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Zdrowe, bo kiszone!

Kiszonki to TANIE superfoods!
Kiszonki to warzywa i owoce,
które zostały poddane procesowi
fermentacji, czyli bakterie
rozłożyły znajdujący się w nich
cukier na kwas mlekowy. To
cenna substancja, która
pozytywnie wpływa na naszą
florę bakteryjną i układ
trawienny, zmniejsza poziomu
cholesterolu we krwi i reguluje
poziom cukru.
W kiszonkach jest mnóstwo
witaminy C oraz witamin E i K,
oraz z grupy B. W kiszonkach
znajdują się też sole mineralne i
organiczne związki siarki, które
wzmacniają skórę, włosy i
paznokcie. Naukowcy twierdzą,
że kiszonki wspomagają
wchłanianie żelaza i wspierają
nasz układ nerwowy.

Kiszonki zwiększają odporność
Probiotyki zawarte w kiszonkach wspierają układ immunologiczny i
prawidłowe funkcjonowanie jelit. Chronią przed działaniem
chorobotwórczych drobnoustrojów, dzięki czemu zapobiegają rozwojowi
różnych infekcji. Wcześniej już wspomniana witamina C, której są cennym
źródłem, zwiększa naszą odporność.
Jeśli chcesz być w dobrej formie i dbasz o swoją rodzinę, przygotuj różne
kiszonki z warzyw i owoców. Jedzcie kiszonki szczególnie w okresie
zimowym, kiedy ryzyko infekcji jest większe. Kiszonki sprawią, że
przeziębienia, grypy i jelitówki nie będą Was często dopadać, a może w ogóle.
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Oczywiście kiszonki są wyjątkowo wartościowymi produktami. Powinny być
jedzone przez cały rok, bo warto korzystać z ich dobroczynnego wpływu na
nasz organizm.

Kiszonki fantastycznie działają na pracę układu
pokarmowego
● Wspomagają trawienie i pomagają utrzymać prawidłową florę w
jelitach;
● Mają pozytywny wpływ na perystaltykę jelit, dzięki czemu czujemy się
lekko i przepełnieni energią, a nie ociężali i zmęczeni jedzeniem;
● Są lekkostrawne i dostarczają cennych witamin i składników
pokarmowych.

Kiszonki wspomagają redukcję wagi
1. Mają mało kalorii, a sporo wartościowych składników odżywczych;
2. Kiszenie zmniejsza zawartości cukru w warzywach i owocach;
3. Zawierają dużo błonnika, który zapewnia uczucie sytości mimo niskiej
kaloryczności.

Kaloryczność 100 g:
● Kapusta: 24,6 kcal
● Kapusta Kiszona: 18,6 kcal
● Ogórek: 15,5 kcal
● Ogórek kiszony: 10,5 kcal
● Dynia: 26,1 kcal
● Dynia kiszona: 17,5 kcal
● Jabłka: 52,1 kcal
● Jabłka kiszone: 37,2 kcal
● Buraki: 43 kcal
● Buraki kiszone: 27 kcal

źródło: https://fdc.nal.usda.gov/,
opracowanie własne
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Kiszonki są lepsze niż kremy odmładzające!
W kiszonkach jest dużo witamin jak A, C i E, czyli przeciwutleniaczy. Związki
te neutralizują wolne rodniki, które powstają podczas przemian
metabolicznych. Ich nadmiar zwiększa ryzyko miażdżycy, nowotworów i
powoduje przedwczesne starzenie się.
Kiszonki usuwają wolne rodniki z naszego organizmu, dzięki czemu dłużej
możemy dobrze wyglądać i świetnie się czuć!

Kto nie może jeść kiszonek?
Kiszonki mają mnóstwo zalet. Zawierają jednak sporo soli, a produkty
fermentowane są źródłem histaminy. Kiszonki NIE są więc wskazane osobom
z nadciśnieniem tętniczym, kamicą szczawianowo-wapniową, z nietolerancją
histaminy, chorobą wrzodową oraz wszystkim, którzy otrzymali takie
wskazania od lekarza lub dietetyka.
Jeśli nie jesteś wśród tych osób, wcinaj kiszonki jak najczęściej, bo dzięki nim
dużo zyskasz na zdrowiu!

