
19.03.2021r. 

 

    DZIEŃ CZOSNKU 

 

19 kwietnia świętujemy Dzień Czosnku 

Niektórym kojarzy się z odstraszaniem wampirów lub z 

nieprzyjemnym oddechem. Mimo specyficznej woni, warto 

jednak przełamać się i wprowadzić go do codziennego menu. 

Czosnek pospolity to warzywo o naprawdę ciekawych 

właściwościach – wpływa na zdrowie, urodę, a także wzmacnia 

wytrzymałość sportowców.  

Ludzie uprawiają czosnek od 5 tysięcy lat. 

Ta roślina o wyrazistym smaku jest nie tylko 

popularną przyprawą, ale ma cenne właściwości 

lecznicze, a nawet magiczne… 

 Istnieje około 260 gatunków tej rośliny, w samej 

tylko Polsce – 16. Rośnie on prawie we wszystkich 

strefach klimatycznych, głównie w  Hiszpanii, Turcji 

oraz w Indiach. 

Czosnek znany był już w Egipcie od najdawniejszych 

czasów i był spożywany przez budowniczych Piramid. Czosnek znany jest również pod 

nazwą "śmierdząca róża". Określenie to powstało w czasach Starożytnej Grecji i Rzymu. 

W Europie znany jako "najszlachetniejsza cebula", używany był jako lekarstwo i amulet w 

czasach średniowiecza. 

Zastosowanie czosnku jest szerokie, jest to ważny składnik 

większości kuchni. Jest on między innymi podstawą ostrej kuchni regionu 

śródziemnomorskiego. 

     Czosnek pełen witamin 

W jednym ząbku czosnku kryje się niemal cały zasób    

witamin i minerałów.  

                     Jest absolutnym liderem wśród naturalnych antybiotyków i roślin 

leczniczych. Szczególnie cenił go Hipokrates, który w ząbkach 

czosnku widział lek na wszystkie schorzenia.  

 



 

Czosnek pospolity ma naturalne antyoksydanty i to im zawdzięcza właściwości 

przeciwzapalne oraz przeciwwirusowe. Warzywo działa jak antybiotyk.  

To w 60% woda oraz w 33% węglowodany.  

W czosnku znajdują się także olejki eteryczne. 

Właściwości zdrowotne są obecne dzięki zawartości 

flawonoidów, potasu, żelaza, magnezu, witamin z grupy 

B i C. Czosnek kryje w sobie lotne związki siarkowe 

oraz olejki eteryczne, które ułatwiają oddychanie. 

Pomaga również w czasie gorączki, wzmaga bowiem 

potliwość. Rozgrzewa i ułatwia odkrztuszanie. 

 

Czosnek jest również zdrowy dla serca - zmniejsza lepkość krwi, co minimalizuje ryzyko 

powstawania zakrzepów. Rozkurcza naczynia krwionośne, a dodatkowo zmniejsza zmiany 

miażdżycowe, dzięki czemu poprawia się przepływ krwi. To wszystko sprawia, że 

regularne zjadanie czosnku może w znacznym stopniu 

zredukować ryzyko zawału lub udaru mózgu. Obniża 

ciśnienie i poziom cholesterolu, a także poziom cukru we 

krwi. Koi bóle głowy, ułatwia zasypianie. 

Czosnek to też dobry lek na bytujące w ludzkim 

organizmie pasożyty, tj. tasiemce, glisty czy owsiki. 

Dzięki jego destrukcyjnemu działaniu na grzyby i 

pasożyty, warto sięgać po niego w przypadku pojawienia 

się pleśniawek lub grzybicy. 

 

By usprawnić pracę układu trawiennego warto 

spożywać potrawy z dodatkiem czosnku, ponieważ  korzystnie wpłynie na perystaltykę 

jelit. Czosnek trzeba jednak spożywać z umiarem. Gdy zjemy go za dużo, możemy mieć 

problemy żołądkowe. 

Naukowcy dowiedli, że regularne spożywanie czosnku zmniejsza ryzyko 

zachorowania na raka żołądka, okrężnicy i jelita grubego. 

                      Znane jest również działanie odmładzające czosnku,  

                    za co również odpowiadają zawarte w nim przeciwutleniacze. 

                                     Obecne w nim witaminy i minerały korzystnie  

                                                  działają na skórę, poprawiając jej 

                                                                        wygląd i elastyczność.  

                                                                     Woda w której moczyły się rozgniecione 

                                                                                      ząbki czosnki jest  

                                                                                            doskonałym płynem  

                                                                                                   odkażającym. 

 

 



 

Kupić dobry czosnek to prawdziwa sztuka.  

Zagraniczny czosnek, zwłaszcza ten importowany  

z Chin, zawiera zdecydowanie mniej allicyny,  

która stanowi o jego cennych właściwościach.  

Jest ponadto o wiele mniej aromatyczny i bardzo szybko się 

psuje. Nasz rodzimy jest zdecydowanie mniejszy (zdarza 

się, że ząbek chińskiego jest wielkości całej  

główki polskiego czosnku), a do tego bardziej ostry. 

Tak więc czosnek to naturalny antybiotyk i silny 

przeciwutleniacz – to chyba najważniejsze dla naszego organizmu właściwości czosnku. 

To również niekwestionowana przyprawa numer jeden, podnosząca walory smakowe 

przygotowywanych potraw. 

 

Zadanie na dziś !!! 

Spróbujcie zrobić sos czosnkowy, który pasuje do wielu dań.  

W misce łączymy ze sobą majonez oraz jogurt grecki (proporcja 1:1). 

 Szczypiorek siekamy na drobno a czosnek przeciskamy przez 

              praskę - dodajemy do majonezu z jogurtem.  

     Na koniec doprawiamy do smaku pieprzem białym i solą. 

 

 

Inny przepis: 

 

Składniki: 

 2 ząbki czosnku  
 pół szklanki jogurtu naturalnego - 6 łyżek 

 4 łyżki majonezu 

 1/4 łyżeczki soli 

 szczypta pieprzu 

 

                              Miłego dnia !!! 

                            Zespół wychowawców świetlicy 


