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Drodzy Rodzice! 

W podziękowaniu za udział w badaniu 

przygotowałyśmy dla Państwa poradnik o 

sezonowości. Zawiera on informacje dotyczące tego 

kiedy sadzić i zbierać poszczególne warzywa, aby 

zawierały one jak najwięcej substancji odżywczych. 

Mamy nadzieję, że wiedza w nim zawarta pomoże 

Państwu i Państwa dzieciom żyć w zgodzie z naturą i 

cieszyć się pełnią zdrowia. 
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Bakłażan 
Lubi ciepłe, nasłonecznione stanowiska. Dobrym 

pomysłem jest uprawianie go w szklarni lub w 

tunelu foliowym. Bakłażany są wrażliwe na 

niedobory wody, dlatego należy je regularnie 

podlewać. Bakłażany sadzi się do gruntu z rozsady 

(sianie nasion do doniczek, następnie, jak trochę 

podrosną, przesadzanie roślinek na miejsce stałe) 

na przełomie maja i czerwca. Owoce należy 

zbierać ok. 30 dni od kwitnienia (3 miesiące od 

posadzenia) – w połowie sierpnia, gdy mają 

fioletową, błyszczącą skórkę. Nie powinno się 

zwlekać ze zbiorem – zbyt dojrzały bakłażan (o 

brązowym matowym kolorze) traci smak. 

Znajdziemy w nim błonnik pokarmowy, jest także 

cennym źródłem składników mineralnych, takich 

jak żelazo, wapń, potas czy fosfor. 
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Bób 
Należy go wysiewać wprost do gruntu na 

przełomie marca i kwietnia, zbiera się go w 

czerwcu lub lipcu. Lubi stanowiska 

nasłonecznione, ale jest też odporny na 

przymrozki.  Należy regularnie go podlewać i 

odchwaszczać. Bób, ze względu na dużą zawartość 

białka, może stanowić alternatywę dla białka 

zwierzęcego w dietach wegetariańskich. Jest także 

cennym  źródłem kwasu foliowego, niezbędnego 

do prawidłowego rozwoju płodu w czasie ciąży, 

zawiera także żelazo, które zapobiega anemii. 
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Brokuły 
Lubią stanowiska chłodne i nasłonecznione, o 

dużej wilgotności. Najlepiej sadzić je z rozsady, 

gdyż są wrażliwe na niestabilne temperatury. 

Można je zbierać dwa razy do roku – wiosną (z 

gotowej kupionej rozsady posadzonej na 

przełomie marca i kwietnia) i jesienią (siewki 

sadzi się do gruntu w czerwcu). Nie powinno się 

ich sadzić na stanowisku razem z innymi roślinami 

z rodziny kapustnych (np. jarmużem, kapustą, 

brukselką, kalafiorem, kalarepą, rzodkiewką, 

rzepą), ani rok po nich, gdyż mogą wtedy 

zachorować. Warto je jeść ze względu na 

zawartość sulforafanu – przeciwutleniacza, który 

wykazuje właściwości przeciwnowotworowe. 

Najlepiej gotować brokuły 

na parze przez 3-4 minuty, 

zbyt wysoka temperatura 

niszczy bowiem enzymy 

potrzebne do syntezy 

sulforafanu. 

 

  



                                                                                                     

 
 

 

 

6 
 

Brukselka 
Jest rośliną dwuletnią (w ciągu pierwszego roku 

wytwarza pędy boczne, które zjadamy; w 

następnym roku wytwarza kwiaty). Najlepiej 

rośnie podczas długich okresów chłodnej pogody, 

dobrze rośnie na stanowiskach słonecznych. 

