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Nasiona i ich zd
Nasiona są wszechstronnym składnikiem, który można dodać do prawie każdego posiłku.
Od budyniu z nasion chia, przez prażone nasiona dyni, po pesto z orzeszków piniowych i nie tylko.
Istnieje nieskończona ilość sposobów na skonsumowanie dziennej dawki najzdrowszych nasion, przy
jednoczesnym zwiększeniu spożycia białka, błonnika i zdrowych dla serca tłuszczów.
zwykle pożywne i dodawane do potraw.
Jednak pod względem botanicznym różnią się. Podczas gdy nasiona są klasyfikowane jako rośliny embrionalne otoczone
zewnętrzną osłoną, orzechy są w rzeczywistości uważane za rodzaj owoców składających się z twardej skorupy
i jadalnego ziarna. Zarówno orzechy, jak
i nasiona są nasycone ważnymi składnikami odżywczymi, takimi jak błonnik,
białko i zdrowe dla serca tłuszcze. Dlatego powinniśmy dążyć do włączenia
do diety dużej różnorodności zdrowych
nasion i orzechów.

K

tóre nasiona są dobre dla zdrowia? Jakie nasiona powinienem jeść codziennie? A jakie
są najlepsze nasiona wspomagające spadek wagi, poprawy
zdrowia serca lub lepszego trawienia?
Rzućmy okiem na kilka najlepszych
super nasion, które powinny się znaleźć
w naszym jadłospisie.

Co to są nasiona?

Oficjalna definicja mówi, że nasiona
to rodzaj rośliny embrionalnej otoczonej
zewnętrzną osłoną ochronną. Nasiona
są wytwarzane przez zalążek rośliny
po zapłodnieniu pyłkiem i składają się
z dwóch głównych struktur: zarodka
i okrywy nasiennej.
Wiele rodzajów nasion jest jadalnych i zawiera wiele ważnych składników
odżywczych i zdrowotnych. Nasiona słonecznika, nasiona konopii i nasiona chia

Nasiona a ziarna

to tylko kilka przykładów pożywnych
nasion, które można łatwo zjeść w ramach
zdrowej diety.

Nasiona a orzechy

Wiele osób myli orzechy z nasionami –
i nie bez powodu. I jedne i drugie są nie-

Najważniejsze zalety najzdrowszych nasion

1 Wspieranie utraty wagi

4 Walka z wolnymi rodnikami

2 Poprawa trawienia

5 Dobre źródło białka roślinnego

Włączenie do diety różnorodnych zdrowych nasion może
być niezwykle korzystne. Dzieje się tak, ponieważ nasiona
są nasycone błonnikiem i białkiem, które są kluczowe dla promowania zdrowego odchudzania. Błonnik porusza się powoli
przez przewód pokarmowy, dzięki czemu dłużej czujesz się
pełniejszy. Tymczasem białko obniża poziom greliny, hormonu, który stymuluje uczucie głodu w organizmie.

Ogólnie rzecz biorąc, najzdrowsze nasiona mają zwykle wysoką zawartość błonnika pokarmowego, składnika
odżywczego, który odgrywa kluczową rolę w zdrowiu trawiennym. Nie tylko zwiększa objętość stolca, ale wykazano również, że błonnik chroni przed takimi problemami,
jak hemoroidy, zapalenie uchyłków, wrzody jelit i zaparcia. Błonnik pomaga również odżywiać korzystne bakterie
w jelitach, co może mieć ogromny wpływ na funkcje odpornościowe, zdrowie psychiczne, wchłanianie składników
odżywczych i wiele innych.

3 Regulacja poziom cukru we krwi

Błonnik znajdujący się w nasionach pomaga spowolnić
wchłanianie cukru we krwi, stabilizując tam poziom cukru,
aby zapobiec nagłym skokom. Może to nie tylko pomóc
w zapobieganiu objawów cukrzycy, ale może także chronić przed rozwojem chorób przewlekłych, takich jak choroby serca. Wykazano również, że niektóre rodzaje nasion,
takie jak siemię lniane, poprawiają wrażliwość na insulinę.
Dzięki temu insulina działa wydajniej w organizmie, aby
utrzymać stały poziom cukru we krwi.

