
Táplálkozástani szempontból 
a szőlő az egyik legértékesebb 
gyümölcsünk: vitaminokban, 
ás ványi anyagokban, rostban 
és más egészségvédő vegyüle-
tekben is gazdag. Szőlőszezon 
idején a nyers gyümölcs mel-
lett ajánlott must formájában is 
fogyasztani, valamint érdemes 
megismerkedni a magjából ké-
szült olajjal is.

A szőlő a friss, lédús gyü-
mölcsök között a magas 
energiatartalmúak közé 

tartozik (78 kcal/100 g). A benne 
található gyorsan felszívódó szén-
hidrátok (glukóz, fruktóz és szacha-
róz) mennyisége évjárattól, termő-
helytől és fajtától függően 18–22 
g/100 g között változik. Víztartal-
ma magas, 81 százalék, és ugyancsak 
magas a savtartalma. Élelmi rostból 
5,4 g/100 g van benne, mely főleg 
cellulózból és pektinből áll. C-vi-
taminból nem sok található benne 
(5 mg/100 g), viszont a B1-, B2- és 
K-vitaminnak, valamint a folsavnak 
és a biotinnak kiemelkedően érté-
kes forrása. Káliumban, foszforban 
és cinkben szintén gazdag, jelentős 
mennyiségben van benne kalcium, 
nátrium és magnézium, valamint 
kis mennyiségben vas is.

Fáradtság ellen 
segít a szőlő
A szőlő vitaminjai segítik az im-

munrendszer működését, részt vesz-
nek az anyagcsere-folyamatokban. 
Ásványi anyagai jó hatással vannak 
az idegrendszer működésére, erő-
sítik a fogakat és a csontrendszert. 
Savtartalma étvágyjavító hatású: 
időseknek, leromlott állapotúak-
nak, lázas betegeknek különösen 
ajánlott a frissen préselt szőlőlé 
fogyasztása. Gyorsan felszívódó 
szénhidrátjai segítenek a fáradtság 
leküzdésében, különösen előnyös 
a gyümölcs fogyasztása fokozott 
szellemi munka végzésekor.

A szőlőben található cellulóz 
és pektin élelmi rostok serkentik 
a bélmozgást. A gyümölcs fo-
gyasztásával megelőzhető és ke-
zelhető a székrekedés, valamint a 
divertikulózis (a vastagbél nyálka-
hártyájának zsákszerű kiöblösödé-
se). A gyümölcs és frissen préselt 
leve segíti az emésztést, valamint 
támogatja a vesék és a húgyhólyag 
működését. Mivel a szőlő csökken-
ti a vizelet savas kémhatását, segít 
megelőzni, illetve lassítja a vesekő 
kialakulását. Reumás eredetű gyul-
ladásos betegségekben csökkenti a 
gyulladást, enyhíti a fájdalmat.

Előnyös a daganatos
betegségek megelőzésében
Minél sötétebb színű a szőlő, 

annál magasabb az anti oxi dáns-
tar talma. Egyik alkotóeleme a 
kvercetin nevű flavonoid, amely 
antioxidáns és gyulladáscsökkentő 
hatású. Szerepet játszik a rosszin-
dulatú daganatok kialakulásának 
megelőzésében, csökkenti a kolesz-
terinszintet és a vérnyomást. Védi 
érrendszerünket a káros lerakódá-
soktól, illetve azok következmé-
nyétől, az erek beszűkülésétől, az 
infarktustól és az agyvérzéstől. A 
vegyület a legnagyobb mennyiség-
ben a vörös szőlő levében, illetve a 
vörösborban található meg.

A szőlő ugyancsak gazdag res-
veratrolban, ami egy természetes 

növényi immunanyag (a szőlő 
gyümölcsében a gombás fertőzé-
sek elleni védelmet szolgálja). A 
kvercetinhez hasonlóan antioxidáns 
hatású, óvja a sejteket a szabadgyö-
kök károsító hatásától és csökkent-
heti a rákos sejtek kialakulásának 
esélyét, valamint magas vérnyomás 
ellen is segíthet.

A must is gazdag
tápanyagforrás
A szőlő szüret után préselt leve 

szintén gazdag tápanyagforrás. Gyer-
mekek is fogyaszthatják. Ne tároljuk 
egy-két napnál tovább, mert a nyers 
must hamar erjedni kezd. Tartósít-
ható viszont műanyag dobozban 
vagy palackban lefagyasztva, illetve 
fel is lehet főzni, majd száraz dunszt-
ban kihűteni, ekkor a téli hónapok-
ban is kortyolgatható.

A mustot ajánlott mértékkel fo-
gyasztani (egyszerre 1,5-2 decilitert), 
ellenkező esetben fájdalmas görcsök-
kel kísért hasmenést okozhat.

Szőlőmagolajjal
a narancsbőr ellen
A szőlőmag ötven százaléka 

hideg préseléssel kinyerhető olaj. 
A koleszterinmentes olaj jellemző-
en előnyös hatású, többszörösen 
telítetlen zsírsavakból áll, legtöbb 
benne a linolénsav. A szőlőmagolaj 
gazdag antioxidáns hatású E-vita-
minban is. 

