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10 superpotravín, ktoré odborníci na výživu a fitnes
opakovane zaraďujú medzi tie najzdravšie

badatel.net/10-superpotravin-ktore-odbornici-na-vyzivu-a-fitnes-opakovane-zaraduju-medzi-tie-
najzdravsie/

Superpotraviny by sme na základe viacerých definícií mohli charakterizovať ako tie
potraviny, ktoré sú vďaka svojmu vysokému obsahu živín mimoriadne prospešné pre
naše zdravie a vitalitu.

„Super-čo?“

Superpotraviny. (Možno si ich
predstavujete ako nejaké ovocie či
zeleninu, ktoré sú odeté
v lietajúcom plášti, aký mal
Superman! Či?)

Potraviny, ktoré konzumujeme,
priamo ovplyvňujú to, ako sa
celkovo cítime. Povedané
jednoducho, potraviny bohaté na
obsah dôležitých živín vyživujú
naše telo aj ducha.

A naopak, priemyselne spracované
potraviny, jedlá pripravené
v mikrovlnke či jedlá rýchleho občerstvenia náš organizmus neprimerane zaťažujú
a oberajú nás tak o energiu.
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Konzumácia čerstvých, priemyselne nespracovaných potravín (často označované ako
„biopotraviny“) má priaznivý vplyv takmer na každý jeden biologický proces, ktorý
prebieha v našom organizme.

Biopotraviny pozitívne vplývajú napríklad na činnosť mozgu a srdca, ale sú veľmi
potrebné aj pre zdravie našich kostí, pľúc, obličiek… vo výpočte by sme mohli pokračovať.

Zahrnúť superpotraviny do našej každodennej stravy je jedno z najlepších rozhodnutí,
aké len môžeme pre naše zdravie urobiť.

Odhliadnuc od ich zábavného názvu, superpotraviny by sme mali začať brať vážnejšie.
Ich zdraviu prospešné účinky nie sú žiadnym výmyslom. Náš organizmus z nich má
nemalý úžitok.

Náš tip: Túžite po pevnom zdraví? Vyskúšajte jedinú spirulinu na našom trhu, ktorá sa
suší niekoľko rokov, vďaka čomu má najvyššiu kvalitu. Viac informácií tu

Ako budete v čítaní článku pokračovať, všimnite si, že zoznam desiatich najlepších
superpotravín pokrýva každú dôležitú kategóriu – antioxidanty, minerály, vitamíny,
ovocie, zeleninu, orechy a dokonca aj čokoládu!

Top 10 superpotravín

1. Mandle

Okrem toho, že sú skutočnou pochúťkou, mandle sú doslova napakované niektorými
dôležitými živinami.

Avšak s ich konzumáciou, ako s konzumáciou všetkých iných druhov orechov, to netreba
preháňať. Jedna porcia (približne 20 mandlí) musí bohato stačiť každému.

Len jedna porcia mandlí obsahuje až 6 gramov bielkovín a 14 gramov
nenasýtených tukov, ktoré priaznivo vplývajú na zdravie nášho srdca.

2. Avokádo

100 gramov čerstvého avokáda obsahuje 12 gramov zdravých nenasýtených mastných
kyselín. Ak vám niekto bude radiť, aby ste do vašej stravy zahrnuli čo najmenej tukov,
buď nevie, o čom hovorí, alebo nehovorí celú pravdu.

Na tomto mieste však máme na mysli mononenasýtené tuky (mononenasýtené mastné
kyseliny), ktoré sú pre naše zdravie nenahraditeľné – znižujú hladinu nezdravého LDL
cholesterolu, čo ďalej znižuje riziko vzniku srdcových chorôb či mŕtvice.

3. Rapini
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Rapini je druh tmavej listovej zeleniny, ktorá sa občas nazýva „talianska brokolica“.

Rapini sa zvyklo pestovať aj v našich zemepisných šírkach – naši prastarí rodičia si možno
budú pamätať, že semienka tejto zeleniny boli často alternatívou, ak nebolo možné
zohnať semienka brokolice.

Rapini je zelenina horkastej chuti, ktorá z pohľadu výživových hodnôt patrí medzi
najvyváženejšie potraviny. Obsahuje slušné množstvo vlákniny, vápnika, železa
a draslíka.

Rapini je tiež výborným zdrojom vitamínov A, C a K.

Rapini okrem toho obsahuje aj luteín. Luteín je veľmi účinný antioxidant, ktorý
tlmí zápaly, chráni nás pred Alzheimerovou chorobou, znižuje vysoký krvný tlak,
a dokonca spomaľuje aj proces starnutia.

4. Čučoriedky

Ak rozmýšľame, ktoré potraviny môžeme zaradiť medzi tie s najvyšším obsahom
antioxidantov, čučoriedky sú tu určite jedným z najlepších kandidátov.

Čučoriedky okrem vysokého obsahu antioxidantov prospievajú aj zdraviu našej pleti,
pomôžu nám zhodiť nadváhu, zlepšia činnosť mozgu, účinne zabraňujú vzniku rakoviny,
spomaľujú starnutie a zlepšujú trávenie.

A… na palacinkách chutia tak lahodne!

