Γιαηποθική αξία λασανικών

Λάσανο: Κιαζηθφ ρεηκσληάηηθν ιαραληθφ, πνπ ην θαηαλαιψλνπκε είηε ζε ζαιάηεο,
είηε ζε παξαδνζηαθά πηάηα, κε ή ρσξίο θξέαο. Απνηειεί πεγή βηηακίλεο C (θαη
εηδηθά ην θφθθηλν πνπ πεξηέρεη 6-8 θνξέο πεξηζζφηεξε απφ ην άζπξν) θαη ζηδήξνπ.
Πεξηέρεη αληηνμεηδσηηθά ζπζηαηηθά, πνπ πξνζηαηεχνπλ ηνλ νξγαληζκφ καο απφ
πνηθίιεο παζήζεηο (φπσο κνξθέο θαξθίλνπ π.ρ. ζηνκάρνπ θαη εληέξνπ) θαη
θπηνζπζηαηηθά ζπζηαηηθά πνπ ζπκβάινπλ ζηελ απνηνμίλσζε ηνπ απφ επηβιαβή
κφξηα θαη νπζίεο. Δίλαη ζπρλά δχζπεπην γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο αηφκσλ κε
γαζηξεληεξηθέο παζήζεηο θαη γηα απηφ ζπρλά ζπζηήλεηαη ε θαηαλάισζε ηνπ
βξαζκέλν. Τα 100 γξακκάξηα απνδίδνπλ πεξίπνπ 25 ζεξκίδεο, κε αξθεηέο ίλεο θαη
γηα απηφ είλαη θαιή επηινγή ζηηο δίαηηεο.
Λασανάκια Βπςξελλών: Ιδηαίηεξν ζε κνξθή θαη γεχζε ιαραληθφ, ην νπνίν δελ
είλαη πνιχ δηαδεδνκέλν θαη αγαπεηφ ζηε ρψξα καο, ελψ έρεη κεγάιε ζξεπηηθή
αμία. Πεξηέρεη ζπζηαηηθά πνπ εληζρχνπλ ηε θπζηθή άκπλα ηνπ νξγαληζκνχ θαη
πξνζηαηεχνπλ απφ δηάθνξεο αζζέλεηεο, φπσο κνξθέο θαξθίλνπ. Έρνπλ πςειή
πεξηεθηηθφηεηάο ζε βηηακίλε C, θπηηθέο ίλεο, αιιά θαη λεξφ (75%). Έλα θιηηδάλη
απνδίδεη κφιηο 56 ζεξκίδεο, 4 γξακκάξηα θπηηθψλ ηλψλ.
Μππόκολο: Τα ηειεπηαία ρξφληα ην γλσξίζακε θαη ην αγαπήζακε ηδηαίηεξα, αθνχ
πέξα απφ ηε γεχζε ηνπ έρεη εμαηξεηηθά επεξγεηηθέο ηδηφηεηεο. Αλήθεη ζηελ
νηθνγέλεηα ησλ θξακβνεηδψλ ιαραληθψλ θαη απνηειεί πεγή βηηακηλψλ Α, Δ θαη C,
θαζψο θαη αζβεζηίνπ. Δίλαη έλα πνιχ ζξεπηηθφ ιαραληθφ, κε πάξα πνιιά ζξεπηηθά
ζπζηαηηθά, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε πξφιεςε θαη ζεξαπεπηηθή επίδξαζε ζηελ πγεία
καο. Έρεη πηα απνδεδεηγκέλε αληηθαξθηληθή θαη αληηγεξαληηθή δξάζε, ζπκβάιεη
ζηελ ηφλσζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ
εληέξνπ. Τα 100 γξακκάξηα κπξφθνινπ απνδίδνπλ κφιηο 35 ζεξκίδεο, κε 3
γξακκάξηα ηλψλ θαη αξθεηή βηηακίλε C.
