Olje pšeničnih kalčkov – za zdravo želodčno in črevesno sluznico

Olje pšeničnih kalčkov je NARAVNI KONCENTRAT vitamina E in rastlinskih sterolov ter BOGAT VIR
esencialnih maščobnih kislin.
Namesto čajne žličke olja pšeničnih kalčkov morate dnevno za kritje potreb po vitaminu E zaužiti kar 1 dcl oljčnega olja in
celo 2 dcl bučnega olja, v konopljinem olju je gama frakcija tokoferolov, vitaminska - alfa frakcija pa le v sledovih.
Vsebnost vitamina E v ostalih rastlinskih oljih ( mandljem, orehovem, olju grozdnih pečk, ričkovem ) je zelo različna glede na
vir. Eden od virom za olje grozdnih pečk navaja 60 – 120 mg / 100 g vitamina E, dejanska analiza olja enega od slovenskih
prodajalcev pa je pokazala 10 do 30 krat manjšo vsebnost le 47 mg / kg olja. Oljčno in bučno olje uporabljajte kot solatni
olji, kot vir vitamina E pa si privoščite olje pšeničnih kalčkov.

Olje pšeničnih kalčkov je edini zanesljiv naravni vir vitamina E, je dobrega okusa, s čajno žličko
dnevno pa bomo poleg potreb po vitaminu E pokrili tudi 30 – 40 % dnevnih potreb odraslega po
esencialnih maščobnih kislinah in zaužili 130 mg rastlinskih sterolov.
Visoke vsebnosti in pravilna razmerja naravnih sestavin olja pšeničnih kalčkov so tista, ki bodo z
rednim uživanjem 1 čajne žličke olja pšeničnih kalčkov, najbolje na tešče, pripomogla k zmanjšanju
vnetja in pravilni obnovi želodčne in črevesne sluznice

Slika: Človeški želodec sestavljajo celice vseh
štirih skupin tkiv

Želodčna sluznica je del endogenega imunskega sistema, celice njenega krovnega tkiva se obnavljajo
na 8- 10 dni. Pri obnovi celice potrebujejo esencialne maščobne kisline ( linolno in alfa linolensko), to
so visoko nenasičene maščobne kisline, sestavni del fosfolipidnih celičnih membran, ki vplivajo na
celično prepustnost. Po domače povedano omogočajo vnos hranil v celico in iznos » odpadnih« snovi
iz nje.
Z želodcem in njegovo bližino sta najbolj povezani čustvi skrb in jeza. Skrb moti delovanje želodca,
trebušne slinavke in vranice, jeza pa delovanje jeter in žolčnika. Stres poveča občutljivost želodčne
sluznice na želodčno kislino, saj je med stresom želodec zakrčen in slabše prekrvavljen, kar zmanjša
tvorbo bazične zaščitne sluzi. Ob kroničnem stresu nadledvična žleza izloča hormon kortizol, ki
preprečuje, da bi iz esencialnih maščobnih kislin tvorili protivnetne prostaglandine. Z zadostnim
vnosom vitamina E zmanjšamo negativne posledice stresa, skrbi in jeze na želodec in njemu bližnje
organe. Dobro prekrvavljen želodec se bo po zaužitju hrane normalno krčil, kar bo pripomoglo k

boljši prebavi hrane, zato bo le-ta bolj dostopna za delovanje encimov v tankem črevesju. Zdrava
želodčna sluznica pa predstavlja tudi zaščito pred neželenimi mikroorganizmi.
Pomembno vlogo pri obnovi želodčne sluznice imajo tudi rastlinski steroli, še posebno beta sitosterol,
ki ga je v čajni žlički olja pšeničnih kalčkov kar 80 mg, različne študije so že dokazale njegov
antikarcenogeni učinek na želodčno in črevesno sluznico, dojke in prostato.
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