SUCS

VERDS i

SUPERALIMENTS

Els beneficis dels sucs verds
Els sucs verds són sucs fets amb
vegetals, sobretot de fulla verda
(espinacs, col, cogombre, ruca...), i
amb fruita, que hi aporta un toc de
dolçor.
Els sucs verds són una font de
vitamines i minerals: una injecció
d’energia.
Prenent un suc verd ingerim d’un sol
cop dosis concentrades de nutrients
molt valuosos per a l’organisme i una
gran quantitat de fitonutrients, que
van reposant al cos vitamines i mine
rals, necessaris per a la seva vitalitat.
Els sucs verds milloren l’estat d’ànim.
Les deficiències de nutrients en la
nostra dieta ens poden causar més
estrès i, en conseqüència, empitjo
ren el nostre estat d’ànim. El tipus de
vida atrafegat que portem l’estrès,
les angoixes, la contaminació, les
toxines que ens envolten són factors
que fan que el nostre organisme es
debiliti, perdi energia i emmalalteixi.
Per poder combatre tot això, el
nostre cos necessita «ajuda extra».
Les substàncies que ens aporten els
sucs verds —vitamina B12, zinc,
potassi, magnesi, omega-3... ens
donen energia d’una manera més
sòlida i, per tant, ens ajuden a tenir
més vitalitat.
Els sucs verds són oxigenadors de la
sang i uns antioxidants potents.
Gràcies a la clorofil•la, la ingestió de
sucs verds facilita i augmenta
l’oxigenació de la sang, és a dir, la
sang té més eines en la lluita per
reduir els radicals lliures, unes molè
cules que acceleren l’envelliment del
nostre cos i que ens provoquen
malalties cròniques.
Els sucs verds faciliten la digestió.
Gràcies al seu alt contingut en fibres
naturals provinents de la fruita i la
verdura, els sucs verds regulen el
trànsit intestinal i ens ajuden a anar
de ventre.

Els sucs verds són alcalinitzadors.
Per completar els processos
metabòlics, l’organisme necessita un
ambient alcalí, per tant, és fonamental aconseguir alcalinitat al nostre cos
per prevenir tot tipus de alalties. Els
vegetals i les fruites madures són una
gran font de substàncies necessàries
per mantenir aquesta alcalinitat, tan
valuosa per a la nostra salut.
Els sucs verds són uns potents desintoxicants de l’organisme. El ritme de
vida que portem avui en dia ens
condueix a una alimentació que no
elimina suficientment bé les toxines
acumulades en els nostres processos
metabòlics.
Els sucs verds són uns magnífics
facilitadors de la neteja de l’organisme, ja que redueixen i simplifiquen la
feina als principals òrgans eliminadors de toxines, com el fetge, els
ronyons i el pàncrees.

Ingredients per fer un
suc verd bàsic
La base del suc verd ha de ser un
vegetal que aporti hidratació, com
l’api, el cogombre o el fonoll.

A continuació s’hi han de posar les
fulles verdes, una o dos de les
opcions següents: kale o col verda,
enciam, espinacs, dent de lleó,
julivert o bledes.

Ara arriba l’hora d’un toc dolç gràcies
a una fruita o arrel: poma, pera,
aranja, pastanaga o remolatxa.

I finalment hi podem afegir ingredients complementaris o superaliments: gingebre, espirulina, maca,
etc.

Els ingredients per fer un suc verd,
per anar bé, han de ser ecològics, ja
que la qualitat i quantitat dels
nutrients
és
considerablement
diferent dels convencionals. A més no
ingerirem pesticides, herbicides ni
altres toxines. I dels vegetals i fruites
ecològics en podrem utilitzar la pell,
cosa que implica ingerir les vitamines
i minerals que s’hi concentren.

És important variar els vegetals de
fulla verda que fem servir per fer els
nostres
sucs
verds.
D’aquesta
manera, en triar fulles verdes de
diferents famílies de vegetals, ens
aportaran més varietat de nutrients i
disminuirà també la presència dels
seus antinutrients (les fulles verdes
contenen una substància que serveix
de protecció contra els depredadors i
si es fa un consum excessiu d’una en
concret alguna persona que sigui
sensible a aquestes substàncies pot
tenir problemes; per això es
recomana variar les fulles verdes).

