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Soczewica i jej zalety
Soczewica od tysięcy lat jest podstawą kuchni bliskowschodniej i indyjskiej. Korzyści ze spożywania
soczewicy obejmują zdolność do poprawy i utrzymania zdrowia serca, pomoc w zrzucaniu wagi
w zdrowy sposób, wspieranie zdrowego poziomu cukru we krwi oraz poprawy zdrowia układu
pokarmowego.
Beata Wdowczyk-Murfitt
Dip ION, terapeutka żywieniowa
www.lasantebybeata.co.uk

Jesienna zupa
z soczewicy
Polecam zupę z czerwonej soczewicy: ma same zalety, jak niski
indeks glikemiczny, powolne uwalniane węglowodanów, zawiera
antyutleniacze, naturalne antybiotyki i białko roślinne.

S

oczewica jest jednym z najlepszych naturalnych substytutów mięsa. Jest zarówno źródłem węglowodanów jak i białka.
Smak soczewicy opisuje się jako
łagodnie orzechowy i ziemisty. Soczewica
ma tendencję do łatwego wtapiania się
w przepisy kulinarne.

Składniki:

szklanka czerwonej soczewicy,
słodki ziemniak, kilka marchewek,
czerwona cebula, pora, kilka ząbków czosnku i 3-4 plasterki imbiru.
Słodkie ziemniaki fantastycznie
kontrolują poziom cukru we krwi,
razem z soczewicą stanowią perfekcyjny duet komponując posiłek pełnowartościowy, smaczny i satysfakcjonujący. Jeśli znamy ogród,
w którym wyrosły warzywa, zostawiamy skórkę, jeśli zaś nie znamy
ich pochodzenia, dobrze jest ją usunąć, gdyż gromadzą się w niej chemikalia.

Fakty żywieniowe

Soczewica jest uważana za najlepszą „żywność funkcjonalną” ze względu na wysoką
wartość odżywczą, polifenole, minerały,
błonnik i inne związki bioaktywne. Jedna
filiżanka (200 gramów ugotowanej soczewicy ma około: 230 kalorii; 39,9 gramów
węglowodanów; 17,9 gramów białka; 0,8
gramów tłuszczu; 15,6 gramów błonnika;
358 mikrogramów kwasu foliowego; 1
miligramów manganu; 6,6 miligramów
żelaza; 356 miligramów fosforu; 0,5 miligramów miedzi; 0,3 miligramów tiaminy;
731 miligramów potasu; 0,4 miligramów
witaminy B6; 71,3 miligramów magnezu;
2,5 miligramów cynku; 1,3 miligramów
kwasu pantotenowego; 2,1 miligramów
niacyny; 0,1 miligramów ryboflawiny
5,5 mikrogramów selenu; 3 miligramów
witaminy C.
Jak widać soczewica oferuje szeroką
gamę ważnych składników odżywczych
w jednej filiżance porcji, zwłaszcza kwasu
foliowego, manganu, żelaza i fosforu. Oto
korzyści zdrowotne soczewicy.

Świetne źródło włókien
wypełniających

Soczewica zawiera zarówno nierozpuszczalny, jak i rozpuszczalny błonnik. Oznacza to, że daje nam uczucie sytości. Soczewica powiększa swoją objętość w żołądku
wchłaniając wodę. Dodatkowo, badania
pokazują, że błonnik z roślin strączkowych może przyczynić się do poprawy
funkcji serca, trawienia i poprawy układu
immunologicznego poprzez wydalanie
odpadów, nadmiaru tłuszczu i toksyn
z organizmu.

Ochrona serca

Jeśli chodzi o zdrowie serca, badania pokazują, że rośliny strączkowe są tutaj jednym
z najlepszych pokarmów. Liczne badania
wykazały, że spożywanie soczewicy wiąże
się ze zmniejszonym ryzykiem chorób
przewlekłych, takich jak cukrzyca, otyłość, nowotwory i choroby układu krą-

Przygotowanie:

żenia. Naukowcy odkryli, że dieta bogata
w soczewicę zapobiega nadciśnieniu tętniczemu i pomaga w wytwarzaniu korzystnego poziomu cholesterolu. Dieta niższa
w sód sprzyja zdrowemu poziomowi ciśnienia krwi. Kwas foliowy zawarty w soczewicy może pomóc obniżyć poziom homocysteiny, która jest znana jako poważny
czynnik ryzyka chorób serca, podczas gdy
magnez i potas pomagają poprawić krążenie, a co za tym idzie odpowiednie przenoszenie tlenu i składników odżywczych
w organizmie.

mogły pochłonąć jak najwięcej płynów
wraz z odpadami.

Poprawa zdrowia układu
pokarmowego

Poprawa odporności
i zdrowia jelit

Przy tak wysokim poziomie błonnika
pokarmowego soczewica powinna znajdować się na liście zakupów u wszystkich, którzy chcą regularnych wypróżnień. Wysoki poziom nierozpuszczalnego błonnika pochłania wodę w przewodzie pokarmowym, zmniejsza obrzęk
i przenosi odpady z przewodu pokarmowego. Błonnik działa jak wielki regulator
trawienia, zapobiega zaparciom, niweluje objawy związane z chorobami zapalenia jelit, a nawet pomaga w walce z biegunką. Aby uzyskać jak najwięcej korzyści trawiennych ze spożywania soczewicy,
należy pić dużo wody, tak aby włókna

Regulacja wagi

Wysoka zawartość błonnika szybko
zapewnia uczucie sytości, dlatego świetnie sprawdzi się przy odchudzaniu. Błonnik zwiększa także objętość mas kałowych, co pozwala zachować regularność
wypróżnień. Zapobiega zaparciom i sprzyja
odchudzaniu. Ponadto, błonnik wiąże
kwasy żółciowe i cholesterol, co powoduje,
że pomaga obniżyć poziom cholesterolu.

Oprócz zapobiegania zaparciom, błonnik
jest związany z poprawą odporności i zdrowia przewodu pokarmowego. Diety bogate
w błonnik są identyfikowane ze zmniejszonymi przypadkami chorób serca, raka,
cukrzycy, zapalenia stawów i różnych
zaburzeń trawiennych. Błonnik obecny
w warzywach strączkowych działa jako
prebiotyk, który pomaga poprawić zdro-

Warzywa kroimy, dorzucamy kilka
plasterków imbiru, soczewicę i gotujemy przez 20 minut, dodajemy
łyżkę oliwy z oliwek, łyżkę oleju
kokosowego, sól i pieprz do smaku.
Miksujemy blenderem.... i zupa jest
gotowa. Smacznego!
wie jelit i utrzymuje zdrowe środowisko
mikroflory. Oznacza to, że układ trawienny
jest mniej podatny na uszkodzenia oksydacyjne i toksyny.

Płodność

Ze względu na wysoką zawartość żelaza
soczewica jest wskazana dla kobiet, ponieważ wraz z krwią miesiączkową tracą one
cenne żelazo. Wysoka zawartość cynku,
który występuje w soczewicy, sprawia,
że produkt powinni włączyć do diety także
mężczyźni. Cynk uczestniczy w procesach
spermatogenezy, czyli powstawania plemników. Niedobory cynku w diecie mężczyzn mogą przyczyniać się do niepłodności. Jednocześnie niedostateczna podaż
tego pierwiastka z dietą sprzyja obniżeniu
odporności organizmu.

