Iz iste rastline
lahko dobimo
zelene in bele
beluše, odvisno od tega,
ali rastejo na
svetlobi ali
jih gojimo v
kupih zemlje
in jih naberemo, še preden
prilezejo na
svetlo.
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Zeleni beluši za zdravje

Od konca aprila do sredine junija je v Sloveniji
čas svežih belušev. Sladokusci jih vsako leto težko
pričakujemo. Ne samo da z njimi potešimo gurmanske užitke, radi jih imamo tudi zaradi vsebnosti številnih za zdravje koristnih snovi in malo
kalorij.
V knjigi pojasnjujemo strokovna spoznanja o koristih belušev za zdravje. Poleg vsebnosti rudnin,
vlaknin in obilice antioksidantov jih odlikuje tudi
velika vsebnost folne kisline. Zdrava prehrana, v
kateri so rastlinski antioksidanti zastopani stalno
in v zadostnih količinah, zmanjšuje tveganje za
razvoj raka, srčno-žilnih in vnetnih obolenj. Po
dolgi zimi, ki jo spremlja energijsko bogatejša
hrana, je pogosto uživanje belušev odličen način
za prečiščevanje telesa in hujšanje, še posebej če
so bili beluši pridelani brez uporabe škropiv in
umetnih gnojil.

Vijolica.

V večini knjig o beluših so uporabljeni viri pomanjkljivi ali sploh niso navedeni, v tej pa koristne
literature, ki smo jo uporabili, ne skrivamo.
Pobiranje belušev traja le približno osem tednov, nasadi pa imajo v vsakem letnem času svojo
podobo – nekatere od njih so prikazane na fotografijah.
Morda še najpomembnejše: čim bolj so beluši
sveži, boljši so. Prijetno branje in dober tek!

Tudi to je vijolica, čeprav je bela. Slovenski
izraz beluši uporabljamo za zelene in bele
beluše. Izraz špargelj pa izhaja iz nemščine.

Za začetek
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Preglednica 2: Vsebnost folne kisline iz naravnih virov (29, 31). DFE (Dietary Folate Equivalent) ali prehranski ekvivalent
folata: 1 μg DFE je 1 μg folata iz hrane ali 0,6 μg folne kisline iz prehranskega dopolnila, vzetega pri obroku, ali 0,5 μg folne
kisline iz prehranskega dopolnila, vzetega na prazen želodec (32).
Živilo

Količina živila v eni porciji

Vsebnost folne kisline
[μg DFE] v eni porciji

beluši, kuhani

10 stebel (150 g)

200

goveja jetra

1 rezina (85 g)

185

leča, kuhana

½ skodelice (100 g)

180

čičerka, kuhana

½ skodelice (80 g)

140

fižol, kuhan

½ skodelice (90 g)

115−130

špinača, kuhana

½ skodelice (95 g)

100

pomarančni sok

1 kozarec (200 g)

65

jagode, sveže

8 srednje velikih sadežev

80

brokoli, kuhan

½ skodelice

50

paradižnikov sok

1 skodelica

50

zelena solata

1 skodelica

40

melona, sveža

¼ srednje velike

40

banana

1 srednje velika

20

grenivka

½ srednje velike
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Ker človeški organizem ne more sintetizirati folne
kisline, je odvisen od zunanjega vnosa. Raziskave kažejo, da povprečen človek z običajno, ne
povsem uravnoteženo prehrano dobi približno
200 μg−300 μg folne kisline dnevno, in torej
ne more zadostiti potrebam organizma (32, 34).
Priporočene vrednosti folne kisline, ki bi jih moral
dobiti odrasel organizem, so okoli 400 µg DFE na
dan, med nosečnostjo in dojenjem pa se potrebe
povečajo na 600 µg DFE dnevno.

Klinični vidik učinkov folne kisline

V nosečnosti se potreba po folni kislini poveča
zaradi razvoja in hitre rasti ploda. Dokazali so, da
folna kislina prepreči nastanek okvar pri zapiranju
hrbteničnega kanala (nevralne cevi) pri plodu.
Sodobne smernice na področju ginekologije
priporočajo preventivno uživanje hrane, bogate s
folno kislino, v kombinaciji z vitaminskimi pripravki s folno kislino, že dva do tri mesece pred
22