Els sucs verds i els sucres

Quan fem un suc verd descartem
completament la fibra, que és el que
ajuda
a
absorbir
els
sucres
lentament. Per tant, amb els sucs
verds els sucres s’absorbeixen
ràpidament i això pot provocar pics
de sucre a la sang i una forta
resposta de la insulina. Si això
succeeix de forma continuada pot
alterar l’equilibri metabòlic, generar
diabetis i provocar augment de pes.
Per això les millors fruites per fer
sucs verds són les que tenen baix
índex glucèmic, com la poma i la pera
verdes, la llimona i l’aranja.

Per tant, en els sucs verds no hi
poden faltar mai les fulles verdes, i el
millor moment per prendre aquests
sucs és al matí per esmorzar,
especialment abans de fer exercici
físic.

Els ingredients principals
dels sucs verds

Espinacs
Tenen un gran contingut de vitamina
A, C, E i K. També ens aporten àcid
fòlic, calci, iode, fòsfor, sodi,
magnesi,
potassi,
carotens
i
aminoàcids molt valuosos. És un
aliment alcalinitzador i un gran
laxant natural.

Api
Té una alta quantitat de vitamina A,
B1, B6 i C. Té molt de potassi, àcid
fòlic, magnesi, fòsfor i sodi. És un
gran alcalinitzador de la sang. És
diürètic
i
un
laxant
natural.
Excel•lent, doncs, per eliminar
toxines.

Kale
Conté molta quantitat de ferro, calci,
vitamina C i vitamina K. És un aliment
molt depuratiu, la vitamina K és molt
indicada en malalties associades a les
demències mentals i a la salut dels
ossos.

Pastanagues
Són una font de vitamines C, D, E, K,
B1 i B6. També contenen calci,
magnesi, potassi i fòsfor. Estan
carregades de fitonutrients, que
ajuden a prevenir diverses malalties.
La pastanaga és coneguda com una
gran aliada per a la salut dels nostres
ulls i de la pell.

Dent de
lleó
Té una gran quantitat de vitamina A,
C i D i és rica en ferro. Té efectes
diürètics i laxants, purifica els
ronyons i estimula la gana. Augmenta
la producció de glòbuls vermells.

Julivert
És ric en vitamina A i vitamina K i en
àcid fòlic. Conté molta vitamina C. És
una planta molt rica en clorofil•la i,
per tant, una gran depuradora de
toxines. Afavoreix les digestions. És
molt adient durant la menopausa
perquè
ajuda
a
estimular
la

Remolatxa
És una gran acumuladora de nitrats.
Conté una alta quantitat de vitamines
C1, B1 i B2, i altes concentracions de
potassi, ferro i sals de manganès. És
un gran alcalinitzador de la sang.
Afavoreix les funcions d’eliminació de
toxines del cos a través del fetge, la
vesícula biliar i els ronyons.

Enciam
Durant l’embaràs és una molt bona
font d’àcid fòlic i vitamina B9. Té una
gran quantitat de vitamines C, E i A.
És conegut pels seus efectes sedants
sobre l’organisme. Disminueix el
colesterol de la sang.

Cogombre
Conté vitamines A, B i C, que ajuden
al sistema immunològic. També
aporta vitamina K i els minerals que
més hi abunden són el potassi, el
magnesi i el silici. És molt adient per
a qui busca perdre pes, ja que té
molta aigua i poques calories. A més
a més, ajuda a prevenir el
restrenyiment.

Fonoll
És molt ric en vitamina C i, en una
quantitat més baixa, en vitamines del
grup B, especialment en àcid fòlic. Els
minerals que hi tenen més presència
són el potassi, calci, fòsfor i magnesi.
És adient per millorar les digestions,
és antibactericida (combat el mal alè,
la gingivitis, els paràsits intestinals) i
ajuda a millorar la pressió arterial i a
reduir el colesterol.

