Λατανικά για καλή σγεία
Βειηηώζηε ηελ πγεία ζαο, απμάλνληαο ηελ πξόζιεςε ιαραληθώλ
Θα πξέπεη λα ηξώκε ηνπιάρηζηνλ 5 κεξίδεο ιαραληθώλ θαη θξνύησλ ηελ
ήκεξα.
Ζωτικές θρεπτικές οσσίες
Τα ιαραληθά απνηεινύλ ζαπκάζηα πεγή βήηα-θαξνηίλεο ,βηηακίλεο C
θαζώο θαη νξηζκέλσλ βηηακηλώλ ηνπ ζπκπιέγκαηνο Β.
Όια απηά ζπκβάινπλ ζηελ δηαηήξεζε ηεο πγείαο ησλ καηηώλ, ηνπ
δέξκαηνο, ησλ νζηώλ θαη βνεζνύλ ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ ινηκώμεσλ .
Έθηνο από απηό ,ηα ιαραληθά απνηεινύλ κηα θαιή πεγή θαιίνπ θαη ηλώλ
θαη απηό παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαηξνθή καο, κεηώλνπλ ηελ
ζπρλόηεηα θαξδηαγγεηαθώλ λνζεκάησλ. Οη ίλεο κεηαμύ ησλ άιισλ
ζπκβάιινπλ ζηελ θαιή ιεηηνύξγεη ηνπ εληέξνπ. Έθηνο από απηό κηα
δηαηξνθή κε πςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε ίλεο ,έρεη ζπρλά ρακειή
πεξηεθηηθόηεηα ζε ιηπαξά, δεκηνπξγώληαο έλα αίζζεκα πιεξόηεηαο,
ρσξίο απηό λα ζπλεπάγεηαη θαηαλάισζε πνιιώλ ζεξκίδσλ. Λόγσ απηνύ
ηνπ ραξαθηεξηζηηθνύ ηνπο , νη ίλεο κπνξεί λα παίμνπλ ζεκαληηθό ξόιν
ζηνλ έιεγρν ηνπ βάξνπο.
Απμήζηε ησλ θαηαλάισζε ιαραληθώλ
Τα ιαραληθά είλαη γεκάηα βηηακίλεο θαη κεηαιιηθά ζηνηρεηά θαη
απνηεινύλ ζεκαληηθή πεγή ηλώλ, πξνζπαζήζηε, ινηπόλ λα ηξσηέ δπν κε
ηξεηο κεξίδεο ηελ ήκεξα. Γελ είλαη ηόζν δύζθνιν όζν αθνύγεηαη. Τξσηέ
όζν γίλεηαη πην ζπρλά σκα ιαραληθά γηα λα κπνξέζεηε λα
εθκεηαιιεπηείηε όζν γίλεηαη πεξηζζόηεξν ηε ζξεπηηθή ηνπο αμία.
Σσγκρατώντας τις θρεπτικές οσσίες
Τα ιαραληθά απνηεινύλ ζεκαληηθή πεγή βηηακηλώλ θαη κεηαιιηθώλ
ζηνηρείσλ, εληνύηνηο νη επαίζζεηεο απηέο κηθξνζξεπηηθέο νπζίεο
θαηαζηξέθνληαη εύθνια από ηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο. είλαη ινηπόλ

πξνηηκόηεξν κεξηθέο από ηηο θαζεκεξηλέο κεξίδεο ησλ ιαραληθώλ λα
θαηαλαιώλνληαη ζε σκε κνξθή .
Όηαλ βξάδεηε ιαραληθά, ν ρξπζόο θαλόλαο είλαη ν ρξόλνο βξαζκνύ λα
είλαη όζν γίλεηαη πην ζύληνκνο θαη ην λεξό όζν γίλεηαη ιηγόηεξν, γηα λα
κπνξέζεηε λα δηαηεξήζεηε ηηο ζξεπηηθέο ηνπο νπζίεο. Μπνξείηε λα
επηιέμεηε λα ηα θάλεηε βξαζηά, ζηνλ αηκό, ζην γνπθ, ζσηε. Απνθύγεηε
επίζεο ηελ πξνζζήθε θνξεζκέλσλ ιηπαξώλ κε ηελ κνξθή βνπηύξνπ ή
ζάιηζα κε θξέκα. Αλ πηζηεύεηε όηη ηα ιαραληθά ζαο ρξεηάδνληαη άξσκα,
κπνξείηε λα πξνζζέζεηε ςηινθνκκέλα κπξσδηθά, πηπέξη ή ιεκόλη.

