


 

 

 

• Regularne spożywanie warzyw i owoców to 
najlepszy sposób, by dostarczyć organizmowi 
niezbędnych witamin i mikroelementów. 
Jednak nie wszystkie warzywa i owoce 
powinniśmy jeść w całości. Niektóre części 
mogą być szkodliwe dla organizmu.   



• Mimo że owoce i warzywa są bardzo zdrowe, 
warto na nie uważać. Brak dostatecznej 
wiedzy na temat spożywanych produktów 
może doprowadzić do zatrucia. 
Na które części warzyw i owoców lepiej 
uważać?   



Pędy i łodygi ziemniaka  

• Pędy i łodygi ziemniaków zawierają toksyczny 
związek (glikozyd) o nazwie solanina. 
Substancja ta wywołuje biegunkę i mdłości,  
a w niektórych przypadkach nawet śpiączkę. 
Dlatego nie powinno się spożywać 
niedojrzałych lub kiełkujących ziemniaków. 
Nawet niewielka ilość solaniny w jedzeniu 
może wywołać nieprzyjemne skutki.  



Pestki jabłek 

 

 

• Jedząc jabłka, należy uważać na trujące pestki. 
Są one źródłem amigdaliny, która łącząc się  
z enzymami trawiennymi, uwalnia 
niebezpieczny cyjanek. Jeżeli często 
spożywamy jabłka, najlepiej wycinać z nich 
całe gniazdo nasienne.   



Pestki wiśni i czereśni 

• Wielu zastanawia się czy zjadać tę część 
owocu, czy wyrzucić.   

•  Warto wiedzieć, że nasiona wielu roślin 
zawierają amigdalinę  – związek, który  
w organizmie rozkłada się na m.in. 
cyjanowodór, a ten może wywoływać silne 
zatrucie. Zawierają ją gorzkie migdały, pestki 
śliwek, jabłek, moreli czy brzoskwiń.   

  
  
 



• Zbyt duże stężenie cyjanku w organizmie może 
prowadzić do zatrucia, a tym samym do 
uszkodzenia układu nerwowego, wątroby czy 
innych organów, niewydolności nerek, 
małopłytkowości czy kwasicy. 

• W przypadku wiśni i czereśni wiele zależy od 
formy, w jakiej skonsumujemy pestkę. Wbrew 
pozorom mniej niebezpieczne jest połknięcie 
niż spożycie jej rozdrobnionej (zmielone, 
upieczone, jako składnik wina czy ciasta). 



Liście i korzenie czarnego bzu  

• Korzyści zdrowotne czarnego bzu sprawdzają 
się zwłaszcza w okresie jesienno – zimowym, 
kiedy jesteśmy podatni na infekcje. Z czarnego 
bzu przyrządza się pyszne syropy i nalewki. 
Jednak o ile same owoce są bardzo zdrowe, 
liście i korzenie zawierają toksyczne substancje 
(glikozydy cyjanogenne).   



Kwiaty szparagów  

• Szparagi warto przyrządzać latem, kiedy  
w sklepach dostępne są młode pędy. Poza 
sezonem żeńska odmiana rośliny kiełkuje.  
Z pączków rozwijają się kwiaty i owoce 
przypominające jagody. Mimo że owoce 
szparagów wyglądają apetycznie, zawierają 
sapogeninę – związek chemiczny powodujący 
rozstrój żołądka.   



Liście i łodygi pomidora  

• Sam pomidor jest bardzo zdrowym warzywem. 
Stanowi doskonałe źródło potasu i wielu 
witamin. Należy jednak uważać na łodygi  
i liście pomidorów, ponieważ zawierają 
tomatynę, która może powodować zaburzenia 
układu pokarmowego.   Pamiętajmy, że 
niektóre warzywa można spożywać tylko po 
obróbce termicznej. Przyjmowane w surowej 
postaci mogą wywoływać biegunkę, mdłości,  
a nawet halucynacje i omdlenia.   



• Warzywa, których nie wolno spożywać na 
surowo to na przykład: ziemniaki, dynia, 
szparagi, bakłażan.  

 

 

 

• Nie należy jeść również nadpsutych warzyw. 
Pleśń wytwarza mykotoksyny, które 
przedostają się do całego produktu – nie 
wystarczy odkrojenie spleśniałej części, żeby 
uniknąć zatrucia. 
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