Brukselkę sadzi się z rozsady – nasiona wysiewa 

się do rozsadnika w połowie kwietnia, do gruntu 

wysadza się na przełomie maja i czerwca. Rośliny 

należy sadzić głęboko (tak, aby połowa rośliny 

była zanurzona w ziemi) i podlewać codziennie 

podczas pierwszego miesiąca. Brukselkę zbiera się 

późną jesienią, po pierwszych przymrozkach. W 

połowie września można odciąć kawałek pędu od 

góry – sprawi to, że dojrzewające brukselki będą 

większe. Brukselka, tak jak brokuły, zawiera 

sulforafan oraz kwas foliowy. Jest bogata także w 

wapń, magnez i potas 

regulujące pracę serca 

oraz ciśnienie krwi. 
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Buraki 
Dobrze rosną na słonecznych i przewiewnych 

stanowiskach. Buraki można siać prostu do gruntu 

od połowy kwietnia do początku lipca, zbiera się je 

od czerwca do jesieni. Podczas wczesnych plonów 

można zbierać młode liście buraka (botwinkę), 

które również są jadalne. Buraki tolerują lekkie 

przesuszenie, wymagają umiarkowanego 

podlewania. Korzeń buraka zawiera witaminy C, 

B1, kwas foliowy, witaminę A oraz beta-karoten. 

Dzięki tym składnikom buraki stymulują 

produkcję czerwonych krwinek, a także naturalnie 

oczyszczają krew. 
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Cebula 
Można ją uprawiać z siewu (siew na początku 

kwietnia), rozsady (siew na początku marca, 

sadzenie do gruntu na początku maja), dymki 

(sadzenie cebulek na początku kwietnia) oraz jako 

cebulę ozimą (siew w połowie sierpnia). Zbieramy 

ją na przełomie lipca i sierpnia, natomiast w 

przypadku cebuli ozimej – wiosną następnego 

roku (nawet pod koniec kwietnia). Cebula jest 

bogata w witaminę C, dzięki czemu jest dobra na 

przeziębienie i poprawia odporność. Oprócz 

właściwości przeciwzapalnych wykazuje też 

działanie przeciwutleniające, przeciwgrzybicze, i 

antybakteryjne. Niestety jest ciężkostrawna, 

dlatego przy wprowadzaniu jej do diety dziecka 

warto podawać ją w formie zupy. 
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Cukinia 
Potrzebuje dużo miejsca – ok. 1 metra 

kwadratowego po posadzeniu do gruntu. Lubi 

stanowiska słoneczne, osłonięte od wiatru. Nie jest 

odporna na mróz. Można ją siać bezpośrednio do 

ziemi (od połowy maja do połowy czerwca) lub z 

rozsady (siew do doniczek pod koniec kwietnia, do 

gruntu od połowy maja do połowy czerwca). 

Cukinia źle znosi przesadzanie – należy robić to 

bardzo ostrożnie, bez naruszenia korzeni – należy 

przesadzać je razem z bryłą ziemi, w której są 

zakorzenione. Cukinię zbiera się od czerwca do 

października. Oprócz owoców cukinii, jadalne są 

również jej kwiaty. 

Cukinia jest kopalnią witamin i minerałów: 

zawiera potas, żelazo i magnez oraz witaminę C, 

witaminę K, witaminę PP i witaminę B1 oraz beta 

karoten. Dzięki temu, że 

jest lekkostrawna, może 

być podawana już 

półrocznemu dziecku! 

 

  



                                                                                                     

 
 

 

 

10 
 

Dynia 
Tak jak cukinia, dynia potrzebuje dużo miejsca 

(ok. 1 m2). Można ją sadzić bezpośrednio do 

gruntu (w połowie maja) lub z rozsady (siew w 

początku kwietnia, sadzenie do gruntu w maju). 

Młode rośliny są wrażliwe na mróz, dlatego po 

posadzeniu do ziemi można dodatkowo przykryć 

jej korzenie warstwą skoszonej trawy (taki zabieg 

nazywa się ściółkowaniem). Dynia potrzebuje 

obfitego nawadniania w okresie zawiązywania 

owoców.  Dojrzewa w chłodnych miesiącach – 

zbiera się ją w październiku, przed wystąpieniem 

przymrozków – przemarznięte owoce nie nadają 

się do przechowywania. 