Jak jeść kiszonki?
Najlepiej prosto ze słoika :) Są świetne jako składnik surówek, dodatek do
kanapek, można z nich gotować zupy, jarzynki, używać do przygotowania
sosów. Używasz w swojej kuchni ogórków i kapusty kiszonej? Właśnie tak
samo jemy wszystkie inne kiszonki.
Chcesz być zdrowa/y i świetnie wyglądać? Jedz kiszonki! To najlepsze
superfoods, które są dostępne w naszym klimacie!
Dzięki nim:
●
●
●
●
●

zwiększysz odporność,
poprawisz funkcjonowanie organizmu,
Twoja skóra, włosy i paznokcie będą lepiej wyglądać,
możesz sporo zaoszczędzić na lekach i wizytach u lekarzy,
Twoje posiłki będą smaczniejsze i bardziej kolorowe.
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Kisimy!
Kiszenie jest łatwe
i szybkie
Wystarczy dosłownie kilkanaście
minut, by nastawić zdrową kiszonkę.
Przygotowanie warzyw i owoców to
tylko mycie i krojenie (niektórych nie
trzeba kroić, np. ogórki). Solanka to
woda wymieszana z solą i starterem,
czyli solanką z gotowej już kiszonki
(najczęściej z ogórków lub kiszonej
kapusty).
Składniki umieszczamy w czystym
słoju (najlepiej wyparzonym),
zalewamy solanką, która musi
całkowicie je przykrywać (czasem
warzywa i owoce trzeba obciążyć),
zakręcamy, odstawiamy w
temperaturze pokojowej i... już. Teraz
tylko pozostaje czekanie kilka, maksymalnie kilkanaście dni, by cieszyć się ich
wyjątkowym smakiem i właściwościami zdrowotnymi.
I to wszystko! Poważnie, tu nie ma skomplikowanych czynności czy trudnych
technik. Pamiętaj tylko o kilku prostych zasadach (o których przeczytasz już
za chwilę), dzięki którym każda kiszonka zawsze Ci się uda i będzie
smakować.

Warzywa i owoce do kiszenia
Jeśli pytasz, co można kisić? Odpowiadam uprzejmie: w zasadzie wszystko, co
wyrosło na ziemi POD SŁOŃCEM :) Czyli owoce, warzywa, grzyby i zioła. O ile
to możliwe, pochodzące ze sprawdzonych i ekologicznych upraw (ideałem są
oczywiście warzywa z własnego ogródka, ale nie każdy jest jego
posiadaczem).
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A jeśli pojawi się pleśń?
Przede wszystkim zrób wszystko, a nie jest tego wiele, żeby pleśń się nie
pojawiła.
Trzymaj się więc kilku prostych zasad:
● dokładnie wymyj i następnie wyparz (czyli przelej wrzątkiem) naczynia
do kiszenia;
● używaj wody źródlanej prosto z butelki;
● produkty przed kiszeniem dokładnie umyj pod bieżącą wodą;
● dopilnuj, aby wszystkie produkty kiszone były całkowicie zanurzone w
solance i nawet najmniejsza ich część nie wystawała ponad jej poziom;
najlepiej zawsze używaj talerzyka obciążonego kamieniem (kamień
przelej wrzącą wodą)
● nie trzymaj kiszonki w temperaturze wyższej niż 25 stopni C;
● solanka, którą wlewasz do naczynia, powinna mieć temperaturę
pokojową, zbyt ciepła może zabić cenne bakterie.
Jeśli będziesz trzymać się tych prostych zasad, pleśń nie ma prawa się
pojawić.

Chcesz mieć, podobnie jak ja, 100% pewności, że
wszystkie składniki są zanurzone w solance? Użyj więc
talerzyka (lub małej miseczki ceramicznej) o średnicy
mniejszej niż otwór naczynia, połóż na nim kamień i tym
zestawem dociśnij kiszonkę w naczyniu. Ja robię tak
zawsze i jeszcze nigdy żadna kiszonka nie spleśniała.

