Αβνθάλτν
Τν υξνύτν πνπ ζα αιιάμεη τε δωή σνπ!
Πνιινί ην έρνπκε γλωξίζεη ζην γνπαθακόιε, άιινη κπνξεί λα ην έρνπκε
δνθηκάζεη κέζα ζηε ζαιάηα. Όινη έρνπκε αθνύζεη γηα ηα ζαπκαηνπξγά
ηνπ ζξεπηηθά ζπζηαηηθά, αιιά πόζα ζη’ αιήζεηα γλωξίδνπκε γηα απηό ην
ζνύπεξ ηξόθηκν;
Πνιύτηκν γηα τνλ νξγαλησκό καο
Τν αβνθάλην είλαη γεκάην κε αλαξίζκεηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά. Βηηακίλεο
ζπκπιέγκαηνο Α, Β, Βηηακίλε C, K, θπιιηθό νμύ, καγλήζην, ζίδεξν,
αζβέζηην, θάιην θαη πνιιά άιια ηρλνζηνηρεία, ακηλνμέα θαη ιηπαξά νμέα,
όπωο ην ω-3, πεξηέρνληαη ζην εμωηηθό θξνύην. Επίζεο, ην αβνθάλην είλαη
πνιύ πινύζην ζε πξωηεΐλε. Μάιηζηα, είλαη θαιό λα πξνηηκάκε έλα κηθξό
αβνθάλην ωο πεγή πξωηεΐλεο, αθνύ ε πεξηεθηηθόηεηά ηνπ θαη, θπξίωο, ε
δπλαηόηεηα απνξξόθεζεο ηεο από ην ζώκα καο, μεπεξλά απηή ηνπ
θξέαηνο!
Παξάιιεια, καο πξνζηαηεύεη θαη από ηε ρνιεζηεξίλε, αθνύ,
ειαηηώλνληαο ηελ θαηαλάιωζε θξέαηνο θαη εηζάγνληαο ζην δηαηηνιόγηό
καο ην αβνθάλην, παίξλνπκε κόλν πγηή ιηπαξά θαη όρη εθείλα πνπ δίλεη ην
θξέαο.
Νηώζνπκε θαη υαηλόκαστε πγηείο
Ξεθηλώληαο ηελ θαηαλάιωζε αβνθάλην, ζα ζπκβνύλ ζην ζώκα καο
ππέξνρεο αιιαγέο πνπ ζα καο θάλνπλ ακέζωο λα ληώζνπκε πγηείο θαη κε
πεξηζζόηεξε απηνπεπνίζεζε.
Η επηδεξκίδα γίλεηαη πην ιεία θαη καιαθή, ην ιίπνο ζηελ θνηιηά αξρίδεη
λα κεηώλεηαη, ην ζώκα καο κπξίδεη θαιύηεξα, ηα θόθθαιά καο γίλνληαη
πην δπλαηά, έρνπκε πνιύ πεξηζζόηεξε ελέξγεηα θαη θαιή δηάζεζε, ην
κπαιό καο κέλεη ελεξγό θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, ε ιεηηνπξγία
ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο απνθαζίζηαηαη θαη έρνπκε όξεμε γηα θάζε
δξαζηεξηόηεηα, ρωξίο λα καο ζηακαηά ε ζωκαηηθή θνύξαζε.

Facts γηα τν αβνθάλτν
- Έλα αβνθάλην κεζαίνπ κεγέζνπο έρεη ιηγόηεξεο από 300 ζεξκίδεο
- Οη πεξηζζόηεξεο ζεξκίδεο ηνπ αβνθάλην αθνξνύλ ζε πγηή ιίπε
- Έλα θαλνληθνύ κεγέζνπο αβνθάλην πεξηέρεη πεξηζζόηεξν θάιην από κηα
κπαλάλα, πνπ ζεωξείηαη δηάζεκε γηα ηελ πεξηεθηηθόηεηά ηεο ζε θάιην
- Πεξηέρεη ειεθηξνιύηεο, πνπ ην θάλεη εμαηξεηηθό ηξόθηκν γηα ηνπο
αζιεηέο
- Κάζε αβνθάλην πεξηέρεη πεξίπνπ 20 βηηακίλεο
Μεηά από όια απηά, δίθαην ζα ήηαλ λα πεη θαλείο όηη ην αβνθάλην
απνηειεί ζεζαπξό ηεο δηαηξνθήο καο. Αο κε ράλνπκε ρξόλν, αο ην
βάινπκε ζηε δηαηξνθή καο θαη αο αξρίζνπκε λα απνιακβάλνπκε όρη
κόλν ηε γεύζε, αιιά θαη ηα νθέιε ηνπ!

