
Antyoksydanty w przyprawach świata



Co to są antyoksydanty?
Antyoksydanty, inaczej przeciwutleniacze, to grupa związków 
bioaktywnych w żywności, głównie obecnych w produktach 
roślinnych.

 Hamują reakcje z tlenem bądź ozonem
 Mają zdolności znoszenia tzw. stresu oksydacyjnego, 

przez co neutralizują wolne rodniki (nietrwałe, reaktywne cząstki 
chemiczne), wspomagają też naprawę uszkodzonych przez nie 
komórek

 Wspierają naturalne mechanizmy obronne organizmu
 Hamują procesy neurodegeneracji
 Chronią przed nowotworami i spowalniające procesy starzenia
Wolny rodnik - cząsteczka zawierająca przynajmniej jeden elektron 
niesparowany. Wolne rodniki i reaktywne formy tlenu pochodzą z 
przemian metabolicznych ( tzw.endogenne) lub z ksenobiotyków czyli 
obcych substancji pochodzenia zewnętrznego( tzw. egzogenne).  



Jak działają antyoksydanty?
Stres oksydacyjny to wynik zaburzonej równowagi między procesami 
pro a antyoksydacyjnymi i nagromadzeniem w organizmie reaktywnych 
form tlenu (wolnych rodników), które inicjują uszkodzenia na poziomie 
komórkowym. 
Wolne rodniki, przez posiadanie wolnego elektronu mają tendencję 
do "podbierania" elektronów od innych cząsteczek, co powoduje 
reakcję łańcuchową. Antyoksydanty hamują te reakcje redoks, 
neutralizując wolne rodniki.



Warzywa i owoce dostarczą nam cennych składników odżywczych i antyoksydantów.

Naturalne antyoksydanty:
 Witamina C – usuwa wolne rodniki
 Witamina E - chroni przed uszkodzeniem komórek przez 

utlenianie. Zapobiega tworzeniu wolnych rodników, 
szczególnie w  lipoproteinach osocza

 Beta-karoten (z niego organizm wytwarza wit. A) - 
hamuje namnażanie si  komórek nowotworowych, ę
indukuje ich śmierć oraz zwi ksza wrażliwość komórek ę
nowotworowych na leczenie cytostatykami.

 Karotenoidy (Luteina i zeaksantyna) chroni  białka, ą
tłuszcze i DNA w organizmie przed stresorami

 Likopen – chroni DNA przed wolnymi rodnikami oraz 
reguluje jego mechanizmy naprawcze 

 Cynk – ma ważn  rol  przeciwutleniaj c  (niezb dny do ą ę ą ą ę
funkcjonowania układu odpornościowego). Wchodzi w 
skład 50 enzymów, a pomaga aktywować 300

Antyoksydanty



Antyoksydanty w przyprawach
Jednak przeciwutleniacze są także w ziołach i przyprawach.
Na podstawie badań stwierdzono, że potencjał przeciwutleniający (zdolność do 
pochłaniania wolnych rodników) roślin                                                                         
zielarskich przewyższa ponad 40-krotnie                                                                    
potencjał przeciwutleniający owoców i warzyw.

Warto też wiedzieć, że większe działanie 
antyoksydacyjne niż świeże zioła w 
przeliczeniu na wagę produktu mają zioła 
suszone.



Jeden przeciwutleniacz nie równy drugiemu
Antyoksydanty posiadają różną moc neutralizowania wolnych rodników. Dodatkowo w żywności 
występują różne rodzaje przeciwutleniaczy i  w różnych stężeniach. Stąd, spożywane produkty 
posiadają swój własny, indywidualny                                                                                                    
potencjał antyoksydacyjny.

Amerykański Narodowy Instytut Zdrowia w 
Baltimore opracował skalę ORAC (z ang. Oxygen 
Radical Absorbance Capacity – zdolność pochłaniania 
reaktywnych form tlenu), dzięki której możemy 
ocenić zdolności określonej żywności lub innych 
substancji do wiązania wolnych rodników.
Skala ORAC jest wskaźnikiem bardzo praktycznym, 
ponieważ nie pokazuje samej ilości antyoksydantów w 
danej substancji, lecz rzeczywiste jej działanie. 
Im wyższa jest wartość w skali ORAC, tym 
większy potencjał antyoksydacyjny posiada 
dany produkt. 



KUCHNIA        włoska, staropolska, francuska

Czosnek
Zawiera lotne związki siarkowe i bakteriobójcze, olejki eteryczne, błonnik, cukry, oraz allinę, z 
której powstaje allicyna (wł. bakteriobójcze). Jest naturalnym antybiotykiem niszczącym bakterie 
chorobotwórcze, wspomaga też metabolizm tłuszczów. 

