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W

ys okiej jakości
pokarmy białkowe
są niezbędne dla zdrowej i zbilansowanej diety, a niestety
panuje powszechne przekonanie, że ludzie
stosujący diety roślinne nie są w stanie
spożywać „wystarczającej” ilości białka.
W rzeczywistości według ostatniego
badania, opublikowanego w czasopiśmie
Journal of American College of Cardiology, w którym przebadano ponad 200
tys. osób w ciągu 25 lat,: „Wyższe spożycie wskaźnika diety bogatej w pokarmy
roślinne jest związane z istotnie niższym
ryzykiem choroby niedokrwiennej serca”.
Jeśli jesteś weganinem lub wegetarianinem, który chce zwiększyć spożycie białka, lub po prostu jesteś ciekawa,
jak jeść wystarczającą jego ilość na diecie
wegańskiej bez mięsa, to pozwól mi pomóc
oddzielić ten fakt od mitu i przedstawić
zalety białka roślinnego.

Białko roślinne a inne
pokarmy białkowe

Białko jest budulcem życia, zbudowanym z aminokwasów, które nasz organizm wykorzystuje w praktycznie każdym wewnętrznym procesie. Ponieważ

Z wielu powodów diety roślinne stają się coraz bardziej popularne w krajach rozwijających się. Bez
względu na to, czy są to względy etyczne, czy zdrowotne, ludzie są coraz bardziej głodni wysokiej
jakości białkowych produktów roślinnych.
ich skład genetyczny jest bardziej podobny
do naszego niż rośliny, zwierzęta dostarczają białka, które jest najłatwiej trawione
przez ludzkie ciało. Kiedy jesz ryby, jajka,
surowy nabiał lub dowolny produkt mięsny, jesz białko, które twoje ciało dokładnie wie, jak przetworzyć.
Z drugiej strony białko roślinne jest
nieco mniej strawne dla ludzkiego organizmu. Źródła białka z roślin również rzadko
zawierają „pełny” profil aminokwasowy,
co oznacza, że nie zawierają wszystkich
niezbędnych aminokwasów. Pokarmy
roślinne mają również wiele innych zalet,
dlatego dobre warzywa powinny stanowić dużą część twojego talerza przy każdym posiłku.
Ponieważ białko roślinne pojawia się
w mniejszych ilościach niż białko zwierzęce, wybór diety opartej na roślinach
wymaga skupienia i uwagi. Zdecydowanie możliwe jest uzyskanie wszystkich
potrzebnych składników odżywczych
tylko z pokarmów roślinnych, o ile tylko
przemyślisz planowanie posiłków.
Należy pamiętać, że niektóre białka
roślinne zawierają dużo lektyn przeciwodżywczych, które mogą powodować uszkodzenia. Lektyny znajdują się
w dużych ilościach w fasoli i pszenicy,
które zmniejszają wchłanianie składników odżywczych i mogą powodować niestrawność, wzdęcia i gazy u wielu osób.
Jedną z najważniejszych odżywczych
cech lektyn roślinnych jest ich zdolność

do przetrwania trawienia w przewodzie
pokarmowym, co oznacza, że mogą one
penetrować komórki wyściełające przewód pokarmowy i powodować utratę
komórek nabłonkowych jelit, uszkadzać
błony wyściółki nabłonka, zakłócać trawienie i wchłanianie składników odżywczych, stymuluje zmiany flory bakteryjnej
i wywołuje reakcje autoimmunologiczne.
Lektyny mogą powodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe podobne do klasycznego zatrucia pokarmowego i odpowiedzi immunologiczne, takie jak ból
stawów i wysypki. Niewłaściwie przygotowane surowe ziarna, nabiał i rośliny
strączkowe, takie jak orzeszki ziemne i soja,
mają szczególnie wysoki poziom lektyn.

Weganie i wegetarianie –
warto zapamiętać!

Białka pochodzenia roślinnego prawie
nigdy nie zawierają witaminy B12. Z tego
powodu szczególnie ważne jest, aby weganie uzupełnili swoją dietę organiczną
witaminą B12 lub kompleksem B. Badania zalecają również, aby wegetarianie
byli regularnie badani pod kątem niedoboru witaminy B12.
Trzy wyjątki od reguły B12 to drożdże odżywcze, produkty sojowe (których nie polecam) i wodorosty nori, które
można znaleźć w opakowaniach sushi.
Nori ma 9 proc. wymaganego minimum
witaminy B12 na porcję, więc nawet jeśli
codziennie jesz wegańskie sushi, nadal

Korzyści z białka roślinnego
1. Chroni przed chorobami serca

Diety pochodzenia roślinnego są znane z zapobiegania chorobie wieńcowej, prekursorowi choroby niedokrwiennej serca.

2. Zapobiega cukrzycy

Roślinna żywność białkowa może obniżyć ryzyko cukrzycy,
a także innych powiązanych czynników, takich jak wskaźnik
masy ciała, ciśnienie krwi i cholesterol.

3. Pomaga zapobiegać chorobom nerek

Chociaż badania są w fazie początkowej, istnieją pewne dowody
na to, że dieta bogata w białka roślinne może mieć pozytywny
wpływ na chorobę nerek. Zastąpienie przynajmniej części
białka zwierzęcego białkiem roślinnym wydaje się zmniejszać FGF-23, białko w organizmie, które rośnie wykładniczo
w miarę postępu przewlekłej choroby nerek.

4. Wspiera obniżanie stanów zapalnych
i równoważy wewnętrzne pH

Pokarmy pochodzenia roślinnego o wysokiej zawartości białka
wydają się pomagać w zmniejszeniu stanu zapalnego poprzez

zatrzymanie nadprodukcji cytokin zapalnych, białek
wewnętrznych wydzielanych przez komórki, które
w rzeczywistości są odpowiedzią immunologiczną.
Jedzenie głównie białek roślinnych jest również integralną częścią diety alkalicznej. Usuwając bardziej
kwaśną żywność i skupiając się na świeżych owocach, warzywach i innych białkach, możesz zrównoważyć wewnętrzne pH organizmu i cieszyć się
ogromnymi korzyściami, takimi jak lepsze trawienie,
utrata masy ciała, ochrona przed rakiem i zmniejszone
ryzyko chorób serca.

5. Może pomóc w utracie wagi

Diety wysokobiałkowe znane są od dawna w celu zmniejszenia masy ciała, i dotyczy to zarówno wszystkożerców, jak
i osób, które jedzą białko pochodzenia roślinnego. Jednak
prawdą jest również to, że wegetarianie mają niższy BMI,
niższy poziom cholesterolu, niższe ciśnienie krwi, zmniejszoną śmiertelność z powodu chorób serca, obniżone ryzyko
udaru mózgu, mniej przypadków cukrzycy typu II i raka niż
ogólnie jedzący mięso.

potrzebujesz dodatkowego suplementu.
Wreszcie, weganie i wegetarianie
zwykle nie spożywają wystarczającej ilości ALA lub
E PA , z a r ó w n o
kwasów tłuszczowych omega-3
występujących
w rybach, które
pomagają zapobiegać chorob om s erca.
W przypadku
wegetarian
warto spróbować suplementu
z oleju rybnego.