Większość najzdrowszych nasion zawiera ważny
mikroelement – mangan, który działa również jako silny
przeciwutleniacz do zwalczania wolnych rodników
i ochrony komórek przed uszkodzeniem oksydacyjnym.
Może to mieć dalekosiężne skutki w prawie każdym aspekcie zdrowia i może być szczególnie korzystne w zapobieganiu chorobom, takim jak rak, choroby serca i cukrzyca.

Dodanie kilku porcji najzdrowszych nasion do diety
może zwiększyć spożycie białka, aby pomóc zaspokoić
codzienne potrzeby. Białko jest niezbędne do gojenia się ran
i naprawy tkanek, funkcji odpornościowych, wzrostu mięśni i innych. Niewystarczająca ilość białka w diecie może
mieć szkodliwy wpływ na zdrowie, powodując objawy
takie jak zwiększone ryzyko infekcji, większy apetyt i zahamowanie wzrostu. Chociaż zawartość białka w różnych
nasionach może się znacznie różnić, większość odmian oferuje około 5 do 10 gramów białka w każdej porcji.

nasycony składnik
odżywczy
6 Niezwykle

Oprócz zapewnienia dobrej ilości białka i błonnika w każdej
porcji, nasiona dostarczają również szeroką gamę innych
mikroelementów. Na przykład nasiona konopi są doskonałym źródłem manganu i witaminy E, podczas gdy nasiona
sezamu są bogate w miedź i wapń. Jedną wspólną cechą
wszystkich nasion jest to, że są one niezwykle bogatymi
w składniki odżywcze pokarmami i stanowią doskonałe
uzupełnienie zdrowej, zbilansowanej diety.

Ziarna są definiowane jako małe, twarde,
jadalne owoce z roślin traw zbożowych,
takich jak ryż lub pszenica. Inne popularne
rodzaje ziaren to proso, sorgo, jęczmień,
owies i żyto. Ze względu na swoją trwałość ziarna są często uważane za podstawowe produkty spożywcze w wielu regionach na całym świecie.
Niektóre rodzaje nasion są faktycznie uważane za ziarna i często są stosowane podobnie jak ziarna. Na przykład
nasiona komosy ryżowej i chia są technicznie nasionami, ale również są klasyfikowane jako ziarna.

Nasiona a fasola

Fasola to rodzaj roślin strączkowych
i w niektórych przypadkach można
ją uznać za nasiono. Niektóre z najbardziej
popularnych rodzajów fasoli to czarna
fasola, fasola garbanzo, fasola nerkowa
i fasola pinto. Podobnie jak nasiona, fasola
oferuje dużą ilość błonnika i białka w każdej porcji, a także bogactwo mikroelementów niezbędnych dla zdrowia.

Ryzyko i skutki uboczne
nasion

Spożywanie kilku porcji ekologicznych nasion dziennie to świetny sposób na poprawę jakości ogólnej diety.
Jeśli natomiast masz alergię lub odczuwasz jakiekolwiek niepożądane skutki
uboczne po zjedzeniu niektórych nasion,
przerwij stosowanie i porozmawiaj z lekarzem. Objawy alergii pokarmowej, takie
jak pokrzywka, swędzenie lub wysypka,
mogą często wskazywać na poważny problem. Podobnie jak w przypadku każdej
żywności bogatej w błonnik, ważne jest
stopniowe zwiększanie spożycia, aby zapobiec problemom trawiennym, takim jak
wzdęcia lub zaparcia. Pamiętaj również,
aby pić dużo wody, co pomaga w przepływie pokarmu przez ciało i utrzymuje
nawodnienie.
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zdrowotne korzyści
Najzdrowsze nasiona do spożycia
Nasiona lnu

Nasiona lnu są doskonałym źródłem białka i błonnika, a także kluczowych
mikroelementów, takich jak mangan, tiamina i magnez. Korzyści z siemienia
lnianego: regularność stolca, wspomaga odchudzanie, utrzymuje uczucie sytości, wysoka zawartość manganu budującego kości wspiera zdrowie mózgu.