Dzięki temu, że jest lekkostrawna i łagodna w 

smaku, dynia doskonale nadaje się już dla 

niemowlaków. Zawiera dużo cennych witamin i 

minerałów (beta karoten, 

witaminę C, witaminy z grupy B, 

żelazo, wapń, potas i magnez). 

Ponadto, dynia jest źródłem 

pektyn, pomagających usuwać 

toksyny i regulujących pracę jelit. 
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Fasolka szparagowa 
Fasolkę sieje się wprost do gruntu na przełomie 

maja i czerwca. Jest rośliną ciepłolubną, która źle 

znosi przymrozki. Aby cieszyć się bardziej 

obfitymi plonami, dobrym pomysłem jest sianie jej 

w odstępach ok. 10 dni – wtedy będzie owocować 

dłużej.  Fasola potrzebuje obfitego nawadniania. 

Strąki zbiera się od sierpnia do września. 

Fasolka szparagowa jest bogatym źródłem kwasu 

foliowego, dlatego powinny ją spożywać kobiety w 

ciąży. Z kolei ziarna fasoli zawierają silne 

przeciwutleniacze - flawonoidy, które chronią 

organizm przed 

szkodliwym działaniem 

wolnych rodników, a 

tym samym opóźniają 

proces starzenia się 

skóry. 
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Groszek zielony 
Dobrze rośnie na stanowisku słonecznym, 

osłoniętym od wiatru. Groszek można siać od 

marca do połowy kwietnia, można, tak jak w 

przypadku fasoli, przedłużyć okres zbiorów 

dosiewając nowe partie groszku co ok. 2 tygodnie. 

Ważne jest, aby w początkowej fazie wzrostu (gdy 

roślinki osiągną wysokość ok. 7 cm) 

systematycznie odchwaszczać glebę. Zbiory 

groszku zaczynają się od początku czerwca. 

Oprócz witamin z grupy B, w strąkach groszku 

można znaleźć witaminy A, C i E, które 

przyspieszają gojenie się ran oraz witaminę K, 

dzięki której krew zachowuje krzepliwość. 
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Kalafior 
Potrzebuje stanowiska nasłonecznionego, 

bogatego w substancje odżywcze. Można sadzić go 

z rozsady kilka razy w roku – jego wczesne 

odmiany wysiewa się do skrzynek w lutym, a sadzi 

do gruntu w połowie kwietnia; odmiany średnie 

sieje się do skrzynek w marcu, a sadzi do gruntu w 

lipcu; odmiany późne sieje się w czerwcu, a sadzi 

do gruntu również w lipcu. Ważne jest, aby przy 

sadzeniu nie uszkodzić korzeni. Kalafiory zbiera 

się we wrześniu, przed pierwszymi przymrozkami. 

Mimo że kalafior jest warzywem ciężkostrawnym, 

może pomóc w walce z wrzodami. Zawiera w sobie 

izotiocyjany, które mają silne właściwości 

bakteriostatyczne i niszczą te bakterie, które mogą 

się przyczynić do 

rozwoju wrzodów. 

Ponadto, kalafior jest 

cennym źródłem 

witaminy B, 

wspomagającej pracę 

mózgu. 

 



                                                                                                     

 
 

 

 

14 
 

Kapusta 
Rośnie na stanowiskach chłodnych. Uprawia się ją 

z rozsady, którą w zależności od odmiany można 

sadzić do gruntu od kwietnia do czerwca (nasiona 

należy wysiewać 6-8 tygodni przed posadzeniem 

roślinek do gruntu). Kapustę zbieramy od czerwca 

(odmiany wczesne) do października (odmiany 

późne). Kapusta jest prawdziwą bombą 

witaminową: zawiera bardzo dużo witaminy C, 

witaminy z grupy B oraz witaminy A, E, K, P. 

Oprócz tego w zewnętrznych liściach znajduje się 

też duża dawka żelaza i kwasu foliowego, fosfor, 

siarka, potas, miedź, mangan, wapń. Taka 

mieszanka pozytywnie działa na naszą odporność. 

