
Φράουλες

Η φράουλα είναι πολυετές, έρπον κυρίως αλλά και αναρριχώμενο ποώδες φυτό με τριχωτά
σύνθετα φύλλα που αποτελούνται από 3 φυλλάρια που τα περιθώρια τους είναι πριονωτά.
Αγγειόσπερμο, δικότυλο φυτό, ανήκει στην οικογένεια των Ροδοειδών. Κατά πάσα
πιθανότητα η καταγωγή της είναι από τη Χιλή. Ιδιαίτερα γνωστή στην Ελλάδα είναι η
ευρωπαϊκή φράουλα που βρίσκεται και αυτοφυής σε λοφώδεις και δασώδεις περιοχές. Ο
καρπός της άγριας αυτής φράουλας είναι μικρός, εξαιρετικά γλυκός και νόστιμος. Οι
σύγχρονες καλλιέργειες οδήγησαν στο να δημιουργηθεί μία ποικιλία με μεγάλους καρπούς
γνωστή με την ονομασία Φράουλα Ανανάσα. Η καλλιέργεια της φράουλας είναι αρκετά
εύκολη ακόμα και για τους πιο αρχάριους.

  Καλλιέργεια
  

Η φράουλα αντέχει στις χειμερινές χαμηλές θερμοκρασίες, όμως μία απότομη αλλαγή
θερμοκρασίας ή ένας παγετός την άνοιξη μπορεί να βλάψει το φυτό. Πολλές βροχές επίσης
μπορούν να προκαλέσουν σάπισμα των καρπών. Η φράουλα μπορεί να προσαρμοστεί σε
όλα τα είδη χώματος. Δεν χρειάζεται σχεδόν καθόλου λίπασμα. Τη βλάπτει η ξηρασία ενώ
το πότισμα είναι καλύτερα να γίνεται με ράντισμα όλου του φυτού ή με τεχνητή βροχή. Ο
πολλαπλασιασμός της γίνεται με παραφυάδες. Τα φυτά φυτεύονται το φθινόπωρο έτσι
ώστε να υπάρχει παραγωγή τον επόμενο χρόνο.

    
    -  Ένα στρέμμα μπορεί να χωρέσει 5000 περίπου φράουλες  

  

Η εντατικότερη καλλιέργεια και οι μεγαλύτερες ανάγκες παραγωγής προέτρεψαν τους
καλλιεργητές να μετατρέψουν τις φράουλες σε μονοετή φυτά έτσι ώστε ένα στρέμμα να
μπορέσει να χωρέσει μέχρι 25000 φυτά. Όταν το ψύχος του χειμώνα είναι μεγάλο τότε οι
φράουλες καλύπτονται για να προστατευτούν. Για το λόγο αυτό γίνονται και καλλιέργειες
σε θερμοκήπια.

Οι φράουλες καταναλώνονται ως νωπό φρούτο αλλά και επεξεργάζονται (κονσέρβες, χυμοί
και άλλα ). Χρησιμοποιούνται επίσης στη ζαχαροπλαστική , γίνονται μαρμελάδες, λικέρ,
κομπόστες. Η φράουλα είναι πλούσια σε βιταμίνη C.

Οι Η.Π.Α. έχουν τη μεγαλύτερη παραγωγή στον κόσμο με 220,000 τόνους ετησίως.
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Ακολουθούν ο Καναδάς, η Ιταλία, η Πολωνία και η Γαλλία.

Εκτός από τα πολύτιμα αντιοξειδωτικά, οι φράουλες έχουν πολλά άλλα θρεπτικά
συστατικά και συμβάλλουν αποτελεσματικά για την πρόληψη πολλών ασθενειών.
Συγκεκριμένα:

    
    -  Προστατεύει τα μάτια  
    -  Αρθρίτιδα και ουρική αρθρίτιδα  
    -  Σωστή λειτουργία του εγκεφάλου  
    -  Καταπολέμηση της υψηλής αρτηριακής πίεσης  
    -  Καρδιακές παθήσεις  

  

Επίσης, είναι γνωστό ότι το φυλλικό οξύ προστατεύει από γενετικές ανωμαλίες και η
βιταμίνη C εμποδίζει αποτελεσματικά τις λοιμώξεις και το κρύωμα. Τα φυτοθρεπτικά
συστατικά που περιέχονται στις φράουλες, έχουν αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Τέλος, οι
φράουλες περιέχουν ασπαρτικό οξύ, σημαντικό για την τόνωση του μεταβολισμού.

