
Wp∏yw na trwa ∏oÊç owo ców ma spo -
sób zbie ra nia. Wszyst kie owo ce na -
le ̋ y zbie raç su che (ra no po obe -

schni´ ciu ro sy, a wie czo rem przed jej po ja -
wie niem si´), nie uszka dzaç ich pod czas
zbie ra nia, a je Êli doj dzie do uszko dze nia
skór ki, to nie mie szaç ta kich owo ców

z nie usz ko dzo ny mi. Nie na le ̋ y te˝ zbie raç
owo ców w upal ne po ∏u dnia. Po win no si´ je
zbie raç do prze wiew nych ∏u bia nek i nie
prze sy py waç wie lo krot nie.

Wszyst kie owo ce le piej po da waç sa me,
bez po zo sta ∏o Êci li Êci i ga ∏´ zi. Po nie wa˝
w la sach ro Ênie wie le czer wo nych i czar -

nych ja gód, któ re sà tru jà ce, ra dz´ zbie raç
tyl ko te owo ce, któ re zna my i co do któ -
rych ma my pew noÊç, ˝e nie sà tru jà ce.

Bo rów ka czar na (Vac ci nium myr til lus)
Owo ce te na zy wa ne sà na pó∏ no cy czar -

ny mi ja go da mi, na po ∏u dniu bo rów ka mi,
a gdzie nie gdzie jesz cze czer ni ca mi.
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OWOCE  leÊne
w diecie papug
Joanna Karocka

Owoce lepiej podawaç same, bez pozosta∏oÊci liÊci i ga∏àzek. Fot. J. ˚ukowska

W le cie mo˝ na uroz ma iciç die t´
pa pug, po da jàc im zbie ra ne
w la sach lub ku pio ne na pla cach
i tar gach dzi kie owo ce. Wszyst -
kie owo ce le Êne sà bar dzo 
nie trwa ∏e. Naj szyb ciej psu jà si´
ma li ny i po ziom ki, a sto sun ko wo
naj trwal sze sà brusz ni ce i je ̋ y ny.
Owo ce te nie na da jà si´ wi´c
do d∏u˝ sze go prze cho wy wa nia.
Wí k szoÊç z nich mo˝ na mro ziç,
ro biàc w ten spo sób za pa sy na
zi m´.



Bo rów ki sà doÊç bo ga te w cu kry (g∏ów nie
fruk to za i glu ko za) i Êred nio za sob ne w kwa -
sy or ga nicz ne (naj wi´ cej jest kwa su cy try no -
we go). W po rów na niu z in ny mi owo ca mi le -
Êny mi za wie ra jà sto sun ko wo du ̋ o man ga nu
i ˝e la za. Sà ubo gie w wapƒ i fos for. Z innych
wi ta min za wie ra jà du ̋ e ilo Êci wi ta mi ny C,
a tak ̋ e nie co ka ro te nu i nie wiel kie ilo Êci wi -
ta min z gru py B. Nie któ rzy twier dzà, ˝e za -
wie ra jà tak ̋ e pro wi ta mi n´ D.

Sok z bo ró wek bar dzo bru dzi i jest trud ny
do wy wa bie nia. Po bo rów kach od cho dy pa -
pug zmie nia jà ko lor.

Bo rów ka brusz ni ca (Vac ci nium vi tis -
-ida ea)

Owo ce sà po czàt ko wo bia ∏e, a w mia r´
doj rze wa nia czer wie nie jà. Ca∏ ko wi cie doj -
rza ∏e ma jà bar w´ czer wo nà.

Za wie ra jà wi´k sze ilo Êci kwa sów or ga -
nicz nych i cu krów. Oprócz kwa sów jab∏ ko -
we go, cy try no we go i wi no we go (w nie wiel -
kich ilo Êciach) brusz ni ce za wie ra jà kwas
ben zo eso wy, dzi´ ki któ re mu sà trwal sze ni˝
in ne ja go dy.

Do brusz ni cy bar dzo po dob na jest màcz ni -
ca le kar ska (Arc to sta phy los uva -ur si). Owo ce
màcz ni cy sà jed nak w Êrod ku bia ∏e i màcz ne.
Nie sà one tru jà ce, sà jed nak okre Êla ne (dla
lu dzi) ja ko nie ja dal ne. Zje dze nie wi´k szej ilo -
Êci mo ̋ e spo wo do waç pro ble my zdro wot ne.

