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Λίγα λόγια για το… 

ΜΠΡΟΚΟΛΟ  
 
Πλούσιο σε βιταμίνη C, βιταμίνες, φυτικές ίνες και πολλά αντιοξειδωτικά στοιχεία, το 
μπρόκολο είναι αναμφίβολα μία από τις πολυτιμότερες τροφές που θα μπορούσε να βρεθεί 
επάνω στο τραπέζι σας. Οι ευεργετικές του ιδιότητες για τον ανθρώπινο οργανισμό είναι 
πολλές. Αξίζει να αναφέρουμε ότι -μεταξύ άλλων- τα πολύτιμα θρεπτικά συστατικά του 
συγκεκριμένου λαχανικού, συμβάλλουν στην πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων, 
βοηθούν στη μείωση των επιπέδων της κακής χοληστερόλης (LDL), ενώ συμβάλλουν και στη 
ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Επιπλέον, το μπρόκολο κάνει καλό στην όραση, υποστηρίζει 
τα οστά και βοηθάει στην αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας. Εκτός από το γνωστό λαχανικό, 
μπορεί να βρείτε ακόμα ένα είδος μπρόκολου λίγο πιο… διαφορετικό από το συνηθισμένο. 
Αυτό, δεν είναι άλλο από το μπρόκολο ρομανέσκο. Πρόκειται για το αδερφάκι του κοινού 
μπρόκολου, το οποίο διαθέτει ένα χαρακτηριστικό πυραμιδοειδές σχήμα με πολλές κορφές 
από κλειστά άνθη, αλλά και διάφορες αποχρώσεις (κάτι το οποίο ισχύει και για τους δύο 
τύπους του λαχανικού) που κυμαίνεται από ανοιχτό πράσινο, μέχρι σκούρο μωβ.  
 
Πώς το επιλέγετε; 
Διαλέξτε το μπρόκολο εκείνο που έχει το 
πιο ζωηρό, καταπράσινο χρώμα. Είναι  
σημαντικό να είναι σφιχτό, με σκληρό 
κοτσάνι (το οποίο δεν θα πρέπει να 
λυγίζει), ενώ δεν θα πρέπει να έχει 
κίτρινες κηλίδες στην κορυφή του. 
 
Πώς το χρησιμοποιείτε;  
Μαγειρεύοντας το μπρόκολο στον ατμό, 
μπορείτε να διαφυλάξετε ένα σχετικά  
σημαντικό μέρος των βιταμινών και των 
θρεπτικών στοιχείων που περιέχει. Πάντα 
βράζετε το μπρόκολο με το κοτσάνι του, 
μια και εκεί βρίσκονται τα περισσότερα 
από τα πολύτιμα συστατικά του. Τέλος, αν 
θέλετε, μπορείτε να το κάνετε ακόμα και 
ψητό στον φούρνο.  
 
Πώς το συντηρείτε;  
Στο ψυγείο, το μπρόκολο συντηρείται 3-4 
ημέρες. Ωστόσο, μπορείτε αν θέλετε να το 
διατηρήσετε και στην κατάψυξη. Για να το 
κάνετε, θα πρέπει προηγουμένως να 
ζεματίσετε τα μπουκετάκια του σε καυτό 
νερό (για 2-3 λεπτά), στη συνέχεια να τα 
βουτήξετε κατευθείαν σε παγωμένο νερό 
(για ακόμα 2-3 λεπτά), να τα στραγγίσετε, 
να τα στεγνώσετε και, τέλος, να τα 
αποθηκεύσετε στα ειδικά σακουλάκια 
τροφίμων.  
 

#knowyourfood #loveyourfood 

(brassica oleracea var. Italica) 
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