Värt att greppa om grönt
Välj den rödaste tomaten
Små tomater och tomater med djupare röd färg innehåller i regel mer
lykopen, ett ämne som kan skydda mot cancer.
Uppvärmda tomater får högre lykopenhalt, som krossade
tomater eller tomatjuice.
Vilda tomater innehåller mer lykopen
än de som odlas idag.

Låt äppelskalet vara kvar

Låt inte det gröna vänta

Äpplen som är aningen beska innehåller
ofta mer nyttigheter än de sötare.

Grönbladiga grönsaker (grönkål, ruccola,
rädisor och blomkål) innehåller ämnen
som kan skydda mot många sjukdomar.

I skalet finns ofta många av de nyttiga
fytokemikalierna.

Näringsinnehållet minskar ganska snabbt
efter skörden så låt inte grönsakerna ligga.

Ät skalet på äggplantan

Välj den mindre löken

Moderna sorters äggplantor (auberginer)
innehåller mindre av ämnen som tros
skydda mot cancer, än mer ursprungliga
men de är fortfarande nyttiga. Om du äter
skalet där det nyttiga finns.

Små gula lökar är i regel nyttigare än
stora vattniga och sötare lökar.

Leta efter gammal potatis

Varma betor för varma känslor

Äldre sorters potatis, som den svenska
mandelpotatisen är nyttigare än vanlig
potatis i butiken.
Välj ekologiska potatisar, gärna med rött
eller lila skal och gulare kött. Och ät skalet.

Betor, speciellt röda, innehåller ämnet
boron som anses vara ett afrodisiak.
Värm betorna och blanda med olja för att
frigöra mer av ämnet, för ökad sexlust och
prestationsförmåga.

Välj svenska blåbär

Välj de lila morötterna

Bär av alla slag är nyttiga och de svenska
blåbären hör till de allra nyttigaste.

Morötter med lila färg finns i en del
grönsaksdiskar, de är mycket nyttigare än
de orangea.

En lång rad ämnen som kan leda till
viktminskning, fördröjt åldrande, bättre
syn och skydd mot sjukdomar finns kvar i
bären även om de är frysta eller torkade.

Studier

Äldre grönkålssorter innehåller betydligt mer fytokemikalier.
En lila urpotatis från Peru hade 172 gånger högre halter av
fytokemikalier än moderna sorter.
Svenska blåbär är flera gånger nyttigare än större odlade som
är vanliga i USA.

Matens pris

Äter man regelbundet lök (och vitlök)
sjunker risken att få cancer.

Fytokemikalierna i morötterna tas lättare
upp av kroppen om de värms
och äts med olja.
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