 „naturalny antybiotyk”

Działa jako silny przeciwutleniacz (chroni 
organizm przed działaniem wolnych rodników), 
dzięki zawartości antyoksydantów: 
flawonoidów (związki roślinne), selenu, 
wit. C i A. Dodatkowo siarczki selenu blokują 
uszkodzenia w DNA komórek i pobudzają 
naprawę uszkodzonego kwasu nukleinowego. 
Właściwości czosnku zapobiegają uszkodzeniu 
komórek, walczą one z rakiem. Antyoksydanty 
czosnku sprawiają, że ma on działanie 
przeciwzapalne i przeciwwirusowe.  



KUCHNIA      meksykańska, indyjska, wietnamska, tajska, hiszpańska

Chili
Zawiera antyoksydanty, tj: kapsaicyna, luteina, likopen, zeaksantyna, wit. A, C i E. 
Kapsaicyna to alkaloid, i odpowiada za ich ostry smak. Kapsaicyna obniża poziom glukozy we krwi 
i ma działanie antybakteryjne. Likopen zawarty w czerwonej papryce chili ma właściwości 
kardioprotekcyjne.
Działanie antyoksydacyjne kapsaicyny polega głównie 
na hamowaniu reakcji utleniania, a ściślej wydłużeniu 
czasu inicjowania tego procesu. Przykładem może być 
opóźnianie oksydacji lipoprotein LDL („zły 
cholesterol”). Skutecznie hamuje tworzenie wolnych 
rodników tlenowych. Związek wykazuje działanie 
chemoprewencyjne poprzez modulowanie metabolizmu 
związków rakotwórczych i mutagenów oraz ich 
oddziaływań na DNA. Ma zdolność do hamowania 
wzrostu komórek nowotworowych wiąże się i 
indukowaniem ich apoptozy.



KUCHNIA        indyjska, azjatycka, polska, arabska 

Pieprz czarny
Zawarte w pieprzy czarnym antyoksydanty (piperyna) wykazują działanie antyoksydacyjne, 
neutralizując szkodliwe działanie wolnych rodników i usuwając ich nadmiar z organizmu, 
zapobiegając poważnym uszkodzeniom komórek i ich przedwczesnemu starzeniu.

Piperyna (alkaloid) zwiększa absorpcję kurkuminy 
(główny składnik aktywny kurkumy) o 2000%, 
wpływając na poprawę absorpcji i wysokiej 
koncentracji kurkuminy w tkankach. Piperyna 
zwiększa także wchłanianie beta-karotenu, selenu, 
witaminy z grupy B oraz koenzymu Q10. Działa 
odkażająco i przeciwzapalnie na organizm. Ponadto 
wykazano działanie przeciwbiegunkowe i 
immunostymulujące piperyny. Działa również 
moczopędnie i ma również działanie 
przeciwnowotworowe.



KUCHNIA        azjatycka, ajurwedyjska

Jest źródłem wapnia, fosforu, żelaza oraz cynku, wit. B2 i B6. Zawiera fitozwiązki (substancje  
bioaktywnym). Są to zwłaszcza związki lotne (w olejku eterycznym): monoterpeny i 
seskwiterpeny (np. limonen, geraniol, zingiberol) oraz nielotne substancje (zingeron, 
paradole, gingerole).

Imbir zawiera ponad 100 aktywnych składników 
oraz olejki eteryczne, które są przeciwutleniaczami i 
neutralizują wolne rodniki oraz stres oksydacyjny. 
Główny składnik imbiru, 6-shogaol (6-S)  
wykazuje działanie cytoprotekcyjne przeciwko 
uszkodzeniu komórek i aktywuje centrum 
detoksykacyjne – NrF2  w komórkach mózgu, które 
mogą potencjalnie chronić przed chorobami 
neurodegeneracyjnymi.
Wodne ekstrakty z imbiru mają zdolność 
redukowania jonów żelaza (III) do żelaza (II).