Κοςνοςπίδι: Τν θνπλνππίδη είλαη έλα ιαραληθφ, πνπ αλ θαη έρεη πςειή βηνινγηθή
αμία, «αδηθείηαη» απφ ηε κπξσδηά ηνπ. Δίλαη θαιή πεγή βηηακίλεο C, βηηακίλεο Κ
θαη θπιιηθνχ νμένο, πνπ είλαη κηα βηηακίλε ηνπ ζπκπιέγκαηνο Β. Αλήθεη θαη απηφ,
καδί κε ην κπξφθνιν ζηελ νηθνγέλεηα ησλ θξακβνεηδψλ ιαραληθψλ. Έρεη βξεζεί φηη
ζπκβάιεη ζηελ πξνζηαζία ελάληηα ζε κνξθέο θαξθίλνπ, φπσο ηνπ παρένο εληέξνπ,
ιφγσ θάπνησλ εηδηθψλ θπηνρεκηθψλ νπζηψλ πνπ πεξηέρεη θαη νλνκάδνληαη ηλδφιεο,
ελψ έρεη ζπζρεηηζηεί κε ηνλ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε θαη κε ηε ξεπκαηνεηδή
αξζξίηηδα. Τα 100 γξακκάξηα θνπλνππηδηνχ απνδίδνπλ κφιηο 25 ζεξκίδεο, κε 3
γξακκάξηα ηλψλ.
παπάγγια: Δίλαη ιαραληθφ, πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα άξρηζε λα θαηαλαιψλεηαη
επξέσο ζηε ρψξα καο, ελψ θαιιηεξγείηαη ζε πνιιέο πεξηνρέο, φπσο ζηε Βφξεηα
Διιάδα, θπξίσο φκσο γηα εμαγσγέο ζε ρψξεο πνπ ην ππεξθαηαλαιψλνπλ.
Απνηεινχλ θαιή πεγή θαιίνπ, ζην νπνία απνδίδεηαη ε δηνπξεηηθή ηνπο δξάζε,
αιιά θαη βηηακηλψλ φπσο ην θπιιηθφ νμχ θαη ε βηηακίλε Α. Μπνξνχλ λα
θαηαλαισζνχλ ζε θαγεηφ ή θαη ζηνλ αηκφ, σο ζαιάηα. Τα 100 γξακκάξηα
θνπλνππηδηνχ απνδίδνπλ κφιηο 25 ζεξκίδεο, κε 3 γξακκάξηα ηλψλ.
Καπόηο: Δμαηξεηηθφ ιαραληθφ, πνπ ηξψκε φιν ην ρξφλν, ζε θαγεηά θαη ην ρεηκψλα
θπξίσο ζε ζαιάηεο, κφλν ηνπ ή κε ιάραλν καδί. Απνηειεί ιαραληθφ πινχζην ζε
αληηνμεηδσηηθέο νπζίεο θαη πξνβηηακίλε Α (ην γλσζηφ β-θαξνηέλην). Λφγσ απηήο
ηεο ζχλζεζεο ηνπ ην θαξφην έρεη ζπλδεζεί κε ηελ θαξδηαγγεηαθή πξνζηαζία αιιά
θαη κε πξφιεςε κνξθψλ θαξθίλνπ π.ρ. παρένο εληέξνπ. Δπίζεο ε κεγάιε
πεξηεθηηθφηεηα ζε βηηακίλε Α ζπζρεηίδνπλ ηελ θαηαλάισζε ηνπ κε ηελ θαιχηεξε

φξαζε. Τα 100 γξακκάξηα σκνχ θαξφηνπ απνδίδνπλ κφιηο 41 ζεξκίδεο, κε 3
γξακκάξηα ηλψλ θαη πςειά επίπεδα βηηακίλεο Α.
Ραπανάκι: Απνηειεί ιαραληθφ πνπ ζπλήζσο θαηαλαιψλεηαη ζηηο ζαιάηεο καο.
Απνηειεί πεγή βηηακίλεο Α, C θαη Δ, θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ζπκβάιεη ζηελ
εμνπδεηέξσζε ησλ ειεπζέξσλ ξηδψλ. Δίλαη θαιή πεγή θπηηθψλ ηλψλ. Έρεη κεγάιε
πεξηεθηηθφηεηα ζε λεξφ θαη ρακειφ ζεξκηδηθφ θνξηίν.