Po ziom ka po spo li ta (Fra ga ria ve sca)
Doj rza ∏y owoc po ziom ki za wie ra du ̋ o

cu kru, kwa sy or ga nicz ne (naj wi´ cej jest cy -
try no we go i jab∏ ko we go), a tak ̋ e sto sun ko -
wo du ̋ o zwiàz ków azo to wych. Po ziom ki
wy ró˝ nia jà si´ znacz nà za war to Êcià sk∏ad ni -
ków mi ne ral nych, zw∏asz cza ˝e la za, fos fo -
ru, wap nia, siar ki i po ta su. Po nie wa˝ w po -
ziom kach jest du ̋ o na sion, to za wie ra jà
one wi´k sze ilo Êci t∏usz czów (jed nak nie na
ty le du ̋ e, ˝e by trze ba by ∏o ogra ni czaç ich
po da wa nie). Z wi ta min po ziom ki za wie ra jà
wi´k sze ilo Êci wi ta mi ny C, a tak ̋ e pew ne
ilo Êci wi ta min P i K.

U lu dzi po ziom ki sto sun ko wo cz´ sto po -
wo du jà uczu le nia i po dra˝ nie nia je lit
(zw∏asz cza u dzie ci). Je Êli wi´c po ich po da -
niu za uwa ̋ y my u pa pug ja kieÊ nie po ko jà ce
ob ja wy, na le ̋ y na tych miast je od sta wiç.

Ma li na w∏a Êci wa (Ru bus ida eus)
Ma li ny za wie ra jà Êred nie ilo Êci cu krów

(g∏ów nie fruk to za i glu ko za), kwa sów or ga -
nicz nych (g∏ów nie jab∏ ko wy i cy try no wy, ale
tak ̋ e nie znacz ne ilo Êci kwa su sa li cy lo we go
i mrów ko we go), zwiàz ków azo to wych
i sk∏ad ni ków mi ne ral nych. Ma li ny nie sà

Poziomka pospolita. Fot. J. Karocka

Borówka czarna. Fot. J. Karocka

Je˝yna. Fot. J. Karocka
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zbyt bo ga te w wi ta mi ny, ma jà nie co wi ta -
min C i B; za wie ra jà wi´k sze ilo Êci pro wi ta -
mi ny A. Sprze da wa ne na tar gach ma li ny to
na ogó∏ od mia ny upraw ne, a nie le Êne. Ma -
li ny le Êne sà mniej sze i bar dziej aro ma tycz -
ne od ogro do wych.

Je ̋ y na (Ru bus sp.)
Je ̋ y ny za wie ra jà mniej kwa sów or ga -

nicz nych ni˝ ma li ny, wy da jà si´ jed nak
w sma ku kwa Êniej sze, co spo wo do wa ne
jest mniej szà za war to Êcià cu krów. Z cu -
krów wy st´ pu jà g∏ów nie fruk to za i glu ko za,
ale w po rów na niu do in nych le Ênych owo -
ców je ̋ y ny za wie ra jà spo ro sa cha ro zy
(cza sem na wet po nad 0,5%). Z wi ta min
za wie rajà wi ta mi n´ C i ka ro te no idy. WÊród
in nych owo ców le Ênych je ̋ y ny wy ró˝ nia jà
si´ za war to Êcià sk∏ad ni ków mi ne ral nych:
ma jà doÊç du ̋ e ilo Êci fos fo ra nów i so li ˝e la -
za, a tak ̋ e so le ma gne zu i wap nia. Po dob -
nie jak ma li na po sia da jà tak ̋ e pew ne ilo Êci
mie dzi.

Jak wi daç, owo ce le Êne sà zdro wym
i cie ka wym uroz ma ice niem die ty na szych
pa pug. Ko rzy staj my wi´c z la ta i karm my
ni mi na szych pod opiecz nych.

Za war toÊç sk∏ad ni ków od ̋ yw czych wg
W. Gro chow ski „Ja dal ne owo ce le Êne”.

Fot. J. ˚ukowska


