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Vitkål är en av världens mest kända grönsaker, liksom en av de billigaste. Vitkålens goda 
rykte som en hälsofrämjare är svårslaget. Den ingår i Brassicaceaesläktet; vitkålen är också 
känd som en korsblommig grönsak. Roten åt ordet på engelska, crucifer, är samma som för 
crucifixion, korsfästelse. Ja, denna blygsamma grönsak är ett exempel på Kristus, vår Herre 
och Frälsare, som dog i Ditt ställe, för att ge Dig Guds nåd. Genom att ta emot Honom i tro, 
blir Du frälst och får leva för alltid i en himmelsk värld utan sjukdom, elände och död. 

 

Korsblommiga grönsaker har fått sitt goda rykte på grund av, att skadorna på 
celluppbyggnaden i en söndrad bit vitkål frigör fytokemikalier, som lagar och helar 
mänskokroppen. Vitkål är högst verksam mot inflammation och är något av det man först 
bör tänka på, när man drabbas av stukning, bristning, eller inflammation av något slag. Ett 
vitkålsomslag görs, genom att ta ett stort blad, där märgen är framträdande, och bultar 
bladet. När det vätskar (ger ifrån sig vitkålssaft), kan man vira bladet runt om eller lägga det 
på den skadade kroppsdelen. Genom att byta omslag varje halvtimme, går blånaden, 
svullnaden eller inflammation tillbaka högst avsevärt. 

 

En sak jag gillar att göra, är att först riva ett stycke vitkål, sedan lägga på ett bultat blad på 
den smärtande kroppsdelen, med den rivna vitkålen under, varigenom vitkålssaften mycket 
bättre kommer åt, för att göra sin uppgift.  

 

Dock duger vitkål till betydligt mer, än att fungera som bandage på en hastigt uppkommen 
kroppsskada. Den är känd för sin förmåga, att förebygga kräfta [cancer], sockersjuka 
[diabetes], ledgångsvärk, hjärtåkommor, högt blodtryck, tarmbesvär, med mera. 

 

Hur kommer det sig, att vitkål framgångsrikt bekämpar hälsans akuta så väl som dess 
kroniska svagheter? Ja, till att börja med, anses den vara en av världens sju mest näringsrika 
grönsaker. Nå, vad innehåller vitkål? Bland annat innehåller den vitamin K, C, B6, B1, B2, B3, 
mangan, kalium, koppar, folat, kolin, fosfor, selen, magnesium, järn, kalcium och annat. Vi 
förstår bättre de här vitaminernas och mineralernas funktion, än deras roll som 
antioxidanter och andra fytokemikalier. Gud skapade inte en endimensionell kropp; för att 
vi skall underlätta dess funktion – ehuru vi inte helt begriper oss på den – gör vi klokast i, 
att välja en enkel kost från naturen. Alltså förordar jag enkla åtgärder, för att värna hälsa 
och välstånd. Ta reda på ovanstående näringsämnens egenskaper. De upplysningarna 
tecknar en klarare bild av, varför vitkål är bra mot alla slags åkommor. Kom ihåg följande! 



Sjukdom beror på bristfällig näring, inte på frånvaron av medikamenter. Förutom alla dessa 
näringsämnen, innehåller vitkål 16 % av det önskade dagliga intaget av fibrer. Glöm inte 
detta. Kostfibrer verkar som en sopkvast, vilken frigör tarmarna från avfall, orenheter, 
kemikalier och gifter, som annars skulle skada kroppen. Utifrån denna synvinkel, kan man 
bli frisk genom denna kroppsliga rening. Men som om detta inte vore nog, gagnas man av 
organismens biokemiska reaktioner på sätt, som ännu inte helt förstås. Härtill kommer 
således kroppens rengörande, skyddande och uppbyggande förmåga. 

 

BBC Health rapporterade: ”Cancer Research UK säger, att det finns många orsaker till, 
varför man bör äta mera grönt. Avhandlingen koncentrerades kring, hur grönsaker ändrar 
på tarmarnas insida. Detta framgick av studier på möss och experimentella tarmavsnitt, 
som tilläts att växa till i ett laboratorium. I likhet med huden, förnyas ytan inne i tarmarna 
hela tiden i ett förlopp, som tar fyra eller fem dygn. Dock fordrar detta fortgående 
förnyande noggrann övervakning, annars kan det övergå i kräfta eller inflammation i 
inälvorna. Och avhandlingen, offentliggjord i den vetenskapliga tidskriften Immunity, 
visade, att kemikalier i korsblommiga grönsaker var väsentliga.” 

 

Det hette vidare: ”Forskarna undersökte en kemikalie med namnet indol-3-carbinol, vilken 
uppstår vid tuggandet av dylika grönsaker. ’Se till, att inte koka dem för länge, alltså ingen 
degig broccoli’, sade forskaren dr Gitta Stockinger. Kemikalien omvandlas av magsyran på 
sin väg genom matsmältningskanalen. Längre ned i tarmen kan kemikalien förändra 
stamcellers uppförande, som förnyar dess insida, liksom uppträdandet hos immunceller, 
som motverkar inflammation. Studien visade, att ett kosthåll rikt på indol-3-carbinol 
skyddade mössen från kräfta, ja, även dem, vars arvsanlag kraftigt ökade risken för 
sjukdomen. Utan det skyddande kosthållet delade inälvscellerna sig ohejdat. Dr Stockinger 
tillade: ’Även då mössen hade fått svulster [tumörer] och vi lät dem övergå till det rätta 
kosthållet, stoppades tillväxten av svulster.’” 