Φαζολάκια. Ίζσο ην πην δεκνθηιέο «ιαδεξφ» θαγεηφ ηνπ θαινθαηξηνχ θαη κηα
δηαηηεηηθή πεγή καθξν- θαη κηθξνζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ. Τα θαζνιάθηα απνηεινχλ
πεγή θαιήο θπηηθήο πξσηεΐλεο, ρακειήο βηνινγηθήο αμίαο, θπηηθψλ ηλψλ, ελψ
πξνζθέξνπλ αθφκα βηηακίλεο φπσο ην θπιιηθφ νμχ, ζεηακίλε (βηηακίλεο Β 1 ),
ξηβνθιαβίλε (βηηακίλε Β 2 ), παληνζεληθφ νμχ, θαη κεηαιιηθά ζηνηρεία θαη
ηρλνζηνηρεία φπσο ραιθφ, ζίδεξν, θψζθνξν, θάιην, ζειήλην θαη αζβέζηην. Τα
θαζνιάθηα αλήθνπλ ζηα ιεγφκελα ακπινχρα ιαραληθά θαη απνηεινχλ έλα
ζεκαληηθφ ηξφθηκν πνπ ιφγσ ησλ θαιψλ πδαηαλζξάθσλ, ηεο πςειήο πξσηεΐλεο
θαη ηνπ πνιχ ρακεινχ πνζνζηνχ ιίπνπο έρεη πξνζηαηεπηηθή δξάζε απφ ηα
θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα, είλαη θαηάιιειν γηα ην δηαηηνιφγην ηνπ ζαθραξψδε
δηαβήηε θαη κηα θαηάιιειε επηινγή, φηαλ καγεηξεπηεί ζσζηά γηα άηνκα κε
πξφβιεκα βάξνπο.
Μπάμιερ. Οη κπάκηεο, φρη ηφζν δεκνθηιείο, φζν ηα θαζνιάθηα, απνηεινχλ κηα
εμαηξεηηθή πεγή θπηηθψλ ηλψλ, πνπ ζπκβάιεη ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο εληεξηθήο
ιεηηνπξγίαο. Αθφκα είλαη κηα κέηξηα πεγή πδαηαλζξάθσλ θαη πξσηετλψλ, ελψ
πξνζθέξνπλ βηηακίλε C, βηηακίλεο ηνπ ζπκπιέγκαηνο Β, φπσο ην θπιιηθφ νμχ, ε
ππξηδνμίλε (Β 6 ) θαη ε ζεηακίλε (Β 1 ). Οη κπάκηεο επίζεο απνηεινχλ πεγή
αληηνμεηδσηηθψλ ζπζηαηηθψλ φπσο είλαη ηα θαξνηελνεηδή: β-θαξνηελίνπ, ινπηεΐλε
θαη δεαμαλζίλε. Τέινο, απνηεινχλ θαιή πεγή κηαο νπζίαο ηεο γινπηαζεηφλεο, πνπ
ε αληηνμεηδσηηθή δξάζε ηεο έρεη ζπζρεηηζζεί κε κεησκέλν θίλδπλν κνξθψλ
θαξθίλνπ. Πξνζνρή απαηηείηαη απφ άηνκα πνπ έρνπλ θάπνην γαζηξεληεξνινγηθφ
πξφβιεκα ή είλαη ζε κεηεγρεηξεηηθφ ζηάδην, ζηα νπνία ηα ζπφξηα ηεο κπάκηαο
κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ αλεπηζχκεηεο επηδξάζεηο.
Αμπελοθάζοςλα. Πινχζηα ζε θπηηθέο ίλεο θαη βηηακίλεο ηνπ ζπκπιέγκαηνο Β θαη
βηηακίλεο C, ηα ακπεινθάζνπια απνηεινχλ κηα ειαθξηά επηινγή ζαιάηαο ή
ειαθξηά καγεηξεκέλνπ θαγεηνχ. Γηεπθνιχλνπλ ηελ εληεξηθή ιεηηνπξγία θαη
πξνζθέξνπλ εχθνια θνξεζκφ, ρσξίο λα καο απνδίδνπλ πνιιέο ζεξκίδεο. Δίλαη
πνιχ πινχζηα ζε λεξφ θαη κεηαιιηθά ζηνηρεία.
Νηομάηα. Τν πην δεκνθηιέο ιαραληθφ ηνπ θαινθαηξηνχ, ζε ζαιάηεο θαη θαγεηά.
