Antyoksydanty w przyprawach różnych kuchni świata

Czym są antyoksydanty?
Antyoksydanty
(inaczej
przeciwutleniacze,
antyutleniacze) należą do związków chemicznych, które
występując w małych stężeniach spowalniają bądź
wstrzymują proces utleniania substancji. Neutralizują
one bowiem wolne rodniki, które prowadzą do
uszkadzania komórek organizmu, a w konsekwencji
przyspieszają starzenie i zwiększają ryzyko wystąpienia
chorób cywilizacyjnych (między innymi choroby układu
krążenia czy też choroby nowotworowe). Wolne rodniki
posiadają jeden niesparowany elektron, przez co są
bardzo reaktywne. W kontakcie z antyoksydantem
neutralizowane jest niekorzystne działanie rodnika,
natomiast antyutleniacz staje się neutralny i jest
wydalany z organizmu.

Wolne rodniki
Powstają one w wyniku oddychania. Gdy człowiek
prowadzi zdrowy tryb życia, równowaga między nimi a
przeciwutleniaczami jest zachowana. Jednak w przypadku,
kiedy występuje przewaga niekompletnych atomów
tlenowych zwiększone jest ryzyko występowania wielu
chorób (miażdżyca, choroba Alzheimera, choroba
Parkinsona, demencja, udar). Na zaburzenie tej gospodarki
wpływają czynniki takie jak:
-

nałogowe palenie papierosów
przewlekły stres
spożywanie potraw grillowanych i wędzonych
zbyt długie przebywanie na słońcu
spożywanie dużych ilości alkoholu oraz leków
nieprawidłowa ilość snu
zewnętrzne zanieczyszczenie środowiska

Skąd pochodzą przeciwutleniacze?
Antyutleniacze można podzielić na naturalne
oraz sztuczne. Do naturalnych możemy zaliczyć
między innymi antyoksydanty roślinne będące
fitoskładnikami. Przeciwutleniacze dzielimy
również na endogenne (wytwarzane w
organizmie) oraz egzogenne (dostarczane w
pożywieniu bądź z suplementami diety).
Niektóre z nich należą do obu grup, jak na
przykład koenzym Q10 czy też pierwiastki takie
jak cynk czy miedź.

Przykłady antyoksydantów endogennych:
-

melatonina
estrogen
albumina
kwas moczowy

Przykłady antyoksydantów egzogennych:
-

witaminy C, A, E
beta-karoten
luteina
likopen

Podział antyoksydantów
Zgodnie z mechanizmami ich działania możemy
je podzielić na:

Substancje
zapobiegawcze
Hamują
powstawanie
nowych rodników
-

Selen
Miedź
Cynk

Substancje
wymiatające
rodniki
Hamują inicjację i
rozmnażanie
łańcucha
-

Glutation
Witamina C
Witamina E

Enzymy
naprawcze i de
novo
Naprawiają i
odtwarzają błony
komórkowe
-

Lipazy
Proteazy
Transferazy

Substancje
adaptacyjne
Wytwarzają
odpowiednie
enzymy
antyoksydacyjne

ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity)

3. Fasola zwykła, biała, drobna (1/2 filiżanki)
5. Fasola zwykła, czerwona (1/2 filiżanki)
6. Fasola zwykła, różowa, plamista (1/2 filiżanki)

Inaczej zdolność pochłaniania wolnych rodników, to
miara pojemności antyoksydacyjnej. Stosowana jest
dla
produktów
spożywczych
zawierających
przeciwutleniacze.
Wartości ORAC zostały
przeliczone dla porcji o masie 100 g, a jednostką w
której zostały wyrażone są mikromole TE.
Sugerowane spożycie jednostek ORAC wynosi
3000-5000. Zwiększa to bowiem pojemność
oksydacyjną krwi, osocza i tkanek o nawet 25%.
Metoda ta posiada jednak również wady, jak na
przykład ograniczenie mierzenia zdolności jedynie w
stosunku do jednej grupy wolnych rodników. Należy
pamiętać również, że dane wyrażane w tej wartości
odnoszą się do produktów przed poddaniem ich
obróbce termicznej, która ORAC znacznie obniża.

Wykres przedstawiający produkty spożywcze zawierające
dużą ilość roślinnych przeciwutleniaczy

Przykłady najsilniejszych antyoksydantów i ich właściwości:
-

Resweratrol
czerwonych

-

-

naturalnie

winogronach

występuje

czy

w

herbacie.

m.in.