Imbir



KUCHNIA        włoska, francuska, egipska

 „królewskie zioło”

Bazylia
Surowcem leczniczym bazylii jest olejek bazyliowy uzyskiwany z całej rośliny. Substancje o 
działaniu leczniczym występujące w olejku to m.in. eugenol, cyneol, linalol, sole mineralne 
i witaminy. Roślina ta przede wszystkim wpływa na układ pokarmowy i nerwowy.
Antyoksydanty w bazylii:
● Beta-karoten – niweluje wolne rodniki i spowalnia procesy 

starzenia
● Wit. A, C i E- wykazują silne właściwości przeciwutleniające,  

przyśpieszą regenerację tkanek, wpływają pozytywnie na stan skóry
● flawonoidy (orientin i vicenin) – chronią DNA
Badania wykazały, że wodny ekstraktu z bazylii (o koncentracji 5 
mg/ml) miał zdolność wygaszania rodników nadtlenkowych na 
poziomie 82,29%.
Świeżo rozdrobniona bazylia, w dawce 5 g na 250 g oleju, działała 
silniej przeciwutleniająco niż BHA stosowany w stężeniu 0,02%.



KUCHNIA        arabska, portugalska 

Gałka muszkatołowa
Zawiera substancje, m.in. cyjanidyny, wiązki fenolowe (kwasy protokatechowy, ferulowy i kawowy) 
oraz olejki eteryczne, które mogą usuwać z organizmu szkodliwe wolne rodniki. Cennym 
składnikiem olejków eterycznych gałki muszkatołowej jest metyloeugenol (w stęż. 0,01% to 
skuteczny przeciwutleniacz). Dzięki receptorom GABA-A znajdujących się w różnych rejonach 
mózgu, metyloeugenol obniża zachowania lękowe, zwiększa poziom serotoniny, dopaminy i 
noradrenaliny.

Gałka muszkatołowa zawierają związki o 
działaniu przeciwutleniającym: flawonoidy, 
alkaloidy i mirystynę. Składniki te 
wspomagają walkę organizmu z wolnymi 
rodnikami. Ponadto macelignan obecny w 
nasionach muszkatołowca działa 
przeciwutleniająco i przeciwzapalnie, chroni 
więc skórę przed promieniowaniem UVB.

Ze względu na obecność związku 
halucynogennego nie można jej nadużywać



KUCHNIA        francuska, włoska

Tymianek zawiera pokaźną ilość flawonoidów, czyli substancji, które są antyoksydantami. 
Zmniejsza starzenie się komórek i uszkodzenia spowodowane przez wolne rodniki, co ma 
pozytywny wpływ na skórę, organizm i mózg. Poza tym wyróżnić można wit. z grupy B, wit. A, C, E 
oraz składniki mineralne (mangan, selen) 

Działanie flawonoidów o charakterze 
antyoksydacyjnym polega na zmniejszaniu 
aktywności enzymów, które uczestniczą w 
syntezie wolnych rodników, a także w eliminacji 
aktywnych wolnych rodników tlenowych. 
Flawonoidy usuwają z organizmu metale, które 
zapoczątkowują procesy oksydacyjne. 
Dodatkowo chronią przed utlenianiem wit. C, a 
także przed innymi reakcjami spowodowanymi 
aktywnymi cząsteczkami tlenu.

Tymianek



KUCHNIA        chińska, indyjska, wietnamska, arabska

Kurkuma 
 „szafran indyjski”

Działanie kurkumy wynika z obecności silnych związków leczniczych nazywanych 
kurkuminoidami. Najważniejszym z nich jest kurkumina – silny przeciwutleniacz o 
właściwościach przeciwzapalnych.

● Pozytywnie wpływa na układ krążenia
● Wspomaga przenoszenie sygnałów 

międzykomórkowych
● Aktywuje łańcuch oddechowy
● Zapobiega odkładaniu się cholesterolu.
● Hamuje aktywacje czynników prozapalnych np. 

cytokinin, NF-kappaB

Chroni przed stresem oksydacyjnym, przez hamowanie preoksydacji 
lipidów i stymulacje syntezy glutationu. Kurkumina wiąże się z 
żelazem i zwiększa poziom wit. C i E, dzięki czemu zwalcza wolne 
rodniki.



KUCHNIA        śródziemnomorska, irańska, hiszpańśka 

Szafran 
Najdroższa przyprawa na świecie  (50 000 kwiatów krokusa- 1 g przyprawy) 

Nitki szafranu zawierają różne grupy związków aktywnych, np. olejek eteryczny (w jego składzie 
gorzką pirokrocynę oraz safranal, który powstaje na skutek suszenia surowca) oraz karotenoidy i 
produkty ich przemian związki (zeaksantyna, likopen), więc jest on bogatym źródłem polifenoli o 
silne właściwościach przeciwutleniających. 
● Safranal pomaga poprawić nastrój, pamięć i zdolność 

uczenia się, chronić też komórki przed wolnymi 
rodnikami.

● Kemferol (w płatkach kwiatów) ma właściwości 
przeciwnowotworowe, przeciwzapalne i działa 
przeciwdepresyjne.