Δμαηξεηηθή πεγή βηηακίλεο C αληηνμεηδσηηθψλ ζπζηαηηθψλ φπσο είλαη ην
θαξνηελνεηδέο ιπθνπέλην, ην νπνίν ελεξγνπνηείηαη κέζα απφ ηε ζέξκαλζε ηεο
ληνκάηαο θαη ην νπνίν είλαη γλσζηφ γηα ηελ αληηνμεηδσηηθή ηνπ δξάζε θαη ηηο
αληηθαξθηληθέο ηνπ ηδηφηεηεο. Δπίζεο ε ληνκάηα είλαη πνιχ θαιή πεγή βηηακίλεο Κ,
Α θαη ησλ ππφινηπσλ βηηακηλψλ ηνπ ζπκπιέγκαηνο Β (βηηακίλε Β 1 , Β 2 , Β 3 ,
θπιιηθφ νμχ, παληνζεληθφ νμχ, ππξηδνμίλε) θαη δηαηηεηηθψλ ηλψλ. Δπηπιένλ, είλαη
θαιή πεγή θαιίνπ, καγγαλίνπ, ραιθνχ, κνιπβδαηλίνπ. Η πεξηεθηηθφηεηα ηεο ζε
ζάθραξα εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ σξίκαλζεο ή ηε ζεξκηθή ηεο επεμεξγαζία, αιιά
αζθαιψο κπνξεί λα θαηαλαιψλεηαη θαη απφ άηνκα κε ζαθραξψδε δηαβήηε, ελψ
πξνζνρή ρξεηάδεηαη ζηελ θαηαλάισζε απφ άηνκα κε γαζηξηθά πξνβιήκαηα πνπ
ζπρλά πξέπεη λα αθαηξνχλ ηα ζπφξηα ή θαη ηελ ιεπηή θινχδα ηεο. Μία κεζαία
ληνκάηα ησλ 85 γξακκαξίσλ απνδίδεη κφιηο 15 ζεξκίδεο.
Αγγούπι. Γξνζεξφ ιαραληθφ πνπ ραξαθηεξίδεη ην θαινθαίξη, ιφγσ ηεο πςειήο
πεξηεθηηθφηεηαο ζε λεξφ θαη ηεο ειαθξηάο ηνπ ζχζηαζεο. Δίλαη πινχζηα πεγή
βηηακίλεο Α θαη C, θπιιηθνχ νμένο, θαιίνπ, καγλεζίνπ θαη θπηηθψλ ηλψλ, ζε

ζπλδπαζκφ κε έλα πνιχ ρακειφ ζεξκηδηθφ θνξηίν (πεξίπνπ 16 ζεξκίδεο ζηα 100
γξ). Τνλψλεη, ελπδαηψλεη θαη έρεη θαηαπξαυληηθή δξάζε ζηα ειαθξηά εγθαχκαηα
απφ ηνλ ήιην, ελψ ζπκβάιεη ζηνλ θαζαξηζκφ ηνπ εληέξνπ.
Πιπεπιά. Οη πξάζηλεο πηπεξηέο απνηεινχλ έλα θαινθαηξηλφ ιαραληθφ, πνπ ην
θαηαλαιψλνπκε είηε ζηε ζαιάηα, είηε καγεηξεκέλν φπσο γηα παξάδεηγκα ζηα
γεκηζηά. Απνηεινχλ πινχζηα πεγή βηηακίλεο C άιισλ αληηνμεηδσηηθψλ ζηνηρείσλ
φπσο ην β-θαξνηέλην θαη άιια θαξνηελνεηδή. Μάιηζηα νη ρξσκαηηζηέο πηπεξηέο
(θφθθηλεο, θίηξηλεο, πνξηνθαιί) είλαη πνιχ πην πινχζηεο πεγέο απηψλ ησλ
ζπζηαηηθψλ, απνδίδνληαο ηνπο πςειή πξνζηαηεπηηθή θαη αληηθαξθηληθή δξάζε. Οη
πηπεξηέο αθφκα είλαη θαιή πεγή δηαηηεηηθψλ ηλψλ, βηηακίλεο Κ θαη βηηακηλψλ ηνπ
ζπκπιέγκαηνο Β, ραιθνχ θαη καγγαλίνπ. Άηνκα κε δπζθνιία ηε πέςε ή άιιεο
ελνριήζεηο ζην γαζηξεληεξηθφ ηνπο ζχζηεκα ζπρλά δελ κπνξνχλ λα πέςνπλ
πιήξσο ηε ιεπηή κεκβξάλε-θινχδα πνπ ηηο πεξηβάιεη θαη πξέπεη λα ηελ
απνκαθξχλνπλ, πξηλ ηηο θαηαλαιψζνπλ.
