KIEŁKI PSZENICZNE – IDEALNE UZUPEŁNIENIE
W SMACZNYM PIECZYWIE
Pieczywo z kiełkami pszenicy otwiera wiele wspaniałych możliwości dla fizjologii żywienia i zdrowotnych wartości naturalnego sposobu odżywiania się.

WAŻNE SKŁADNIKI ODŻYWCZE ZAWARTE W KIEŁKACH PSZENICY
I ICH FIZJOLOGICZNE ZNACZENIE DLA ODŻYWIANIA SIĘ:
SKŁADNIKI BALASTOWE
Składniki balastowe, dzięki ich wysokiej zdolności adsorpcyjnej (możliwości
wiążące), mogą związać i szybko wykluczyć szkodliwe lub niepożądane substancje. Poza tym składniki balastowe wiążą także ważne dla życia składniki
pokarmowe, takie jak żelazo i wapń.
SKŁADNIKI MINERALNE
Składniki mineralne są niezbędnym dla życia składnikiem pokarmowym,
których organizm sam nie potrafi związać. Substancje te chronią komórki,
utrzymują sprawność kości, wzmacniają nerwy i biorą udział w przemianie
materii.
WITAMINA B1 (THIAMINA)
Thiamina bierze udział w ważnych reakcjach odbudowy i przebudowy w
przemianie węglowodanów. Jako że nasz organizm potrzebuje węglowodanów w pierwszej kolejności do pozyskiwania energii, thiamina odgrywa
ważną rolę w przemianie energii.
WITAMINA B2 (RYBOFLAVINA)
Ryboflavina bierze udział w budowaniu komórek skóry i śluzówki oraz hemoglobiny, barwnika czerwonych ciałek krwi. Także w siatkówce oka znajduje się
duża ilość ryboflaviny.
WITAMINA C
Witamina C bierze udział w budowaniu tkanki łącznej i ochronnej. Oprócz
tego witamina C wywiera pozytywny wpływ na przemianę żelaza i gojenie się
ran oraz wzmacnia odporność.
WITAMINA E
Witamina E chroni ścianki komórkowe przed zniszczeniem i w ten sposób
ochrania komórki przed rozpadem.

KIEŁKI PSZENICZNE
- TAK POWSTAJĄ
POCHODZENIE
Na początku jest pełne ziarno –
to baza dla naszych kiełków
Ziarno samo wytwarza swój
zarodek – małą elektrownię
skondensowanej siły życiowej.
Powstaje kiełek pszeniczny.
Zawarte w ziarnie substancje mineralne zostają uwolnione dzięki kiełkowaniu
i mogą być wykorzystane biologicznie. Zawarte w nich witaminy mnożą się
wielokrotnie.

PRZEŻYCIA SMAKOWE

Soczyste pieczywo, wypiekane z dbałością i mnóstwem kiełków pszenicy
- coś specjalnego dla wartościowego i zdrowego odżywiania się.
Proszę spróbować i rozkoszować się różnicą pieczywa dającego pełnię
życiowej energii.

KIEŁKI PSZENICZNE - ZALETY DLA ZDROWEGO
I WARTOŚCIOWEGO ODŻYWIANIA
Kiełki wykazują wyższą zawartość składników
balastowych niż wiele innych rodzajów świeżych
warzyw. Ponieważ codzienne posiłki zawierają
z reguły zbyt mało składników balastowych, kiełki
pszenicy stanowią świetne uzupełnienie dla naszej diety.

Kiełki pszeniczne podczas kiełkowania pomnażają zawartość witamin, tak
więc mają wyższą zawartość witamin B1, B2, C i E niż np. główka sałaty,
ogórki i pomidory.

Kiełki zawierają podwyższoną ilość składników
mineralnych potasu, wapnia, magnezu,
cynku i żelaza.

Kiełki zapewniają naturalne
zaopatrzenie w wartości odżywcze
i zwiększają dzięki temu dobre
samopoczucie.

