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SÃNÃTATE

Fructe miraculoase, pentru viaþã lungã

Goji, cel mai puternic
antioxidant

Arbust din Familia Solanaceae, goji înfloreºte începând din luna iunie, iar din august
face fructe mici, de culoare portocalie,
alungite, dulci. Despre aceasta plantã se
vorbeºte de peste 2000 de ani, medicina
tradiþionalã chinezeascã recomandând-o în
boli cronice ale ficatului, rinichiului, în diabet zaharat, hipertensiune etc. Cunoscute
sub denumirea de “fructele longevitãþii”,
goji au fost descoperite ºi folosite în toatã
zona asiaticã, existând legende despre
cãlugãri care la vârsta de 80 de ani erau
buni-zdraveni graþie consumului de goji. O
sintezã a efectelor demonstrate ºtiinþific a
fost publicatã în anul 1992, în Jurnalul
Universitaþii de Medicinã din Beijing,
printre binefacerile aduse de fructele-minune numãrându-se: au un efect energizant,
uºor constatabil; îmbunãtãþesc acuitatea
vizualã graþie betacarotenului ºi zeaxanti-
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Proverbul românesc “un mãr pe zi
þine doctorul la distanþã” e pe cale
sã se schimbe radical. Locul fructului autohton e luat de suratele exotice goji ºi noni, de care pânã nu de
mult nu se auzise, pe meleagurile
noastre.

nei (care protejeazã retina); au un puternic
efect antiinflamator (recomandate în artritã,
psoriazis); combat constipaþia; întãresc sis-

temul imunitar datoritã polizaharidelor
conþinute (care normalizeazã presiunea
sangvinã, reduc nivelul de colesterol ºi
inhibã creºterea tumorilor); îmbunãtãþesc
circulaþia sangvinã. Potrivit celor mai
recente studii, goji este cel mai puternic
antioxidant dintre toate produsele alimentare existente în lume. Este de asemenea o
sursã puternicã de vitamina C, conþinând de
500 de ori mai multã decât portocalele, ca
ºi de vitamina A. În goji se gãsesc ºi 18
aminoacizi (mai mult decât în polen), 21
minerale ºi 29 de acizi graºi diferiþi.
Fructele goji au un gust dulce-acriºor ºi pot
fi consumate sub formã uscatã, proaspete,
ca ingredient în salate, supe, ceai, prãjituri,
sucuri, lichior de fructe. Înainte cu 30 de
minute de a lua micul dejun, consumaþi un
pumn de fructe goji (25 g). Fructele fiind
uscate necesita o mastecaþie lentã,
conºtientã, mecanism prin care vom simþi
savoarea ºi aroma specificã. În ultima
perioadã, fructele goji se bucurã de o popularitate imensã, datoritã proprietãþilor anti-