Κολοκςθάκια. Δίλαη έλα θαινθαηξηλφ, εχπεπην ιαραληθφ, ην νπνίν θαηαλαιψλεηαη
είηε καγεηξεκέλν, είηε σο ζαιάηα. Δίλαη πνιχ πινχζην ζε λεξφ θαη πνιχ ρακειφ ζε
ζεξκίδεο. Τα θνινθπζάθηα απνηεινχλ εμαηξεηηθή πεγή ραιθνχ, καγλεζίνπ,
θσζθφξνπ, θαιίνπ, ελψ πεξηέρεη θαη βηηακίλεο φπσο νη C, Α θαη Κ, ην θπιιηθφ νμχ
θαη νη ππφινηπεο βηηακίλεο ηνπ ζπκπιέγκαηνο Β. Δπίζεο πεξηέρνπλ αληηνμεηδσηηθά
ζπζηαηηθά φπσο ην β-θαξνηέλην. Πξνζνρή ίζσο ρξεηαζηεί ζηα κεγάια θνινθχζηα,
πνπ πεξηέρνπλ κεγάια ζπφξηα θαη ηα νπνία κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ πξνβιήκαηα
δπζπεςίαο ή άιιεο ελνριήζεηο ζε άηνκα π.ρ. κε θνιίηηδα ή γαζηξίηηδα.
Μελιηζάνα. Η κειηηδάλα απνηειεί έλα θιαζζηθφ ιαραληθφ γηα ην θαινθαίξη, πνπ
καγεηξεχεηαη κε πνιινχο ηξφπνπο. Δίλαη έλα ιαραληθφ πινχζην ζε δηαηηεηηθέο ίλεο,
πνπ πξνζθέξεη βηηακίλεο φπσο ηνπ ζπκπιέγκαηνο Β, ζεηακίλε-Β1, ππξηδνμίλε-Β6
θαη θαιή πεγή βηηακίλεο ληαζίλεο-Β3, θαη ζηνηρεία φπσο ην καγλήζην, ην θάιην.
Πξνζνρή απαηηεί ε θαηαλάισζε ηεο θινχδαο ηεο (ζηηο θιάζθεο), δεδνκέλνπ φηη
είλαη δχζπεπηε θαη κπνξεί λα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα ζε άηνκα κε
γαζηξεληεξνινγηθά λνζήκαηα θαη ελνριήζεηο. Δπίζεο πξέπεη λα πξνζερζεί ην
γεγνλφο φηη απνξξνθά αξθεηή πνζφηεηα ιαδηνχ, θαη έηζη πξέπεη λα πξνζέρνπλ φζα
άηνκα έρνπλ πξφβιεκα βάξνπο. Μηα κέηξηα κειηηδάλα 120 γξακκαξίσλ απνδίδεη
κφιηο 18 ζεξκίδεο, ελψ 30 γξακκάξηα ηεγαλεηήο κειηηδάλαο απνδίδεη 85 ζεξκίδεο!
Μαϊνηανόρ. Ο κατληαλφο ζήκεξα ζεσξείηαη έλα εμαηξεηηθφ κπξσδηθφ θαη ε
ζξεπηηθή ηνπ αμία ζπλίζηαηαη ζηελ πεξηεθηηθφηεηά ζε αληηνμεηδσηηθά ζπζηαηηθά θαη
θπξίσο ησλ θιαβνλνεηδψλ apigenin θαη luteolin θαζψο θαη ησλ βηηακηλψλ Α θαη C.
Έξεπλεο ζε δψα έδεημαλ φηη κεηψλεη ηελ πίεζε πεξηζζφηεξν απφ 40%, ελψ ζηνπο
αλζξψπνπο έρεη δεηρζεί φηη απμάλεη ηε δηνχξεζε.