Warto ją jeść zwłaszcza w sezonie zachorowań na 

przeziębienia i grypę. 
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Karczoch 
Karczochy uprawia się z rozsady (siew w marcu w 

jasnym pomieszczeniu, sadzenie do gruntu w 

drugiej połowie maja). Dobrze jest przed 

zasianiem namoczyć nasiona w wodzie. Karczochy 

wymagają słonecznego stanowiska. Owocują od 

sierpnia do października. Są źródłem 

flawonoidów, które wykazują działanie 

przeciwutleniające (spowalniają procesy starzenia 

się), przeciwzapalne, rozkurczowe. Znajdziemy w 

nich też cynarynę mającą wpływ na 

funkcjonowanie wątroby i dróg żółciowych, a 

także na trawienie i metabolizm. 
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Kukurydza 
Sieje się ją od połowy kwietnia do początku 

czerwca, a zbiera się we wrześniu i październiku. 

Wymaga stanowiska słonecznego i nie lubi 

zbytniego nawodnienia. Kukurydza oprócz tego, że 

składa się ze skrobi i białka, zawiera witaminy z 

grupy B oraz minerały takie jak: potas, magnez i 

mangan. Nie można zapomnieć także o 

zeaksantynie. Jest to naturalny barwnik, który 

przynosi efekty w profilaktyce chorób 

nowotworowych. 
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Marchewka 
Sieje się ją od końca marca do początku czerwca, 

zbiera się około 2 miesiące po wysianiu. Można 

zbierać ją również w październiku – wtedy nada 

się do przechowywania na zimę. Najlepiej rośnie w 

umiarkowanej temperaturze, lubi stanowiska 

słoneczne – jest wtedy słodsza i zawiera więcej 

karotenu. W początkowym okresie wzrostu należy 

ją regularnie podlewać. Marchewkę dobrze sadzić 

w sąsiedztwie cebuli, co pozwoli odstraszać 

szkodniki. Pomarańczowy kolor marchewka 

zawdzięcza karotenoidom, które chronią skórę 

przed szkodliwymi promieniami słonecznymi, 

nadając jej młody wygląd. 
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Ogórek 
Ogórki sadzi się lub sieje do gruntu w połowie 

maja, gdy minie niebezpieczeństwo przymrozków 

– wymagają one nagrzanej gleby oraz 

rozproszonego oświetlenia (narażone na 

bezpośrednie działanie promieni słonecznych 

mogą ulegać poparzeniom). Zbiera się je od 

połowy lipca. Najlepiej jeść je ze skórką – zawiera 

ona najwięcej substancji odżywczych, takich jak 

potas, który wspomaga pracę serca i reguluje 

ciśnienie krwi oraz kukurbitacyny o 

właściwościach przeciwnowotworowych. 

Ponadto, dzięki temu, że ogórki w prawie 97% 

składają się z wody, świetnie gaszą pragnienie w 

upalne dni. 
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Papryka 
Najlepiej uprawia się ją w szklarniach lub tunelach 

foliowych, gdyż potrzebuje ona ciepłego 

stanowiska oraz wysokiej wilgotności powietrza. 

Wysiewa się ją do rozsady w marcu, a sadzi do 

gruntu w maju. Zbiór następuje w sierpniu. 

Dobrym pomysłem jest ściółkowanie gleby wokół 

roślin, co pozwoli utrzymać wysoką temperaturę i 

dużą wilgotność podłoża. Papryka wymaga 

również nawożenia nawozami 

wieloskładnikowymi. Papryka jest bogata w 

witaminę C – ma jej prawie pięć razy więcej niż 

cytryna! Zawiera też witaminy z grupy B, które 

wspierają koncentrację i pracę mózgu. 
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Pieczarki 
Pieczarki to grzyby, które można uprawiać cały 

rok, najlepiej w pomieszczeniu. Najłatwiej 

rozpocząć uprawę pieczarek kupując gotowy 

zestaw do uprawy tych grzybów. Wymagają one 

jedynie regularnego podlewania. Lubią stanowiska 

zacienione. Cała uprawa może trwać do 4 

miesięcy. Pieczarki można jeść nawet na surowo, a 

zjadając je, dostarczamy organizmowi potasu, 

selenu, miedzi i jodu, witamin A, E, D oraz witamin 

z grupy B. 
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Pietruszka 
Sieje się ją na przełomie marca i kwietnia, jest to 

roślina odporna na niskie temperatury. Jadalne są 

zarówno liście, jak i korzenie pietruszki – natkę 

zbiera się przez cały sezon, natomiast korzenie 

można wykopywać już od czerwca. Jeśli chcemy 

przechowywać pietruszkę przez zimę, można 

wykopać ją w październiku lub w listopadzie. 