Co zrobić, jak na powierzchni kiszonki pojawią się małe, punkciki, które mogą
mieć przeróżne kolorowy - od szarego, poprzez biały, żółty, zielony, niebieski,
aż do czarnego? Czyli pleśń?
Wtedy po prostu wyrzuć całą zawartość słoja i przygotuj nową kiszonkę.
Pleśń jest niebezpieczna. Może wywoływać zatrucia, alergie i inne
nieprzyjemne dolegliwości. Niektórzy podają sposoby na pozbycie się pleśni z
kiszonki, ja jednak tego nie zrobię. Ryzyko jest za duże, a ewentualne korzyści
z jej usunięcia są zbyt małe, aby je podejmować.
Podsumowując, jeśli będziesz trzymać się zasad przygotowywania kiszonek,
raczej nie będziesz mieć do czynienia z pleśnią.
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Przepisy
Przy każdym przepisie znajdziesz
informację o pojemności naczynia, na
który podane są proporcje produktów.
Oczywiste jest, że warzywa i owoce
mają różne rozmiary, więc czasem
może się zdarzyć, że wszystkie składniki
nie zmieszczą się (wtedy to, co zostanie,
zjedz na surowo, ugotuj lub upiecz) lub
zostanie trochę miejsca, które uzupełnij
solanką.
Zwykle na słój o pojemności 1 litra
potrzeba 1/2 litra solanki. Jej ostateczna
ilość zależy od tego, jak duże są kawałki
warzyw lub owoców i jak ściśle zostaną
one upakowane. Jeśli zabraknie Ci
trochę solanki (np. 1/2 szklanki), dolej po prostu wody. Jeśli brak będzie
większy, dolej wody i wsyp łyżeczkę soli.
Przy każdej kiszonce podany jest czas, po upłynięciu którego, MOIM zdaniem
kiszonka jest już gotowa do jedzenia. W zasadzie, jak wcześniej napisałem,
każdą kiszonkę można jeść od razu, ale warto by nabrała intensywniejszego
smaku :)
Każdą kiszonkę możesz (poza kilkoma wyjątkami) trzymać dużo dłużej w
temperaturze pokojowej, zanim umieścisz ją w lodówce. Po prostu próbuj ją
co kilka dni i kiedy uznasz, że jest dokładanie taka, jaka najbardziej Ci
smakuje, przerwij proces fermentacji i wstaw ją do lodówki lub przenieś do
piwnicy lub spiżarki.
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28

7-10 dni

2 słoiki o pojemności 1 litra

Kiszona kapusta
Zrobisz raz, nigdy więcej nie będziesz jej kupować :) Bo domowa jest najlepsza. I
robi się ją tak łatwo i tak szybko. Możesz do niej dodawać swoje ulubione
przyprawy. I dużo kminku, bo z nim jest najlepsza.
Kiszona kapusta ma dużo witaminy C oraz kwasu mlekowego. Świetnie pobudza
perystaltykę jelit i wzmacnia odporność.
Powinniśmy ją jeść często, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, najlepiej na
surowo, w postaci surówki. Można z niej też ugotować zupę lub dodać do gulaszy
czy potrawek. Domowe hot dogi i burgery nie mogą się bez niej obejść :)

●
●
●
●

1 kg białej kapusty
2 marchewki
1 łyżka całych ziaren kminku
20 g soli kamiennej

Przygotowanie:
1. Oczyszczoną kapustę drobno poszatkuj. Obrane marchewki zetrzyj na tarce
o małych oczkach.
2. Warzywa przełóż do miski, dodaj sól, wymieszaj i ugniataj rękoma, aż
zaczną puszczać sok. Dodaj kminek, wymieszaj. Odstaw na 60 minut.
3. Przełóż do słoika, mocno ugniatając, aby pozbyć się powietrza. Wyciśnięty
sok powinien przykryć kapustę.
4. Słoik zakręć i odstaw. Jeśli w kuchni będzie ciepło, kapusta będzie gotowa
już po kilku dniach. Jeśli jest chłodniej, odpowiedniego smaku nabierze po
kilkunastu dniach.
5. W celu zatrzymania procesu fermentacji słoik z kapustą należy włożyć do
lodówki.

Kapustę można kisić z różnymi dodatkami:
● papryczką chili,
● świeżym ananasem,
● ćwiartkami jabłek.

29

34

3-4 dni

słoik o pojemności 1 litra

Kiszone wstążki marchwi z imbirem
Lubię ją wyłożyć ze słoika na talerz, posypać prażonym sezamem i listkami
kolendry. I... pyszna, zdrowa i apetycznie wyglądająca surówka jest gotowa.
Kiszona marchew pachnie i smakuje przyprawami, jest jędrna i ma wspaniały
kolor.
Można ją dodawać do kanapek, hamburgerów i dekorować nią różne dania.

●
●
●
●
●

750 g marchwi
4 ząbki czosnku
4 cm korzenia imbiru
2 liście laurowe
1 płaska łyżeczka całych ziaren czarnego pieprzu

●

około 500 ml solanki

Przygotowanie:
1.
2.
3.
4.