έλινο. Τν ζέιηλν απνηειεί έλα βόηαλν κε ηζρπξή αληηνμεηδωηηθή δξάζε θαζώο είλαη θαιή
πεγή βηηακίλεο C θαη κηαο θαηεγνξίαο θιαβνλνεηδώλ πνπ ιέγνληαη θνπκαξίλεο. Τα
θιναβνλνεηδή απηά (ζηα νπνία απνδίδεηαη ζε κεγάιν βαζκό ην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ άξωκα)
ζρεηίδνληαη κε ηζρπξή δξάζε θαηά ηωλ επηθίλδπλωλ ειεπζέξωλ ξηδώλ δξώληαο πξνζηαηεπηηθά
ελαληίνλ ηεο εκθάληζεο δηαθόξωλ κνξθώλ θαξθίλνπ. Παξάιιεια, ε δξάζε ηνπο απηή ηα
θαζηζηά πνιύηηκνπο ζπκκάρνπο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο θαξδηάο, θαζώο εκπνδίδνπλ ηε
δηαδηθαζία νμείδωζεο ηεο ρνιεζηεξόιεο θαη ζπλεπώο ηε δεκηνπξγία αζεξωκαηνγόλνπ πιάθαο.
Παηάηα. Η παηάηα πεξηέρεη ζεκαληηθέο πνζφηεηεο ζχλζεησλ πδαηαλζξάθσλ. Οη
πδαηάλζξαθεο ηεο παηάηαο δηαζπψληαη πάξα πνιχ αξγά ζε απιέο δαραξνχρεο
νπζίεο, πνπ εηζέξρνληαη ζην αίκα. Μηα παηάηα κεηξίνπ κεγέζνπο πεξηέρεη πεξίπνπ
ην 50% ηεο ζπληζηψκελεο εκεξήζηαο πξφζιεςεο Βηηακίλεο C. Μηα ςεηή παηάηα
καδί κε ηε θινχδα ηεο πεξηέρεη πεξίπνπ 1137 κg θαιίνπ, θάπνπ ην 1/3 ηεο
ζπληζηψκελεο εκεξήζηαο πξφζιεςεο πνπ ρξεηάδεηαη ν νξγαληζκφο γηα λα

ιεηηνπξγήζεη θπζηνινγηθά. Πεξηέρεη ζρεδφλ δηπιάζηα πνζφηεηα απ’ φηη κηα κέζνπ
κεγέζνπο κπαλάλα. Η ζεξκηδηθή ηεο αμία βξαζηή ή ςεηή είλαη 90kcal πεξίπνπ ηα
100γξ. Αλ φκσο ηεγαληζηεί, ξνπθάεη αξθεηφ ιάδη, κε απνηέιεζκα ε ζεξκηδηθή ηεο
αμία λα δηπιαζηάδεηαη ή λα ηξηπιαζηάδεηαη.
πανάκι. Δίλαη έλα ηξφθηκν πινχζην ζε πνιιά ζξεπηηθά ζπζηαηηθά, φπσο ζε
βηηακίλε Κ, βηηακίλε Α, καγγάλην, θπιιηθφ νμχ, καγλήζην, αιιά επηπιένλ πεξηέρεη
καγλήζην, ζίδεξν (αλ θαη ζηε ιηγφηεξν απνξξνθήζηκε κνξθή), βηηακίλε C,
αζβέζηην, βηηακίλεο ζπκπιέγκαηνο Β θαη, θπζηθά, θπηηθέο ίλεο.
Κοςκιά. Ο θαξπφο είλαη θνληφο, ρνληξφο, θαη άκηζρνο θαη πεξηέρεη έσο 10 κε γάια
νγθψδε ζπφξηα, ηα γλσζηά θνπθηά. Η ζξεπηηθή αμία ησλ θνπθηψλ είλαη κεγάιε
αθνχ είλαη πινχζηα ζε πξσηεΐλεο. Κάζε θαξπφο πεξηέρεη λεξφ 72%, πξσηεΐλεο 8%,
πδαηάλζξαθεο 20%, θπηηθέο ίλεο 5%, θπηηθά έιαηα 1%. Δίλαη πινχζηα ζε θνιηθφ
νμχ (104 mg αλά 100 γξκ), θσζθφξν, καγγάλην, καγλήζην, ραιθφ, θάιην, λάηξην,
ζίδεξν. Πεξηέρεη επίζεο ιηπαξά νμέα σ6 152 mg/100γξ θαη σ3 12.0 mg/100γξ. Τα
θνπθηά ηξψγνληαη καγεηξεκέλα ρισξά ή μεξά.

