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Uleiul de mãsline extravirgin
reprezintã o combinaþie
echilibratã de acizi graºi
esenþiali, vitamine, minerale
ºi alte elemente nutriþionale,
în special vitamina E, care
este un excelent antioxidant
natural. De aceea poate sta
la baza unei vieþi lungi ºi
sãnãtoase. De la Hipocrate
încoace, uleiul de mãsline
este folosit atât intern, cât ºi
extern, pentru sãnãtate, dar
ºi în scopuri cosmetice.
Cercetãri repetate au adus
dovezi clare cã alimentaþia
incluzând ulei de mãsline
ajutã la scãderea coles terolului nociv, prevenind
bolile
inimii
º
i

îngroºarea arterelor. O
cercetare recentã, publicatã
în European Journal of
Clinical Nutrition Studies,
sugereazã cã ar trebui sã
consumãm zilnic 2 linguriþe
de ulei virgin de mãsline,
timp de o sãptãmânã, pen tru ca nivelul de antioxidanþi
în sânge, în special fenoli,
sã creascã. Dar atenþie!
Acest tip de ulei s-aa dovedit
riscant la gãtitul prelungit. În
principiu, orice ulei este
toxic de la o anumitã tem -
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peraturã specificã
definind punctul de la
care scoate fum.
Uleiul de floarea
soarelui, consi derat delicatesã în
Occident întrucât
este cel mai bogat
în vitamina E, are
punctul
de
fumegare destul de
ridicat pentru a se
preta aproape la
orice tip de gãtit
casnic. Uleiul de
mãsline
în
schimb
are

punctul
de ardere
foarte jos! Suportã însã sufi cient de bine temperaturi de
pânã la aproximativ 170 de
g r a d e C e l s i u s , c e e a c e -ll
recomandã pentru gãtitul
rapid, dar ºi pentru salate ºi
soteuri. Nutriþioniºtii ne
avertizeazã în plus cã uleiul
de mãsline este o alegere
absolut neinspiratã în timpul
regimurilor de slãbire. Asta
pentru cã oricât de sãnãtos

ar fi, tot are 120 de
calorii ºi 14 grame
de grãsime la
fiecare linguriþã.
Mai periculos însã
decât conþinutul
sãu caloric este
faptul cã uleiul de
mãsline e
foarte
uºor
d e
falsifi c a t .
Piaþa
mondialã
–

îndeosebi
cea din SUA- e invadatã de
asemenea produse contrafã cute! Chiar în luna decem brie, izbucnea un scandal
dupã ce o toxinã canceri genã a fost descoperitã în
uleiul de mãsline produs de
trei companii din China.
Este vorba despre aflatoxinã,
o toxinã generatã de muce gai. Instituþia sanitarã care a
fãcut descoperirea a ordo nat suspendarea operaþiu nilor companiilor care fabri -

cau uleiul toxic, dar nu se
ºtie dacã acesta nu a ajuns
între timp în reþelele de dis tribuþie. Potrivit Business
Insider, în 2005, autoritãþile
italiene au destructurat o
organizaþie mafiotã care
deþinea 100.000 de litri de
ulei de mãsline fals, va lorând aproape 8 milioane
de dolari. În aprilie 2007,
Ministerul Agriculturii din
Peninsulã recunoºtea cã a
investigat 787 de producã tori din branºã, dintre care
205 au fost gãsiþi vinovaþi de
falsificare,
etichetare
eronatã ºi alte infracþiuni. În
acelaºi an, s-aa raportat

fap tul
cã
doar 4% din uleiul de mãs line pe care îl exporta Italia
era pur italienesc. Între timp,
s-aa ajuns ca þara sã vândã
de trei ori mai mult ulei de
mãsline decât produce, ceea
ce aratã dimensiunile con trafacerilor. Iar fenomenul
este cu atât mai grav, cu cât
sute de persoane au murit ºi
alte zeci de mii au fost spi talizate din cauza “sindro mului uleiului toxic”. Aºadar,
atenþie la ce cumpãraþi!
Teodora Varlam

