
P o styczniu i lutym, gdy królowały 
czerwone buraki, kiszona kapusta 

i  cebula, kwiecień zaczyna wabić no-
walijkami. Jedzenie nowalijek wymaga 
stosowania kilku zasad:
• najzdrowsze są z gruntu, rosnące tam 

zgodnie z porą roku (czyli od maja);
• można jeść z gruntu pod folią (wtedy 

są wcześniej), ale z własnych upraw 
(wtedy wiadomo, że nie są nawożo-
ne i to stanowi o ich bezpieczeństwie 
i wartościach);

• kupować w  obcym warzywnia-
ku można najwcześniej w  kwiet-
niu (wcześniejsze mogą pochodzić 

Urszula L Kwiatek

Dawniej życie było prostsze. Także w kwestii żywienia. Jadło się to, co właśnie rosło, a do tego – we 
własnym ogrodzie. Dziś nazywa się to odżywianiem makrobiotycznym i traktuje jako nową modę. 
Kiedyś było to czymś tak naturalnym, że nie wymagało omawiania

z  upraw silnie nawożonych, więc 
poza witaminami będą zawierały 
chemikalia);

• nowalijki jada się na surowo, w su-
rówkach lub jako dodatki do kana-
pek (poza koperkiem, który można 
dodawać do zup dla smaku lub dla 
jego właściwości leczniczych). 
Przypatrzmy się z bliska najcenniej-

szym nowalijkom, żeby znając ich zale-
ty, jadać je bardziej świadomie.

Natka pietruszki
Natka pietruszki zawiera ogrom-
ne ilości witaminy C. Wiosną zastę-

puje w  diecie kiszoną kapustę, któ-
ra także jest znakomitym jej źródłem. 
Witamina C jest potrzebna wszystkim, 
zwłaszcza osobom ciężko pracującym 
lub pracującym w stresie. Także pol-
skie zwyczaje biesiadne i popularność 
alkoholu, wymagają stałych dostaw wi-
taminy C. Bez niej ani związki powsta-
jące na skutek stresu, ani alkohol nie 
będą neutralizowane.

Natka zawiera też cynk, działają-
cy pobudzająco na sprawność umysłu 
oraz kwas foliowy (szczególnie ważny 
dla kobiet w ciąży). Cynk jest potrzeb-
ny wszystkim. Starsi mężczyźni dłużej 
zachowują sprawność seksualną, jeśli 
odpowiednia ilość cynku znajduje się 
w ich diecie. 

Natka zawiera też łatwo przyswajal-
ne żelazo i witaminy B2 i B6, któ-

re są konieczne przy tworzeniu 
krwi. To sprawia, że natka 

zapobiega anemii. 
Osobom starszym 
i  chorującym nat-

kę zaleca się ze 
względu na jej 
właściwości lecz-
nicze: wspiera  
w  chorobach 
sercowo-naczy-
niowych oraz 

wszelkich proble-
mach z  niewydol-

nością nerek. 
W natce jest też wi-

tamina E, odpowiadają-
ca za prawidłowe działa-

nie serca, nerek, płuc, 
mięśni i  skóry 

oraz układu 

Nowalijki w akcji
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nerwowego. Nazywa się ją „witaminą młodości”, gdyż pilnu-
jąc sprawnego działania ważnych narządów, spowalnia pro-
cesy starzenia i pomaga zachować młody wygląd i sprawność.

Koperek 
Koperek znany był już w starożytności. Stosowany był w me-
dycynie i w kuchni. Koperek również jest źródłem witami-
ny C, żelaza i kwasu foliowego, więc także zapobiega ane-
mii. Ale koperek robi więcej dla układu krążenia: utrzymuje 
w dobrej kondycji naczynia krwionośne, zapobiegając sko-
kom ciśnienia. 

Koperek zawiera magnez i wapń, rozluźnia mięśnie je-
lit, likwidując kolki i wszelkie skurcze. Koperkiem leczy się 
problemy trawienne, wzdęcia, bóle brzucha, choroby wątro-
by i dróg żółciowych. Jest konieczny w potrawach fasolowych 
i kapustnych. 

Swoim pacjentom polecam koperek, gdy chcą zrzucić wa-
gę, bo zawiera krzem, a to pierwiastek przyspieszający prze-
mianę materii. Krzem leczy też problemy skórne, dba o kon-
dycję włosów i paznokci. 

Zielona sałata
Kto ma własny ogródek, może wysiewać różne odmiany sa-
łaty w różnych odstępach czasu. Dzięki temu będzie miał do 
niej stały dostęp. Ona także zawiera witaminę C, kwas folio-
wy i żelazo – wspiera więc układ krwionośny. Ma też wita-
miny z grupy B: B1 – leczącą układ nerwowy, B2 – biorącą 
udział w produkcji czerwonych krwinek oraz w utrzymaniu 
poziomu żelaza, B3 – leczącą artretyzm i czyszczącą naczynia 
krwionośne z cholesterolu. 

Dla ludzi pracujących narzędziami, które niosą ryzyko 
skaleczenia, sałata jest konieczna w diecie. Zawiera wita-
minę K, która odpowiada za krzepliwość krwi i przyspiesza 
zasklepianie się skaleczeń i ran. Najlepiej jeść sałatę w su-
rówkach na bazie oliwy lub mizeriach na bazie prawdziwej 
śmietany. Witamina C jest lotna, szybko „ucieka” z produk-
tu, więc najlepiej natychmiast po umyciu zanurzyć sałatę 
w oliwie lub śmietanie. Witamina K się nie utlenia, więc liś- 
cie sałaty można włożyć między kromki chleba i zabrać do 
pracy w kanapce.

Podobne choć różne
Wiosenne zieleniny są podobne w składzie i działaniu. Ale 
mają też elementy, które je różnią. Natka pietruszki leczy 
głównie nerki i układ naczyniowy. Koperek – znakomicie 
stabilizuje jelita, usuwając wzdęcia i bóle, obniża nadciśnie-
nie i odchudza. Sałata jest dobrym lekiem przy wrzodach żo-
łądka i dwunastnicy, przeróżnych stanach zapalnych śluzówki 
i ogólnych problemach z trawieniem typu zaparcia. 

Koperek można wkroić do każdej surówki i do każdej zupy. 
Natkę polecam przy jajecznicy – zawarta w niej witamina C  
ułatwi przyswajanie żelaza z żółtka jajka. Sałata musi być ja-
dana na surowo: w surówkach, mizerii, albo jako przekładka 
do kanapki. Pamiętajmy – w kwietniu nowalijki rządzą!   C