Μανιηάπια. Τα καληηάξηα απνηεινχλ ηξφθηκν πςειήο δηαηξνθηθήο αμίαο. Δίλαη
πινχζηα ζε πξσηεΐλεο, βηηακίλεο θαη αλφξγαλα ζηνηρεία (θψζθνξνο, ζίδεξνο,
καγλήζην θ.ά.). Πεξηέρνπλ ειάρηζηεο ζεξκίδεο, ίρλε ιίπνπο θαη πνιχ ιίγνπο
πδαηάλζξαθεο, ελψ πεξηέρνπλ ηλψδεηο νπζίεο (θπηηαξίλε θαη κπθνρηηίλε) θαη άξα
απνηεινχλ ηδαληθή ηξνθή γηα αδπλάηηζκα.

Βλήηα. Πεξηέρνπλ αληηνμεηδσηηθέο νπζίεο πνπ εληζρχνπλ ην αλνζνπνηεηηθφ
ζχζηεκα, θαηαπνιεκψληαο ηηο κνιχλζεηο. Πινχζηα ζε θπηηθέο ίλεο θαη κέηαιια
(αζβέζηην, θάιην, ζίδεξν), βνεζνχλ ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ εληέξνπ θαη ησλ
νζηψλ.
Απακάρ. Πεξηέρεη πνιχ θνιηθφ νμχ θαη αληηνμεηδσηηθέο νπζίεο αιιά θαη αξθεηά
κέηαιια (αζβέζηην, καγλήζην, θψζθνξν θαη ζίδεξν.
Αγκινάπα. Πινχζηεο ζε αζβέζηην, θψζθνξν, ζίδεξν θαη ίλεο. Γηα ηελ θαιχηεξε
απνξξφθεζή ηνπο απφ ηνλ νξγαληζκφ ζα πξέπεη λα ζπλδπάδνληαη κε ηξνθέο
πινχζηεο ζε βηηακίλε C, (δειαδή κε πνιχ ιεκφλη). Σπλήζσο καγεηξεχνληαη
βξαζηέο κε βηλεγθξέη, α ια πνιίηα, κε αξαθά ή κε κπεζακέι. Δίλαη θξέζθεο φηαλ
ην θνηζάλη ηνπο θάκπηεηαη εχθνια.

κόπδο. Η νπζία αιηζίλε πνπ πεξηέρεη δξα σο έλα θπζηθφ αληηβηνηηθφ, γη’ απηφ
άιισζηε ρξεζηκνπνηείηε απφ ηηο θαξκαθνβηνκεραλίεο. Δίλαη ρξήζηκν επίζεο γηα
ηνπο ππεξηαζηθνχο, αθνχ «ξίρλεη» ηελ πίεζε. Σπληζηάηαη λα ηξψγεηαη σκφ ή
ειαθξά καγεηξεκέλν ή κέζα ζε ζαιάηεο, ψζηε ηα έλδπκά ηνπ λα απνξξνθεζνχλ
απφ ην ειαηφιαδν.

Κρεμμύδι. Είναι θηωχό ζε θερμίδες και νάηριο, ενώ δεν έχει χοληζηερίνη. Είναι πλούζιο ζε
θπηνρεκηθέο νπζίεο, φπσο δηζνπιθίδηα θαη ηξηζνπιθίδηα, πνπ είλαη ππεχζπλα γηα

ηε ραξαθηεξηζηηθή κπξσδηά ηνπ, αιιά θαη γηα ηηο αληηκηθξνβηαθέο θαη
αληηθαξθηληθέο ηνπ ηδηφηεηεο. Δπίζεο, πεξηέρεη θιαβνλνεηδή θαη ηδηαίηεξα
θνπεξζεηίλε, πνπ έρνπλ ηζρπξή αληηνμεηδσηηθή δξάζε, ελψ παξάιιεια πξνζθέξεη
ζηνλ νξγαληζκφ βηηακίλεο Β6 θαη C, θπηηθέο ίλεο, θάιην, αζβέζηην, καγγάλην,
ρξψκην θαη θπιιηθφ νμχ. Γηαβάζηε, ινηπφλ, ηη απνθαιχπηνπλ νη έξεπλεο γηα ηνλ
ηαπεηλφ, αιιά ηφζν πινχζην ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά βνιβφ.

Πηγέρ:
http://www.dimosthenopoulos.gr
http://www.iatronet.gr
http://www.lovecooking.gr
http://www.familyfit.gr
http://gym-n-zichn.ser.sch.gr
http://www.vita.gr