  

Θερμιδική Αξία: 26 θερμίδες ανά 100 γρ. (περίπου 10-15 φράουλες)
Ωρίμανση: Απρίλιο εώς Μάιο 

Εποχή συγκομιδής: Μάιο έως Ιούλιο

  

Οι φράουλες έχουν πλούσια αντιοξειδωτική δράση, αρκεί να σκεφτεί κανείς πως ένα
φλιτζάνι την ημέρα, που αντιστοιχεί σε 5-8 μεγάλες φράουλες προσδίδει περισσότερη
βιταμίνη C από την συνιστώμενη ημερήσια δόση. Οι φράουλες έχουν μεγάλη περιεκτικότητα
σε κάλιο και μαγνήσιο, τα οποία είναι πολύ αποτελεσματικά στη μείωση της υψηλής
αρτηριακής πίεσης που προκαλείται από νάτριο. Είναι φρούτο πλούσιο σε πεκτίνη, η οποία
ως διαλυτή φυτική ίνα που είναι συντελεί στη μείωση της χοληστερίνης. Περιέχουν
πολυφαινόλες, που μπορούν να προστατεύσουν τον εγκέφαλό μας από τη γήρανση και την
απώλεια μνήμης. Οι πολυφαινολές, έχουν άριστα αποτελέσματα για γερή μνήμη, υγεία και
τόνωση.

Οι φράουλες έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε ίνες που τις καθιστά μια καλή επιλογή για
απώλεια βάρους.  Μια διετής μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Journal of Nutrition
έδειξε ότι άτομα που κατανάλωναν επιπλέον 8 γραμμάρια φυτικών ινών ανά 1.000 θερμίδες
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την ημέρα έχασαν περίπου 4 1/2 κιλά.

Η φράουλα είναι ένα από τα καλύτερα καθαριστικά των δοντιών μας με άριστες
λευκαντικές ιδιότητες ειδικά για τις κηλίδες που αφήνουν ο καφές, το τσάι, το τσιγάρο,
ενώ παράλληλα τα προστατεύει από την συσσώρευση οδοντικής πλάκας. Απλά
συνθλίβουμε τις φράουλες και τρίβουμε τα δόντια μας πολύ καλά με τον πολτό.

Προσοχή στην κατανάλωσή της πρέπει να δίνουν και όσοι πάσχουν από νεφρική νόσο,
θυρεοειδή ή αντιμετωπίζουν προβλήματα με τη χοληδόχο κύστη και δεν παίρνουν φάρμακα.
Οι φράουλες είναι αλλεργιογόνο τρόφιμο για αυτό τα άτομα με αλλεργίες πρέπει να είναι
προσεχτικά όταν τις καταναλώνουν ή τις χρησιμοποιούν. 

Οι φράουλες είναι ευαίσθητο φρούτο, μην τις αφήνετε σε θερμοκρασία δωματίου παρά
μόνον λίγες ώρες. Μπορείτε, ωστόσο, να τις διατηρήσετε ολόκληρες με το πράσινο
φυλλαράκι τους - αν προηγουμένως δεν τις έχετε πλύνει - σε γυάλινο αεροστεγές δοχείο,
στο ψυγείο, μέχρι και δύο ημέρες. Οι φράουλες πρέπει να αποθηκεύονται στο ψυγείο σε
πλαστικό σκεύος με τρυπημένο κάλυμμα για να επιτρέπεται η διέλευση του κρύου αέρα.
Χρειάζεται να πλένονται καλά πριν καταναλωθούν διότι η τραχιά επιφάνεια τους ευνοεί τη
συσσώρευση σκόνης και λιπασμάτων.

Η συχνή κατανάλωση φρούτων του δάσους όπως φράουλες και μύρτιλλα, καθυστερούν τη
γήρανση του εγκεφάλου σύμφωνα με αμερικανούς επιστήμονες. Συγκεκριμένα, οι ειδικοί
της Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ, στη Βοστόνη, είδαν ότι γυναίκες που έτρωγαν συχνά
φράουλες και μύρτιλλα εμφάνιζαν με καθυστέρηση συμπτώματα νοητικής φθοράς που
συνοδεύουν τη φυσιολογική διαδικασία της γήρανσης, συγκριτικά με γυναίκες που δεν
προτιμούσαν αυτά τα φρούτα.
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