Mikrowarzywa
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(microgreens)

Czy wiesz, że:
ź Warzywa są jednymi z najbardziej wartościowych produktów

żywnościowych. Zawierają dużo związków biologicznie aktywnych,
które wpływają na zdrowie człowieka. Badania medyczne
potwierdzają, że spożywanie warzyw zmniejsza ryzyko tzw. chorób
cywilizacyjnych (choroby układu sercowo-naczyniowego, choroby
przewodu pokarmowego, otyłość, cukrzyca, nowotwory). Światowa
Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca spożywanie przynajmniej 400 g
owoców i warzyw dziennie. Przeciętne spożycie warzyw jest
mniejsze od zalecanej ilości. Dla zwiększenia świadomości wartości
odżywczej i zdrowotnej owoców i warzyw oraz dla podkreślenia
znaczenia owoców i warzyw w zróżnicowanej, zbilansowanej i
"zdrowej" diecie, WHO ogłosiła rok 2021 Międzynarodowym Rokiem
Owoców i Warzyw.
ź W ostatnich latach, obok tradycyjnie spożywanych warzyw, coraz
większą popularność zyskują mikrowarzywa (microgreens), jako
nowy trend kulinarny.
ź Microgreens (mikroliście) to młode rośliny warzyw i ziół, które mają
w pełni wykształcone liścienie i rozwijające się pierwsze liście,
zbierane zwykle po 2 tygodniach od wschodów, kiedy mają
wysokość około 5 cm.
ź Mikrowarzywa to nowy trend w uprawie warzyw, który został
zapoczątkowany w San Francisco w Kalifornii pod koniec lat 80.
ubiegłego stulecia, głównie na potrzeby wykwintnych restaruracji,
jako delikatny dodatek do potraw o wyjątkowym smaku. Uprawiane
są w wyspecjalizowanych gospodarstwach, bezpośrednio w
restauracjach i coraz częściej amatorsko.
Co jest najcenniejsze w mikrowarzywach?
ź Od kiełków i baby leaf (młode liście),

ź

ź

ź

ź

mikrowarzywa różnią się fazą rozwojową roślin w czasie zbioru i sposobem
uprawy. Kiełki to bardzo wczesne stadium rozwojowe roślin, spożywane są
w całości wraz z nasionami.
Produkowane są w środowisku wodnym
(bez podłoża uprawowego), z czym
wiąże się możliwość zanieczyszczenia
mikrobiologicznego. Baby leaf to rośliny większe od mikrogreens,
mają kilka liści właściwych i wysokość 8-10 cm. Najczęściej są to
warzywa liściowe, głównie sałata.
Mikrowarzywa, chociaż są bardzo małe, są bogatym źródłem
witamin (C, E, K), składników mineralnych (wapnia, fosforu,
magnezu, żelaza, manganu, cynku, selenu, molibdanu) i związków
bioaktywnych (karotenoidów, polifenoli, antocyjanów,
glukozynolanów, chloroﬁlu). Koncentracja składników odżywczych i
prozdrowotnych w mikrowarzywach jest od kilku nawet do
kilkudziesięciu razy większa niż we wpełni wyrośniętych warzywach.
Najbardziej wartościowe są kapusta czerwona i rzodkiewka. Ze
względu na dużą zawartość związków prozdrowotnych,
mikrowarzywa zaliczane są do superfoods. Włączenie mikrowarzyw
do codziennej diety pozwala nie tylko na uzupełnienie niedoboru
witamin i składników mineralnych, zwłaszcza w okresie zimy, ale
także na zmniejszenie ryzyka chorób sercowo-naczyniowych i
metabolicznych.
Na mikroliście nadają się prawie wszystkie warzywa o jadalnych
liściach, które szybko kiełkują i szybko rosną – sałata, szpinak,
rukola, cykoria liściowa, rzeżucha ogrodowa, koper, fenkuł, burak
liściowy, burak ćwikłowy, jarmuż, brokuł, kalarepa, kapusta
czerwona, mizuna, rukiew wodna, rzodkiewka, groch.
ź Mikrowarzywa rosną w niewielkiej ilości podłoża
(wystarczy 2-3 centymetrowa warstwa podłoża do
wysiewu nasion i produkcji rozsad warzyw albo
uniwersalnego podłoża ogrodniczego), a ich
uprawa nie wymaga dużo pracy. Z powodzeniem
mogą być uprawiane na parapecie okiennym.
Nasiona można wysiewać przez cały rok w pomieszczeniach, a w
okresie od wiosny do jesieni bezpośrednio do gruntu. W zależności
od wielkości pojemnika uprawowego, można wysiać obok siebie
kilka gatunków warzyw o podobnym tempie wzrostu. Czas od siewu
do zbioru zależy od gatunku warzyw i warunków uprawy. Większość
mikrowarzyw jest gotowa do zbioru już po 10-14 dniach od
wschodów.
Mikrowarzywa, często nazywane "warzywnym konfetti" są delikatne,
soczyste i mają wyjątkowy smak. Są doskonałym dodatkiem do
kanapek, sałatek, serów, zup, przystawek, dań głównych, deserów i
napojów. Mają bardziej wyraźny smak i większą różnorodność barw
niż kiełki. Poprawiają walory smakowe i stanowią dekoracyjny
dodatek warzywny do potraw, ale przede wszystkim są
skoncentrowanym źródłem składników odżywczych i
prozdrowotnych.