Glutation - znajduje się we wszystkich komórkach

Działa

ciała. Działa on na wielu płaszczyznach odpowiadając

przeciwzakrzepowo oraz jest ważny w profilaktyce

za trawienie makroskładników czy też wytwarzanie

przeciwko miażdżycy.

enzymów. Przede wszystkim jednak pełni funkcję
ochronną - chroni komórki przed niszczycielskim

Koenzym Q10 - substancja witaminopodobna.
Zapobiega

utlenianiu

powstawaniu

lipidów,

rodników

a

tym

działaniem stresu oksydacyjnego.

samym

nadtlenkowych.

Utrzymywanie jego prawidłowego stężenia spowalnia
proces starzenia się skóry.
-

-

-

Witamina C (kwas askorbinowy) - należy do
witamin rozpuszczalnych w wodzie. Znajduje się w np.

owocach cytrusowych, zielonej pietruszce czy też

Likopen - w największych ilościach występuje w

papryce. Ma za zadanie również pobudzać syntezę

pomidorze i jego przetworach. Odpowiada za regulację

kolagenu oraz obniżać ciśnienie krwi i cholesterol.

cyklu komórkowego oraz apoptozę komórki. Dieta

Oprócz tego stanowi również obronę dla cząsteczek w

zawierająca duże jego ilości zapobiega między innymi

organizmie (białka, tłuszcze).

Czy należy je suplementować?
Pomimo
wielu
korzyści
wynikających
z
przyjmowania w diecie antyoksydantów NIH
ostrzega o groźnym działaniu ich nadmiaru dla
organizmu, jak na przykład zwiększone ryzyko
zachorowania na raka prostaty (nadmiar witaminy
E) oraz na raka płuc (nadmiar beta-karotenu). I o ile
spożywanie tych związków chemicznych w
pożywieniu (warzywa bądź owoce) nie powinno być
ograniczane, gdyż posiłki te stanowią również
świetne wsparcie dla układu odpornościowego,
skóry czy włosów, tak przyjmowanie ich dodatkowo
w formie suplementów powinno być zawsze
skonsultowane z lekarzem. Mogą one bowiem
oprócz tego wchodzić w interakcje z częścią leków.

Wpływ gotowania i procesów technologicznych na antyoksydanty
Kwestia ta nie jest jednoznaczna, ponieważ w
przypadku większości przeciwutleniaczy procesy
te działają negatywnie, tak w niektórych
przypadkach zmniejszenie ich liczby w
produkcie może skutkować zwiększeniem
aktywności
przeciwutleniającej,
dzięki
ułatwieniu
dostępu
do
pozostałych
antyutleniaczy (np. β- karoten pod wpływem
ogrzewania).
W warzywach oraz owocach obróbka techniczna
może prowadzić do obniżenia potencjału o
nawet 60% w porównaniu do pierwotnego
stanu.
Aby
zachować
możliwości
antyoksydacyjne na wyższym poziomie warzywa
i owoce poddawane mogą być blanszowaniu.

Dobrym sposobem na utrzymywanie potencjału jest
mrożenie, które niesie za sobą niewielkie straty. W
sytuacji przechowywania produktów w lodówce
bądź na blacie kuchni należy pamiętać o tym, by nie
był to zbyt długi czas. Może to bowiem prowadzić do
znacznych strat, zwłaszcza w przypadku witaminy C.
Czynnikiem silnie wpływającym na antyutleniacze
jest gotowanie. Prowadzi ono do wysokich strat.
Jedynie
termostabilne
związki,
takie
jak
karotenoidy, odnoszą w jego wyniku nieznaczne
uszczerbki. Lepszą alternatywą jest gotowanie na
parze, gdzie spadek liczby antyoksydantów jest
mniejszy. Ważny jest również czas gotowania, który
zazwyczaj im dłuższy, tym powoduje większe straty.
Podobne działanie ma również smażenie na
tłuszczu.

Antyoksydanty w owocach oraz warzywach

Antyoksydanty w kosmetykach
Są one stosowane w niewielkich stężeniach
(0,001%-1%). Powinny wyróżniać się:
-

nietoksycznością
tolerancją skórną
odpornością na działanie czynników
fizycznych i chemicznych
trwałością w podwyższonej temperaturze
wysoką skutecznością w niewielkich
stężeniach.