5. Špenát

Špenát je nabitý vitamínmi A a C. Je tiež výborným zdrojom folátov a horčíka. Náš mozog
a nervová sústava k svojej efektívnej činnosti nevyhnutne potrebujú dva hormóny –
dopamín a sérotonín.

A práve foláty a horčík, ktoré sú hojne obsiahnuté práve v špenáte, sa podieľajú na
optimálnej tvorbe týchto dvoch hormónov v našom organizme.

Špenát okrem toho obsahuje aj množstvo betakaroténu, luteínu a zeaxantínu.

Tieto chránia náš zrak pred takými ochoreniami ako sú degenerácia makuly, čiže
ochoreniami očí príznačnými pre vyšší vek.

6. Sladké zemiaky (batáty)

Sladké zemiaky sú jedným z najlepších zdrojov betakaroténu, ktorý sa v našom
organizme mení na vitamín A.
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A ak si chceme doplniť aj chýbajúci vitamín B6, vitamín C, draslík či vlákninu, sladké
zemiaky môžeme považovať za výbornú voľbu.

7. Losos

Mäso z lososa je zrejme najzdravším druhom mäsa, ktoré existuje.

Dnes je už dobre známym faktom, že mäso z rýb, a najmä z lososa, je neprekonateľným
zdrojom omega-3 mastných kyselín, ktoré znižujú riziko vzniku rakoviny, depresie
a srdcových chorôb.

No už menej známym faktom je, že jedna porcia lososového mäsa (75 g) obsahuje
približne 50 % odporúčanej dennej dávky niacínu (vitamínu B3), ktorý potrebujeme
ak nechceme riskovať stratu pamäte či vznik demencie.

8. Cesnak

Cesnak môžeme vskutku vnímať ako prírodný liek so silnými protizápalovými účinkami,
ktorý znižuje aj hladinu nezdravého LDL cholesterolu či vysoký krvný tlak.

Cesnak tiež posilňuje našu imunitu tým, že pomáha z nášho organizmu vyháňať baktérie
a vírusy.

Jediné, na čo by sme mali pri jeho príprave dbať je, aby sme ho nevarili príliš dlho.

Keď je cesnak vystavený pôsobeniu vysokej teploty dlhšie ako 10 minút, stráca podstatnú
časť zo svojich výživových, a pre naše zdravie prospešných hodnôt.

9. Citróny

Citróny sú pre našu imunitu ohromnou pomocou práve vďaka svojmu vysokému obsahu
vitamínu C – už len jeden citrón obsahuje odporúčanú dennú dávku vitamínu C.

Citróny sa môžu popýšiť silnými protizápalovými účinkami a okrem toho v našom
organizme zvyšujú aj hladinu zdravého HDL cholesterolu.

A jedna z najlepších vecí, ktorú môžeme spraviť, je dať si citrónovú šťavu do čaju – tak
získame z oboch čo najviac.

Mnoho výskumov už potvrdilo, že šťava z citrusov (najmä z citróna) zlepšuje vstrebávanie
antioxidantov (z čaju) až o 80 %.

10. Horká čokoláda

Áno, aj horká čokoláda patrí medzi superpotraviny!

Odporúčame: Prírodná liečba štítnej žľazy
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V skutočnosti, horká čokoláda patrí medzi jedny z najzdravších potravín. Bodka. Že
neveríte?

Len pozrite aké výživové hodnoty má 100 gramová tabuľka horkej čokolády (s obsahom
kakaa 70 až 85 %):

11 gramov vlákniny
89 % odporúčanej dennej dávky (ODD) medi
67 % ODD železa
58 % ODD horčíka
98 % ODD mangánu

A aby sme nezabudli, táto lahodná pochúťka pomáha v činnosti aj nášmu mozgu.

Podľa výskumu, ktorý bol zverejnený v Žurnále kardiovaskulárnej farmakológie (Journal of
Cardiovascular Pharmacology), konzumácia čokolády s vysokým obsahom kakaa zlepšuje
prúdenie krvi do prednej časti mozgu (prefrontálny kortex), čo sa prejavuje v lepšom
zvládaní úloh, ktoré sú náročné na myslenie!

Na záver článku vám ešte prinášame niekoľko ďalších známych superpotravín.

Je ich samozrejme ešte viacej, no vymenovať a čo i len trochu opísať každú jednu z nich
by presahovalo možnosti jedného článku. Tu sú teda niektoré z nich:

1. grécky jogurt: je napchatý probiotikami a bielkovinami

2. kel: obsahuje kopu vápnika, vlákniny, železa a antioxidantov

3. ovsená kaša: bohatý zdroj antioxidantov a vlákniny

4. cvikla: obsahuje betakyanín a betaxantín (rastlinné pigmenty), ktoré zabraňujú vzniku
degeneratívnych ochorení

5. jablká: nízkokalorický zdroj vlákniny, ktorý znižuje riziko vzniku astmy,
kardiovaskulárnych chorôb, rakoviny a cukrovky

Spracoval: Badatel.net

Podobné články
7 najlepších potravín, ktoré by ste mali jesť pre potlačenie príznakov starnutia
10 potravín, ktoré vám prinesú pokojný spánok
6 potravín, po ktorých môžete mať opuchnuté oči a 4, ktoré to vedia napraviť
114-ročný muž prezradil 5 potravín, ktoré ho udržali tak dlho nažive
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