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În alimentaþie, mizaþi pe negru!
Plantele verzi (precum ceaiul) sunt renumite pentru proprietãþile lor puternic antioxidante. Însã nutriþioniºtii ne sfãtuiesc sã dãm prioritate vegetalelor negre, pentru cã ele
conþin mai mulþi antioxidanþi decât cele de culoare mai deschisã, datoritã conþinutului
mai mare de pigmenþi, explicã Cy Lee, profesor de chimie alimentarã la Universitatea
Cornell, din New York. Pigmenþii respectivi se numesc antocianine ºi, potrivit studiilor,
pot reduce semnificativ riscul unei persoane de a dezvolta diabet, afecþiuni cardiovasculare ºi chiar cancer. Cea mai mare concentraþie de antioxidanþi se gãseºte în:
 Mure. Previn declinul mintal la vârsta a
treia, potrivit unui studiu publicat de specialiºtii Centrului de Cercetare Geriatricã
din Boston, SUA. În plus, murele sunt
foarte bogate în fibre, eliminând constipaþia. Sub formã de tincturã, sirop sau
crude, murele sunt indicate ºi persoanelor
care suferã de osteoporozã, hipertensiune,
fibrom uterin sau candidozã bucalã. Ele
trateazã totodatã durerile în gât ºi
rãguºeala, le scapã pe femei de infecþiile
urinare, dar trateazã ºi hemoroizii ºi fisurile
anale. În funcþie de afecþiune, se recomandã
fie consumul ceaiului, fie spãlãturi locale
ori cataplasme din fructe de mur.
 Orez negru. Potrivit experþilor de la
Universitatea de Stat din Louisiana, SUA,
orezul negru are un conþinut de zahãr foarte
redus ºi este deosebit de bogat în fibre ºi
alþi compuºi care au capacitatea de a stopa
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apariþia bolilor cardiace ºi a cancerului.
Acest lucru se datoreazã antocianinelor, ce
protejeazã arterele ºi previn deteriorarea
ADN-ului.
 Porumb roºu. În urma testelor de laborator, cercetãtorii americani au descoperit
cã el reuºeºte sã elimine pânã la 20% dintre
celulele canceroase ºi nu le atacã pe cele
sãnãtoase.
 Ridichi. Sunt capabile sã încetineascã
dezvoltarea cancerului la colon cu 50 pânã
la 80%, susþin membrii Societãþii americane de chimie, citaþi de Daily Mail.
 Soia neagrã. Un studiu publicat de o
echipã de cercetãtori sud-coreeni în Journal
of Agricultural Food and Chemistry
susþinea cã un consum regulat de soia de
culoare neagrã poate preveni obezitatea,
diabetul ºi poate scãdea nivelul colesterolului „rãu” din sânge. La 32 de ºoareci de laborator hãniþi cu boabe negre de soia, s-a

observat o scãdere cu pânã la 60% a nivelului colesterolului.
 Linte neagrã. Pe lângã cantitatea mare
de antioxidanþi, aceastã leguminoasã are o
concentraþie crescutã de fier, fiind recomandatã suferinzilor de anemie feriprivã.
Lintea e idealã ºi în dieta pacienþilor cu
atrofie muscularã ºi astenie. În plus, mai
conþine glucide, vitaminele B ºi E, zinc ºi
magneziu. Pentru a evita disconfortul
digestiv, e necesar ca la fierbere sã adãugaþi
chimen, ghimbir, mãrar sau dafin.
 Alte fructe ºi legume de culoare roºie,
albastrã sau neagrã – struguri negri, afine,
zmeurã, fragi, ceapã roºie, varzã roºieconþin ºi ele o substanþã miraculoasã, bergisterol, care are un efect de distrugere
tumoralã directã (la sân, uter, ovar, testicul,
prostatã, ficat, stomac), blocând formarea
de vase de sânge în jurul tumorii, dar ºi
metastazarea celulelor maligne. Potrivit dr.
Cãlin Mãrginean, specialist în nutriþie, bergisterolul conferã o protecþie deosebitã
materialului genetic nuclear (ADN),
ferindu-l de mutaþii, ºi este SINGURUL
anti-oxidant care acþioneazã direct pe”gena
longevitãþii”, având capacitatea de a creºte
durata ºi calitatea vieþii.

