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indeks glikemiczny (IG) i ładunek glikemiczny (ŁG) - przy przygotowywaniu posiłków kieruj się
niskim IG i ŁG - upraszczając, po prostu wybieraj produkty bogate w węglowodany złożone, a
nie te w których dominuje glukoza i fruktoza.

produkty pełnoziarniste - źródłem węglowodanów w diecie przeciwzapalnej powinny być
głównie produkty pochodzące z pełnego przemiału tj. ciemne pieczywo, ciemne makarony,
brązowy ryż, kasze, płatki owsiane, płatki jaglane, płatki żytnie, otręby itp.

warzywa i owoce - są szczególnie ważne, ponieważ dostarczają składników przeciwzapalnych
takich jak witamina A, C, E. Jakie warzywa i owoce są najbardziej polecane? Będą to zwłaszcza
ciemnozielone warzywa (szpinak, rukola, jarmuż, sałata, seler, brokuł itp.) i owoce o ciemnej
barwie (borówki, jagody, śliwki, jeżyny, maliny, truskawki, aronia, porzeczki itp.), gdyż właśnie ta
barwa świadczy o tym, że dany produkt zawiera dużo substancji przeciwzapalnych.

kwasy omega-3 - działają one nie tylko przeciwzapalnie ale także wpływają ochronnie na układ
sercowo-naczyniowy i nerwowy. Ich źródłem w diecie są tłuste ryby (łosoś, makrela, pstrąg),
orzechy włoskie, siemię lniane, oleje roślinne (szczególnie lniany i rzepakowy).

przyprawy - często pomijane, a mające niesamowite działanie przeciwzapalne. Zaleca się
samemu komponować mieszanki przyprawowe zamiast kupna gotowych, ze względu na to, że
gotowe mieszanki przyprawowe mają bardzo wysoką zawartość soli. A jeśli już używamy
gotowej mieszanki to nie powinniśmy dodatkowo dosalać potrawy. Najbardziej polecane
przyprawy to kurkuma (zawsze należy ją łączyć z odrobiną pieprzu), cynamon, imbir,
czarnuszka, oregano, bazylia, tymianek, majeranek, czosnek.

ogranicz mięso czerwone i tłusty nabiał - mięso czerwone i produkty z niego otrzymywane
oraz tłuste mleko i produkty mleczne zawierają dużą ilość nasyconych kwasów tłuszczowych,
które mają charakter prozapalny tzn. nasilają stan zapalny w organizmie. O jakie produkty
dokładnie chodzi? Będzie to: boczek, kiełbasa, salami, kabanosy, wędliny, mięso wieprzowe,
parówki, mleko 3,2 %, śmietana 30% itp.

ogranicz produkty wysokoprzetworzone - słodycze, słone przekąski, jasne pieczywo, wyroby
mięsne, dania gotowe, produkty typu fast-food, wyroby cukiernicze, gotowe mieszanki
przyprawowe itp. zawierają dużo cukrów prostych, nasyconych kwasów tłuszczowych, soli co
wpływa na nasilenie stanu zapalnego.
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