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FITOKEMIKALIJE  

Poimenovanje?  

Fito (oz. phyto) prihaja iz 
grščine in pomeni rastlin-

sko, kemikalije pa nam 
jasno pove, da gre za neke 

kemične spojine. 

 

Zakaj so pomembne? 

Različne fitokemikalije v ras-
tlinah, ki jih uživamo, pri lju-

deh uravnavajo delovanje 
imunskega sistema. 

 

Kje jih najdemo? 

Najbolj bogati viri fitokemi-
kalij so predvsem zelenjava, 
stročnice in sadje. Občutno 

pa lahko prispevajo tudi 
oreščki in semena ter polno-

vredna žita.  

Naslov na zadnji 

stranici 

Zakaj so pomembne  

barve v prehrani? 

Dodajanje različnih barv 

prehrani je pomembno zato, 

ker različne rastlinske  

fitokemikalije, ki jih pred-

stavljajo te barve, različno 

učinkujejo na telo. 

Tako je nastala barvna lestvi-

ca sadja in zelenjave, ki je 

povezana s širokim spek-

trom hranilnih snovi, ki ima-

jo vpliv na naše zdravje in ži-

vljenje. 
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Korenje, buče, melone, pomaranče,  

oranžne paprike, nektarine in bres-

kve vsebujejo vitamin C, 

A  (predvsem beta-karoten) in B6, 

kalij in vlaknine. Banana vsebuje ka-

lij in vlaknine. V rumeni papriki in 

rumeni buči najdemo kalij in vlakni-

ne, mangan, vitamin A in magnezij. 

 

Rumena živila so priporočljiva za poži-

ralnik in tudi pljuča. V to skupino spada-

jo zlasti agrumi (grenivke, limone, papa-

ja, pa tudi mandarine). Živila imajo veli-

ko vitamina C, močne antioksidante in 

so bogata s flavonoidi, ki zavirajo rast 

tumorjev. Rumena živila so priporočljiva 

za bolezni ust, žrela, želodca in tudi de-

belega črevesja. Rumena živila razstru-

pljajo telo, vendar delujejo le, če popijete 

dvakrat na dan po en deciliter rumenega 

soka. 

Oranžna živila blagodejno vplivajo na 

želodec in črevesje. Sladek krompir, 

buče, korenje in pomaranče upočasnijo 

rast raka dojk. Dovolj je, če oranžna živi-

la jeste samo trikrat na teden. 

Zelena zelenjava vsebuje železo ter 

velike količine vitaminov (A, C, B2) in 

mineralov, zlasti kalcija, fosforja in 

kalija; pa tudi  vlaknine, zaradi česar 

blagodejno vpliva na prebavo. Špina-

ča, brokoli in beluši imajo bogato 

vsebnost luteina, ki pomaga vidu, in 

folne kisline, ki podpirajo razmnože-

vanje celic. 

Zelena živila zdravijo bolezni pljuč, 

dojk in jajčnikov. Vse vrste solat, 

ohrovt, brokoli, cvetača in zelje so 

bogati z glukozinolati in vitaminom 

K. Zelena živila so tudi primerna za 

sladkorne bolnike, dobro pa je, da 

imate vsaj en obrok na dan sestavljen 

pretežno iz zelenih živil. 

Vijolična vključuje zelenjavo, kot je rdeča 

čebula in jajčevec, ter sadje, kot so bo-

rovnice, grozdje, ribez in slive. Vijolična 

kaže na prisotnost močnih antioksidan-

tov, ki varujejo krvne žile in ohranjajo 

zdravo kožo. V vijolični zelenjavi, kot je 

radič in zelje, najdete lahko tudi vitamin 

A in flavonoide. 

V sadju in zelenjavi je rdeča znak vi-

tamina A in vitamina C, ki pomagata 

telesnim celicam pri obnavljanju in 

prispevata h krepitvi obrambnih 

moči organizma. Ponavadi se v tej 

barvi skriva tudi mangan in vlaknine. 

Med »rdeča« živila spadajo paradiž-

nik, rdeča paprika, jagode, brusnice, 

maline, rabarbara, granatno jabolko 

in pesa. Rdeča jabolka vsebujejo tudi 

kvercetin, močan antioksidant. Para-

dižnik, lubenica in rdeča grenivka pa 

vsebujejo  likopen, ki sodi med naj-

močnejše naravne antioksidante. 

 

Rdeča živila so predvsem dobra za 

zdravljenje trebušne slinavke in raka 

na jajčnikih. Ko so 15 tisoč ženskam 

naročili, naj vsak dan pojedo pol sko-

delice paradižnikovega soka, se je 

tveganje za nastanek raka na jajčni-

kih po samo treh tednih zmanjšal za 

50 odstotkov. Podobne učinke so za-

beležili tudi z rdečo papriko in jago-

dami. 

 

RDEČA ZELENA IN MODRA, 

VIJOLIČNA   

RUMENA IN  

ORANŽNA  