Do przeciwutleniaczy zawartych w kosmetykach
zaliczamy roślinne (jak np. kurkumina czy
piknogenol) bądź witaminy (m. in. koenzym
Q10, witamina C i E).

Antyoksydanty
zawarte
w
kosmetykach
posiadają zdolność wnikania w głębsze warstwy
skóry, co pozwala na naprawę i odnowę
komórek. Efektem tego jest odmłodzony wygląd
skóry. Redukują one również zmarszczki,
zapobiegają powstawaniu przebarwień oraz
wzmacniają struktury kolagenu i elastyny.

Antyoksydanty w
przyprawach

Kuchnia indyjska (Azja)
Mimo różnic związanych z charakterystyką dań zależną
od regionu Indii (północ - dania mięsne z ciężkimi
sosami, południe - dania wegetariańskie z roślinami
strączkowymi, ryżem i mleczkiem kokosowym) to
przyprawy stanowią podstawę i nadają potrawom tym
charakterystyczny smak. Oprócz stosowania ich w
obiadach powszechne jest też używanie przypraw w
napojach oraz deserach.

Do najczęściej stosowanych przypraw zaliczamy:
-

kurkumę - występuje w formie proszku
posiadającego intensywny, żółty kolor. Zaliczana
do adaptogenów. Jedną z jej właściwości jest
działanie przeciwutleniające. Zawdzięcza je
swojemu głównemu składnikowi - kurkuminie.
Oprócz neutralizowania wolnych rodników
powoduje również wzrost wewnątrzkomórkowego
przeciwutleniacza - glutationu. Kurkuma w
100g posiada ponad 159 000 jednostek ORAC, co
jest jedną z najwyższych wartości. Oprócz
działania antyoksydacyjnego wpływa również
korzystnie na proces trawienia oraz metabolizm.
Przy spożywaniu kurkumy warto jednak
pamiętać, aby przyjmować ją z czarnym
pieprzem, co zwiększa jej wchłanialność w
organizmie ponad dwudziestokrotnie.

Kuchnia chińska (Azja)
W określeniu tym zawiera się nie tylko kuchnia Chin, ale
i pozostałych państw wschodniej Azji. Można w niej
wyróżnić cztery główne tradycje: pekińska, kantońska,
szanghajska
i
syczuańska.
Łączą
je
jednak
charakterystyczne produkty: imbir, pieprz syczuański,
ocet ryżowy, sosy (ostrygowy, sojowy, hoisin). Podstawę
kuchni tej stanowią warzywa, podawane w większości
posiłków w dużych ilościach. Dania są zazwyczaj słodkosłone bądź słodko-pikantne z korzennym posmakiem.

Do najczęściej stosowanych przypraw zaliczamy:
-

Imbir - ekstrakt z niego zmniejsza poziom stresu
antyoksydacyjnego,
a
właściwości
przeciwutleniające
są
porównywalne
do
ekstraktów z borówek i granatu. Zwiększa
produkcję naturalnych antyoksydantów, do
których należą glutation, katalaza oraz dysmutaza
ponadtlenkowa. Hamuje również nadmierną
produkcję nadtlenków azotu, a dzięki gingerolowi
hamuje utlenianie lipidów, co chroni błony
komórkowe oraz naczynia krwionośne. Imbir
zmniejsza
również
uszkodzenia
wątroby
wyrządzone przez alkohol.

Kuchnia meksykańska (Ameryka Północna)
Należy ona do jednych z najstarszych kuchni świata.
Dania są świeże, kolorowe i bardzo aromatyczne.
Podstawowymi jej składnikami są różne odmiany
papryki, kukurydza oraz rośliny strączkowe. Potrawy
charakteryzują się wyrazistym, intensywnym i często
pikantnym smakiem. Przyprawy takie jak chilli stosuje
się również w deserach (np. czekolada).

Do najczęściej stosowanych przypraw zaliczamy:
-

chilli - za jej charakterystyczny, piekący smak
odpowiedzialna jest kapsaicyna - organiczny
związek chemiczny. Posiada ona zdolność do
redukowania stresu oksydacyjnego poprzez
wydłużanie
czasu
inicjowania
utleniania
substancji takich jak LDL. Dzięki temu pomaga w
zapobieganiu miażdżycy, a w konsekwencji
również rozwojowi chorób, do których należą
choroba wieńcowa serca czy zawał. Wśród Indian,
czyli populacji spożywającej często dania bogate
w ostre przyprawy, wykazano również, iż chorują
rzadziej na chorobę Alzheimera.

