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Pola Zieleni  
– bogactwo 
sk∏adników
M∏oda ruƒ zbo˝owa – czy to pszeniczna, owsiana, czy j´czmienna 

– zanim nastàpi proces formowania si´ k∏osa, stanowi nies∏ychanie 

bogaty skarbiec najwartoÊciowszych sk∏adników, jakimi dysponu

je Natura. Niewiele jest na Êwiecie produktów od˝ywczych, które 

zawiera∏yby tak niesy∏anie skondensowanà form´ niezb´dnych 

nam sk∏adników, jak tabletki Pól Zieleni, w których sk∏ad wchodzà 

sproszkowane êdêb∏a najcenniejszej, m∏odej runi zbo˝owej. Przyj

rzyjmy si´ temu sk∏adowi nieco bli˝ej:

Lucerna

Jest to jeden z najbogatszych w sk∏adniki mineralne pokarmów 

dost´pnych cz∏owiekowi. W medycynie ludowej wielu krajów 

u˝ywa si´ lucerny jako znakomitej od˝ywki dla kobiet w cià˝y. Jest 

ona tak bogata w sk∏adniki mineralne, ˝e oczekuje si´ od niej, i˝ 

wyeliminuje poranne nudnoÊci oraz ogólnà s∏aboÊç spowodowanà 

zwi´kszonym zapotrzebowaniem na te sk∏adniki podczas cià˝y. Ko

rzenie lucerny wrastajà w ziemi´ do 5 m g∏´bokoÊci w poszukiwa

niu najlepszych minera∏ów, jakie mo˝na znaleêç w glebie. Zawiera 

ona wapƒ, magnez, fosfor, potas, a oprócz tego wszystkie znane 

witaminy (A, B kompleks, C, D, E, K i U), biotyn´, cholin´, ˝elazo, 

bia∏ko, tryptofan (aminokwas). Sk∏adniki mineralne sà tak wywa

˝one, aby zapewniç najwi´kszà ich przyswajalnoÊç w organizmie. 

Ich postaç chemiczna sprawia, ˝e wywierajà neutralizujàcy efekt 

na uk∏ad trawienny. 

M∏ody zielony j´czmieƒ

Trawy j´czmienia bogate sà w wapƒ, ˝elazo, wszystkie podstawo

we aminokwasy, witamin´ C, flawonoidy, witamin´ B12 oraz w wie

le sk∏adników mineralnych i enzymów. Dr Kubota z Tokio uwa˝a, ˝e 

zielony j´czmieƒ wspomaga leczenie ˝o∏àdka, chorób dwunastnicy 

i trzustki, jednoczeÊnie b´dàc wspania∏a substancjà przeciwdzia

∏ajàcà stanom zapalnym.

Zielona pszenica

Bardzo bogata od˝ywczo roÊlina, która zawiera bezcenny zestaw 

witamin, sk∏adników mineralnych i elementów Êladowych. Niektó

rzy lekarze utrzymujà, ˝e oko∏o 1 kg Êwie˝ej zielonej pszenicy od

powiada pod wzgl´dem wartoÊci od˝ywczej 23 kilogramom naj

szerszego zestawu warzyw.

Struktura molekularna chlorofilu z zielonej pszenicy jest bardzo 

zbli˝ona do hemoglobiny, czyli bia∏ka przenoszàcego tlen w czer

wonych krwinkach. Jedynà ró˝nicà jest atom metalu. W ciele 

cz∏owieka jest nim ˝elazo, a w chlorofilu magnez. Przeprowadzono 

eksperymenty ze zwierz´tami cierpiàcymi na anemi´ i stwierdzo

no, ˝e po 45 dniach stosowania chlorofilu iloÊç czerwonych cia∏ek 

wróci∏a do normy.

Pieprz Cayenne

Od dawna u˝ywany w medycynie naturalnej, jest katalizatorem dla 

dzia∏ania wszystkich zió∏. Okaza∏o si´, ˝e usprawnia krà˝enie, wspo

maga trawienie i powstrzymuje sk∏onnoÊç do krwotoków. Zawiera 

witaminy A, B1, B2, B3, B5, B9 i C, jak równie˝ wiele bezcennych  

enzymów dzia∏ajàcych bezpoÊrednio w naszym przewodzie pokar

mowym. Moda na wykorzystanie pieprzu Cayenne w medycynie 

naturalnej sprawi∏a, ˝e coraz wi´cej osób wozi go ze sobà w posta

ci proszku lub nalewki w podr´cznej apteczce, traktujàc jako „pre

parat pierwszej pomocy”.

Miód

Czasami postrzegany jako element masy tabletkowej w Polach Zie

leni, miód w istocie jest pe∏nowartoÊciowym sk∏adnikiem tego pro

duktu, zwierajàcym 35% bia∏ka (po∏ow´ wszystkich aminokwasów), 

a tak˝e du˝à iloÊç w´glowodanów, witaminy z zestawu B kompleks, 

witaminy C, D i E oraz cenne sk∏adniki mineralne. Dostarcza nam 

szybkiej do spo˝ytkowania energii oraz sprzyja dobremu zdrowiu.
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