SÃNÃTATE

Oul de gãinã, perfect pentru sãnãtate!
Conþinând aproape toate vitaminele ºi
mineralele necesare pentru întãrirea
sãnãtãþii, oul de gãinã este nu doar un aliment gustos ºi sãnãtos, ci ºi un...medicament. Departe de a creºte colesterolul
„rãu”, aºa cum s-a crezut mult timp, el
stimuleazã colesterolul “bun” relateazã
Men’s Health. Ingredientul-minune pare
sã fie lecitina, care nu lasã colesterolul
„rãu” sã se depunã pe vasele de sânge,
explicã Maria Luz Fernandez, profesor de
nutriþie la Universitatea din Connecticut.
Ficatul nostru foloseºte colesterolul din ou
pentru producerea de secreþii biliare ºi formarea de celule noi, iar lecitina hrãneºte
creierul. Un alt studiu a arãtat cã, dupã 12
sãptãmâni în care s-au consumat câte trei
ouã pe zi, nivelul inflamaþiilor din organism scãzuse, la fel ca ºi riscul bolilor de
inimã. De aceastã datã, a fost efectul
luteinei conþinute, un carotenoid (antioxidant) care se gãseºte în gãlbenuº. Dar
ouãle sunt ºi adevãrate depozite de vitamine A, K, E, D (aproape tot atât cât uleiul
de peºte!), grupa B, niacinã, biotinã ºi acid
folic. În plus, în ou se aflã combinaþia
optimã de microelemente: fosfor, fier,

cupru, mangan ºi cobalt, iar în coajã- Ca ºi
Mg. Toate aceste calitãþi incontestabile nu
trebuie sã vã împingã sã vã începeþi ziua
cu multe ouã. Nutriþioniºtii recomandã sã
le consumãm abia dupã ora 14, când
organismul asimileazã mai bine nutrienþii,
mai ales în perioada septembrie-iunie,
când avem nevoie crescutã de vitamine. În
tradiþia româneascã, ouãle se folosesc ºi ca
leac, pentru diverse afecþiuni. Pentru
tratarea arsurilor, se amestecã douã
albuºuri cu o lingurã de ulei ºi o lingurã de
friºcã, amestecul rezultat fiind aplicat pe
locul afectat de câteva ori pe zi. Pentru
tusea provocatã de o rãcealã puternicã, se
amestecã bine douã ouã crude, douã
cãpãþâni de usturoi pisate ºi 100 g de
unturã topitã, preparatul fiind folosit pentru a unge tãlpile suferindului, apoi
picioarele pânã la genunchi, timp de 3
zile. Pentru diminuarea durerii în articulaþii se pune pe locul inflamat un amestec
dintr-un ou bãtut bine cu douã linguri de
sare, de 3-4 ori pe zi. Bolnavii de ulcer
sunt sfãtuiþi sã bea timp de 6 luni,
dimineaþa, un amestec încãlzit din douã
albuºuri de ou crude, 1,5 linguri miere de

albine ºi 15 g de unt, dupã care se mai stã
în pat 2 ore.
Cercetãtorii canadieni au publicat însã
recent un studiu care ar putea din nou
afecta “reputaþia” ouãlor, informeazã dailymail.co.uk. Studiul, la care au participat
1.200 de voluntari cu vârsta medie de 61
de ani, sugereazã cã ouãle contribuie la
crearea plãcii de aterom, o substanþã
ceroasã care blocheazã circulaþia în vasele
sangvine ºi este asociatã maladiilor cardiace. Pe de altã parte, un studiu publicat
în American Journal of Clinical Nutrition
a stabilit cã ouãle ajutã la reglarea tensiunii arteriale, spune Helen Bond, de la
British Dietetic Association. Iar ouãle de
azi sunt mai sãnãtoase decât acum 30 de
ani, conþinând cu 70% mai multã vitamina
D ºi de douã ori mai mult seleniu, în urma
modificãrilor operate în hrana gãinilor.
Ouãle din zilele noastre conþin ºi cu 20%
mai puþine grãsimi, cu 13% mai puþine
calorii ºi cu 10% mai puþin colesterol ca
acum 30 de ani, ajutând la scãderea în
greutate. Helen Bond spune cã acest lucru
se întâmplã pentru cã proteinele din ou
oferã o senzaþie de saþietate mai mult timp.
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