Ważne jest regularne odchwaszczanie gleby, w 

której rośnie pietruszka – dzięki temu rośliny będą 

zdrowsze. W korzeniach pietruszki znajdują się 

m.in. flawonoidy (przeciwutleniacze, które chronią 

przed groźnymi chorobami), substancje śluzowe, 

związki cukrowe i sole mineralne. Natomiast natka 

pietruszki jest źródłem 

witamin – łyżka 

posiekanych listków 

pokrywa dzienne 

zapotrzebowanie na 

witaminę A i witaminę C! 
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Pomidory 
Sadzi się je z rozsady, którą można przygotować 

już w lutym. Do gruntu powinny być posadzone po 

15 maja, kiedy minie niebezpieczeństwo 

przymrozków – pomidory źle znoszą niskie 

temperatury. Lubią stanowiska nasłonecznione, 

osłonięte od wiatru. Wymagają obfitego 

podlewania, ważne jest, aby podlewać same 

korzenie – pomidory nie lubią zbyt dużej 

wilgotności. Dobrym pomysłem jest zostawienie 

na roślinie jednego lub dwóch pędów i usuwanie 

pozostałych – dzięki temu owoce będą większe i 

smaczniejsze. Zbiory pomidorów, w zależności od 

odmiany, trwają od lipca do października. 

Pomidory zawierają likopen, który ma właściwości 

przeciwutleniające. Dzięki 

temu zmniejszają ryzyko 

zawału serca, poprawiają 

trawienie i wzmacniają 

odporność. 
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Pory 
Sieje się je lub wysadza do gruntu w kwietniu, 

dojrzewają od sierpnia do września. Glebę, na 

której rosną należy regularnie podlewać, 

odchwaszczać i spulchniać. Ważne jest aby nie 

sadzić ich w tym samym miejscu, w którym rok 

wcześniej rosły cebule – pory należą do tej samej 

rodziny roślin i może to spowodować wystąpienie 

u nich różnych chorób. Pory zawierają w sobie 

alicynę - związek, który pomaga w regulowaniu 

ciśnienia krwi i pracy serca. Ponadto, są źródłem 

witamin: A, C oraz witamin z grupy B. 
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Rzepa 
Wysiewa się ją do gruntu od kwietnia do sierpnia. 

Jest prosta w uprawie – lubi stanowiska słoneczne 

i półcieniste, dobrze nawodnione. Rzepę zbiera się 

jesienią, nawet po pierwszych przymrozkach. 

Jadalny jest jej korzeń i młode liście. Nie bez 

powodu mówi się, że rzepa krzepi: znajdujące się 

w niej potas, wapń, fosfor i magnez oraz witaminy 

A, C i witaminy Z grupy B wzmacniają organizm i 

wspomagają walkę z infekcjami. Ponadto, rzepa 

jest źródłem luteiny, która chroni oczy przed 

promieniowaniem ekranów urządzeń 

elektronicznych. 
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Rzodkiewka 
Można ją wysiewać od marca do sierpnia, jednak 

