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ALIMENTOS
PARA SORRIR

ALIMENTOS PARA
TURBINAR O BOM HUMOR

O nosso organismo está constantemente exposto a

influências internas e externas que podem alterar o

seu funcionamento adequado.

Como conseqüência, ocorre o envelhecimento que

pode ser mais ou menos rápido.

 O envelhecimento pode ser mais suave dependendo

das nossas atitudes no decorrer dos anos, pois o

processo do envelhecer leva em consideração vários

fatores como: alterações imunes, inflamação,

desequilíbrios do metabolismo celular e orgânico,

entre outros fatores.

 E, no processo de envelhecimento, ocorre a produção

natural de radicais livres que, se nós lançarmos mão da

ciência da nutrição podemos atenuar e retardar esse

processo. A ciência nutricional tem desenvolvido novos

enfoques na relação entre a ingesta alimentar e a

saúde orgânica.
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Também devemos lembrar que o
organismo precisa eliminar todas as
substâncias que ele não vai utilizar, as
toxinas, e nesse quesito é importante a
água que vai auxiliar o funcionamento dos
rins e dos intestinos e também as fibras que
juntamente com a água fazem os intestinos
eliminarem todas as toxinas. A água
também é importante para a
manutenção a hidratação celular e dos
órgãos, uma vez que 70% do nosso
organismo é água e ela participa de todas
as reações metabólicas do organismo.

Para manter o nosso organismo
sempre saudável e com aquele viço e brilho
de dar inveja, é importante que
todos os órgãos estejam funcionando
plenamente e um dos órgãos que mais
sofre com o que comemos ou bebemos é o
fígado, pois é um órgão que trabalha para
fazer a “limpeza” do organismo. Então é
importante deixarmos ele sempre em bom
funcionamento e para isso podemos fazer a
desintoxicação ou detoxicação
hepática ingerindo alimentos que auxiliem
essa função.

Abaixo estão listados alimentos
que contribuem para a manutenção da
saúde e para o combate aos radicais livres:

No processo do envelhecimento,  que já

se inicia quando estamos no útero da

mãe, ocorre a produção de radicais livres,

e o organismo tenta se proteger

contra essa agressão natural com a ação

de vários nutrientes que são

denominados antioxidantes, como: o

magnésio, o cobre, o selênio, o zinco,

vitamina A, E e C, alimentos funcionais,

entre outros.

Além disso, para manter o

organismo, incluindo a pele, em bom

funcionamento, com saúde, viço e beleza,

é importante a presença de nutrientes

que favoreçam a reposição e recuperação

celular, e nessa função está o ferro que é

fundamental para levar o oxigênio

para as células e para o cérebro.
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Magnésio = oleaginosas (castanhas, nozes, amêndoas, amendoim – consumir sem sal),

vegetais folhosos verde-escuros e legumes, figo, maçã, cereais integrais (aveia, farelo de

trigo, gergelim, linhaça);

Cobre = feijão, lentilha, oleaginosas, cereais integrais, frutas secas (damasco,

Selênio = peixes, frutos do mar, oleaginosas (15g de castanha do pará por dia fornece a

quantidade diária de selênio);

Vitamina A = fígado, leite, ovos, vegetais folhosos verde-escuros, legumes e frutas

amarelas e alaranjadas ou verde-escuras (ricas em carotenóides = cenoura

mandioquinha, abóbora, manga, mamão, melancia

Vitamina E = linhaça, oleaginosas, gergelim, gema de ovo, óleos vegetais;

VitaminaC = frutas (acerola, maracujá, goiaba, laranja, abacaxi, tomate, manga, lichia),

batata, vegetais folhosos

Nutrientes  funcionais – alimentos que auxiliam o organismo a trabalhar bem e

participam do combate aos radicais livres:

Lignana  antioxidante, presente na linhaça

 Licopeno  antioxidante, presente no tomate, goiaba melancia (o licopeno tem ação

melhor quando o alimento é cozido)

 

     uva passa, banana passa, ameixa seca);
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Organossulfurados: antioxidante, presente na brócolis (principalmente), couve-flor,

couve de bruxelas, repolho;   

Resveratrol: antioxidante, presente  no suco de uva e no vinho (preferir suco de uva,

não tem álcool);

Ácido oléico: antioxidante,presente no azeite de oliva;

Alimentos que auxiliam o funcionamento do intestino:

Fibras solúveis: aveia, maçã com casca, a parte branca da laranja, feijão, ervilha, grão de

bico;

Fibras insolúveis: farelos e cereais integrais (farelo de trigo, semente de abóbora, trigo

integral, entreoutros).

Hidratação: água, água de coco, suco de frutas naturais ou de polpa de frutas (tomar

pelo menos dois litros por dia, e nos dias muito quentes, três litros.

Para desintoxicação hepática:

Brássicas- contém compostos organossulfurados que auxiliam na eliminação das

toxinase no bom  funcionamento do fígado, como agrião, brócolis, couve-chinesa,

couve de Bruxelas, couve-flor, mostarda, nabo, rabanete, rábano, repolho, rúcula;

Alho e cebola, também rico em organossulfurados

Chá verde, rico em catequinas que também auxiliam na eliminação das toxinas e no

bom funcionamento do fígado;

Peixes, ricos em aminoácidos com enxofre (organossulfurado) de fácil digestibilidade.

 

 

 

 

 

Image by Anelka from Pixabay

    BOM APETITE!  

seuterapeutaonline.com..br

Image by Anelka from Pixabay


