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Dane &

Cranberries – jagody o lekko
cierpkim aromacie
Owocowe w smaku i pel⁄ ne zdrowych skl⁄ adników
.
– to cechy wyrózniaja˛ cranberries pochodza˛ce
z USA. Pol⁄ yskuja˛ce, czerwone jagody o lekko
cierpkim aromacie, to prawdziwa rozkosz i per.
fekcyjny dodatek do wyrafinowanego pozywie.
nia. Cranberries mozna wykorzystywać przy gotowaniu
.
.
lub pieczeniu. Suszone owoce ponadto mozna spozywać
jako dodatek do sałatek, jogurtów lub
.
.
jako deser. Nektar zurawinowy nalezy
.
pić bez zadnych dodatków czysty lub
stosować do przygotowywania kok.
tajli. Mozliwości uzycia cranberries sa˛
nieograniczone- spróbujcie sami!

.
Jak z urawina zdobyl⁄ a
swoja˛ nazwe˛?
Kiedy pierwsi Europejczycy osiedlili
.
sie˛ na wschodnim wybrzezu Ameryki
Pól⁄ nocnej, poznali te jagody dzie˛ki In.
dianom. Poniewaz kwiat rośliny, gdy porusza
.
sie˛ na wietrze, przypomina głowe˛ i dziób zurawia, osadnicy nadali jagodom nazwe˛ „Crane Ber.
ry” („zurawie jagody”), co później przeksztal⁄ cil⁄ o sie˛
w Cranberry.

fakty

Cranberries to prawdziwy Amerykanin
Ojczyzna˛ cranberries (Vaccinium macrocarpon) jest Ameryka Pól⁄ nocna. Idealne warunki do uprawy oferuja˛ tereny
Oregon, Connecticut, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New Jersey, New York, Rhode Island, Washington i
Wisconsin.

Cranberry sezon
.
Świeze cranberries doste˛pne sa˛ od października do stycznia.
.
Suszone owoce, nektar zurawinowy i inne produkty
doste˛pne sa˛ przez cal⁄ y rok.

.
Czy juZ wiecie?
Nie powinno sie˛ myli ć cranberries z europejska˛ borówka˛
.
brusznica˛. Obydwie ro ś liny nalez a˛ do tego samego rze˛ du
.
.
ro ś lin wrzosowców, róz nia˛ sie˛ jednakz e pod wzgle˛ dem
.
cech i skl⁄ adników. Cranberries maja˛ ja ś niejszy, zbity mia˛z
sz owocowy o intensywnym smaku, z lekko cierpkawa˛
nuta˛. Borówka brusznica, to owoce wielko ś ci groszku z
.
niewielka˛ ilo ś cia˛ mia˛z szu i wieloma ziarenkami.

³

⁴

Uprawa cranberries
.
Cranberries dojrzewaja˛ na podłozu torfowym. Jagody zawieszone sa˛ na małych krzaczkach. Niektóre maja˛ ponad
100 lat. Rosna˛ w nieprzepuszczalnych korytach, zwanych
„bogs” lub „marshes”, które wypel⁄ nione sa˛ piaskiem, tor.
fem, zwirem lub glina˛.

.
Rok zurawin amerykańskich
W maju rozwijaja˛ sie˛ nowe liście na
.
.
pe˛dach roślin pl⁄ oza˛cych płozcych sie˛
po ziemi. Od czerwca otwieraja˛ sie˛
.
rózowo-bial⁄ e kwiaty. Gdy przekwitna˛,
pojawiaja˛ sie˛ zielone we˛zel⁄ ki, które rosna˛ tworza˛c owoc cranberries. Dojrzewaja˛ we wrześniu i
w październiku. Naste˛pnie liście zabarwiaja˛ sie˛ na kolor
ciemnoczerwony i wchodza˛ w faze˛ spoczynku.

Czas zbiorów rozpoczyna sie˛ w jesieni.
Od pol⁄ owy września do pocza˛tku listopada farmerzy zbie.
raja˛ dojrzal⁄ e cranberries. Zurawiny zbierane sa˛ przy pomocy dwóch metod.

.
.
..... i zniwa zurawin
.
Zniwa suche
.
Farmerzy stosuja˛ mal⁄ e maszyny zniwiarskie, które przypominaja˛ kombajn
.
zbozowy i zbieraja˛ jagody za pomoca˛ wiruja˛cych grabi, bezpośrednio
z gal⁄ a˛zek. Owoce opadaja˛ na taśme˛
i przenoszone sa˛ do zbiorników.
Naste˛pnie re˛cznie sortowane owoce
.
trafiaja˛ do sprzedazy na rynki całego
świata.

