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З
а качествата на тази 

супер храна всички 

са единодушни. Тя е 

известна като чиа и е от 

семейството на градинския 

чай. Известни като „хра-

ната за бягане”, семената 

масово са се употребявали 

като високо енергийна храна, 

даваща издръжливост, още 

от времето на древните ац-

теки. Доказан исторически 

факт е, че по време на завое-

вателните походи ацтекски-

те воини са преживявали с 

запаси от чиа. Индианците 

от югозапада изяждали не 

повече от една чаена лъжица, 

когато били подложени на 

24-часови преходи. Други 

индиански племена, които 

тичали от река Колорадо до 

Калифорнийския бряг, за да 

разменят тюркоази за рако-

вини, са  носели „за из път“ 

единствено семена от чиа. 

свойства
n Чиа семената са с голямо 

съдържание на мазнини –  

те са най-богатият расти-

телен източник на Омега-3 

мастни киселини.  

n Те са богати и на линоле-

иновата ненаситена мастна 

киселина, която тялото не 

може да синтезира само, а се 

нуждае от нея, за да усвоява 

мастно-разтворимите вита-

мини A, D, E и K.

n Чиа семената съдържат 

бор – минерал, който спома-

га за придвижването на кал-

ция към костите и според 

някои проучвания подобрява 

умствената работоспособ-

ност.

n Енергизират и дават сила. 

n Намаляват апетита.

n Гелообразуващите свой-

ства на семената от чиа 

спомагат за лесното им 

абсорбиране от организма и 

поддържат баланса на кръв-

ната захар. 

Накратко
В семената от чиа има: 

n 5 пъти повече калций  

от млякото;

n 3 пъти повече желязо  

от спанака;

n 2 пъти повече калий  

от бананите;

n 2 пъти повече протеин 

от другите зърна;

n 2 пъти повече антиокси-

данти от боровинките.

прием На Чиа
Семената с изключителните 

си хранителни свойства са 

мечтата на всеки диетолог. 

Освем това, съществуват 

редица начини да се включат 

в менюто. Може да ги доба-

вите към салати, зеленчуци, 

супи, овесени ядки, кисело 

мляко, чай, плодов или зелен-

чуков сок и всичко останало, 

за което се сетите. Един-

ственото условие е да се 

накиснат в чиста вода преди 

да се използват. За по-малко 

от 10 минути семената 

поемат вода около 9 пъти 

теглото си. Приемането на 

чиа, която не е накисната не 

е препоръчително, защото 

може да раздразни стомаха.

Прибавянето на 2 с.л. семена 

от чиа към храна по ваш 

избор дава приблизително  

7 г фибри, 4 г протеин,  

205 мг калций и 5 г Омега-3 

мастни киселини.

Семена от чиа

Семената от чиа  
притежават 

 изключителни  
хранителни и 

структурни  
предимства.  

В древността  
мъничките семенца 

са били толкова  
ценени, че са се 

използвали като 
разменна монета

Семена от чиа може да  
намерите в „Смесен магазин“  
на ул. „Аксаков“ 22 в София  
или да поръчате на www.zoya.bg
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