ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
ένα 100% φυσικό προϊόν !
5 λόγοι για να το προτιµήσετε…
5 µυστικά για να το αγαπήσετε…
5 λόγοι για να το προτιµήσετε…

5 µυστικά για να το αγαπήσετε…

1. Έχει επιστηµονικά αποδεδειγµένη θρεπτική και βιολογική αξία

1. Είναι παράγοντας µακροζωίας

2. Είναι απαραίτητο στοιχείο για µια ισορροπηµένη διατροφή

2. Είναι άριστο αφροδισιακό και διεγερτικό των ορµών

3. Ελαττώνει την πιθανότητα εµφραγµάτων

3. Προλαµβάνει την αρτηριοσκλήρωση και συµβάλλει στη βελτίωση
της µνήµης

4. Έχει προστατευτική δράση σε πολλές µορφές καρκίνου
5. Συνίσταται για το τηγάνισµα των τροφών γιατί :
έχει µεγάλη περιεκτικότητα σε µονοακόρεστα λιπαρά οξέα και φυσικά
αντιοξειδωτικά και δεν έχει δυσµενείς επιδράσεις στη λειτουργία του
συκωτιού και στο µεταβολισµό των λιπιδίων ακόµα κι αν θερµανθεί
στους 200ο C

4. Είναι εύπεπτο και αφοµοιώνεται εύκολα από τον οργανισµό
5. Έχει τις ίδιες ή λιγότερες θερµίδες από άλλα φυτικά λάδια
µικρότερης θρεπτικής αξίας

Από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα η ελιά είναι το ιερότερο δέντρο του τόπου µας και το λάδι της ένα ανεκτίµητης αξίας προϊόν που
οι επιστήµονες το χαρακτηρίζουν ως “αναντικατάστατο υγρό χρυσάφι” για την υγεία και τη ζωή µας. Δυστυχώς το “γρήγορο φαγητό”,
τα τυποποιηµένα είδη διατροφής και οι έτοιµες τροφές τηγανισµένες µε άγνωστης προέλευσης λάδια και λίπη έχουν γίνει µια κακιά
συνήθεια µε αρνητικές συνέπειες για την υγεία µας. Αν θυµηθούµε όµως τα πλεονεκτήµατα του ελαιόλαδου σε σχέση µε τα διάφορα
σπορέλαια σίγουρα θα το προτιµήσουµε και θα του δώσουµε τη θέση που του αξίζει στο τραπέζι µας!

Γιατί να πείτε ΝΑΙ στο ελαιόλαδο και ΟΧΙ στα σπορέλαια;
Προέλευση

Ελαιόλαδο

Σπορέλαια

Μέθοδοι
παραγωγής

Ελαιόλαδο

Σπορέλαια

Συστατικά

Ελαιόλαδο

Σπορέλαια

Είναι πλούσιο σε µονοακόρεστα λιπαρά
οξέα και σε αντιοξειδωτικές ουσίες που
το κάνουν ανθεκτικό στο τάγισµα

Περιέχουν πολυακόρεστα λιπαρά οξέα
που τα κάνουν ευαίσθητα στο τάγισµα
µε επιδράσεις στον οργανισµό όπως
αυτές των ακτίνων Χ.

Προέρχεται από τη σάρκα του καρπού
της ελιάς και περιέχει πάνω από 300
διαφορετικές ουσίες που του χαρίζουν
γεύση, άρωµα και υψηλή θρεπτική και
βιολογική αξία
Παράγεται µόνο µε φυσικές µεθόδους
(πίεση και φυγοκέντριση)

Προέρχονται κυρίως από τον σπόρο
των καρπών χωρίς άρωµα και γεύση

Παράγονται µε χηµική επεξεργασία
(εκχύλιση σε διαλύτες, κατεργασία µε
καυστική ποτάσα, αποχρωµατισµό κ.λπ.)