Ząbki czosnku obierz. Obrany korzeń imbiru pokrój na cienkie plasterki.
Obrane marchewki pokrój na wstążki za pomocą obieraczki do warzyw.
Do słoika włóż wstążki marchwi oraz czosnek, imbir i przyprawy.
Całość zalej solanką. W razie potrzeby na wierzchu połóż mały talerzyk i
obciąż go kamieniem.
5. Zakręć i odstaw na 3-4 dni.
6. Gdy marchewka będzie ukiszona, wstaw słoik do lodówki.
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60

2-3 dni

słoik o pojemności 1/2 litra

Kiszone kiełki
Kiełki to wspaniałe źródło witamin i mikroelementów oraz soli mineralnych. Mają
mało kalorii i są lekkostrawne, ponieważ podczas kiszenia zostały wzbogacone o
cenne probiotyki.
W smaku są delikatne i lekko ziołowe. Sprawdzą się na kanapkach i w surówkach.
Pięknie wyglądają i wzbogacaj smak wszystkich dań mięsnych, rybnych i
warzywnych.

●
●
●
●

300 g kiełków różnych gatunków
1 ząbek czosnku
10 ziaren czarnego pieprzu
1 plaster cytryny

●

solanka

Przygotowanie:
1.
2.
3.
4.
5.

Kiełki opłucz. Czosnek pokrój na cienkie plasterki.
Do słoika włóż plaster cytryny, kiełki i ziarna pieprzu.
Wlej solankę i zakręć słoik.
Odstaw na 2-3 dni.
Po tym czasie wstaw do lodówki.
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4 tygodnie

słoik o pojemności 1 litra

Kiszone cytryny
Zachwycają smakiem i aromatem. Bo to po prostu eksplozja cytrynowości!
Fantastycznie wzbogacają smak dań warzywnych i mięsnych. Marokański tagine
nie może się bez nich obejść. Wspaniale smakują z ryżem, kuskusem, jako
dodatek do sałatek i sosów.
Pamiętaj, aby do kiszenia używać najlepiej cytryn niewoskowanych i
pochodzących z ekologicznych upraw. Tak, zdaję sobie sprawę, że takie cytryny są
dużo droższe od tych ogólnie dostępnych. Z drugiej jednak strony kiszone eko
cytryny są tak intensywne w smaku i zapachu, że wystarczy ich niewielka liczba,
by mocno podkręcić smak potrawy, do której zostaną dodane.
Wierz mi, raz zrobisz, na stałe zagoszczą w Twojej kuchni, bo oczarują Ciebie i
Twoją rodzinę swoją... super cytrynowością!

●
●
●
●
●
●

1 kg cytryn
sok z 3 cytryny
1 łyżka soli morskiej na 1 cytrynę
1 laska cynamonu
2 liście laurowe
1 łyżka ziaren kolorowego pieprzu (możesz użyć też czarnego)

Przygotowanie:
1. Cytryny dokładnie wyszoruj. Każdą natnij na krzyż, nie rozcinając jej do
końca, by ćwiartki były ze sobą połączone.
2. Do środka każdej cytryny wsyp po 1 łyżce soli.
3. Cytryny z solą układaj w słoiku jak najciaśniej, mocno je uciskając, aby
wydobyć sok. Pomiędzy cytryny włóż liście laurowe, połamaną laskę
cynamonu i liście laurowe.
4. Wlej sok wyciśnięty z cytryn. Jeśli nie przykryje wszystkich ułożonych
cytryny, wlej więcej soku lub uzupełnij wodą źródlaną.
5. Słoik zakręć i odstaw w ciemne miejsce. Co kilka dni potrząśnij słoikiem,
aby wszystkie cytryny przeszły aromatem przypraw.
6. Po 4 tygodniach kiszenia w temperaturze pokojowej słoik z cytrynami
wstaw do lodówki.
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Zapraszam!

Obejrzałaś właśnie 17 stron "Zdrowe, bo kiszone!"...
Cały ebook ma ich aż 75!

Jeśli przepisy Ci się podobają, kliknij i kup, by już za kilka minut
mieć je wszystkie i już jutro nastawić zdrową kiszonkę.

Uśmiechy wysyłam i zapraszam do mniamowego sklepu :)
Grześ z MniamMniam.pl

www.MniamMniam.pl