Nasiona konopi

Nasiona konopi są nasycone ważnymi składnikami odżywczymi. Oprócz
dostarczania dużej ilości białka i zdrowych tłuszczów nasiona konopi są również bogate w mangan, witaminę E i magnez. Korzyści z nasion konopi: bogate
w przeciwutleniacze, chronią przed przewlekłymi chorobami, promują zdrowie
skóry, bogate w zdrowe dla serca tłuszcze, promują wzrost mięśni

Nasiona dyni

Nasiona dyni są nie tylko bogate w zdrowe tłuszcze i białko, ale są również
bogate w mangan, magnez i fosfor. Korzyści z pestek dyni: dobre źródło przeciwutleniaczy, regularność stolca, bogate w białko roślinne, zapobiegają niedokrwistości i niedoborowi żelaza.

Nasiona maku

Mak jest dobrym źródłem błonnika, a ponadto zawiera obfitą dawkę manganu
i wapnia. Korzyści z maku: poprawia trawienie, wzmacnia kości, zwalcza wolne
rodniki, pomaga w zapobieganiu chorobom przewlekłym, wspomaga utratę
masy ciała.

Nasiona słonecznika

Dodanie nasion słonecznika do diety jest łatwym sposobem na zwiększenie
spożycia witaminy E, tiaminy i manganu. Korzyści z nasion słonecznika: wspomagają zdrowie skóry, zmniejszają stan zapalny, utrzymują zdrowy poziom
cholesterolu, obniżają poziom cukru we krwi.

Nasiona chia

W porównaniu z innymi rodzajami nasion, nasiona chia są jednym z najlepszych dostępnych źródeł błonnika. Dostarczają również dużą ilość manganu,
fosforu i wapnia, a także białka i tłuszczy zdrowych dla serca. Wartości odżywcze nasion chia: wspierają zdrowie jelit, bogate w białko roślinne, wzmacniają
kości, poprawiają zdrowie serca, zapobiegają zaparciom.

Nasiona sezamu

Nasiona sezamu zawierają wiele ważnych witamin i minerałów, takich jak
miedź, mangan, wapń i magnez. Korzyści z nasion sezamu: promują zdrowe
tworzenie się komórek krwi, wzmacniają kości, dobre źródło białka, obniżają
ciśnienie krwi, chronią przed niedokrwistością.

Orzeszki pinia

Pomimo swojej nazwy, orzeszki piniowe są faktycznie klasyfikowane botanicznie jako rodzaj nasion. Oprócz tego, że są doskonałym źródłem witaminy
K, orzeszki piniowe są również bogate w witaminę K, miedź i magnez. Korzyści
z orzeszków piniowych: wzmacniają funkcje mózgu, utrzymują zdrowe krzepnięcie krwi, wzmacniają kości, poprawiają wchłanianie żelaza.

Komosa ryżowa

Komosę często można znaleźć na liście zdrowych nasion i ziaren, ponieważ jest
ona przygotowywana i spożywana jako ziarno, ale w rzeczywistości jest uważana za rodzaj jadalnego ziarna. Korzyści z komosy ryżowej: kompletne białko
roślinne, dobre źródło witamin z grupy B, bogata w żelazo, wspomaga funkcjonowanie mięśni i nerwów.

Nasiona granatu

Nasiona granatu są mało kaloryczne, ale zawierają dużo błonnika, witaminy K
i witaminy C. Korzyści z nasion granatu: utrzymują normalne krzepnięcie krwi,
zwiększają funkcję odpornościową, bogate w przeciwutleniacze, pomagają
w kontroli wagi, zapobiegają zaparciom.
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