Az olaj illata a szőlőéhez hason-
ló, színe zöldessárga, íze pedig az 
olívaolajra emlékeztet. Zsírsavössze-
tétele már kis mennyiség fogyasztá-
sakor is növelheti a HDL- (jó) ko-
leszterinszintet és csökkentheti az 
LDL- (rossz) koleszterint. 

A szőlőmagolajjal süthetünk 
és főzhetünk is, de előnyösebb, ha 
saláták, páclevek ízesítésére hasz-
náljuk fel. A szőlőmagolajat a koz-
metikai ipar is felhasználja, többek 
között ránctalanító, valamint na-
rancsbőrt megelőző, kezelő kré-
mekhez. (origo.hu)

 illusztráció

A gyümölcSléFogyASztáS rizikóFAktor lEhEt

Zöldséggel–gyümölccsel
a vastagbélrák ellen

közismert, hogy a bőséges zöld
ség és gyümölcsfogyasztás 
csök kenti egyes daganatok, pél
dául a vastag és végbélrák ki
alakulásának kockázatát. Egy 
most közzétett ausztrál kutatás 
szerint azonban a zöldségek és 
gyümölcsök védőhatása függ at-
tól, hogy a daganat kialakulásá-
nak veszélye a bélrendszer mely 
szakaszát érinti.

Csökkenti a daganat kiala-
kulásának kockázatát a 
vastagbél alsó szakaszában 

a rendszeres almafogyasztás,  a vas-
tagbél felső és alsó szakaszát pedig 
a káposztafélék – káposzta, karfiol, 
brokkoli, kelbimbó – védik. A túl-
zott gyümölcsléfogyasztás viszont 
növeli a végbélrák kockázatát – 
számoltak be kutatásuk eredmé-
nyeiről a Nyugat-Ausztráliai Or-
vosi Kutatóintézet munkatársai.

A kutatók azt vizsgálták, hogy 
milyen kapcsolat figyelhető meg 
a zöldség- és gyümölcsfogyasztás, 
illetve a béltraktus különféle sza-
kaszaiban (vastagbél alsó szakasza, 
vastagbél felső szakasza, végbél) 
előforduló daganatok között. A 
vizsgálatban 918 vastag- és vég-
bélrákkal diagnosztizált beteg vett 
részt, a kontrollcsoportot pedig 

1021 nem daganatos személy ké-
pezte.

Az eredmények szerint a vastag-
bél felső szakaszában előforduló da-
ganatok kialakulásának kockázatát 
a káposztafélék csökkentették, míg 
az alsó szakaszban szinte minden 
zöldség és gyümölcs hatékonynak 
bizonyult – leginkább a sötétsárga 
színű zöldségek, illetve az alma csök-
kentette a daganat megjelenésének 
kockázatát. A rendszeres gyümölcs-
léfogyasztás azonban rizikófaktort 
jelenthet a végbélrák kialakulásában 
– állapították meg a szakemberek.

A kutatás vezetője hangsúlyoz-
ta, hogy korábbi tanulmányok az 
étrend vizsgálatakor nem tettek kü-
lönbséget a bélrendszer különböző 
traktusaiban előforduló daganatok 
között, pedig ma már egyértelmű, 
hogy a vastagbél felső szakaszában 
lévő daganatok más útvonal mentén 
alakulnak ki, és a rizikófaktorok is 
mások, mint az alsó szakaszban vagy 
a végbélben. Az eredmények tükré-
ben tehát elengedhetetlen, hogy a 
zöldségek és gyümölcsök hatásait 
a daganat pontos elhelyezkedésével 
összefüggésben vizsgáljuk.

A tanulmány a Journal of the 
American Dietetic Association 
című orvosi szakfolyóirat októberi 
számában jelent meg.
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A szőlő az idegrendszer barátja

nAgybritAnniA

A házasok kevesebbet 
sportolnak

A házasok kevesebbet sportol-
nak, mint az egyedül élők, a pá-
rokon belül a férjek a lustábbak 
– derült ki a brit egészségügyi 
minisztérium felméréséből.

Csak a megkérdezettek 27 szá-
zaléka teljesíti az általánosan 
ajánlott heti 150 percnyi 

sportolást, illetve testmozgást. Az 
alulteljesítő 73 százaléknak a három-
negyede férj, és a 63 százaléka feleség. 
Ebből következőn a nőtlen –vagy 
elvált – férfiaknak csak a negyede 
nem edzi magát kellően, a nők ese-
tében pedig 37 százalék – adta hírül 

a The Daily Telegraph című brit lap. 
Korábban a 150 perc heti három – 
50 perces – alkalomra osztása volt 
az általános javaslat. Nagy-Britanni-
ában az egészségügyi minisztérium 
szakértőinek hivatalos álláspontja 
szerint immár 10 percekre és min-
den napra is szétdarabolható a két és 
fél óra aktivitás.

Korábbi brit felmérések szerint 
a házasok kétszer hajlamosabbak 
az elhízásra, mint az egyedül élők, 
mert kényelmesebb életvitelt en-
gednek meg maguknak, többet 
töppednek tévé előtt és kevesebb-
szer szeretkeznek.

A szőlő vitaminjai se-
gítik az immunrend-
szer működését, részt 
vesznek az anyagcse-
re-folyamatokban. Ás-
ványi anyagai jó ha-
tással vannak az ideg-
rendszer működésére, 
erősítik a fogakat és a 
csontrendszert. 