.
Zniwa mokre
.
.
Cranberries potrafia˛ „pl⁄ ywać”, poniewaz kazda jagoda zawiera cztery komory powietrzne. Ten efekt wy.
korzystali farmerzy przy zniwach mokrych. Przed
rozpocze˛ciem zbiorów zalewaja˛ swoje pola i odrywaja˛
maszynowo jagody z krzaczków. Widowisko pel⁄ ne kolorów: krajobraz na północy USA, pełen czerwonych jezior.
Naste˛pnie cranberries zasysane sa˛ do zbiorników, ⁄ladowane
.
.
przy uzyciu taśm transportuja˛cych na samochody cie˛zarowe i transportowane do przedsie˛biorstw celem dalszej ob.
róbki. 95% zurawin zbieranych jest metoda˛ „na mokro”.
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Jak smaczne, tak zdrowe

Od środka leczniczego Indian przeciwko
wszystkim chorobom do nowoczesnego
środka w gospodarstwie domowym
Dla rdzennych mieszkańców Ameryki cranberries byl⁄ a z
.
.
jednej strony lekarstwem, z drugiej pozywieniem. Juz przed
.
ponad 300 laty jagód uzywano do leczenia ran i łagodzenia
bólu. Dzisiaj wl⁄ aściwości zdrowotne cranberries sa˛ dobrze
znane, w szczególności w zakresie zapobiegania infekcjom
dróg moczowych.

Efekt antyprzywierania
Prosze˛ sobie wyobrazić rzepy stosowane w butach lub
.
kurtkach. Jezeli pomie˛dzy obiema powierzchniami ny.
lonowego rzepa pol⁄ ozony zostanie kawal⁄ ek papieru, to
malutkie haczyki po jednej stronie nie moga˛ zahaczyć sie˛
o maleńkie pe˛telki drugiego fragmentu rzepa. Rzep nie
spel⁄ nia swojej funkcji. Taka jest zasada efektu antyprzywierania cranberries.

.
Czy juZ wiecie?
W przypadku PACs (proantocyanidyny) chodzi o
bezbarwne goryczki, które mie˛ dzy innymi zawarte sa˛ w
czekoladzie i winogronach. Ale substancje zawarte w
cranberries maja˛ cal⁄ kowicie inna˛ strukture˛ . To sprawia,
.
z e ich dzial⁄ anie jest tak wyja˛tkowe.
.
.
Z ródl⁄ o: Cranberry Institute (Instytut Zurawiny Amerykańskiej)
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Lecza˛ce dzial⁄ anie z.urawin

Efekt
antyprzywierania sprawia,
z.e z.urawiny sa˛wyja˛tkowe
Cranberries zawieraja˛ wtórne substancje roślinne, które
.
posiadaja˛ niezwykl⁄ a˛ zdolność: uniemozliwiaja˛ bakteriom
. .
osadzanie sie˛ na śluzówkach. To sprawia, ze zurawiny sa˛
tak wyja˛tkowe. Efekt antyprzewierania proantocyanidyny
.
(skrót w je˛zyku angielskim PACs) powoduje, ze bakterie
E.coli wypl⁄ ukiwane sa˛ wraz z moczem i nie moga˛ powodować stanów zapalnych pe˛cherza moczowego lub nerek.

Model:

Bakterie
wywol⁄ uja˛ce
chorobe˛

Bl⁄ ona śluzowa
Powstaje infekcja

Bakterie
wywol⁄ uja˛ce
chorobe˛

Substancje
.
zurawin
(PACs)

Bl⁄ ona śluzowa
.
Infekcja zostaje zazegnana

.
.
Z ródl⁄ o: Cranberry Institute (Instytut Zurawiny Amerykańskiej)

⁸

Efekt antyprzywierania...

Ochrona pe˛cherza
.
Co druga kobieta przynajmniej raz w zyciu cierpi z powodu
dolegliwości zwia˛zanych z zapaleniem pe˛cherza moczowe.
go. U wielu kobiet ta ucia˛zliwa i bolesna choroba nawraca
.
wielokrotnie. Kazdy, kto codziennie pije cranberry nektar
.
lub je jagody, moze zmniejszyć ryzyko infekcji do 50 %.

Higiena jamy ustnej
.
Efekt antyprzywierania cranberries jest skuteczny takze
w obre˛bie jamy ustnej: Woda do pl⁄ ukania ust z ekstraktem z cranberries przy regularnym stosowaniu zmniejsza ilość bakterii w ślinie. Na ze˛bach i w przestrzeniach
mie˛dzyze˛bowych jest mniej osadu naze˛bnego, który jest
główna˛ przyczyna˛ powstawania paradontozy i próchnicy.