O beluših

zanositvijo, pa vse do konca tretjega meseca
nosečnosti (35). Za otroke, ki se rodijo prizadeti,
so značilni deformacija hrbtenice, deformacija in
ohromelost nog ter nenadzorovano uhajanje urina
in lahko tudi blata.
Pomanjkanje folne kisline je redkeje vzrok tudi
za nastanek slabokrvnosti. Navadno je povezano
s slabo prehrano, ki ne vsebuje dovolj sadja in
zelenjave, ter z alkoholizmom in jetrnimi obolenji
(36).
Danes je dokazan tudi izjemen pomen dovolj
velikega vnosa folne kisline pri nekaterih kroničnih
boleznih sodobnega časa. Raziskave so pokazale
povezavo med premajhnimi krvnimi koncentracijami folne kisline in povečanim tveganjem za nastanek nekaterih vrst raka, na primer kolorektalnega
(37), raka materničnega vratu (38), raka na dojkah
(39) ter Alzheimerjeve bolezni (29, 40).

Zeleni beluši za zdravje

Tule ni bilo
herbicidov.
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Za konec
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Beluši so si nabrali zalogo,
spomladi jo bodo lahko
izkoristili ...

Zeleni beluši za zdravje

Za konec povzemamo nekaj spoznanj, ki smo jih
pojasnili v knjigi.
Hrana je eden pomembnejših dejavnikov, ki
varujejo organizem pred oksidativnim stresom.
Danes je dokazano, da zdrava prehrana, v kateri
so rastlinski antioksidanti zastopani stalno in v
zadostnih količinah, zmanjšuje tveganje za razvoj
raka, srčno-žilnih in vnetnih obolenj.
Z beluši ni težko zadostiti dnevnim potrebam po
folni kislini, saj je vsebujejo največ med vsemi
vrstami zelenjave. Dokazan je namreč izjemen pomen dovolj velikega vnosa folne kisline pri nekaterih kroničnih boleznih sodobnega časa. Raziskave
so pokazale tudi povezavo med premajhnimi
krvnimi koncentracijami folne kisline in povečanim
tveganjem za nastanek nekaterih vrst raka, na
primer črevesnega, raka materničnega vratu in
raka na dojkah, ter Alzheimerjeve bolezni.

Ne le da je v Sloveniji mogoče dobiti beluše,
pridelane brez škropiv in umetnih gnojil, ugotovili
so, da beluši celo razgrajujejo nekatere pesticide.
Zdrav življenjski slog z vzdrževanjem ustrezne
telesne teže in redno telesno dejavnostjo pripomore k ohranjanju zdravja in preprečevanju
bolezni sodobnega časa. Uživanje belušev za
spomladansko prečiščevanje telesa in hujšanje je
zdravo; najboljši so beluši, pridelani brez škropiv
in umetnih gnojil. Telo se tako oskrbi s prepotrebnimi rudninami, vitamini, folno kislino in vlakninami.
Beluši so najboljši sveži, pravkar odrezani, zato
jih kupujemo čim bolj sveže. Toplotna obdelava
naj bo čim krajša, da ohranimo čim več koristnih
snovi, uživamo pa lahko tudi surove. V naši knjigi
ni kuharskih receptov, navajamo pa naslove nekaterih knjig, v katerih jih boste lahko našli.

Urejena prebava je velikega pomena za človekovo
dobro fizično in psihično počutje. V več kot petdesetih letih raziskav o fizioloških učinkih vlaknin
je dokazano, da hrana z večjo vsebnostjo vlaknin
izboljša prebavo. Nizka količina vlaknin v slovenski prehrani je zelo pomemben dejavnik tveganja
pri nastanku sladkorne in srčno-žilnih bolezni
ter nekaterih oblik raka, ki so pri nas pogostejše
kot v drugih razvitih evropskih državah. Vlaknine
zmanjšajo tveganje za nastanek sladkorne bolezni
in preprečujejo nastanek debelosti. Z beluši bi
lahko vse vlaknine, ki jih dnevno potrebujemo,
vnesli v telo že s količino, ki bi pomenila samo
desetino dnevnega vnosa kalorij.
Flavonoidi, karotenoidi ter vitamina C in E so
najpomembnejši antioksidanti, ki se nahajajo v
beluših. Dokazali so, da prehrana, bogata s flavonoidi, zmanjša tveganje za razvoj srčno-žilnih
bolezni in nekaterih vrst raka, kot so na primer rak
zgornjih dihalnih poti, želodca, dojk in jajčnikov.

Beluši v barvi zlatorumenih
macesnov.

Za konec
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