozpowszechnił się do tego stopnia, że 
stał się konkurencją dla rodzimych kasz, 
a dziś – praktycznie je wyparł. 

Obrońca przed głodem
Rozpowszechnienie uprawy ziemnia-
ków w Polsce, w dawnych wiekach, 
okazało się wybawieniem dla biednego 
ludu. Chłopi na wsi, uprawiający zbo-
ża, zawsze byli skazani na łaskę i nie-
łaskę aury. Deszcze padające latem po-
wodowały, że zboże gniło i ludzie umie-
rali z głodu. Ziemniak deszczu się nie 
bał. Rósł sobie radośnie, nawet na pod-
topionym polu. Zapobiegał zimą głodo-
wej śmierci najbiedniejszych. Do dziś 
na wsi mówi się, że jeśli w spiżarni 
jest ziemniak (i kapusta) to głodu nie 
będzie. 

Ziemniaki uprawiane dziś, podobnie 
jak kapusta czy pomidory – to nie te sa-
me warzywa, które przyjechały kiedyś 
z Włoch. Polski zimny klimat nie nada-
wał się do uprawy ciepłolubnych roś- 
lin. Zostały zmodyfikowane. Dlatego 
dziś mamy „kapustę polską” – zwartą  
i twardą, oraz „kapustę włoską”, de-

likatniejszą, o karbowanych i luźniej 
ułożonych liściach. Podobnie ziemnia-
ków mamy dziś blisko tysiąc odmian.  
A Polska jest siódmym krajem na liście 
największych producentów ziemniaka. 

Co w nim siedzi?
Ziemniak to cenne warzywo. Przede 
wszystkim zawiera potas (jak pomidor), 
więc jest niezbędne w dietach sercowców  
i nadciśnieniowców. Ponadto w ziem-
niakach jest białko. Wprawdzie niezbyt 
go wiele, ale jest to białko bardzo war-
tościowe. W ziemniakach jest skrobia 
ziemniaczana, wykazująca właściwości 
lecznicze i osłonowe dla wewnętrznych 
błon przewodu pokarmowego. Stąd 
obecność ziemniaków w dietach wrzo-
dowców, osób mających problemy z bie-
gunkami i przy jakiekolwiek nadwrażli-
wości żołądka i jelit. Ziemniaki pomaga-
ją także w chorobach układu moczowego 
i wszelkich obrzękach, zwłaszcza na tle 
krążeniowym, bo wykazują działanie 
moczopędne. W niektórych chorobach 
skóry są stosowane w postaci zewnętrz-
nych okładów.

Ziemniaki zalecane są sportowcom 
i osobom ciężko pracującym fizycznie. 
A to dlatego, że zapobiegają zmęczeniu 
mięśni i dostarczają magnez, którego za-
pasy są szybko wykorzystywane podczas 
wysiłku. 

Letni obiad doskonały
Kiedy przychodzi lato, takie prawdziwe, 
gorące, podstawowym obiadem jest ku-
bek maślanki i gotowane ziemniaki po-
sypane koperkiem. Prawdziwa maślan-
ka jest bardzo zdrowa, pobudza żołądek 
do pracy, zawiera białko i sole mineral-
ne (koniecznie trzeba je uzupełniać pod-
czas pracy, w której się pocimy – dotyczy 

to więc pracowników leśnych, drwali, 
ale także rolników w polu). Z bra-

ku prawdziwej maślanki  
może być kefir, by-

le też prawdziwy. 
Kefir obniża cho-

lesterol i nadciśnienie, dostarcza biał-
ka i wapnia, działa antyrakowo, hamuje 
wzrost bakterii chorobotwórczych. 

Latem gotowane ziemniaki są obia-
dem doskonałym. Nascyą, wzmocnią, 
nie utuczą (są mniej tuczące niż chleb), 
dostarczą cennych związków, a maślan-
ka lub kefir pobudzi trawienie, więc bę-
dzie można po takim obiedzie wrócić do 
pracy bez wrażenia pełnego żołądka. 

Osoby z nadwagą boją się ziemnia-
ków. Często słyszę od pacjentów, że 
w ramach odchudzania „już nie je-
dzą ziemniaków”. Niepotrzebnie to ro-
bią. Lepiej odstawić chleb. Tuczą frytki  
i placki ziemniaczane, czyli skrobia 
smażona na oleju. Gotowane ziemnia-
ki, na drugie danie lub wrzucone do zu-
py, jako jedno z warzyw, są niskokalo-
ryczne, więc nie tuczą.

Do lasu, jako obiad na wynos, nada-
ją się też ziemniaki przyrządzone jako 
knedle (koniecznie polać śmietaną), ko-
pytka z surówką czy placki ziemniacza-
ne (na ostro z cebulą lub na słodko ze 
śmietaną i cukrem). Może to być też sy-
cąca sałatka na zimno: do ugotowanych 
ziemniaków należy dodać wtedy jajko 
na twardo, majonez, ew. musztardę, gro-
szek z puszki i kilka kiszonych ogórków. 

Jak gotować?
Co jeszcze jest bardzo ważne? Właściwa 
obróbka ziemniaka. Jeśli ma być źró-
dłem cennych związków, należy prze-
strzegać zasad gotowania.
• ziemniaki gotuje się w całości w mun- 

durkach, obiera po ugotowaniu
• jeśli ziemniaki muszą być gotowane 

obrane, kroi się je na jak największe 
kawałki

• zawsze wrzuca się ziemniaki na 
wrzątek, nigdy na zimną wodę

• nigdy nie soli się ziemniaków  
w trakcie ich gotowania! Soli się po 
odcedzeniu, a najlepiej już na talerzu

• wodę z ziemniaków wykorzystuje 
się do sosów i zup, bo są w niej cen-
ne witaminy C

nasze zdrowie
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Historia ziemniaka jest podobna do historii pomidora: od ośmiu tysięcy lat uprawiany w Andach,  
zabrany do Europy przez hiszpańskich konkwistadorów, uprawiany na początku w ogrodach jako 
krzew ozdobny, palony po wyschnięciu łodyg jesienią i długo uważany za roślinę trującą
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