.
Zdrowy z ol⁄ a˛dek
.
.
Skl⁄ adniki cranberries moga˛ takze uniemozliwić bakteriom
. ⁄
ich osadzanie sie˛ w zola˛dku. Infekcje wywołane przez bakterie˛ Helicobacter pylori sa˛ przyczyna˛ zapaleń błony ślu.
.
zowej zoła˛dka oraz wrzodów zoła˛dka i jelit, co zwie˛ksza
prawdopodobieństwo zachorowania na nowotwory.

Efekt dl⁄ ugowieczności
.
Cranberries naleza˛ do owoców o wysokiej zawartości antyoksydantów. Bioaktywne substancje ochraniaja˛ komórki
przed wolnymi rodnikami. Te z kolei nie tylko przyspieszaja˛
proces starzenia sie˛ organizmu, ale sprzyjaja˛ rozwojowi
chorób. Przyczynami przedwczesnego starzenie sie˛ skóry i
.
chorób takich jak nowotwory i choroby ukl⁄ adu kra˛zenia sa˛
spustoszenia powodowane przez wolne rodniki.

.
.
Z ródl⁄ o: Cranberry Institute (Instytut Zurawiny Amerykańskiej)

... i substancje dodaja˛ce power

Ochrona serca i naczyń
Cranberries działaja˛ pozytywnie w równym stopniu na
zdrowie serca i naczyń krwionośnych. Jagody zawieraja˛ flawonoidy, którym przypisywane jest działanie zapobiegaja˛ce
arteriosklerozie, jednej z przyczyn chorób serca. Wpl⁄ ywaja˛
.
pozytywnie na poziom cholesterolu i uniemozliwiaja˛ od.
powiednim enzymom zwe˛zanie arterii i tym samym wspo.
magaja˛ kra˛zenie krwi.

Zdrowy „plus”
.
.
Dzie˛ki wysokim wartościom odzywczym zurawina
amerykańska uchodzi za naturalny Functional Food – zdro.
wa˛ zywność.

.
.
Z ródl⁄ o: Cranberry Institute (Instytut Zurawiny Amerykańskiej)
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Zdrowie na co dzien´...

Który gatunek cranberries jest
najskuteczniejszy?
.
.
„Czy to świeze, czy zamrozone, czy suszone cranberries, sproszkowane, nektar z cranberries, czy
.
sos – wszystkie produkty z zurawiny amerykańskiej
maja˛ taka˛ sama˛ wartość dla naszego zdrowia. Dla.
.
tego mozna swobodnie wybrać w zalezności, co
Wasza rodzina najche˛tniej jada” – mówi dr Martin Starr,
.
doradca naukowy Instytutu Zurawiny Amerykańskiej.

Ochrona przez cal⁄ a˛ dobe˛
.
.
Dzie˛ki codziennej porcji zurawin amerykańskich mozna
.
zadbać o swoje zdrowie. Jezeli cierpicie Państwo
cia˛gle z powodu zapalenia pe˛cherza moczowego,
.
powinniście codziennie rano i wieczorem spozywać por.
.
cje˛ zurawin. Efekt antyprzywierania zadzial⁄ a juz po okol⁄ o
.
2 godzinach od spozycia i utrzymuje sie˛ do 10 godzin.
W ten sposób jesteście chronieni przez cal⁄ a˛ dobe˛.

...z substancjami
.
odzywczymi i witalnymi

¹¹

Cranberries nie zawieraja˛ cholesterolu, tl⁄ uszczu i maja˛
niewielka˛ zawartość sodu. Dostarczaja˛ wartościowych
substancji resztkowych i zasilaja˛ organizm w wiele witamin. Dzie˛ki temu sa˛ idealnym skl⁄ adnikiem
.
pozywienia.

100 g zawiera...
.
świez e cranberries
46 kalorii, 0,4 g bial⁄ ka, 0,1 g tl⁄ uszczu, 12,2 g we˛glowodanów,
4,6 g substancji resztkowych, 85 mg potasu, 13,3 mg witaminy C
sl⁄ odzone i suszone cranberries
308 kalorii, 0,1 g bial⁄ ka, 1,4 g tl⁄ uszczu, 82,4 g we˛glowodanów,
5,7 g substancji resztkowych,
40 mg potasu

.
Z ródl⁄ o: www.nutritiondata.com

.
Czy juZ wiecie?
.
Wtórne substancje ro ś linne zawarte w z urawinach,
którym owoce zawdzie˛ czaja˛ efekt antyprzywierania, nie
.
sa˛ wraz liwe na dzial⁄ anie wysokich temperatur, i z tego
wzgle˛ du nie ulegaja˛ zniszczeniu podczas gotowania.
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Szesćiokrotna

.
Świez e cranberries
Świe˛ca˛ swój sezon od września do pocza˛tku
stycznia. Sa˛ pakowane w perforowane woreczki lub sprzedawane w przezroczystych miseczkach.
.
Najlepiej jest przechowywać świeze cranberries w worecz.
ku zachowuja˛cym świezość, w oryginalnym opakowaniu,
na pól⁄ ce na warzywa w lodówce. Tak przechowywane
moga˛ być przez okres od dwóch do trzech miesie˛cy.

