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Сонячний корінь, дикий соняшник, єрусалимський артишок, земляна 
груша, як тільки не називають цей коренеплід, який насправді носить назву 
топінамбур. Хімічний склад цього продукту унікальний, бо містить до 3 % 
білка, а мінеральних солей -  до 20,0 %. Серед важливих макроелементів, які 
входять до складу топінамбура, потрібно відмітити калій та магній, з 
мікроелементів -  залізо, цинк. Досить багатий коренеплід на вітамін Ві, містить
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вітамін С і каротин. Залізо у складі топінамбура міститься у двохвалентній 
формі, і це обумовлює його використання у профілактиці та лікуванні анемії.

До складу вуглеводів топінамбура входить розчинний полісахарид 
інулін (16-18 % і більше, що є рідкістю серед бульбових рослин), який під час 
зберігання перетворюється в фруктозу, що робить його достатньо солодким. 
Інулін -  цінний сировинний інгредієнт, який володіє лікувально- 
профілактичними властивостями. Медиками доведено, що він підвищує 
імунологічний статус організму. Поряд з чистим інуліном у бульбах 
топінамбура міститься велика кількість інулідів (полімерів фруктози з меншим 
ступенем полімеризації). Бульби топінамбуру багаті пектином, дієтичною 
клітковиною, органічними кислотами.

Корисний топінамбур, цілющі властивості застосування якого відомі 
практично всім, є ліками від багатьох захворювань, зокрема від цукрового 
діабету. Цукровий діабет -  це біда усіх розвинених країн, від якої страждає від 
2 до 5 %.

Топінамбур вживають у свіжому, вареному, запеченому, маринованому 
вигляді, а також у вигляді продуктів його перероблення (пюре, сироп, сік, 
порошок). У разі діабету топінамбур можна включати до харчового раціону в 
будь-якому вигляді й кількості. Одним з варіантів його споживання є квасовий 
напій з оздоровчими властивостями. Цей напій є цінним джерелом природного 
аналога інсуліну -  інуліну, який легко засвоюється організмом та здатен істотно 
знижувати рівень цукру в крові людини.

Квасовий напій з топінамбура є одним із найдешевших та доступних 
напоїв, які можуть споживати хворі на цукровий діабет, а інулін є незамінним 
фактором харчування діабетиків. Включення до харчового раціону бульб 
топінамбура позитивно впливає на обмін речовин у разі цукрового діабету.
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