Els superaliments
Els superaliments converteixen els sucs verds en dosis encara
més plenes de nutrients que enforteixen la nostra salut. Es
tracta d’aliments sense processar que aporten de forma
natural grans quantitats de nutrients, vitamines, minerals,
antioxidants i enzims. Sempre s’han de consumir crus, que és
la manera d’assimilar-ne millor i més eficientment les
propietats. Els podem trobar en pols, que és el format més
pràctic per barrejar amb els sucs verds.

Açai:

és una font excel•lent d’àcids
grassos
omega-3
i
omega-9,
aminoàcids i minerals. També conté
molts antioxidants, en concret, se n’hi
troben 33 vegades més que en el
raïm negre. Afavoreix el benestar del
sistema
immunològic.
És
un
superaliment ideal per a les persones
que es volen cuidar cada dia. Té un
gust dolç.

Blat verd: és un nutrient que conté
clorofil•la, minerals, enzims, fibres,
ferro, proteïnes, vitamines A, B, C, E i
K i àcid fòlic. El blat verd té efectes
positius en la creació de cèl•lules i és
altament desintoxicant. Té un gran
contingut de triptòfan i serotonina,
que dona energia durant tot el dia i
relaxa durant la nit; això el fa un gran
aliat contra l’estrès. El blat verd, a
diferència d’altres verdures, conté
molt de ferro que pot ser absorbit per
l’intestí i, així, posar-se a disposició
de la sang.

Clorel•la: és una alga unicel•lular
verda que creix en aigua dolça. Té
una composició nutricional àmplia,
fet que la fa recomanable com un
complement a una dieta equilibrada i
saludable. Conté proteïna completa,
que inclou els vuit aminoàcids
essencials. Té un alt contingut en
clorofil•la (pot ser de 28,9 g/kg). En
destaquen els beneficis com a
reparadora intestinal i la seva acció
depuradora i alcalinitzant.

Cúrcuma: s’ha utilitzat com a
espècie en la cuina asiàtica i també
en la medicina aiurvèdica i la
medicina tradicional xinesa. La
cúrcuma té propietats digestives, en
especial,
ajuda
en
casos
de
flatulència, estómac inflat i acidesa.
També protegeix el fetge. Té
importants
propietats
antiinflamatòries, que la fan molt
adequada en casos d’artritis o
qualsevol afectació inflamatòria.

Maca: és un tubercle nadiu de la
regió dels Andes peruans, que creix a
una altura de 4.000 metres. És una
gran
reguladora
hormonal
i
estimuladora de la libido. També és
una gran ajuda per combatre el
cansament, com a reconstituent
energètic. La maca aporta una gran
quantitat de calci, L-arginina, zinc,
ferro, vitamina E, C i B3, potassi, fibra
i fòsfor.

Espirulina:
és
una
alga
microscòpica que proporciona una
alta concentració de proteïnes que, a
més, són més digeribles que
qualsevol proteïna animal. Conté una
gran quantitat de vitamines, minerals
com el calci, el magnesi, el zinc, el
potassi, àcids grassos omega-3,
clorofil•la, enzims i àcids nucleics
(ARN i ADN). És coneguda com un
reconstituent general.

Pipa (reishi): aquest fong ha estat
utilitzat en la medicina xinesa durant
mil•lennis i se’l coneix com el fong de la
immortalitat. És una gran font d’àcid
ganodèrmic, que actua en processos de
protecció hepàtica, antitumorals i en
altres accions de protecció del sistema
immunològic. Conté també polisacàrids
solubles en aigua com els beta-glucans
i alfa-glucans, que enforteixen el
sistema immunològic i actuen com a
antioxidants. El reishi conté, a més,
fibra, que afavoreix la digestió, i
minerals com ara fòsfor, calci, magnesi,
potassi, sodi, zinc, manganès,
ferro i coure.

Llavors de cànem: són una
important font de proteïnes vegetals
que destaquen per la seva digestibilitat
i biodisponibilitat, perquè contenen tots
els aminoàcids essencials. Són riques en
àcids grassos omega-3 i omega-6 i, per
tant, aconsellables per tenir cura del
sistema cardiovascular. Contenen un
ampli ventall de vitamines: A, C, D, B i E.
Aporten calci, ferro i fòsfor. Per als sucs
verds s’han de prendre en pols.
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