.
Cranberries mroz one
.
.
.
doste˛pne sa˛ przez cały rok. Mozna tez zamrozić świeze
.
.
.
owoce samemu. Nie nalezy rozmrazać jagód przed uzyciem.
Wystarczy przepłukać cranberries zimna˛ woda˛ i przygoto.
wać tak jak świeze owoce.

.
Nektar lub sok z urawinowy
ma słodki, owocowy smak, lekko cierp.
kawy. Mozna go pić nierozcieńczony
.
lub z woda˛ mineralna˛, czy tez innymi sokami lub napojami
alkoholowymi.

.
amerykanśkie róznorodnosći
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.
.
Zele i sosy z urawinowe
.
naleza˛ do klasyki wśród produktów
.
zurawinowych. Tradycyjnego indyka z
okazji Świe˛ta Dzie˛kczynienia w USA,
trudno sobie wyobrazić bez aromatycznego sosu!

Suszone cranberries
smakuja˛ wyja˛tkowo jako szybka przeka˛ska
w musli, jogurcie lub jako dodatek
.
do świezych owoców.
Wiele przepisów ze
.
.
świezymi zurawinami
i innymi jagodami
.
mozna zrealizować
stosuja˛c zamiennie
.
takze suszone owoce.

.
Proszek z urawinowy
jako środek uzupel⁄ niaja˛cy
diete˛ doste˛pny jest w
aptekach, drogeriach
i sklepach ze zdrowa˛
.
zywnościa˛ i stanowi
idealna˛ alternatywe˛ dla
pokrycia dziennego zapotrzebowania organizmu na cranberries. Stosowany jest dla zachowania
prawidl⁄ owej czynności pe˛cherza moczowego i dróg moczowych. Oferowany
jest cze˛sto tabletek lub kapsul⁄ ek.
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Cranberries w kuchni

.
Przez cal⁄ y rok cranberries nadaja˛ róznym potrawom cierp.
kawa˛ nute˛ i zapewniaja˛ im róznorodność kolorystyczna˛.
.
.
Poza sezonem zamiast świezych jagód mozna do prawie
wszystkich potraw stosować cranberries suszone. Wystarczy namoczyć suszone owoce przed przygotowaniem
.
przez kilka godzin w soku zurawinowym lub jabl⁄ kowym.
.
50 g suszonych cranberries odpowiada 100 g świezych
owoców.

.
Czy juZ wiecie?
.
Świez e cranberries cukrować dopiero....

.
.
Poniewaz surowe cranberries sa˛ bardzo kwaś ne, nalez y
.
je posypać cukrem, przed uz yciem ich w deserze lub
sal⁄ atce: przepol⁄ owić cranberries i na 200 g owoców
dodać 50 g cukru. Pozostawić przez chwile˛ ...

Mal⁄ e smakol⁄ yki

.
Suszone cranberries, spoz ywane w postaci drobnej
przeka˛ski, szybko dostarczaja˛ wl⁄ aś ciwa˛ porcje˛ energii.
.
Idealne takz e dla dzieci, które lubia˛ sl⁄ odycze.

Sos cranberries
Skl⁄ adniki na sześć osób:
125 g suszonych cranberries
.
(zurawin amerykańskich)
.
300 ml nektaru zurawinowego
.
1-2 ⁄lyzki cukru
starta skórka z jednej
.
świezej pomarańczy
sól
Przygotowanie: Umieścić cranberries w rondelku wraz
z nektarem, cukrem i skórka˛ pomarańczy. Gotować ok. 10
minut na średnim ogniu, cia˛gle mieszaja˛c. Doprawić sola˛ i odstawić do ostygnie˛cia.

Przepisy

.
Dalsze przepisy mozna znaleźć
na stronie:
www.cranberries-usa.pl
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.
Przygotowaliśmy dla Państwa kilka przepisów z zurawinami:
.
⁄
Nowe pomysly na przygotowanie aromatycznych jagód mozna
znaleźć na stronie www.cranberries-usa.pl
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