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ABC hodowcy

Eg zo tycz ne owo ce
DLA PAPUG

Joanna Karocka

W okre sie zi mo -
wym w skle pach po ja -
wia si´
du ̋ o ró˝ nych eg zo tycz -
nych owo ców, któ re, mi -
mo na ogó∏ doÊç wy so -
kiej ce ny, wy da -
jà si´ byç cie ka wym uroz -
ma ice niem pa pu ziej die -
ty. Za sta na wia -
my si´ wi´c wte -
dy, czy mo˝ na
je po da waç na szym
pa pu gom czy nie.
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WW tym ar ty ku le chcia ∏am zwró ciç uwa -
g´ na kil ka naj po pu lar niej szych owo -

ców, ale po da waç mo ̋ e my wszyst -
kie (oprócz awo ka do). Pro ble mem sà tyl -
ko pest ki, o któ rych bar dzo trud no zna -
leêç wia ry god ne in for ma cje. W zwiàz -
ku z tym ra dz´ po da waç wszyst kie te owo -
ce bez pe stek, chy ba ˝e o któ rymÊ owo cu wie -
my, ˝e mo˝ na po da waç go z pest ka mi.

Jesz cze na je sie ni (we wrze Êniu) po ja wia -
jà si´ gra na ty. Mo˝ na je ku piç w skle -
pach do grud nia. Gra nat za wie ra doÊç du -
˝o wi ta mi ny C i jest umiar ko wa nie do -
brym êró d∏em ˝e la za. Po za tym po sia da: po -
tas, wapƒ, fos for, chlor i siar -
k´. Jak na owoc jest wy jàt ko wo ka lo rycz -
ny. Owo ce gra na tu po da je my w ca ∏o Êci, ra -
zem z pest ka mi. Sà to owo ce na ogó∏ bar -
dzo lu bia ne przez pa pu gi. Gra na ty bar wià od -
cho dy pa pug na ko lor czer wo no fio le to wy. Pla -
my z so ku sà nie do wy wa bie nia.

Trosz k´ póê niej ni˝ gra na ty po ja wia -
jà si´ per sy mo ny (zwa ne w han -
dlu na ogó∏ owo ca mi kha ki). Per sy mo na za wie -
ra du ̋ o wi ta mi ny C i A, po za tym nie wiel kie ilo -
Êci ˝e la za. Jak wy ni ka z ob ser wa cji pa pug w na -
tu rze, wo là one nie ca∏ kiem doj rza ∏e owo -
ce. W nie któ rych pu bli ka cjach po ja wia si´ in for -
ma cja, ˝e zje dze nie twar de go wn´ trza owo -
cu mo ̋ e po wo do waç pew ne pro ble my u pa -
pug, le piej wi´c je na wszel ki wy pa dek wy ciàç.

Tak ̋ e jesz cze na je sie ni po ja wia jà si´ Êwie -
˝e, sprze da wa ne w ca ∏o Êci ana na sy. Ana nas za -
wie ra naj wi´ cej wi ta mi ny A i C. Przy obie ra -
niu ana na sa trze ba usu nàç z nie go do k∏ad nie ca -
∏à skór k´. Dla lu dzi wy ci na si´ tak ̋ e twar -
dy rdzeƒ, ale nie któ re pa pu gi mo -
g´ chcieç go jeÊç. 

W zi mie do st´p ne sà owo ce opun cji; kak tu -
sa, któ ry jest wie lu oso bom zna ny z upraw do -
nicz ko wych. Owo ce opun cji za wie ra jà ma -
gnez, wapƒ oraz wi ta mi n´ C. Pa pu gom na le -
˝y po da waç TYL KO sa mo wn´ trze owo -
cu. Nie mo˝ na do pu Êciç, by pa pu ga mia ∏a kon -
takt ze skór kà, na któ rej znaj du jà si´ kol -
ce. Czer wo ne od mia ny owo ców sà sil nie pla -
mià ce.

Nie któ re owo ce mo˝ na ku piç przez ca -
∏y rok, choç naj wi´ cej jest ich w skle -
pach przed Êwi´ ta mi Bo ̋ e go Na ro dze nia, wte -
dy bo wiem naj ch´t niej ku pu je my eg zo tycz -
ne owo ce. Do ta kich owo ców na le ̋ y np. man -
go. Man go za wie ra doÊç du ̋ o wi ta mi -
ny A (w for mie be ta -ka ro te nu), za wie ra tak -
˝e wi´k sze ilo Êci wi ta mi ny C. Jest te˝ umiar ko -
wa nym êró d∏em ̋ e la za. Po za tym za wie ra wi ta -

Owoce granatu

Owoce mango a poni˝ej papaja.
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mi n´ PP oraz wi ta mi ny z gru py B. In nym owo -
cem do st´p nym ca ∏y rok jest pa pa ja. Pa pa ja za -
wie ra du ̋ e ilo Êci wi ta mi ny A oraz C. Jest ni sko -
ka lo rycz na. Za wie ra en zym pa pa in´, któ ry roz -
k∏a da bia∏ ka; z te go po wo du sto so wa na jest ja -
ko do da tek do go to wa nia mi´ sa.

Owo ce eg zo tycz ne na pew no nie sà ko -
niecz ny mi ele men ta mi die ty na szych pa pug, b´ -
dà jed nak cie ka wym uroz ma ice niem. Pa mi´ taj -
my tyl ko, aby wszyst kie owo ce bar dzo do k∏ad -
nie myç, sà one bo wiem kon ser wo wa -
ne na czas trans por tu. Je Êli mo˝ na, le piej po da -
waç te go ty pu owo ce bez skó rek. Pa mi´ taj -
my te˝, ˝e jak wi´k szoÊç owo -
ców, tak i te nie sà zbyt trwa ∏e. W tem pe ra tu -
rze po ko jo wej mo˝ na je prze cho wy waç sto -
sun ko wo krót ko. Nie któ re owo ce (np. man -
go i pa pa ja) doj rze wa jà w miesz ka niu.

Owoce persymony.


