Ελαιόλαδο 4 ιδιόηηηες ποσ «επιβάλλοσν» ηην
καθημερινή καηανάλωζή ηοσ

Τν ειαηόιαδν είλαη έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα δώξα ηεο γεο θαη ζηελ Ειιάδα έρνπκε
ην πξνλόκην λα παξάγεηαη ζε αθζνλία θαη λα απνηειεί ην βαζηθό ζπζηαηηθό
καγεηξέκαηνο.
Τν ειαηόιαδν είλαη πινύζην ζε βηηακίλε Ε, κνλναθόξεζηα ιηπαξά νμέα (ζε πνζνζηό
κέρξη θαη 83%) θαη αληηνμεηδσηηθέο νπζίεο (πνιπθαηλόιεο ηνπ ειαηόιαδνπ: ειατθό
νμύ, νιεπξνπεΐλε, ζθνπαιέλην).
Οη νπζίεο απηέο πνπ πεξηέρεη δξνπλ επεξγεηηθά ζηελ πγεία ηνπ ζηνκάρνπ, ηνπ
δσδεθαδαθηύινπ θαη ηνπ θαξδηαγγεηαθνύ ζπζηήκαηνο, ελώ βνεζνύλ επίζεο θαη ζηε
κείσζε ηεο «θαθήο» θαη ζηελ αύμεζε ηεο «θαιήο» ρνιεζηεξίλεο αληίζηνηρα.
Θεσξείηαη, επίζεο, πσο δξνπλ πξνιεπηηθά γηα θάπνηεο κνξθέο θαξθίλνπ θαη γηα ηελ
νζηενπόξσζε.
Δείηε ηέζζεξηο βαζηθνύο ιόγνπο πνπ «επηβάιινπλ» ηελ θαηαλάισζε ειαηόιαδνπ ζε
θαζεκεξηλή βάζε:
Καηά ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνύ
Ιζπαληθή κειέηε έδεημε όηη νη γπλαίθεο πνπ αθνινπζνύλ κεζνγεηαθή δηαηξνθή κε
ηαθηηθή θαηαλάισζε έμηξα παξζέλνπ ειαηόιαδνπ εκθαλίδνπλ κεησκέλν θίλδπλν
θαξθίλνπ ηνπ καζηνύ.
Σηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ πεξίπνπ 4.300 γπλαίθεο κε κέζε ειηθία 67 εηώλ, νη νπνίεο
ρσξίζηεθαλ ζε δύν νκάδεο: Μία πνπ θαηαλάισλε έλα ιίηξν έμηξα παξζέλν
ειαηόιαδν ηελ εβδνκάδα θαη κία νκάδα πνπ έηξσγε 30 γξακκάξηα μεξώλ θαξπώλ
εκεξεζίσο. Μία ηξίηε νκάδα ειέγρνπ αθνινπζνύζε κία δίαηηα ρακειώλ ιηπαξώλ.

Σηε δηάξθεηα πέληε εηώλ ππήξμαλ 35 δηαγλσζκέλεο πεξηπηώζεηο θαξθίλνπ ησλ
καζηώλ. Οη γπλαίθεο ηεο πξώηεο νκάδαο κε ην ειαηόιαδν είραλ θαηά κέζν όξν 68%
κηθξόηεξν θίλδπλν εκθάληζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαξθίλνπ, ζε ζρέζε κε όζεο
έηξσγαλ ρακειά ιηπαξά. Οη γπλαίθεο πνπ έηξσγαλ μεξνύο θαξπνύο, δελ εκθάληζαλ
θάπνηα αμηνζεκείσηε κείσζε ηνπ ζρεηηθνύ θηλδύλνπ.
Πξνιακβάλεη ηηο θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο
Τν ειαηόιαδν είλαη πινύζηα πεγή κνλναθόξεζησλ ιηπαξώλ νμέσλ, ηα νπνία
κεηώλνπλ ηνλ θίλδπλν θαξδηαθώλ παζήζεσλ κέζσ ηεο κείσζεο ησλ ιηπηδίσλ ζην αίκα
θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο απόθξαμεο ησλ αξηεξηώλ.
Πνιιά ζηνηρεία ππνζηεξίδνπλ ην ξόιν ηνπ παξζέλνπ ειαηόιαδνπ ζηελ πξνζηαζία
έλαληη ησλ θαξδηαγγεηαθώλ παζήζεσλ. Είλαη γλσζηό εδώ θαη θαηξό όηη ην ειαηόιαδν
βνεζά ζηε κείσζε ηεο νιηθήο ρνιεζηεξόιεο θαη ησλ ιηπνπξσηετλώλ ρακειήο
ππθλόηεηαο (LDL) ζην αίκα. Ο Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Υγείαο ζπληζηά ηελ
θαηαλάισζε δύν θνπηαιηώλ ειαηόιαδνπ ηελ εκέξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θαξδηάο.
Επλνεί ηελ απώιεηα βάξνπο
Τν ειαηόιαδν είλαη πινύζην ζε κνλναθόξεζηα ιηπαξά, ηα νπνία έρεη απνδεηρζεί όηη
βνεζάλε ζηελ απώιεηα ιίπνπο. Σαο βνεζά λα αηζζάλεζηε πιεξόηεηα, ζηνρεύνληαο
παξάιιεια θαη ζηε κείσζε ηνπ θνηιηαθνύ ιίπνπο.
Βνεζάεη ζηελ πέςε
Μηθξέο κειέηεο έρνπλ δείμεη όηη ην ειαηόιαδν κπνξεί λα βνεζήζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ
πεπηηθνύ θαη λα κεηώζεη ηα ζπκπηώκαηα ηεο δπζθνηιηόηεηαο. Η θαηαλάισζε κίαο
θνπηαιηάο θάζε βξάδπ πξηλ ηνλ ύπλν δξα σο ήπην ππαθηηθό.