Kuchnia włoska (Europa)
Cieszy ona się ogromną popularnością nie tylko w
Europie, ale i na całym świecie, dzięki swojemu
zróżnicowaniu zależnemu od rejonu Włoch (np. kuchnia
sycylijska słynie z deserów, Neapol zaś z pizzy), wysokiej
jakości składników oraz przywiązaniu do domowej,
tradycyjnej kuchni. Kuchnia włoska opiera się głównie o
składniki takie jak sery, szynka, pomidory, ryby i owoce
morza. Oprócz tego istotna rolę odgyrwają przyprawy
nadające potrawom wyjątkowy smak.

Do najczęściej stosowanych przypraw zaliczamy:
-

bazylia - posiada dość słodki smak. Różni się on
jednak zależnie od odmiany. Bazylia zawiera w
swoim
składzie
olejki
eteryczne
charakteryzujące się silnymi właściwościami
antyoksydacyjnymi.
Wpływają
one
na
zmniejszenie ryzyka zachorowania na nowotwór.
Regularne spożycie bazylii pozwala na lepszą
ochronę przed chorobami cywilizacyjnymi i
pomaga dłużej zachować młodość. Poza
właściwościami neutralizującymi wolne rodniki,
przyprawa ta pomaga również w przypadku
stanów zapalnych, chorób wątroby i trzustki, a
także
działa
podobnie
do
środków
przeciwbólowych.

Kuchnia peruwiańska (Ameryka Południowa)
Cechuje ją wysoka różnorodność spowodowana
przeszłością Peru. Dzięki łączeniu tradycji tubylczych,
hiszpańskich, afrykańskich oraz chińskich kuchnia ta
zawiera elementy z czterech kontynentów. Podobnie jak
pozostałe widać w niej duże zróżnicowanie w regionach
kraju - Lima słynie z owoców morza, podczasy gdy w
Cuzco za przysmak uznaje się świnki morskie. W kuchni
tej stosuje się szeroką gamę przypraw, podkreślających
zarówno słodki, ostry jak i gorzki smak.

Do najczęściej stosowanych przypraw zaliczamy:
-

Kolendrę - dzięki zawartości kwercentyny
posiada działanie antyoksydacyjne, wpływając
między innymi na stres oksydacyjny. Posiada ona
możliwość wiązania metali ciężkich i wydalania
ich z organizmu. Oprócz tego zawiera wiele
witamin: C (wzmacniająca układ odpornościowy),
B2, B3 oraz A zawarte w zielonych liściach
(wspomagające wzrok i skórę), K również zawartą
w liściach (potrzebna do tworzenia kości), a także
minerałów (np. wapń, żelazo), folianów i betakarotenu. Może występować w formie olejku
zawierającego linalol zapewniający uspokajające
działanie.

Kuchnia afrykańska
Jest ona ciężka do scharakteryzowania, gdyż wpływ na
jej kształtowanie miało wiele kultur i narodów.
Dominują w niej jednak przede wszystkim owoce
(banan, kokos, melon), warzywa (maniok, fasola, batat,
pochrzyn), zboża (sorgo, proso) oraz mięsa. Poza tym
można zauważyć również Europejski wpływ na tą
kuchnię poprzez między innymi pomidory czy czosnek.
Bez względu na region niewątpliwie królują tam potrawy
bardzo ostre, spośród których do najpopularniejszych i
najstarszych zaliczamy harissę oraz tajines.

Do najczęściej stosowanych przypraw zaliczamy:
-

czosnek - dzięki zawartości antyoksydantów
chroni on organizm przeciw nowotworom oraz
poprawia wygląd skóry. Odpowiada również za
np. obniżanie poziomu LDL oraz ciśnienia,
pomoc w zwalczaniu infekcji wirusowych.
Wykazuje także silne działanie bakteriobójcze.
Właściwości te zawdzięcza szeregu związków
chemicznych, do których należą aminokwasy,
flawonoidy, witaminy (A, B1, B2, C, PP) czy też
związki mineralne. Główną rolę pełnią związki
siarki, głównie allina, która w formie allicyny
odpowiada
za antybakteryjne właściwości
czosnku.
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