● Krocyna i krocetyna (barwniki) mają wł. 
przeciwdepresyjne, przeciwzapalne i mogą  chronić 
komórki mózgowe przed postępującym uszkodzeniem 
i zmniejszać apetyt.



KUCHNIA        meksykańska, śródziemnomorska 

Związki aktywne rozmarynu chronią mózg przed działaniem wolnych rodników, zmniejszają ryzyko 
udaru i chorób neurodegeneracyjnych. Najważniejszymi związkami aktywnymi rozmarynu są 
rozpuszczalne w tłuszczach kwas karnozowy i karnozol, które w 90% decydują o właściwościach 
antyoksydacyjnych ekstraktu.
Działanie kwasu karnozowego polega na hamowaniu 
rozpadowi siateczki włókien kolagenowych pod wpływem 
promieniowania słonecznego. Zwalcza czynniki 
zewnętrzne przyczyniające się do starzenia skóry, takich 
jak wolne rodniki. Kwasy fenolowe (kwas kawowy i 
rozmarynowy) pełnią rolę ochronną przed stresem 
oksydacyjnym. Kwas kawowy wykazuje łagodne 
właściwości bakteriostatyczne i przeciwzapalne. Kwas 
rozmarynowy hamuje toksyczne działanie wolnych 
rodników, chroni przed promieniowaniem UV i stabilizuje 
błony biologiczne.

Rozmaryn



KUCHNIA        śródziemnomorska

Oregano
Właściwości: przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze i rozkurczowe.
Jest źródłem błonnika i witamin. Wit. A pomaga utrzymać układ 
odpornościowy i wspomaga zdrowie wzroku. Wit. C i E działają 
antyoksydacyjnie, chroniąc komórki. Witamina K pomaga w 
krzepnięciu krwi. Oregano zawiera dużo kwasu foliowego, żelaza, 
wapnia, magnezu i wit. B6. Te składniki odżywcze pomagają w 
tworzeniu bloków budulcowych DNA i RNA.

Zawiera potas, mangan i miedź, a także 
luteinę. 
Oregano zawiera liczne fitoskładniki (tymol i 
kwas rozmarynowy) które, działają jako 
silne przeciwutleniacze, które mogą 
zapobiegać uszkodzeniom struktur 
komórkowych całego organizmu.



Cynamon
KUCHNIA        meksykańska, indyjska 

Cynamon to bogate źródło przeciwutleniaczy i olejków eterycznych, zawierających substancje 
czynne (aldehyd cynamonowy, octan cynamonylu, alkohol cynamonowy).
Odkryto 41 związków o działaniu antyoksydacyjnym 
zawartych w tej przyprawie. Zawiera też polifenole, kwas 
fenolowy i flawonoidy. Pomagają one zwalczyć stres 
oksydacyjny w organizmie  i uniknąć wielu chorób.
Przez wł. przeciwutleniające, chroni przed uszkodzeniem 
DNA, mutacją komórek nowotworowych
i powiększaniem się guza.
Aldehyd cynamonowy (odpowiedzialny za słodki 
zapach cynamonu) tworzy wiązania z dwoma resztami 
cysteinowymi na powierzchni białka tau i chroni w ten 
sposób białko przed stresem oksydacyjnym, co 
powstrzymuje jego tendencję do gromadzenia się.

Właściwości: 
antybakteryjne, 
przeciwgrzybicze, 
przeciwwirusowe, 
przeciwutleniające 
(eliminuje wolne 
rodniki)                      
i wzmacniające 
odporność



KUCHNIA        chińska, indyjska 

Zawierają dużo związków fenolowych, o właściwościach 
przeciwutleniających, przeciwzapalnych i 
przeciwzakrzepowych i chronią błony komórkowe przed 
wolnymi rodnikami. Eugenol działa jak naturalny 
przeciwutleniacz, zatrzymuje uszkodzenia oksydacyjne pięć 
razy skuteczniej niż witamina E. Eugenol może wzmacniać 
funkcje wątroby, w której zlokalizowany jest glutation – 
wewnątrzustrojowy silny przeciwutleniacz, który 
neutralizuje szkodliwe działanie wolnych rodników. 
Skutecznie eliminuje z ustroju trucizny fenolowe i indolowe. 
 

Goździki należą do najlepszych naturalnych przeciwutleniaczy. Goździki są bogate w 
przeciwutleniacze, czyli związki zmniejszające stres oksydacyjny. Dzięki własnościom 
dezynfekującym goździki wzmacniają układ odpornościowy i likwidują szerzące się w organizmie 
infekcje.

Goździki
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