
 

 

Sušené paradajky 
 
  
Tepelné spracovanie ovocia a zeleniny si automaticky spájame s istou (alebo v
prípadoch i úplnú) stratou prospešných vlastností pripravovaného jedla či nápoja. Čiastočne 
je to pravda, ale nie je to tak drastické, ako si väčšinaľudí myslí a navyše v
prípadoch sa práve vďaka tepelnej
stráviteľnejšie a alebo je schopný ich
plodín sú sušené paradajky. 
 
Tou dôležitou a zdravie veľmi 
nájsť, je lykopén. Jedná sa o veľmi dobrý antioxidant, ktorý v organizme okrem iného
ako prevencia proti vzniku rakoviny. Zvlášť účinný by mal byť podľa
rakovine tráviacej sústavy a prostaty. Pomáha
žiarenia. Sušené paradajky majú
pôsobí blahodarne na tlak a obehovú
najčastejšie podávajú naložená v
schopnosť organizmu vstrebávať vitamíny a minerály a samozre
to, že aj samotné rastlinné tuky sú zdrojom
Keďsa na chvíľku vrátime k lykopénu, v sušených paradajkách je ho až desaťk
čerstvých (všetko záleží samozrejme na druhu tejto
Samozrejme je to aj vďaka tomu, že je počas
zároveň potom môžeme v jednom jedle zjesť
antioxidantu a tiež, ako už bolo spomenuté, lykopén je vďaka tepelnému spracovaniu a 
kombinácii s rastlinnými tukmi
lepšie vstrebať. Z ďalších zdraviu
za zmienku stoja rôzne karotenoidy a vitamíny C, B, E, K aj PP. Tiež
množstvo draslíka a trochu železa, vápnika a horčíka.
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