najlepiej siać ją wiosną lub późnym latem, kiedy 

dzień jest krótszy, a temperatury chłodniejsze – 

dzięki temu rośliny nie zakwitną, za to wytworzą 

korzenie.  Rzodkiewka bardzo szybko dojrzewa – 

korzenie można wykopywać od 4 do 6 tygodni po 

zasianiu. Dobrym pomysłem jest dosiewanie 

nowych partii w odstępach ok. co 10 dni, aby 

przedłużyć okres zbiorów. Oprócz korzeni, jadalne 

są również liście rzodkiewki – można zrobić z nich 

np. zupę. Rzodkiewka jest dobrym źródłem 

witaminy C. Zjadając ją, 

dostarczamy organizmowi 

także sporej ilości potasu, 

witaminy B6, wapnia, 

magnezu i sodu. Zawiera 

również kwercetynę – 

związek o silnych 

właściwościach 

przeciwzapalnych. 
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Sałata 
Wysiewa się ją od wczesnej wiosny do późnego 

lata, najlepiej w odstępach co ok. 2 tygodnie, dzięki 

czemu zbiory będą stopniowe. Dojrzewa po 4-8 

tygodniach. Sałata lubi stanowiska chłodniejsze i 

półcieniste, o umiarkowanej wilgotności, 

natomiast młode siewki lubią dużo słońca, dlatego 

dobrze uprawiać je z rozsady w nasłonecznionym 

miejscu i gdy podrosną, posadzić w bardziej 

zacienionym. 

Mimo że sałata składa się głównie z wody, zawiera 

w sobie mnóstwo składników odżywczych: jej 

liście bogate są w witaminę B, E i C oraz m.in. 

mangan, potas, żelazo 

i magnez. Sałata jest 

też źródłem luteiny i 

zeaksantyny, które 

korzystnie wpływają 

na nasz wzrok. 
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Szparagi 
Są skomplikowane w uprawie i wymagają 

cierpliwości. Można uprawiać je z nasion lub tzw. 

karp (korzenie z pędem). Wysiewa się je do 

rozsady na początku kwietnia, na jesieni obcina się 

górne części pędów, a resztę rośliny przykrywa się 

słomą.  W kwietniu następnego roku sadzi się 

rośliny na miejsce stałe. Dopiero w trzecim roku 

uprawy można je zbierać – na przełomie kwietnia i 

maja. Szparagi lubią stanowiska nasłonecznione. 

Częścią jadalną są młode pędy. Szparagi mogą być 

białe (rosną pod ziemią) i zielone (rosną nad 

ziemią). Warto jednak włożyć wysiłek w ich 

uprawę, bowiem szparagi mają unikalne 

właściwości prozdrowotne. Zawierają glukagon, 

który wspomaga wątrobę w oczyszczaniu toksyn z 

organizmu. Są też bogate w magnez, sód, żelazo, 

wapń, fosfor, potas oraz witaminy A, E, C oraz 

witaminy z grupy B. Dzięki 

temu, że są lekkostrawne, w 

diecie dziecka można 

wprowadzić je już od 8. 

miesiąca życia. 
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Szpinak 
Lubi chłodną pogodę. Można siać go na przełomie 

marca i kwietnia (zbiór pod koniec maja), na 

początku sierpnia (zbiór w październiku lub 

listopadzie) lub na przełomie sierpnia i września 

(zbiór w kwietniu lub maju następnego roku). 

Szpinak należy systematycznie podlewać i 

odchwaszczać. 

Jego liście zawierają w sobie beta-karoten, 

witaminę C oraz luteinę, co sprawia, że wykazują 

właściwości przeciwnowotworowe i chronią 

przed miażdżycą. Poza tym szpinak bogaty jest w 

potas, żelazo i kwas foliowy, dobrze jest zatem 

włączyć go do diety u kobiet w ciąży. 
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Ziemniaki 

Lubią stanowiska ciepłe i nasłonecznione. Bulwy 

sadzi się w drugiej i trzeciej dekadzie kwietnia 

(mogą wyrosnąć nawet z obierków!). Należy je 

systematycznie podlewać. W zależności od 

odmiany, ziemniaki zbiera się pod koniec czerwca, 

w lipcu, a nawet we wrześniu. Najlepiej zbierać je 

w umiarkowanie ciepłą, suchą pogodę. Ziemniaki 

obfitują w potas obniżający ciśnienie krwi oraz 

magnez, który poprawia przemianę materii oraz 

łagodzi stany zmęczenia i stres. 

 

 