 

Det stämmer, de sade, att därmed hejdades tillväxten av kräfta (svulster). Det är ett 
förträffligt skäl, för att regelbundet äta vitkål, i synnerhet som rå ingrediens under en 
måltid. 

 

Enligt forskarna ovan, utgör mängden fiber, som i det förgångna antogs förhindra kräfta, 
bara en del av svaret. De i vitkålen ingående molekylerna utlöser fortgående reaktioner 
inne i kroppen. 

 

När man således tillhandahåller sådana här förträffliga återställare och näringsämnen åt 
kroppen, underlättas dess bästa funktion avsevärt. Som jag tidigare sagt, är Ditt 



immunsystem allsmäktigt på grund av, hur Gud konstruerade det, och det kan mota bort 
varje bakterie, virus, nedgång eller tillstånd, som det stöter på. Du måste helt enkelt vara en 
god förvaltare, som skickar ned högkvalitativ föda i matstrupen. Låt tänderna och spottet 
sköta om början av matsmältningen, för att underlätta upptaget av näringsämnena. Kasta 
inte i Dig maten. Tugga varje skedblads innehåll sakta åtminstone 20-30 gånger. Om Du 
hoppar över det här steget, blir magen och inälvorna lidande. Enzymerna i spottet, som 
sätter igång förloppet, är ack så viktiga. Vitkål avlastar en plågad mage, men tugga den väl 
först. 

 

Nu tänker jag förklara en annan mekanism. Föda rik på antioxidanter är tydligen nyttig, 
eftersom den underlättar cellernas syreomsättning. Vad är syre? Det vet Du! Vi måste 
andas in och ut gas omkring 15-20 gånger i minuten. Normalt tänker vi inte på, att födan 
andas på cellnivå (min beteckning på det hela), men såsom framgår av dessa artiklar, är 
frisk luft en grundbult vid tillfrisknande. Syre förmår självt, att hela ett skadat system eller 
kroppsdel. Det är därför övertryckskamrar är så verkningsfulla. De genomströmmar 
kroppen med syre. Men vitkål är mycket billigare, än en behandling för 10 000-15 000 
dollar. 

 

Fytonäringsämnen hos vitkål har också egenskaper, som storligen bidrar till förhindrandet 
av uppkomsten av hjärtåkommor. Vissa sammansatta ämnen hjälper levern och gallblåsan 
med, att smälta fetter, i synnerhet kolesterol. Alltså är vitkål ytterligare en grönsak, som 
kan bidra till kroppens befrielse från anhopandet av kolesterol, vilket orsakar sjukdom i 
hjärtats och hjärnans kranskärl. 

 

Världens Bästa Livsstil, den bibliska ordning Gud har gett oss med frukt, grönsaker, nötter 
och spannmål, är flerdimensionell, till skillnad från skolmedicinen. Läkemedel fungerar 
inom begränsade områden. Gud känner till oss utan och innan, eftersom Han är vår Skapare 
och därför har Han skänkt oss det vi behöver för kroppens underhåll, utan att förbise någon 
del hos vår organism. Den viktigaste av hälsans åtta lagar är förstås tro från personen, för 
att han eller hon skall erhålla dessa fördelar. 

 

När Du lagar till vitkål, fall då inte för frestelsen, att koka den i massor av vatten, steka den i 
mängder av olja, blötlägga den i ättika, eller helt enkelt tillreda den för länge. Hur skall man 
då göra, för att njuta sin vitkål utan förlust av dess godheter? 

 

 

 



Enkel tillredning i vatten (utan olja) 

• Skär till en kil vitkål 

• Skär upp den i små bitar 

• Häll 3-4 mm vatten i en stekpanna 

• Rör om på låg värme, häll i mera vatten vid behov, likaså andra sönderdelade grönsaker 

• Tillred under 5-10 minuter, eller tills grönsakerna skimrar 

• Lägg till salt, gul lök, vitlök, paprika, m.m. för fylligare smak 

 

Purpurfärgad kålsallad 

• Riv en purpurfärgad vitkål 

• Tillfoga riven morot, jicama, rödbeta eller gurka efter smak 

• Krydda med salt, citronsaft och vitlök efter eget gottfinnande 

 

Salladsdressing/-sås 

• Blötlägg 250 ml råa cashewnötter 

• Krydda med vitlök, dill, paprika 

• Tillfoga salt (om rätterna ovan tillreds utan salt, bör något salt tillföras, för att göra 
smakerna rättvisa) 

• Blanda i åtminstone 500 ml vatten 

• Mindre vatten ökar klibbigheten 


